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EVROPSKÝ PROJEKT  DEMOCOPHES – HUMÁNNÍ  BIOMONITORING   
PRŮBĚH V ČESKÉ REPUBLICE 1 

 
 

M. Černá1,2, A. Krsková1, V. Kernová1, D. Antošová1, K. Forysová3 
1Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika 

2Ústav obecné hygieny, 3. LF UK, Praha, Česká republika 
3Krajská hygienická stanice libereckého kraje se sídlem v Liberci, Česká republika 

 
 
 

Humánní biomonitoring patří mezi stále více využívané metodické nástroje k detekci a 
kvantifikaci expozice obecné populace chemickým kontaminantům z prostředí. Řada států, 
mezi nimi i Česká republika, realizuje již delší dobu projekty humánního biomonitoringu na 
národní úrovni (1, 2). V České republice je CZ-HBM od roku 1994 nedílnou součástí 
celostátního Systému monitorování zdravotního stavu populace ve vztahu k prostředí, který je 
garantován Státním zdravotním ústavem (3). Z mezinárodního hlediska jsou však takto 
dosažené výsledky obtížně srovnatelné, především pro výrazné odlišnosti v metodice. 
Evropský akční plán pro období 2004 – 2010 podpořil proto i realizaci projektu, který by 
harmonizoval a ověřil jednotný metodický postup alespoň v rámci států EU. V r. 2009 byl 
proto zahájen projekt 7. RP EU COPHES (Consortium to Perform Human Biomonitoring on 

European Scale) s cílem navrhnout a vypracovat jednotné a přitom pro stát EU reálné a 
finančně dostupné postupy. Podíleli se na něm odborníci z celkem 27 evropských států. 
Navržené postupy byly pak prakticky ověřovány v demonstrační pilotní studii 
DEMOCOPHES zahájené v o rok později v celkem 17 evropských státech (Belgie, Česká 
republika, Dánsko, Irsko, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko).  
Oba vzájemně provázané projekty byly ukončeny k 30. 11. 2012.  

 
Materiál a metodika 

V rámci jednotného evropského protokolu vypracoval každý stát národní protokol 
respektující jak evropský protokol, tak národní odlišnosti v socioekonomické i kulturní 
oblasti. Protokol zahrnoval způsob získání participantů, dotazníky převedené do národního 
jazyka, podrobný postup při odběru vzorků moče a vlasů a další manipulaci s nimi, analytické 

                                                           
1 Projekt byl spolufinancován z programu LIFE+LIFE09 ENV/BE/000410, MŠMT, číslo projektu 
7EX11063, z prostředků SZÚ a PRVOUK P02 – environmentální výzkum  

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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postupy, vytvoření databáze pro uložení dotazníkových i analytických dat a způsob statistické 
analýzy. Statistické šetření bylo realizováno nejprve na národní úrovni a poté byly výsledky 
zúčastněných států hodnoceny společně. 

Sledované populační skupiny: projekt byl prioritně zaměřen na dětskou populaci ve věku 
6 – 11 let. Do studie byly zařazeny i matky dětí ve věku do 45 let, což usnadnilo nábor 
respondentů a získání detailnější informace o zdrojích a způsobech expozice celé rodiny. 
Z každé zúčastněné země bylo do studia zařazeno 120 dvojic (dítě a jeho matka). Polovina 
byla vybrána z městské a polovina z venkovské oblasti. V České republice representovala 
městskou populaci Praha, venkovskou menší města libereckého kraje. Nábor a výběr 
účastníků probíhal prostřednictvím základních škol podle předem určených kritérií. 

Sledované biomarkery: na základě konsenzu jak odborníků, tak politických representantů 
zúčastněných států byly z širokého spektra navrhovaných biomarkerů vybrány čtyři, které 
nevyžadují invazivní odběr, jejichž expozice je reálná a může být spojena se závažnými 
zdravotními dopady pro populaci: v první ranní moči byla sledována hladina kadmia, kotininu 
a vybraných metabolitů ftalátů. Současně byla stanovena i koncentrace kreatininu pro 
standardizaci koncentrace sledovaných biomarkerů. Ve vlasech byla analyzována rtuť. 
Analyzující laboratoře byly vybírány na základě mezinárodních porovnávacích zkoušek 
(Interlaboratory Comparison Investigations, ICI) a vnějšího hodnocení kvality (External 

Quality Assessment Schneme, EQUAS). Všechny vzorky odebrané u české populace byly 
analyzovány v laboratořích SZÚ Praha. 

Dotazníkové šetření probíhalo formou řízeného rozhovoru zkušených a proškolených 
terénních pracovníků SZÚ s matkami, preferenčně v jejich bytě. Spektrum otázek bylo 
rozděleno do několika okruhů a zohledňovalo možné expoziční zdroje pro sledované látky. 
Zahrnovalo zejména: 

− Bydliště a jeho okolí – stáří budovy, doprava, skládky, provozovny v okolí, způsob 
vytápění, rekonstrukce, podlahy či tapety z PVC. 

− Výživa – pitná voda, alkohol, frekvenční dotazník potravin, včetně lokálních, konsumace 
ryb, preference balených potravin, žvýkačka.  

− Kouření – aktivní, pasivní, doma, v autě, jinde. 
− Způsob života – kosmetika, úpravy vlasů, amalgamové plomby, používání auta, rtuťový 

teploměr, kutilství, plastové hračky, PVC rukavice, pobyt dětí venku. 
− Zaměstnání (obou rodičů). 
− Socioekonomické údaje – vzdělání, příjem rodiny apod. 

Statistickou analýzu dat na národní úrovni prováděl každý zúčastněný stát jednotným 
postupem. Byl použit program Stata. Data všech států byla pak analyzována koordinační 
skupinou v Bruselu.  

 
Výsledky v České republice a diskuse 

Obecně hladiny sledovaných biomarkerů nepřekračovaly zdravotně významné limitní 
hodnoty, pokud jsou stanoveny. Limitní hodnoty (tzv. HBM I a II viz tab. 1) pro kadmium 
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v moči jsou stanoveny Německou komisí pro humánní biomonitoring (4) ve výši 0,5 a 2 µg/l 

pro děti a ve výši 1 a 4 µg/l pro ženy.  

Hladiny Cd v moči české populace nepřesahovaly limitní hodnotu HBM I s výjimkou 

hraničního zvýšení koncentrace jednoho chlapce z oblasti Prahy (0,59 µg/l moče). 
Koncentrace kadmia v moči se u dospělých zvyšovaly s věkem a kuřáctvím a klesaly se 
vzdělanostní úrovní. V rámci hodnot jednotlivých států se pohybovaly lehce nad jejich 
průměrem. Hodnoty kadmia v moči ve studii Democophes byly v souladu s výsledky  CZ-
HBM s hodnotou mediánu a P95 u dospělé populace žen – dárkyň krve ve výši 0,31 a 1,48 

µg/g kreatininu (5). Koncentrace u dětské populace ve věku 8 – 10 let sledované v r. 2008 

(medián a P95) byly 0,3 a 0,9 µg/l moče (0,23 a 0,6 µg/g kreatininu) (6).  
 

Tab. 1. Definice hodnot HBM I, HBM II a doporučení vztahující se k těmto hodnotám (upraveno podle 9) 

 Vliv na zdravotní stav Doporučení/opatření 

 
 zdravotní ohrožení je reálné 

je třeba uskutečnit všechna dostupná opatření ke snížení zátěže a 
zdravotního rizika 

HBM II 

 nelze vyloučit poškození zdraví 
je třeba potvrdit správnost naměřené hodnoty, zopakovat 
vyšetření s určitým časovým odstupem, pátrat po specifickém 
zdroji expozice, navrhnout opatření ke snížení zátěže 

HBM I 

 
 

není znám vliv na zdravotní stav 
na základě současné úrovně poznatků není obecně nutné 
aplikovat zvláštní opatření 

 
Koncentrace Hg ve vlasech charakterizuje především přítomnost organické formy rtuti (7) 

s neurotoxickými účinky. Směrná hodnota je definována výborem JECFA v r. 2006 na 2,3 

µg/g vlasů. Tato hodnota nebyla překročena u žádného z českých participantů. Hladina rtuti 
ve vlasech se zvyšovala s konsumací mořských ryb, s věkem a se vzdělaností.  Koncentrace u 
pražské populace byly významně vyšší než u venkovské liberecké. V rámci evropských 
výsledků patřily hodnoty v České republice mezi nižší, což souvisí s nízkou konsumací ryb. 
Výsledky jsou v souladu s daty CZ-HBM předchozích let, kdy v období 1994 – 2001 byly 

nalezeny koncentrace 0,19 a 0,68 µg/g vlasů (medián a P, P95) (8). Poslední výsledků analýzy 

dětských vlasů z roku 2008 jsou obdobné – 0,18 a 0,61 µg/g vlasů (medián a P95) (6).  

Analýza vybraných metabolitů ftalátů u české populace nebyla dosud prováděna; získaná 
data jsou tak zcela prioritní. Ze sledovaných metabolitů je určena limitní hodnota (HBM I) 
pouze pro součet dvou hlavních metabolitů DEHP, která je stanovena pro děti ve výši 500 

µg/l a pro ženy v reprodukčním věku na 300 µg/l. Tato hodnota byla lehce překročena u 

jednoho chlapce (530 µg/l) z liberecké oblasti. Na rozdíl od předchozích biomarkerů jsou 
koncentrace metabolitů ftalátů vyšší u dětí a to především u chlapců. Možným vysvětlením je 
relativně vyšší příjem ftalátů u dětí: děti jsou více vystaveny prachu, hrají si blíže k zemi a 
mají častější kontakt ruka-ústa. Hladiny metabolitů ftalátů v moči české populace se 
pohybovaly nad evropským průměrem. Expozici ftalátům a její redukci je tak nutno věnovat 
v budoucnu větší pozornost.  
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Hladiny kotininu v moči dětí jasně odrážejí kuřáctví dospělých v domácnosti. Hraniční 

hodnota (cut-off value) pro rozlišení aktivních a pasivních kuřáků je 50 µg/l moče. Děti, které 
byly denně vystaveny pasivnímu kouření, měly hodnoty až pětkrát vyšší než děti, které 
tabákovému kouři nikdy vystaveny nebyly.  Vyšší hodnoty kotininu byly zjištěny u českých 
dětí z venkovské oblasti. Hladina kotininu v moči dětí klesala s výší vzdělání matek. Při 
srovnání výsledků analýzy kotininu v moči dětí mezi zúčastněnými státy patří Česká 
republika mezi země s  nadprůměrnou expozicí dětí tabákovému kouři. Tato skutečnost odráží 
i vysokou toleranci kuřáctví v české populace a neochotu politiků tuto situaci řešit.  

 
Závěry  

Na základě použití harmonizovaných a standardizovaných protokolů a zajištění kvality je 
možno generovat data srovnatelná mezinárodně.  Jednotné standardní operační postupy 
vypracované a ověřené v tomto projektu představují základ pro další rozvoj humánního 
biomonitoringu a využití dat pro regulaci expozice a další preventivní opatření.  
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Ústav verejného zdravotníctva – Oddelenie sociálnej medicíny, LF UPJŠ, Košice 

Slovenská asociácia verejného zdravia – SAVEZ, Košice 
 
 

 

So zvyšujúcim sa počtom obyvateľov žijúcich v mestách narastá potreba identifikácie 
špecifických problémov, ktoré súvisia s mestským zdravím. Očakáva sa, že do roku 2030 
bude z celosvetovej populácie šesť ľudí z desiatich bývať v meste; a do roku 2050 to bude 
sedem ľudí z desiatich. V európskom regióne žije 70% populácie v mestách (4).  

Európska Komisia vytvorila prostredníctvom spolufinancovania výskumných projektov 
súbor zdravotných indikátorov, ktorých zber je dobre zadefinovaný na národnej i regionálnej 
úrovni. Doposiaľ absentovala možnosť porovnávania zdravia špecifických populácií, akou je 
napr. mestská populácia. Neexistoval súbor zdravotných indikátorov, na základe ktorých by 
bolo možné porovnávať zdravie ľudí žijúcich v mestách, resp. v jednotlivých mestských 
častiach.  

Projekt EURO-URHIS 2 bol druhou fázou medzinárodného projektu, do ktorého bolo 
zapojených 30 partnerských miest v 12 európskych krajinách a vo Vietname. Prvá fáza 
projektu (EURO-URHIS 1) identifikovala súbor 45 indikátorov, relevantných pre hodnotenie 
zdravia mestskej populácie. Druhá fáza bola zameraná na zber indikátorov dostupných z 
existujúcich štatistických zisťovaní, ako aj dotazníkovým prieskumom v dospelej a 
adolescentnej populácii.  

Cieľom projektu bolo zozbierať relevantné údaje týkajúce sa zdravia ľudí žijúcich 
v mestách, vyvinúť a poskytnúť nástroje pre politiku založenú na dôkazoch, vyvinúť 
metodológiu pre prierezové a longitudinálne hodnotenie zdravia mestskej populácie 
a vytvoriť profily zdravia jednotlivých miest.  

                                                 
1 Táto práca bola spolufinancovaná v rámci 7. Rámcového programu Európskej Komisie, projekt FP7-
HEALTH-2007-B, číslo zmluvy 223711 (30%). Taktiež, táto práca bola podporená Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0220-10 (70%). 
 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Materiál a metódy 

EURO-URHIS 2 (EÚ projekt 7. rámcového programu) získal informácie zberom údajov 
z rutinne dostupných štatistických zisťovaní a uskutočnením prieskumov v adolescentnej 
a dospelej populácii koncom roka 2010. Zo slovenských miest boli do projektu zahrnuté dve 
najväčšie slovenské mestá – Bratislava (425 155 obyvateľov; HDP na obyvateľa 14 325 € v r. 
2004) a Košice (235 006 obyvateľov; HDP na obyvateľa 5 598 € v r. 2004) (3). 

Populačný, prierezový zber dát v dospelej populácii sa realizoval prostredníctvom 
poštového dotazníkového prieskumu. 3 200 respondentov z Bratislavy a Košíc sa vybralo 
stratifikovaným náhodným výberom cez Register obyvateľov Slovenskej republiky tak, aby 
sa zabezpečilo rovnomerné rozdelenie pre jednotlivé cieľové vekové skupiny a pohlavia (vek 
19 – 64 rokov: 400 mužov a 400 žien; starší ako 65 rokov: 400 mužov a 400 žien z jedného 
mesta). Prierezový dotazníkový zber dát v adolescentnej populácii (15-ročných ± 1 rok) bol 
administrovaný v školách a doplnený o antropometrické merania u žiakov. 

Dotazníky pre dospelú a adolescentnú populáciu vychádzali z viacerých doteraz 
realizovaných európskych prieskumov (napr. EU-SILC, HSBC 2005/2006, ESPAD, EHIS). 
Obe slovenské verzie dotazníkov boli validizované a spätne preložené anglicky hovoriacim 
expertom. Dizajny oboch prieskumov umožnili vytvorenie harmonizovaných dátových 
súborov, ktoré umožnili porovnávanie medzi jednotlivými mestami i krajinami. 

 
Výsledky  

Pre medzimestské porovnania boli celkovo dostupné údaje z 26 európskych miest. 
Národnú databázu z prierezového zberu tvoria údaje od 1 111 adolescentov a 1 266 
dospelých. Tab. 1 prináša prehľad počtu respondentov podľa jednotlivých miest a vekových 
skupín. 

 
Tab. 1. Počet respondentov podľa vekových skupín 

 Bratislava Košice Spolu 

14 – 16 rokov 570 541 1111 

19 – 64 rokov 253 369 622 

65+ rokov 304 340 344 

 
So zdravím súvisiace charakteristiky 

Tab. 2 uvádza vybrané so zdravím súvisiace demografické a socio-ekonomické 
charakteristiky, indikátory úrovne zdravotnej starostlivosti a zdravotného stavu podľa 
jednotlivých miest a súčasne porovnanie s dostupnými údajmi na celoslovenskej úrovni 
a s priemerom v rámci projektu EURO-URHIS 2. 

V porovnaní s ostatnými európskymi mestami je Bratislava mestom s priemernou 
hustotou obyvateľstva a relatívne malou populáciou detí a adolescentov. Košice sú mestom 
s nízkou hustotou obyvateľstva s priemerne starou populáciou. Počet živonarodených detí 
ročne je v Bratislave aj v Košiciach nižší ako celkový priemer EURO-URHIS 2.  
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Tab. 2. Vybrané so zdravím súvisiace charakteristiky 

 Bratislava Košice SR 
EURO-

URHIS 2 
priemer 

N 

Demografické charakteristiky 
1. Počet obyvateľov (x1,000) 429 234 5,401 570 23 
2. Hustota obyvateľstva (na km2) 1,166 958 110 1,974 24 
3. Populácia 0 – 19 ročných [%] 17 21 23 22 23 
4. Populácia 65+ ročných [%] 13 11 12 14 23 
5. Počet živonarodených 41 39 47 53 23 

Socio-ekonomické charakteristiky 
6. Vysokoškolské vzdelanie [%] 42 51 - 45 16 
7. Nedostatok financií [%] 22 23 - 21 16 
8. Nízky SES rodiny [%] 12 22 - 16 20 

Zdravotná starostlivosť 
9. Zaočkovanosť – MMR [%] 100 100 99 93 19 
10. Zaočkovanosť – DTP [%] 99 98 99 94 19 
11. Sérový cholesterol [%] 61 64 - 47 16 
12. Skríning – CA krčka maternice 77 76 - 68 16 

Zdravotný stav 
13. Stredná dĺžka života – muži 73,3 71,4 70,8 73,6 18 
14. Stredná dĺžka života – ženy 79,6 78,3 79,0 79,7 18 
15. Dojčenská úmrtnosť 1,5 8,9 5,9 5,0 24 
16. Nízka pôrodná hmotnosť [%] 5,4 9,1 7,3 6,7 22 

Vysvetlivky: 
N = počet miest s dostupnými údajmi v rámci EURO-URHIS 2; 
6. % dospelých, ktorí dosiahli vysokoškolské vzdelanie; 7. % dospelých, ktorí nemajú dostatok financií na 
každodenné výdavky; 8. % adolescentov, ktorí považujú socio-ekonomický stav svojej rodiny za nízky; 9. MMR 
– osýpky, mumps, rubeola; 10. DTP – záškrt, tetanus, čierny kašeľ; 16. % živonarodených s pôrodnou 
hmotnosťou menej ako 2 500 g;  

 
Percento obyvateľov s vyšším vzdelaním v Bratislave je podobné ako celkový priemer 

EURO-URHIS 2, v Košiciach je tento podiel relatívne vysoký. Podiel dospelých, ktorí 
uvádzali nedostatok financií na každodenné výdavky, je významne vyšší v Bratislave 
i v Košiciach oproti ostatným EURO-URHIS 2 mestám. Percento adolescentov, ktorí 
považujú socio-ekonomický stav svojej rodiny za nízky, je v Bratislave významne nižšie, 
avšak v Košiciach významne vyššie ako priemer EURO-URHIS 2.  

Podiel ľudí, ktorí sú zaočkovaní proti MMR (osýpky, mumps, rubeola) a DTP (záškrt, 
tetanus, čierny kašeľ), je vyšší v oboch slovenských mestách oproti ostatným EURO-URHIS 
2 mestám. Podiel dospelých, ktorí si nechali zmerať sérový cholesterol a podiel žien, ktoré sa 
zúčastnili testu na detekciu rakoviny krčka maternice sú v Bratislave i v Košiciach vyššie 
v porovnaní s ostatnými EURO-URHIS 2 mestami. 

Stredná dĺžka života mužov z oboch slovenských miest a žien v Bratislave je podobná ako 
celkový priemer v EURO-URHIS 2, avšak v Košiciach je kratšia. V dojčenskej úmrtnosti sa 
Bratislava radí k 25 % mestských oblastí v EURO-URHIS 2 s najnižšou dojčenskou 
úmrtnosťou, zatiaľ čo Košice sa radia k 25 % s najvyššou dojčenskou úmrtnosťou. Zastúpenie 
novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou je v Bratislave porovnateľné s celkovým 
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priemerom EURO-URHIS 2, avšak v Košiciach je vyššie ako celkový priemer EURO-URHIS 
2. 

Sebaposudzovaný zdravotný stav a determinanty zdravia u adolescentov 

Tab. 3 uvádza niektoré štatisticky významné rozdiely v sebaposudzovanom zdravotnom 
stave a determinantoch zdravia u slovenských adolescentov podľa jednotlivých miest 
a v porovnaní s priemerom v rámci projektu EURO-URHIS 2. 

 
Tab. 3. Zdravotný stav a determinanty zdravia u adolescentov 

 
Bratislava 

[%] 
Košice 

[%] 

EURO-
URHIS 2 
priemer 

[%] 

N 

Zdravotný stav 
1. Dobré sebaposudzované zdravie 95 95 92 20 
2. Zvýšené riziko psychických problémov 29 26 20 20 

Faktory životného štýlu 
3. Fyzická aktivita 2 a viac hod./týž. 60 58 50 20 
4. Pravidelná konzumácia zeleniny 38 40 52 20 
5. Pravidelné sledovanie televízie 69 68 60 20 
6. Začiatok fajčenia (< 13 rokov) 34 40 24 20 
7. Začiatok pitia alkoholu (< 13 rokov) 62 63 53 19 

Životné prostredie 
8. Kriminalita, násilie, vandalizmus 43 44 35 20 

Vysvetlivky: 
N = počet miest s dostupnými údajmi v rámci EURO-URHIS 2 

 
Rovnaké percento adolescentov v Bratislave a Košiciach vníma svoje zdravie ako (veľmi) 

dobré alebo výborné, pričom ide o častejší výskyt ako je priemer v EURO-URHIS 2. V oboch 
mestách bol však zároveň zistený vyšší podiel adolescentov so zvýšeným rizikom 
psychických problémov ako je priemer EURO-URHIS 2.  

Z determinantov životného štýlu je, v porovnaní s celkovým priemerom EURO-URHIS 2, 
v Bratislave i v Košiciach významne vyšší podiel adolescentov, ktorí uvádzali účasť na 
fyzickej aktivite dve alebo viac hodín týždenne. Pravidelná konzumácia zeleniny je však 
u slovenských adolescentov nižšia a sledovanie televízie viac ako 2 hodiny denne počas 
víkendov je častejšie ako priemer EURO-URHIS 2. Závažné je tiež zistenie, že v oboch 
slovenských mestách uvádzajú adolescenti prvú skúsenosť s fajčením a pitím alkoholu vo 
veku 13 rokov a skôr častejšie ako priemer EURO-URHIS 2. 

Výskyt kriminality, násilia alebo vandalizmu v mieste bydliska bol významne častejšie 
uvádzaný adolescentmi v Bratislave a v Košiciach ako v iných európskych mestách. 

Sebaposudzovaný zdravotný stav a determinanty zdravia u dospelých 

V tab. 4 sú uvedené niektoré štatisticky významné rozdiely v sebaposudzovanom 
zdravotnom stave a determinantoch zdravia u slovenských dospelých podľa jednotlivých 
miest a v porovnaní s priemerom v rámci projektu EURO-URHIS 2. 
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Tab. 4. Zdravotný stav a determinanty zdravia u dospelých 

 
Bratislava 

[%] 
Košice 

[%] 

EURO-
URHIS 2 
priemer 

[%] 

N 

Zdravotný stav 
1. Dobré sebaposudzované zdravie 64 64 64 16 
2. Dlhotrvajúci zdravotný problém 31 36 28 16 

Faktory životného štýlu 
3. Fyzická aktivita 46 45 46 16 
4. Nadváha a obezita 54 55 50 16 
5. Pravidelná konzumácia ovocia/zeleniny 37 31 53 16 
6. Konzumácia alkoholu 10 8 17 16 

Životné prostredie 
7. Zelené plochy na rekreáciu 90 83 84 16 
8. Hluk z vonkajšieho prostredia 20 21 14 16 
9. Vlhké škvrny alebo plesne v byte 20 22 27 16 
10. Spolupatričnosť k prostrediu 43 40 54 16 
11. Sociálna súdržnosť okolia 37 32 52 16 

Vysvetlivky: 
N = počet miest s dostupnými údajmi v rámci EURO-URHIS 2 

 
Rovnaký podiel ľudí v Bratislave a Košiciach vníma svoje zdravie ako dobré alebo veľmi 

dobré. Tento podiel sa nelíši od priemeru v ostatných mestách EURO-URHIS 2. Dlhotrvajúce 
ochorenie s obmedzeniami významne častejšie udávali obyvatelia Košíc ako v ostatných 
mestách EURO-URHIS 2.  

Podiel dospelých, ktorí sa venujú fyzickej aktivite aspoň 30 minút viac ako dva krát 
týždenne, sa v Bratislave a Košiciach nelíši od celkového priemeru EURO-URHIS 2. 
Dospelých ľudí s nadváhou alebo obezitou je však v Košiciach viac ako je priemer v EURO-
URHIS 2. Dospelí v oboch slovenských mestách konzumujú ovocie a/alebo zeleninu 
(pravidelne 4 a viac porcií denne) menej častejšie v porovnaní s ostatnými obyvateľmi 
európskych miest. Podiel dospelých, ktorí pravidelne konzumovali viac ako šesť jednotiek 
alkoholu je výrazne nižší v Bratislave a Košiciach v porovnaní s celkovým priemerom 
EURO-URHIS 2. 

Podiel Bratislavčanov, ktorí uviedli dostatok zelených plôch v ich okolí vhodných na 
rekreačné účely, je významne vyšší ako v iných mestách. Vystavenie sa veľkému hluku z 
vonkajšieho prostredia bolo oveľa častejšie uvádzané v Bratislave aj v Košiciach, zatiaľ čo 
prítomnosť vlhkých škvŕn alebo plesní v byte uvádzali slovenskí obyvatelia menej často 
v porovnaní s priemerom v EURO-URHIS 2. Významne menej ľudí v oboch slovenských 
mestách pociťovalo, že sú súčasťou ich bezprostredného susedstva a vnímalo svoje susedské 
okolie ako sociálne súdržné. 

 
Diskusia  

Vzájomné porovnanie dvoch najväčších slovenských miest s ostatnými európskymi 
mestami prináša prvé zaujímavé pozitívne aj negatívne zistenia.  
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Povinné očkovanie zavedené na Slovensku sa môže odrážať vo vysokom podiele 
zaočkovaných ľudí v oboch mestách, ktorý bol v porovnaní s ostatnými EURO-URHIS 2 
mestami vyšší. Potešujúce je aj zistenie vyššieho podielu mužov a žien v Bratislave aj v 
Košiciach, ktorí si nechali zmerať sérový cholesterol a žien, ktoré absolvovali test na detekciu 
rakoviny krčka maternice. 

Dojčenská úmrtnosť je indikátorom zdravia populácie a kvality zdravotnej starostlivosti. 
Prítomnosť výrazných medzimestských rozdielov v tomto indikátore môžu okrem iného 
zapríčiňovať socio-ekonomické faktory, najmä etnicita a nezamestnanosť (2). Nízka pôrodná 
hmotnosť je na populačnej úrovni indikátorom podmienok počas gravidity a perinatálnej 
starostlivosti, na úrovni jednotlivca môže vyústiť do zdravotných problémov v neskoršom 
živote. Výskyt nízkej pôrodnej hmotnosti v Košiciach bol vyšší ako celkový priemer EURO-
URHIS 2 a aj tento rozdiel môže rovnako súvisieť s niektorými socio-ekonomickými 
faktormi. 

Sebaposudzované zdravie je prediktorom mortality a morbidity. Adolescenti v Bratislave 
a v Košiciach hodnotili svoje zdravie ako veľmi dobré významne častejšie ako priemer 
EURO-URHIS 2. Slovenskí dospelí sa od priemeru EURO-URHIS v tomto nelíšili. 

Negatívnym zistením je, že v oboch slovenských mestách bol identifikovaný významne 
vyšší podiel adolescentov so zvýšeným rizikom psychických problémov. 

Pozitívnym javom je, že slovenskí adolescenti sa častejšie zúčastňovali na fyzickej 
aktivite v porovnaní s priemerom EURO-URHIS 2. Podiel dospelých, ktorí sa venujú fyzickej 
aktivite sa v Bratislave a Košiciach nelíši od priemeru EURO-URHIS 2, avšak v Košiciach je 
vyššie percento dospelých ľudí s nadváhou alebo obezitou oproti ostatným európskym 
mestám. 

Negatívnym zistením je menej častá konzumácia zeleniny a ovocia ako u dospelých, tak 
aj u adolescentov. Na podobné zistenia u školákov poukazujú výsledky z medzinárodnej 
štúdie HBSC 2009/2010 realizovanej na slovenských školách – v mestách aj na vidieku 
(Health Behaviour in School Aged Children). Štúdia zistila, že minimálne raz denne 
konzumuje ovocie menej ako polovica a zeleninu menej ako tretina školákov, pričom 
frekvencia konzumácie ovocia a zeleniny sa s vekom znižuje (1). 

Závažným zistením je oveľa častejší skorý nástup fajčenia a pitia alkoholu (vo veku 13 
rokov a menej). Už spomínaná štúdia HBSC dospela k podobným zisteniam. Asi polovica 
školákov získala prvé skúsenosti s fajčením tabaku vo veku 13 rokov a menej a vo veku 15 
rokov už fajčí tretina z nich (1).  

Zistenia z EURO-URHIS 2 a HBSC 2009/2010 poukazujú na nedostatočnú prevenciu v 
tejto oblasti.  

Vhodné podmienky na bývanie sa významnou mierou podieľajú na kvalite odpočinku či 
možnostiach regenerácie a aktívneho trávenia voľného času. Odpovede slovenských 
adolescentov aj dospelých naznačujú, ktoré z týchto podmienok ich očakávania spĺňajú (napr. 
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dostatok zelených plôch na rekreáciu v Bratislave) a ktoré nie (napr. nadmerný hluk, či 
vysoký výskyt kriminality, násilia alebo vandalizmu v okolí bydliska). 

 
Záver 

Projekt EURO-URHIS 2 je prvou štúdiou, ktorá umožňuje spoľahlivé porovnanie 
zdravotného stavu medzi odlišnými mestami v Európe. Výsledky prezentované v tomto 
príspevku sú súčasťou profilov zdravia jednotlivých miest a sú dostupné na www.urhis.eu 
(zatiaľ len v anglickom jazyku). Údaje získané v rámci projektu poukazujú na význam 
a potrebu hodnotenia zdravotného stavu obyvateľstva nielen na národnej, ale aj na lokálnej 
úrovni. Predstavujú východiskovú informačnú bázu pre určovanie priorít zdravotnej politiky 
v mestách a pre plánovanie intervencií založených na dôkazoch. 
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Slovenskú republiku možno označiť za multietnický štát. Podľa reálnych odhadov etnické 
menšiny tvoria v súčasnosti približne 20 % z celkového počtu obyvateľov SR (1). Presný 
počet Rómov nie je známy, vo svete ich je približne 12 miliónov, pričom v Európe sa ich 
počet odhaduje na približne 5 miliónov (2). V Slovenskej republike podľa odhadov rómska 
populácia predstavuje približne 6 – 7 % z celkového počtu obyvateľov Slovenska. Napriek 
tomu sa zaraďujeme medzi krajiny s najvyšším podielom rómskej populácie v Európe (2, 3). 
Špecifiká rómskej minority nesmierne komplikujú realizáciu výskumu v komunite (4, 5). 
Základné odlišnosti v rámci rómskej populácie sa sústreďujú alebo sú podmienené faktormi 
ako stav regiónu, typ integrácie prípadne segregácie, miera koncentrácie (početnosť) 
a proporcia rómskej populácie vo vzťahu k majoritnej spoločnosti (6). Práve rozdiely medzi 
jednotlivými skupinami rómskych komunít prerastajú do rôznych foriem nerovností (7). 
Odhliadnuc od výskumov, ktoré porovnávali zdravie obyvateľov rómskych osád s majoritou, 
podľa našich vedomostí sa na Slovensku málokto venoval problematike z pohľadu nerovnosti 
v zdraví medzi samotnou rómskou komunitou. 

Cieľom tejto práce bolo na základe vybraných faktorov popísať rozdiely v pôsobení 
socio-ekonomických determinantov na zdravotný stav obyvateľov rómskych osád v závislosti 
od typu  osady (separovanej a segregovanej) na Slovensku. 

 
Materiál a metódy 

Údaje pre túto prierezovú štúdiu sme získali v rámci projektu „Vplyv práce rómskeho 
asistenta na zdravotný stav obyvateľov rómskej osady a spôsob poskytovania zdravotníckych 
služieb rómskym komunitám“ financovaného Ministerstvom školstva SR. Segregované 
a separované rómske komunity boli identifikované na základe aktualizovanej verzie Atlasu 
rómskych komunít na Slovensku 2005 (6).  

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Separované osady – ide o sídelné útvary, ktoré sú fyzicky oddelené od obce, ale reálne sa 
nachádzajú v jej blízkosti. Oddeľujúcim prvkom je väčšinou prírodný útvar (najčastejšie 
potok alebo pole), cesta alebo železničná trať. 

Segregované rómske osady – ide o samostatný urbanistický celok, ktorý je fyzicky 
oddelený od obce a fakticky tvorí samostatný útvar. Často je od obce vzdialený aj niekoľko 
kilometrov (6). 

Respondenti boli vybraní hniezdovým výberom. Pre získanie údajov od obyvateľov 
žijúcich v rómskych osadách  sme použili neštandardizovaný dotazník vytvorený na základe 
osvedčených dotazníkov aplikovaných v podobných štúdiách. Zber údajov priamo v teréne 
formou osobného rozhovoru zabezpečovali rómski terénni zdravotní asistenti, ktorí boli 
zaškolení pre potreby zberu údajov a spôsobu používania dotazníka.  

Celkovo bolo distribuovaných 2 575 dotazníkov, pričom do štúdie bolo zahrnutých 1 945 
respondentov zo 45 rómskych osád. Sledovaný súbor tvorilo 61 % žien a 39 % mužov. 
Priemerný vek respondentov bol 35 rokov (SD ± 13,7). Celkový počet segregovaných obcí 
v našej databáze bol 22, separovaných obcí bolo 23. Na overenie štatistickej významnosti 
zistených záverov sme použili chí-kvadrátový test a Fisherov exaktný test, za hladinu 
významnosti bola určená hodnota p < 0,05. 

 
Výsledky 

Vzdelanie, bývanie, zamestnanosť. V separovaných osadách malo ukončené základné 
vzdelanie 54 % respondentov, pričom v osadách segregovaných to bolo 40 %. 
V segregovaných osadách 51 % respondentov označilo, že navštevovali osobitnú školu, alebo 
nemajú ukončené základné vzdelanie, oproti 32 % respondentom z osád separovaných. 
Rozdiely vo vzdelanostnej úrovni medzi jednotlivými typmi rómskych osád boli štatisticky 
významné (p < 0,05) (obr. 1). 
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Obr. 1. Percentuálne vyjadrenie riadne ukončenej školy u respondentov  
v separovaných a segregovaných osadách 
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V rodinnom dome žije 74 % obyvateľov separovaných osád a 59 % obyvateľov 
segregovaných osád. V separovaných osadách obyvatelia uvádzajú ako druhú najčastejšiu 
ubytovaciu jednotku byt (13 % obyvateľov). V segregovaných osadách sú druhou 
najčastejšou ubytovacou jednotkou chatrče. V chatrčiach je ubytovaných 31 % obyvateľov 
segregovaných osád, naopak v osadách separovaných je 11 % respondentov. Unimobunky 
predstavujú 2 % v osadách separovaných a 4 % v osadách segregovaných. Rozdiely v týchto 
typoch ubytovacích zariadení sú štatisticky signifikantné (p < 0,05). 

Miera zamestnanosti bola v jednotlivých typoch rómskych osádpribližne rovnaká. 
Percentuálne rozloženie zamestnaných v osadách separovaných bolo 21 %, pričom v osadách 
segregovaných bolo celkovo zamestnaných 18 % rómskych obyvateľov. Rozdiely 
v zamestnanosti v jednotlivých typoch osád nie sú štatisticky signifikantné (p > 0,05) (obr. 2). 
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Obr. 2. Percentuálny podiel zamestnanosti respondentov v separovaných a segregovaných osadách 
 

Zdravotný stav. V tab. 1 je výskyt niektorých ochorení, požívanie liekov a hospitalizácia v 
nemocnici v jednotlivých typoch rómskych osád. Lieky na srdce požíva v separovaných 
osadách 11 % a v segregovaných osadách 9 % respondentov. Pri požívaní liekov na vysoký 
krvný tlak boli výsledky podobné užívaniu liekov na srdce, avšak čiastočne vyššie, najmä 
v osadách segregovaných. V separovaných osadách 19 % respondentov uviedlo, že užíva 
lieky na vysoký krvný tlak a v osadách segregovaných to bolo 21 %. Oba rozdiely v užívaní 
liekov na srdce a na vysoký krvný tlak neboli v jednotlivých osadách štatisticky významné (p 
> 0,05). Hospitalizáciu na infekčnom oddelení potvrdilo v separovaných osadách 5 % 
respondentov a až 11 % respondentov zo segregovaných osád. Tieto rozdiely boli štatisticky 
signifikantné (p < 0,05). U 7 % respondentov v separovaných osadách a až u 15 % 
respondentov v segregovaných osadách bola diagnostikovaná hepatitída. Rozdiely 
v jednotlivých osadách boli štatisticky významné (p < 0,05). 
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Tab. 1. Zdravotný stav a užívanie niektorých liekov respondentmi v separovaných a segregovaných osadách 

 Odpoveď 
Separovaná 

[%] 
Segregovaná 

[%] n p hodnota 

Áno 11 9 
Lieky na srdce 

Nie 89 91 
1894 NS 

Áno 5 6 
Lieky na dýchací systém 

Nie 95 94 
1889 NS 

Áno 19 21 
Lieky na vysoký tlak krvi 

Nie 81 79 
1808 NS 

Áno 4 4 
Diabetes mellitus 

Nie 96 96 
1858 NS 

Áno 1 1 
Nádorové ochorenie 

Nie 99 99 
1854 NS 

Áno 5 11 Hospitalizácia na infekčnom 
oddelení Nie 95 89 

1718 < 0,05 

Áno 1 2 
Pohlavná choroba 

Nie 99 98 
1880 NS 

Áno 7 15 
Hepatitída 

Nie 93 85 
1665 < 0,05 

 
Diskusia 

V našej spoločnosti ešte stále pretrváva idea, že zdravotný stav obyvateľov danej krajiny 
alebo komunity je determinovaný iba úrovňou zdravotníckej starostlivosti. Zdravotný stav 
však závisí od mnohých skupín protektívnych a rizikových faktorov, a to predovšetkým od 
kvality života, čo predstavuje vzdelanie, zamestnanosť, úroveň bývania, miera civilizácie, 
kultúrne štandardy a normy. Zdravie Rómov je tiež výsledkom viacerých determinantov. 
Rómovia často žijú v neadekvátnych podmienkach, majú nízke vzdelanie, čo sčasti určuje aj 
ich kultúra a voľba životného štýlu. Majú ťažkosti presadiť sa na pracovnom trhu, čo je opäť 
dôsledkom ich nedostatočného vzdelania (8). Vzdelanie preto zohráva rolu pri zvyšovaní 
ochrany zdravia a redukovaní rizika (9). Nedostatky v úrovni vzdelania pretrvávajú od 
prechodného obdobia a najviac sú viditeľné v analýzach vzdelanostnej úrovne v populácii. 
Napríklad v Maďarsku v roku 1971 takmer 26 % Rómov vo veku 20 – 29 rokov dokončilo 8-
ročné základné vzdelanie, pričom tento počet v roku 1993 narástol  na 77 % (10). Pri 
prieskume vzdelania v Rumunsku a Bulharsku bola situácia podobná ako v Maďarsku. 
Z prieskumu z roku 1997 úspešne ukončili vysokoškolské vzdelanie v Rumunsku iba dvaja 
Rómovia a v Bulharsku traja Rómovia (11). 

V prípade nášho prieskumu sme prišli k rovnakým výsledkom ako v Bulharsku 
a Rumunsku v roku 1997. Rozdiel medzi osadami separovanými a segregovanými v ukončení 
vysokoškolského vzdelania nebol preukázaný. V oboch spomínaných typoch osád iba 1 % 
respondentov malo riadne ukončené vysokoškolské vzdelanie. 

Z dôvodu rozmanitosti rómskych komunít a podmienok v jednotlivých krajinách je zložité 
vykresliť typické rómske osady a bývanie. Mnoho problémov s bývaním je podobných tým 
s nerómskym bývaním najmä u Rómov, ktorí sú integrovaní v nerómskych oblastiach. 
Niektoré problémy viedli  Rómov ku geografickej izolácii až segregácii. Toto vytvorilo ďalšie 
problémy, ako je sťažený prístup k verejným službám a otázkam o vlastníctve pozemkov, na 
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ktorých vznikla osada (11). Úroveň bývania Rómov sa výrazne líši v integrovanej 
a segregovanej osade. Najnižšia úroveň je v izolovaných a segregovaných osadách. Mnoho 
Rómov v segregovaných osadách nevlastní svoj dom ani pozemok, na ktorom je postavený. 
V niektorých osadách sú otázky vlastníctva majetku nie úplne jasné. Toto zabraňuje zlepšeniu 
stavu bývania – pretože jednotlivcom alebo miestnej správe nie je umožnené investovať do 
budov alebo miestnej infraštruktúry, pokiaľ je vlastníctvo nejasné (12). Pre Rómov je menej 
pravdepodobné presadiť sa na pracovnom trhu a nájsť si zamestnanie z dôvodu viacerých 
faktorov, ako napríklad nízka vzdelanostná úroveň, obmedzený prístup k sociálnym sieťam, 
nedostatok pracovných možností a diskriminácia (9, 12). Nezamestnanosť je tiež úzko 
spojená s chudobou. Domácnosti, na ktorých čele je nezamestnaná osoba majú 6-krát vyššiu 
pravdepodobnosť  stať sa chudobnými, ako domácnosti na čele s osobou zamestnanou. 
Mnoho Rómov uvádza etnickú diskrimináciu ako bariéru k zamestnanosti. Zamestnanosť je 
ovplyvnená aj geografickým umiestnením osady. V Malackách, kde celková nezamestnanosť 
v okrese v roku 1999 predstavovala 13,5 %, nezamestnanosť medzi Rómami sa pohybovala 
od 60 % v integrovaných osadách a takmer 100 % v osadách segregovaných. Rómovia 
v segregovaných osadách sú najviac znevýhodnení, ich vyhliadky na prácu sú všeobecne 
obmedzené iba na sezónnu prácu v susednom meste alebo dedine (12). V prípade nášho 
prieskumu bola situácia v oboch typoch osád takmer rovnaká, čo sa týka zamestnaneckého 
statusu (separovaná osada 21 % zamestnaných, segregovaná osada 18 % zamestnaných). Túto 
situáciu môžu spôsobovať viaceré faktory, či už vzdelanie, ktoré je rovnako vyššie 
v separovaných osadách, alebo aj geografická lokalizácia separovanej osady, ktorá sa 
nachádza v blízkosti obce, kde je viac možností pre zamestnanie. Avšak takmer všetky osady, 
ktoré boli do prieskumu zahrnuté, sa nachádzajú na východnom Slovensku, ktoré vo 
všeobecnosti ma vysokú mieru nezamestnanosti. 

Z dôvodu nízkeho životného štandardu, kam patrí aj preľudnenie a nezodpovedajúca 
hygiena, majú Rómovia väčšiu náchylnosť na prenosné ochorenia zahŕňajúce hepatitídu 
a tuberkulózu, ako iné skupiny obyvateľov (11). V prípade nášho prieskumu sa hepatitída 
(všetky typy) vyskytovala častejšie v segregovaných osadách ako separovaných. Dôvodom 
vyššieho výskytu je zrejme vyšší výskyt rizikových faktorov u obyvateľov segregovaných 
osád, ktoré hepatitídu spôsobujú. Pri hepatitíde typu A sú to nedostatočné hygienické návyky, 
prípadne kontaminované potraviny a voda, ktoré sú bežným problémom v segregovaných 
osadách (13). 

Pri súčasných podmienkach hlásenia sa k rómskej národnosti nie je možné zabezpečiť 
reálne dostatočný, reprezentatívny počet respondentov náhodným výberom, preto ako 
alternatíva riešenia bola použitá metóda výberu podľa miesta trvalého bydliska (zaradenie 
respondentov bývajúcich v segregovanej alebo separovanej rómskej osade). Z kritického 
hľadiska sa v štúdií nachádza viacero limitujúcich faktorov. Limitom je využitie rómskeho 
terénneho zdravotného asistenta, ako anketára, ktorý pri rozhovore s obyvateľmi rómskych 
osád mohol zle vysvetliť požadovanú otázku, napriek riadnemu zaškoleniu. Toto mohlo viesť 
k získaniu nie celkom spoľahlivých výsledkov. Rovnako limitujúcim faktorom je aj 
subjektivita odpovedí samotných obyvateľov rómskych osád. Odpovede na otázky tákajúce sa 
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zdravotného stavu, užívania liekov a hospitalizácie na niektorom oddelení v nemocnici, 
respondenti uvádzali na základe svojej pamäti a nie zo zdravotnej dokumentácie. Preto 
spoľahlivosť týchto údajov vychádza len zo subjektívnych odpovedí respondentov. Avšak aj 
napriek spomínaným limitom štúdia dospela k výsledkom, ktorým sa doposiaľ podľa našich 
informácií žiaden prieskum na Slovensku nevenoval, a to je porovnanie rómskych osád 
z hľadiska ich typu lokalizácie. 

 
Záver 

Úroveň vzdelania ako socio-ekonomický determinant zdravia sa líšil v závislosti od typu 
rómskej osady. V separovaných osadách malo 54 % respondentov riadne ukončené základné 
vzdelanie, pričom v segregovaných osadách malo 51 % respondentov ukončenú osobitnú 
školu alebo neúplné základné vzdelanie.  

Na základe výsledkov z nášho sledovania a pre zlepšenie riešenia problematiky zdravia 
obyvateľov rómskych osád navrhujeme zamerať sa na problematickú školskú dochádzku 
rómskych detí a na stratégie začleňovania rómskych komunít a znižovania nerovností v zdraví 
využitím poznatkov o rozdieloch z pohľadu typu osady, kde bolo jasne preukázané, že 
investície do bývania pre znevýhodnené komunity by mali jasne smerovať do výstavby bytov 
podporujúcich sociálnu inklúziu. 

Na základe zmeny a ovplyvnenia socio-ekonomických determinantov zdravia je možné 
docieliť aj zmeny v správaní obyvateľov rómskych osád a tým ovplyvniť aj ich zdravotný 
stav. Preto práca nevychádza len zo samotného hodnotenia zdravotného stavu, ale aj z popisu 
viacerých socio-ekonomických determinantov. 
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Mnohí z praktických skúseností vedia, že otvorením okna automobilu za jazdy nielenže 
vymieňame vzduch a chladíme vnútorný priestor automobilu, ale aj vytvárame podmienky na 
generovanie energeticky silného nízkofrekvenčného akustického kmitania. Prejavuje sa to 
pulzujúcim tlakom pôsobiacim na bubienok, ktorý vyvoláva bolesť sluchového orgánu.  

Nízkofrekvenčný zvuk sa definuje ako akustické kmitanie (vlnenie) s frekvenčným 
intervalom od 16 Hz približne do 160 Hz. Nízkofrekvenčný hluk na hranici počuteľnosti je 
akustické vlnenie od 10 Hz do 25 Hz, ktoré sa z hľadiska jeho hodnotenia správa špecificky. 
Umelými zdrojmi silného nízkofrekvenčného hluku na hranici počuteľnosti sú aj veterné 
turbíny, klimatizačné a vetracie sústavy, kotly, kompresory, lodné motory, prúdové motory 
lietadiel, raketové strely v čase výbuchu, ale aj prúdenie plynov obtekajúce kavity so škárami. 

Zvuk (hluk) veľmi nízkych frekvencií vnímame, ak je energeticky silný, teda má 
dostatočnú intenzitu. Zistilo sa, že ak je človek exponovaný veľmi nízkym frekvenciám, čiže 
v okolí dolnej hranice počuteľnosti, resp. na hranici počuteľného frekvenčného pásma 
a infrazvuku, môže mať problémy pri vykonávaní duševnej práce a pociťuje aj určité 
nepohodlie (1, 6, 16). Ak hladina akustického tlaku veľmi nízkych frekvencií prevyšuje 
100 dB, človek spravidla trpí závratmi, duševnou únavou, podráždenosťou, napínaním na 
zvracanie (nauzea), bolesťami hlavy a stratou rovnováhy. Existuje však určitá časť populácie, 
ktorá môže pociťovať nepríjemnosť zvuku s veľmi nízkou frekvenciou už od hladiny 65 dB, 
ak ide o príslušnú kombináciu frekvencie a dĺžky pôsobenia. Účinky sú opisované ako 
všeobecná rozladenosť, nevoľnosť, dezorientácia, zvýšená únava, poruchy spánku alebo 
spavosť a iné kombinácie nešpecifikovaných príznakov (10). Účinky môžu byť 
sprostredkované aj pôsobením zvuku s veľmi nízkymi frekvenciami na telo človeka priamym 
vybudením kmitania orgánov, tkaniva prípadne častí tela, kde pri zhode budiacej a vlastnej 

                                                 
1 Článok je publikovaný s podporou Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva a Slovenskej aka-
démie vied VEGA 1/0135/12 a VEGA 0197/12 
 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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frekvencie nastáva ich rezonancia. Treba poznamenať, že existuje určitá závislosť prahu 
účinku od dĺžky pôsobenia podnetu. Zatiaľ čo pri hladine 85 dB je pri 12 Hz detegovaná 
prítomnosť zvuku s veľmi nízkymi frekvenciami okamžite, pri 10 Hz sa prah pocitu dosiahne 
po 75 s a so znižovaním frekvencie sa časový interval detekcie takéhoto zvuku zvyšuje. 
Prechod od sluchového vnemu k vibračnému vnemu je dosť neostrý. Účinky zvuku v okolí 
dolnej hranice prahu počutia na dočasný posun prahu počutia sa preukázali až pri expozíciách 
presahujúcich 3 minúty a intenzite 137 dB, a to približne pre polovicu pokusných osôb (10). 
Skúšky ukázali, že pocit tlaku a bolesti v uchu vyvolávajú hladiny už od 120 dB v závislosti 
od frekvencie sledovaného pásma, a to od 21 Hz až 13 Hz.  

Vládna organizácia USA Environmental Protection Agency (EPA) odporúča prípustnú 
prahovú hladinu infrazvuku s hodnotou 120 dB medzi 1 Hz a 16 Hz, ako hornú hranicu 
expozície infrazvuku (6). Varovanie EPA v akceptovaní tejto hranice je naliehavo 
odporúčajúce, pretože táto hranica vychádza z dlhodobých výskumov a jej overenia praxou. 
Pri sledovanom frekvenčnom pásme od 13 Hz do 21 Hz môže byť táto hranica o niečo nižšia. 

V sumáre možno konštatovať, že zvuky vo frekvenčnom rozsahu 0,1 Hz až 100 Hz môžu 
ohroziť život v prípade prekročenia hladiny 170 dB až 180 dB, môžu spôsobiť vážnejšie 
zmeny funkcií pri prekročení 150 dB a v závislosti od dĺžky pôsobenia môžu spôsobiť 
diskomfort pri prekročení 100 dB. Dlhodobé účinky infrazvuku na ľudský organizmus, na 
pracovný výkon a pocit pohody sú stále otvoreným problémom a v epidemiologických 
i laboratórnych štúdiách je im treba venovať ďalšiu pozornosť.  

V tomto článku sa vykonala analýza v oktáve so strednou frekvenciou 16 Hz, ktorej 
zodpovedá dolná frekvencia 11,2 Hz a horná frekvencia 22,4 Hz. Práve v tomto frekvenčnom 
pásme sa generuje energeticky silné akustické vlnenie, ktoré je predmetom skúmania 
z hľadiska jeho hodnotenia. 

V práci uvádzame možnosti hodnotenia energeticky silného nízkofrekvenčného vlnenia na 
dolnej hranici počuteľnosti. Vykonali sa početné merania hluku na dolnej hranici počuteľnosti 
zvukovými analyzátormi 2250 fy BRUEL & KJAER a 114 fy NORSONIC, ako aj FFT 
analyzátorom PULSE, a to pri rôznych nastaveniach zadného okna automobilu, kde sa toto 
akustické vlnenie generovalo s najvyššou intenzitou. Cieľom tejto práce je pokračovať v diskusii 
o hodnotení energeticky silného zvuku (hluku) na dolnej hranici počuteľnosti, a to od rôznych 
zdrojov hluku spôsobených človekom. 

 
Podmienky merania pri generovaní nízkofrekvenčného hluku otvoreným oknom 

Hluk generovaný prúdiacim vzduchom otvoreným oknom sa meral v osobných automobiloch 
NISSAN a LEXUS na diaľnici D1 a rýchlostnej komunikácii R1 tak, aby sa minimalizoval vplyv 
okolo idúcich vozidiel. Z FFT analýzy jednoznačne vyplýva, že za určitých podmienok dochádza 
ku generovaniu energeticky silného tónového nízkofrekvenčného hluku na dolnej hranici 
počuteľnosti, ktorého hladiny Z presahujú 115 dB, a to v závislosti od rýchlosti automobilu (20). 
Tieto hodnoty hladín akustického tlaku sa už blížia k prahu bolesti kriviek rovnakej hlasitosti. 
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Obr. 1. Nastavenie polohy mikrofónu FFT analyzátora PULSE 

 
Signál pre FFT analýzu hluku sa snímal pri hlave vodiča tak, ako to ukazuje obrázok 1, pri 

rôznych rýchlostných podmienkach automobilu a pri plne otvorenom zadnom okne. Cestovná 
rýchlosť automobilu sa zvolila od 70 km/h až do 150 km/h. Úseky cesty sa vyberali tak, aby 
boli približne homogénne. Možno však konštatovať, že ani hluk motora, ani hluk pneumatík 
nemali vplyv na nízkofrekvenčné spektrum na dolnej hranici prahu počutia (pozri ďalej 
frekvenčné spektrá). 

 
Analýza frekvenčných spektier generovaného hluku 

V práci Žiarana a kol. (20) je vykonaná frekvenčná analýza energeticky silného 
nízkofrekvenčného akustického vlnenia s vážením Z, teda bez korekcie akustického signálu. 
Takto si možno priamo urobiť predstavu o expozícii človeka týmto akustickým vlnením, ktoré 
pôsobí nezávisle od citlivosti sluchového orgánu človeka. V súčasnosti odborná verejnosť 
polemizuje o tom, ako hodnotiť túto frekvenčnú oblasť energeticky silného akustického vlnenia, 
pretože hladiny A, ktoré sa najčastejšie používajú, nevystihujú korektné zhodnotenie vplyvov 
na zdravie a pohodlie človeka (2, 4, 5, 9, 11 – 14). Preto v analýze týchto frekvenčných spektier 
sa budú porovnávať akustické hodnoty pri najčastejšie používaných váženiach, teda A, C a Z.  

Frekvenčná analýza skúmanej nízkofrekvenčnej oblasti pre najčastejšie používané váženia 
je na obrázku 2, a to pre rovnakú rýchlosť (obr. 2a) a rozdielne rýchlosti auta (obr. 2b). Z tejto 
analýzy je vidieť, že pri sledovanom nízkofrekvenčnom pásme je veľký rozdiel medzi 
amplitúdami tónového akustického vlnenia, a to medzi vážením Z, C a A. Energetický rozdiel 
medzi vážením C a A je približne 32 000-násobný a rozdiel medzi vážením Z a A je až 
160 000-násobný. Aj keď je akustická energia zanedbateľná v porovnaní s inými druhmi 
energie, uvedené rozdiely vo vážení nemožno pri hodnotení vplyvov na organizmus človeka 
ignorovať, pretože každá energia má z hľadiska zdravia človeka schopnosť vykonávať prácu, či 
už negatívnu alebo pozitívnu. Existuje však hranica medzi pozitívnymi a negatívnymi vplyvmi 
na organizmu človeka a preto je potrebné túto hranicu stanoviť korektne, či priblížiť sa 
k najvýstižnejšiemu stanoveniu tejto hranice. 
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(a) (b) 

Obr. 2. Energetické porovnanie Z-, C- a A-váženia toho istého akustického signálu pri rôznych rýchlostiach auta 
 

Ako sa pri hodnotení sledovaného nízkofrekvenčného akustického vlnenia správa A- a C- 
váženie zobrazujú frekvenčné diagramy na obrázku 3a, b. Opäť je vidieť veľké energetické 
rozdiely nízkofrekvenčného akustického vlnenia v sledovanom pásme (11,2 Hz až 22,4 Hz) 
medzi C-vážením a A-vážením pri plne otvorenom zadnom okne a pri čiastočnom otvorení 
toho istého okna (približne 5 cm). Pokles hladiny akustického tlaku pri použití filtra C a A pri 
plne otvorenom okne je až 46 dB a pri čiastočne otvorenom okne sa maximálne hodnoty 
hluku, pri použití filtra A, presunuli do vyšších frekvenčných pásiem. No aj napriek tomu časť 
nízkofrekvenčnej energie akustického vlnenia je výrazne vyššia oproti pozadiu (obr. 3b) 
V každom prípade subjektívny vnem vodiča a operátora na generovaný podnet bol podstatne 
vyšší ako meraná hladina A akustického tlaku a skôr sa tento vnem svojou intenzitou 
približoval k hladine C akustického tlaku. 

 

  
(a) (b) 

Obr. 3. Energetické porovnanie A- a C-váženia toho istého akustického signálu  
pri rovnakej rýchlosti auta (110 km/h) 

 
Podobne sa frekvenčné spektrum správa aj pri vyšších rýchlostiach auta, kde rozdiel 

medzi C- a A-vážením je len o 2 dB nižší, teda 44 dB, a aj tu pri čiastočnom otvorení okna 
došlo k posunu výrazných amplitúd do oblasti vyšších frekvencií (obr. 4a,b). Pri vyšších 
rýchlostiach sa objavili aj tónové zložky mechanického pôvodu, a to pri dvoch frekvenciách. 
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Pri otvorenom okne sú však nižšie tónové frekvencie mechanického pôvodu maskované 
skúmaným aerodynamickým nízkofrekvenčným energeticky silným akustickým vlnením. 

 

  
(a) (b) 

Obr. 4. Energetické porovnanie A- a C-váženia toho istého akustického signálu  
pri rovnakej rýchlosti auta (130 km/h) 

 
Zmena hladiny A akustického tlaku (SPLA), zmena hladiny C akustického tlaku (SPLC), 

zmena hladiny Z akustického tlaku (SPLZ) a zmena frekvencie v závislosti od zmeny 
sledovaných prevádzkových rýchlostí automobilu je na obr. 5. Najvyššie energetické hodnoty 
nízkofrekvenčného tónového akustického vlnenia pri plne otvorenom zadnom okne sa dosahujú 
pri rýchlostiach 80 km/h až 130 km/h, ktoré sa blížia k prahu bolesti kriviek rovnakej hlasitosti. 
Energeticky zanedbateľné nie sú ani hodnoty pri nižších a vyšších rýchlostiach automobilu. 
Výrazný energetický rozdiel je v použiteľnosti váženia, teda neprirodzenej korekcie expozície 
človeka prenášanou akustickou energiou s výnimkou rozdielnej sluchovej ostrosti na 
definovanom frekvenčnom intervale. Z uvedeného vyplýva, či pre nízkofrekvenčné energeticky 
silné sledované pásmo nebude korektnejšie používať váženie C. Z obr. 5 je tiež vidno, ako so 
zmenou rýchlosti automobilu frekvencia tónovej zložky akustického vlnenia prechádza 
z oblasti infrazvuku do oblasti zvuku. 
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Obr. 5. Hladiny A-, C- a Z akustického tlaku a zmena hodnoty frekvencií v závislosti od vybraných 
prevádzkových rýchlostí automobilu 
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V kabíne auta LEXUS sa za podobných podmienok, ako sú definované vyššie, vykonala 
tretinovooktávová analýza hladiny A akustického tlaku, a merala sa aj hladina C akustického 
tlaku pri dvoch rôznych rýchlostiach, a to 130 km/h (obr. 6a) a 150 km/h (obr. 6b). Táto 
analýza, aj keď ide o iný typ auta, potvrdzuje, že v kabíne automobilu sa otvorením okna 
generuje energeticky silné nízkofrekvenčné akustické vlnenie podobné predchádzajúcemu 
akustickému vlneniu. Z obrázka 6a možno identifikovať výraznú tónovú frekvenciu 
v sledovanom oktávovom pásme so strednou frekvenciou 16 Hz. Táto tónová frekvencia sa 
menila s rýchlosťou auta analogicky ako pri predchádzajúcom experimente (automobil 
NISSAN). Aj veľkosťou hladín zodpovedá hluk v LEXUSe hluku v NISSANe. Opäť však 
treba zdôrazniť, že vnem nízkofrekvenčného hluku bol výraznejší ako nameraná hladina 
A akustického tlaku a vnem skôr zodpovedal hladine C akustického tlaku už aj preto, že filter 
C je postavený pre krivky rovnakej hlasitosti v blízkosti prahu bolesti. A analyzované 
nízkofrekvenčné energeticky silné akustické vlnenie sa približuje ku krivke prahu bolesti. So 
zvyšovaním rýchlosti nad 130 km/h sa znižoval energeticky silný nízkofrekvenčný hluk 
generovaný prúdením vzduchu do vnútra kabíny a prevládal hluk pneumatík a aerodynamický 
hluk generovaný na povrchu karosérie auta (obr. 6b). 

 

 
(a) (b) 

Obr. 6. Tretinovooktávová analýza hladiny A akustického tlaku a C-váženia toho istého akustického signálu  
pri rýchlosti auta (a)130 km/h; (b) 150 km/h 

 
Vplyv akustického vlnenia s energeticky silným obsahom na osádku automobila 

Účinok akustického vlnenia je primárne aktivizujúci. Aktivizujúce faktory nenarúšajú 
homeostázu, naopak môžu uľahčovať priebeh adaptácie na inú záťaž. Ak je však prekročená 
miera intenzity podnetu, stávajú sa akustické udalosti záťažou vyvolávajúcou stres 
s nasledovnou charakteristickou nešpecifickou adaptačnou reakciou so zvyčajnými prejavmi – 
v centrálnej nervovej sústave vzniká aktivácia retikulárnej formácie a talamu a na periférii 
dochádza k zúženiu ciev v koži a v obličkách, k rozšíreniu ciev v kostrovom svalstve 
a v mozgových cievach, k zvýšeniu krvného tlaku a minútového objemu a vzostupu hladiny 
adrenalínu v krvi. Adaptačná reakcia znamená pri dlhšom alebo intenzívnejšom podnete 
aktivovanie osi hypotalamus – hypofýza – nadobličky a modifikáciu predchádzajúcich 
a nových reakcií v rôznych miestach organizmu. Celý proces smeruje k ustáleniu novej 
rovnováhy tým, že dôjde k habituácii, alebo že sa prestavia fyziologické procesy (1, 10, 16). 
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Vo všeobecnosti je známe, že akustické vlnenie pôsobiace na človeka má nebezpečné 
fyzikálne vplyvy na sluchový orgán človeka – nad hladinu váženú filtrom A rovnajúcu sa 85 
dB, fyziologické vplyvy na celý organizmus, a to predovšetkým bunky a tkanivo – nad 
hladinu A 120 dB, na vegetatívny systém – nad hladinu A (60 – 65) dB, ktoré závisia najmä 
od intenzity akustickej energie a psychologické vplyvy – nad hladinu A 30 dB (ale aj nižšiu), 
ktoré závisia od kvalitatívnych parametrov akustického vlnenia (1). Zrejme tieto hodnoty 
platia pre hluk, ktorý sa vyskytuje v prevažnej miere. Otázkou však zostáva, či to platí aj pre 
nízkofrekvenčné energeticky mohutné akustické vlnenie, ktoré je predmetom skúmania.  

Výskumy ukazujú, že samotné frekvenčné váženie A nie je dostatočné na to, aby sa posúdil 
zvuk, ktorý sa charakterizuje ako tónový, impulzový alebo obsahuje silné nízke frekvencie. Aby 
sa odhadla reakcia dlhotrvajúceho obťažovania človeka zvukom s určitými špeciálnymi 
charakteristickými črtami, k hladine A zvukovej expozície alebo k ekvivalentnej hladine 
A akustického tlaku sa pridáva korekcia v decibeloch, teda hladiny sa upravujú. Výskumy 
ukazujú, že aj rôzne dopravné zvuky alebo priemyselné zvuky evokujú rôzne reakcie 
spoločnosti na obťažovanie zvukom pri tej istej ekvivalentnej hladine A akustického tlaku (5, 
10, 11). 

Výskumy ukázali, že vnímanie a vplyvy zvukov sa pri nízkych frekvenciách významne 
odlišujú v porovnaní so zvukmi stredných a vysokých frekvencií. Hlavné príčiny týchto 
odlišností sú tieto (4, 6, 10, 18): 

− zoslabovanie vnemu pri frekvenciách zvuku, ktoré sa znižujú pod 60 Hz, 
− vnímanie zvukov ako pulzujúcich a fluktuujúcich, 
− oveľa rýchlejšie zvyšovanie hlasitosti a obťažovania so zvyšujúcimi sa hladinami 

akustického tlaku pri nízkych frekvenciách ako pri stredných alebo vysokých 
frekvenciách, 

− sťažovanie sa pre pocity zvýšeného tlaku na sluchový orgán, 
− obťažovanie vyvolané sekundárnymi vplyvmi, ako sú drnčanie konštrukčných prvkov 

budov, oblokov a dverí, 
− menšia strata akustickej energie prenosom pri nízkych frekvenciách ako pri stredných 

a vysokých frekvenciách. 

Doterajšie experimenty a výskumy ukazujú, že pri posudzovaní zvukov s mohutným 
nízkofrekvenčným obsahom by sa mali hodnotiace postupy modifikovať. Meracie miesta sa 
môžu zmeniť a zvuky s mohutným nízkofrekvenčným obsahom ovplyvňujú frekvenčné 
váženia, čím sa vytvára väčšie obťažovanie, ako sa predikuje pomocou hladiny A akustického 
tlaku (3, 8, 15, 19). Hlavné faktory sú tieto: 

a) sledovaný frekvenčný rozsah je od približne 5 Hz do približne 100 Hz; niektoré krajiny 
v rozsahu pod 20 Hz používajú na posúdenie zvuku váženie G; niekoľko krajín nad 15 Hz 
používa oktávovú alebo tretinovooktávovú analýzu v rozsahu od 16 Hz do 100 Hz; pri 
skúmanom nízkofrekvenčnom energeticky silnom akustickom vlnení možno o takýchto 
podmienkach hodnotenia diskutovať pri frekvenčnom rozsahu od 10 Hz do 25 Hz; 
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b) krajiny, ktoré používajú špecifické postupy na posúdenie nízkofrekvenčného zvuku, 
nepoužívajú váženie A tým istým spôsobom, ako sa to používa na posúdenie zvuku 
so strednými a vysokými frekvenciami; skôr posudzujú nízkofrekvenčný zvuk len 
v obmedzenom frekvenčnom rozsahu uvedenom vyššie; túto skutočnosť potvrdzuje aj FFT 
analýza generovaného akustického vlnenia (pozri obr. 2, 3 a 4); 

c) niekoľko krajín má postavené kritériá hodnotenia nízkofrekvenčného zvuku skôr na 
základe merania zvuku v miestnosti ako vo vonkajšom prostredí; iné vo vlastných národných 
normách používajú vnútorné aj vonkajšie merania; meraním vo vnútri chráneného priestoru 
možno pomocou FFT analýzy alebo úzkopásmovej analýzy odhaliť stojaté vlnenie, ktoré 
výrazne zvyšuje hladinu nízkofrekvenčného vlnenia v tomto priestore, preto je žiaduce 
nízkofrekvenčný hluk merať len vo vnútri chráneného priestoru (17); 

d) vybudené zvukové drnčania v konštrukčných prvkoch budov sú dôležitými určujúcimi 
prvkami obťažovania vyvolaného nízkofrekvenčným zvukom; niektoré krajiny majú na 
ustálené zvuky postavené kritériá miestnosti, ktoré berú do úvahy počuteľný zvuk aj drnčania; 
iné majú vytvorené zvláštne limity miestnosti na posúdenie potenciálneho vybudenia zvuku 
drnčaním. 

 
Hodnotenie nízkofrekvenčného hluku na hranici počuteľnosti 

Vplyv hluku na zvyšovanie krvného tlaku a vznik či zhoršenie hypertenzie sa všeobecne 
uznáva. Pri hodnotení vzájomnej váhy rizikových faktorov pre vznik vysokého krvného tlaku 

predstavuje hluk na pracovisku alebo v inom prostredí človeka vyšší ako LAeq > 85 dB 
dvojnásobne väčšie riziko ako je riziko vyššieho veku. Na základe údajov publikovaných 
Issingom z Berlína (10) sa relatívne riziko infarktu pri hladinách hluku v obytnom prostredí 

LAeq = 62 až 65 dB pohybuje medzi 1,05 až 1,3 a pri hladinách LAeq > 66 dB medzi 1,1 až 1,6, 
čo predstavuje zvýšenie rizika poškodzovania zdravia človeka o 10 % až 60 %. Treba mať na 
zreteli, že nízkofrekvenčné akustické vlnenie sa vyznačuje podstatne vyššou energetickou 
mohutnosťou ako hluk stredných a vysokých frekvencií. Skúmané nízkofrekvenčné akustické 
vlnenie na hranici počuteľnosti sa vyznačuje akusticky výraznou energiou, ktorá sa pri 
krátkodobých meraniach prejavovala nepríjemným pulzujúcim tlakom na bubienok 
sluchového orgánu. Energeticky dlhodobejšie akustické pôsobenie môže mať teda výraznejší 
vplyv na poškodzovanie zdravia človeka, a to nielen na sluchový orgán človeka, ale aj na 
funkcie v iných častiach centrálnej nervovej sústavy ako je sústava sluchového orgánu. Preto 
je potrebné zdokonaľovať kritériá hodnotenia nízkofrekvenčného energeticky silného 
akustického vlnenia tak, aby sa korektne zhodnotili jeho energetické vplyvy na zdravie 
a pohodlie človeka. Z dosiaľ vykonaných experimentov možno vyvodiť určité závery pre 
energeticky silné akustické vlnenie, a to 

a) sledovaný frekvenčný rozsah je od približne 10 Hz do približne 50 Hz, 

b) nízkofrekvenčné akustické vlnenie (nízkofrekvenčný zvuk) často obsahuje tónové 
zložky, preto by bolo vhodné v rozsahu od 10 Hz do 50 Hz používať tretinovooktávovú 
analýzu alebo FFT analýzu, 
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c) na posúdenie nízkofrekvenčného energeticky silného zvuku v rozsahu od 10 Hz do 50 
Hz používať skôr váženie C alebo Z ako váženie A, 

d) kritériá hodnotenia nízkofrekvenčného zvuku postaviť skôr na základe merania zvuku 
v chránenom priestore ako vo vonkajšom prostredí, a to z dôvodu možného vzniku stojatého 
vlnenia v tomto chránenom priestore.  

 
Záver  

Experimenty a samotná prítomnosť na tomto experimente ukazujú, že pôsobenie 
energeticky silného akustického vlnenia s veľmi nízkymi frekvenciami nemožno korektne 
hodnotiť vážením A, a to z toho dôvodu, že tento filter silne potláča energetickú mohutnosť 
akustického vlnenia, ktoré pôsobí na celý organizmus človeka. Silné energetické pôsobenie 
pri hodnotení skôr predurčuje použitie váženia C prípadne A, a to aj z toho dôvodu, že 
hladiny skúmaného akustického vlnenia sa približujú ku krivke prahu bolesti. Výsledky 
a analýza vykonaných experimentov z hľadiska ich hodnotenia sa približujú k spôsobu 
hodnotenia nízkofrekvenčného hluku aj v iných vyspelých krajinách. Ukazuje sa, že aj 
energeticky slabšie nízkofrekvenčné akustické vlnenie môže v chránených priestoroch 
vyvolať stojaté vlnenie, a tým zvýšiť energetické pôsobenie na človeka. Uvedené návrhy na 
hodnotenie akustického vlnenia s veľmi nízkymi frekvenciami treba brať do úvahy ako 
príspevok k doterajším poznatkom, ako hodnotiť tento hluk, a zároveň ako podnet na diskusiu 
odbornej verejnosti, pretože korektné hodnotenie tohto zvuku pomôže znížiť riziko 
poškodzovania zdravia a znižovania komfortu človeka. Tieto skutočnosti by si mali osvojiť 
tvorcovia legislatívy a zodpovedajúce inštitúcie, ako je napríklad Národné referenčné centrum 
pre hluk a vibrácie. 
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Chemické zloženie podzemných vôd Košickej kotliny je veľmi rôznorodé, čo je 
dôsledkom priemyselnej a poľnohospodárskej činnosti. Podzemné vody patria medzi stredne 
až vysoko mineralizované (270 – 1 130 mg dm-3) (1). Obe vybrané obce patria do 
priemyselne zaťaženej oblasti v Košickom kraji. Na jar 2010 zasiahla viaceré časti týchto obcí 
povodňová aktivita. Priemyselná činnosť v okolí týchto obcí má významný vplyv aj na 
kvalitu studničnej vody. Obec Čaňa leží 15 km juhovýchodne od Košíc. Nachádza sa v južnej 
časti Košickej kotliny, na terasovej plošine, na pravom brehu rieky Hornád. Obec je situovaná 
v rovinnej oblasti. Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na 
styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi, pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu. Zo západu 
ju ohraničuje tok rieky Hornád. Obec Ždaňa je súčasťou územného obvodu Čaňa v okrese 
Košice – okolie. 

Cieľom práce bolo zmapovať kvalitu pitnej studničnej vody z individuálnych zdrojov 
zásobovania vo vybraných obciach Košického regiónu – Čaňa a Ždaňa, o ktorých je známe, 
že hoci disponujú verejným vodovodom, väčšina obyvateľov z rôznych dôvodov nie je 
napojená na verejný rozvod pitnej vody. Takýmto spôsobom je vystavená potenciálnemu 
riziku, keďže kontrola kvality takejto vody nie je zabezpečená. Pri chemickej analýze sme 
použili rôzne analytické metódy, ktoré umožnili stanoviť koncentrácie vybraných chemických 
ukazovateľov kvality pitnej vody z individuálnych zdrojov – súkromných studní vo 
vybraných obciach. 

 
Materiál a metódy 

Vzorky studničnej vody sme odobrali z obcí Čaňa a Ždaňa vo vybraných lokalitách v 
počte 20 z každej obce tak, aby reprezentovali celú odberovú oblasť. Odoberali sa do 500 cm3 
PET fliaš a po doručení do laboratória a vytemperovaní na 20 °C sa ihneď zmeralo pH 
a vykonala sa titrácia za účelom zistenia celkovej tvrdosti vody. Vzorky boli uskladnené 
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v chladničke a postupne (najneskôr do 3 dní) sme stanovovali chemické indikátory 
znečistenia pitnej vody metódou semikvantitatívnej a kvantitatívnej analýzy.  

Stanovili sme a vyhodnotili obsahy kovov (Al, As, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, 
Ni, Sb, Zn), dusičnanov (NO3

-), dusitanov (NO2
-), chloridov (Cl-), síranov (SO42-) a 

fosforečnanov (PO4
3- ) z jesenného (október 2011) a jarného odberu (marec 2012), ako aj 

celkovú tvrdosť vody a pH. Použili sme klasické chemické metódy (semikvantitatívnu 
analýzu, titrácie) a prístrojové metódy elektrochemické (potenciometriu, voltampérometriu) a 
spektrálne (AAS).  
 

 
Obr. 1. Lokalizácia Košického regiónu 

 
 

Výsledky a diskusia 

Vo vzorkách z obce Čaňa sme stanovili aj vybrané prvky. Všetky výsledky sú zhrnuté v 
tab. 1 a graficky znázornené na obr. 2. a 3. Z tab. 1 a z obr. 2 a 3 je zrejmé, že len v prípade 
zinku bola prekročená medzná hodnota (MH) (3,0 mg.dm-3) určená pre tento prvok. 
Prekročenie tejto hodnoty sme zistili v troch prípadoch, t.j. 3,34; 5,26; 4,04 mg dm-3. V 
ostatných vzorkách sa koncentrácia Zn pohybovala v rozmedzí od 0,042 – 2,16 mg dm-3, takže 
bola pod MH (2,3). Prvky B, Cu, Fe, Mn a Ni sa v analyzovaných vzorkách nachádzali, no 
ich koncentrácia bola nízka, pod úrovňou MH. Al, As, Cd, Cr, Hg a Sb boli vo všetkých 
vzorkách prítomné vo veľmi nízkych koncentráciách, t.j. pod limitom kvantifikácie použitej 
metódy (číselná hodnota, ktorá sa získa na základe najnižšieho kalibračného bodu na 
kalibračnej krivke s výnimkou slepej vzorky). 
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Tab. 1. Obsah vybraných prvkov ρ/(mg.dm-3) vo vodách – Čaňa 

Prvok Obsah Limit (MH) Použitá metóda 
B 0,031-0,173 1,0 VIS 
Fe 0,024-0,051 0,2 ETAAS 
Mn 0,012-0,015  0,05 ETAAS 
Cu 0,002-0,046 2,0 ETAAS 
Ni 0,002-0,042  0,02 ETAAS 
Zn 0,042-5,260 3,0 FAAS 

 

 
Obr. 2. Výsledky spektrálnej analýzy železa, niklu a mangánu 

 

 
Obr. 3. Výsledky spektrálnej analýzy medi, zinku a bóru 

 
Výsledky spektrofotometrického kvantitatívneho stanovenia dusitanov nepotvrdili ich 

zvýšené koncentrácie v žiadnej vzorke studničných vôd z obce Čaňa. V prípade dusičnanov 
sme v 12 vzorkách (60 %) zistili koncentráciu pod 10 mg.dm-3, v 3 vzorkách (15 %) bola 
koncentrácia v rozmedzí 50 – 100 mg.dm-3 (64,2; 85,4 a 85,8) a 5 vzoriek (25 %) malo 
koncentráciu nad 100 mg.dm-3 (119, 110, 132, 136, 118 mg.dm-3). Vodu v týchto ôsmich 
domácnostiach nemožno používať pre pitné účely. VVS taktiež odporučila obyvateľom 
daných domácností, aby túto vodu nepoužívali ani na kúpanie. Keďže ani jedna domácnosť 
nemá zavedený verejný vodovod, táto studničná voda predstavuje pre nich jediný zdroj pitnej 
vody.  
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Výsledky semikvantitatívnej analýzy svojou orientačnou výpovednou hodnotou dokážu 
dostatočne spoľahlivo analytika zorientovať v problematike a v hrubom priblížení určiť 
približné koncentrácie analytov v rámci príslušných koncentračných rozpätí (obr. 4).  
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Obr. 4. Porovnanie stanovenia dusičnanov dvoma metódami 

 
Zo stanovení pH (obr. 5) je zrejmé, že v obci Ždaňa sa hodnoty pH v jesennom odbere 

pohybujú v rozmedzí 6,78 – 7,45. Pri porovnaní hodnôt pH z jesenného a jarného odberu v 
obci Čaňa (obr. 6) vidieť, že v 13 prípadoch boli hodnoty pH v jarnom odbere vyššie (pH = 
6,88 – 7,19) oproti hodnotám z jesenného (pH = 6,76 – 7,32) odberu, čo si možno vysvetliť 
ako dôsledok zimnej sezóny, t.j. uvoľňovaním naakumulovaných látok v snehu a ich 
presakovaním do pôdy a následne do podzemných vôd.  

 
 

Obr. 5. Hodnoty pH vody v Ždani 
 

Hodnota pH súvisí nielen s ročným obdobím, ale aj s tvrdosťou vody. Mäkké vody majú 
väčšinou viac kyslý charakter a tvrdé, v dôsledku zvýšeného obsahu horčíka a vápnika, viac 
zásaditý charakter. Celkovo však možno povedať, že hodnoty pH sú v rozsahu zákonom 
stanovených odporúčaných hodnôt (6,5 – 9,5) pre pitné vody. 
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Obr. 6. Hodnoty pH vody v Čani 

 
V jarnom odbere sme v obci Čaňa zisťovali aj koncentráciu Ca2+ a Mg2+. Odporúčaná 

hodnota (OH) pre Ca2+ je > 30 mg.dm-3 a pre Mg2+ 10 – 30 mg.dm-3. Medzná hodnota (MH) pre 
Mg2+ je 125 mg.dm-3. Vo všetkých vzorkách bola koncentrácia Ca2+ v norme, t.j. ako OH. 

Koncentrácia Mg2+ vo všetkých vzorkách bola vyššia ako OH, no bola menšia ako MH. S 
rastúcou koncentráciou rozpustených solí rastie tvrdosť vody a aj jej vodivosť. 

 
Záver 

Práca sa zamerala na zistenie súčasného stavu kvality pitnej vody z individuálnych 
zdrojov v dvoch obciach nachádzajúcich sa v blízkosti sídelnej aglomerácie mesta Košice 
z hľadiska chemického zloženia. Za týmto účelom sme vybrali ukazovatele kvality pitnej 
vody, ktoré sme stanovili klasickými i inštrumentálnymi identifikačnými metódami.  

 Na základe výsledkov spektrálneho stanovenia vybraných kovových prvkov (B, Mg, 
Fe, Mn, Cd, Cu, Ni, As, Sb, Al, Cr) v pitnej vode možno konštatovať, že ich obsah vyhovuje 
požiadavkám kladeným na pitnú vodu. V prípade vysokej koncentrácie Zn v troch vzorkách 
vôd z obce Čaňa dochádza v súčasnosti, po našom upozornení, k plánovanej výmene 
vodovodných rúrok za nové. 

Hodnota pH sa v oboch vyšetrovaných obciach pohybovala v rozsahu 6,5 – 9,5. 
Problémom v oboch obciach je tvrdosť vody, ktorá v takmer 50 % vyšetrovaných vzoriek (v 
rámci obidvoch obcí) prekročila hodnotu 5 mmol.dm-3. Vážnym problémom tejto oblasti sú 
zistené vysoké hodnoty obsahu dusičnanov, ktoré vo viacerých vzorkách výrazne prekročili 
NMH (50 mg.dm-3). Hodnota obsahu dusitanov bola v norme, amónne katióny boli prítomné 
vo zvýšenej koncentrácii len v dvoch vzorkách v obci Ždaňa. Vo všetkých vzorkách boli 
prítomné chloridy a v 30 vzorkách aj fosforečnany. V Čani všetky vzorky obsahovali sírany 
a v Ždani 75 % vzoriek. V Ždani sa voda používa väčšinou len ako úžitková, nakoľko je v 
obci zavedený verejný vodovod z Nižnej Myšle.  

V obci Čaňa predstavujú individuálne studne jediný zdroj pitnej vody vo vyšetrovaných 
domácnostiach. V obci je už zavedený verejný vodovod, no väčšina domácností sa odmieta 
napojiť na vodovod, nakoľko nesúhlasia s požiadavkami VVS ohľadom množstva spotreby 
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pitnej vody. V súčasnosti je tento problém v štádiu riešenia a občania žiadajú zníženie 
požadovaného množstva spotrebovanej vody.   

Sledované obce patria do oblasti, ktorá je zaťažená priemyselnou činnosťou, ale 
výraznejší podiel na kvalite pitnej vody má poľnohospodárska aktivita, ktorá sa v obidvoch 
obciach prejavuje v pretrvávajúcom vysokom obsahu dusičnanov v podzemných vodách, ako 
dôsledku intenzívneho používania umelých hnojív. Príčinou zhoršenej kvality pitnej vody je 
aj častá povodňová aktivita, najmä z r. 2010, ktorá zasiahla mnohé vyšetrované domácnosti. 
Vyliatím Hornádu sa dostali dusičnany z okolitých polí do bezprostrednej blízkosti zdrojov 
pitnej vody, čím sa ich množstvo v studničnej vode ešte zvýšilo. Aby sa zabránilo 
opätovnému vyliatiu rieky Hornád, boli už vykonané niektoré opatrenia úpravy jej toku 
aj brehov. Situáciu v týchto obciach zhoršuje aj fakt, že mnohí obyvatelia sa odmietajú 
napojiť na existujúci verejný vodovod, využívajú súkromné studne ako zdroj pitnej vody, 
pretože finančný aspekt stále prevažuje nad možným zdravotným rizikom.    
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Karcinom jícnu je osmým nejčastějším nádorovým onemocnění na světě a šestou 
nejčastější příčinnou úmrtí. Karcinom jícnu je zhoubné nádorové onemocněním vyššího věku, 
které se vyznačuje rychlým průběhem a vysokou letalitou. Jeho největší výskyt je mezi 50. až 
70. rokem života (1, 2). Poměr mezi počtem mužů a žen je udáván 2 – 4:1 (1).  

Z histologického hlediska rozlišujeme dva hlavní typy karcinomu jícnu a to spinocelulární 
karcinom, který je umístěný zejména v proximální části jícnu a adenokarcinom jícnu, který je 
lokalizován v distální části jícnu a gastroezofageálního spojení (3). I když se u nás nejčastěji 
vyskytuje spinocelulární karcinom, v posledních třech dekádách došlo k významnému nárůstu 
adenokarcinomu jícnu. Tento trend je zřejmý i ve vyspělých západních státech, zejména u 
mužů bílé rasy a je spojován s rostoucím počtem obézních osob v západních zemích. 
Karcinom jícnu je závažné fatální onemocnění, jehož úmrtnost odpovídá přibližně 90 % roční 
incidence. O závažnosti tohoto onemocnění vypovídá i vzestupný trend v incidenci i mortalitě 
(2, 4, 5). 

Karcinom jícnu je onemocnění s multifaktoriální etiologií a s možnými rozdíly s ohledem 
na histologický typ. K rizikovým faktorům jsou řazeny zejména kouření a nadměrná 
konzumace alkoholu, faktory pracovního prostředí, chronická expozice dráždivým látkám a 
horkým nápojům, vliv ionizujícího záření, hereditární faktory, expozice v pracovním 
prostředí, socioekonomické faktory a u adenokarcinomu jícnu i obezita a také Barrettův jícen. 
Z protektivních faktorů se uplatňují zejména faktory výživové (6). Váha jednotlivých faktorů 
se liší sílou asociace, ale tyto faktory se navzájem ovlivňují, shlukují a potencují. 

 
Metoda 

V rámci multicentrické studie  pro země střední a východní Evropy za účelem objasnění 
vztahů mezi životním stylem, životním a pracovním prostředím, jeho riziky a poruchami 
zdraví, která probíhala od března 2000 do listopadu 2002, byl mimo jiné sledován i vliv 
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některých rizikových faktorů u 88 pacientů s karcinomem jícnu (76 mužů a 12 žen) a 
kontrolní skupiny, kterou tvořilo 200 osob (123 mužů a 77 žen). Informace byly získávány od 
zúčastněných osob přímo, formou rozhovoru s vyškoleným tazatelem a byly zaznamenávány 
do standardizovaného dotazníku. Dotazník životního stylu obsahoval mimo jiné i otázky 
týkající se údajů o kouření, konzumaci alkoholu, údaje pro výpočet BMI, o výši dosaženého 
vzdělání, o profesním zařazení, o zdravotním stavu, včetně informací o pyróze a regurgitaci, o 
výživových zvyklostech, RTG vyšetření a jiné. Součástí dotazníku byla i otázka týkající se 
povolání a délce výkonu této profese. Profese, ve které osoba strávila nejvíce let, byla 
považována za referenční. Osoby byly rozděleny podle profese do 5 skupin: 1 – technicko-
administrativní profese (např. sekretářka, učitel, prodavačka), 2 – profese exponované 
zplodinám spalování, azbestu, křemennému a cementovému prachu, černému uhlí (např. 
čerpadlář, zedník, horník), 3 – technické profese (např. zámečník, soustružník, strojník), 4 – 
zemědělské profese (např. dělník v zemědělství, dojička, mlynář), 5 – profese v chemickém a 
jiném průmyslu (např. dřevozpracující profese, farmaceutická nebo kožedělná výroba). 
Statistické hodnocení bylo provedeno pomocí programu STATA v. 10. Analýza byla 
provedena pomocí hrubého OR a logistickou regresí pomocí adjustovaného OR a 95% IS 
(interval spolehlivosti). 

 
Výsledky 

Vyhodnocení vlivu rizikových faktorů na vznik karcinomu jícnu proběhlo ve dvou 
analýzách a výsledky analýzy 1 a analýzy 2 shrnují tabulky 1, 2 a 3. Obr. 1 ukazuje věkovou 
strukturu osob s karcinomem jícnu dle histologických typů. 

Obr. 1. Věková struktura karcinomu jícnu dle histologických typů 
 
Ve studovaném souboru bylo zjištěno, že muži jsou mladší při stanovení diagnózy 

karcinomu jícnu bez ohledu na histologické rozdělení než ženy a tento rozdíl je statisticky 
významný. Zjištěný poměr mezi muži a ženami byl 6,3 : 1. Při hodnocení vlivu nadváhy a 
obezity pomocí hrubého OR byla zjištěna statisticky významná inverzní asociace pro nadváhu 
i obezitu (OR = 0,38, respektive OR = 0,22). U současných kuřáků byla při analýze pomocí 
hrubého OR nalezena statisticky významná pozitivní asociace (OR = 5,84). Po adjustaci 
sledovaným faktorům byla nalezena velmi silná statisticky významná pozitivní asociace 
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pouze u adenokarcinomu jícnu (OR = 26,89). Významná asociace byla nalezena mezi 
zvyšující se dávkou konzumovaného alkoholu a rostoucím rizikem vzniku karcinomu jícnu, 
kdy OR narůstalo v závislosti na dávce od 4,93 u dávky do 100 g čistého alkoholu za týden do 
14,10 u konzumace 300 g a více čistého alkoholu za týden.  
 
Tab. 1. Vztah mezi BMI, kouřením, konzumací alkoholu, vzděláním, profesním zaměřením, regurgitací, pyrózou 
a karcinomem jícnu bez ohledu na histologický typ (hrubé OR) 

Rizikové faktory   Kategorie  Hrubé OR IS 95 % 

≤ 49  1*  
50 – 64  1,11 0,48 – 2,56 
65 – 74  0,96 0,38 – 2,41 

Věk  

≥75  0,63 0,16 – 2,42 
muž  1*  Pohlaví  
žena  0,27 0,13 – 0,52 
≥ 18,5 < 25 kg/m²  1*  
≥ 25 < 30 kg/m²  0,38 0,21 – 0,68 

BMI  

≥ 30 kg/m²  0,22 0,09 – 0,51 
nekuřák  1*  Kouření  
kuřák  5,84 2,81 – 12,41 
0  1*  
1 – 99  4,93 1,94 – 12,53 
100 – 299  6,04 2,51 – 14,51 

Alkohol  
g/týden  

≥ 300  14,10 5,25 – 37,82 
základní  1*  
vyučen  1,64 0,81 – 3,35 
střední s maturitou  0,89 0,42 – 1,85 

Vzdělání  

vysokoškolské  0,13 0,16 – 1,06 
1  1*  
2  2,31 1,26 – 4,26 
3  2,51 1,18 – 5,36 
4  0,39 0,08 – 1,81 

Profese  

5  0,31 0,07 – 1,44 
ne  1*  Regurgitace  
ano  21,30 2,74 – 165,08 
ne  1*  Pyróza  
ano  7,13 2,32 – 21,92 

1* základní kategorie 

 
Výsledky hrubého OR pro jednotlivé profese ukázaly na vyšší riziko pro profese 

exponované zplodinám spalování, azbestu, křemennému a cementovému prachu, černému 
uhlí, kdy nalezené OR bylo 2,31 a výsledek byl statisticky významný a také pro technické 
profese, pro které byla zjištěna poměrně silná pozitivní asociace (OR = 2,51). Pro pyrózu a 
regurgitaci bylo adjustované OR dvojnásobně vyšší u adenokarcinomu jícnu (OR = 25,98) v 
porovnání se spinocelulárním karcinomem jícnu (OR = 12,44). V rámci dotazníku se také 
zjišťovalo, zda osoby v souboru (případy i kontroly) podstoupily mimořádné RTG vyšetření 
z důvodu pracovního zařazení. Zjištěná asociace byla pozitivní a pohybovala se od 4,93 u 
adenokarcinomu jícnu do 9,08 u spinocelulárního karcinomu. Protektivní vliv konzumace 
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zeleniny byl nalezen u spinocelulárního (OR = 0,08) i adenokarcinomu jícnu (OR = 0,11) i při 
analýze bez ohledu na histologický typ, kdy při konzumaci 8 a více porcí za týden bylo 
nalezeno OR = 0,07 a výsledky byly statisticky významné. U konzumace ovoce však tento 
ochranný vliv nalezen nebyl.  
 
Tab. 2. Analýza vlivu věku, BMI, kouření, konzumace alkoholu, profese,  pyrózy a regurgitace na riziko vzniku 
karcinomu jícnu podle histologických typů v modelech logistické regrese 

Spinocelulární karcinom jícnu Adenokarcinom jícnu 
Rizikový faktor Kategorie 

OR 95% IS OR 95% IS 
≤ 49 1*  1*  
50 – 64 1,53 0,23 – 3,90 0,39 0,07 – 2,14 
65 – 74 2,31 0,32 – 16,70 1,98 0,32 – 12,30 

Věk 

≥ 75 4,26 0,38 – 47,40 0,56 0,03 – 10,95 
≥ 18,5 < 25 kg/m² 1*  1*  
≥ 25 < 30 kg/m² 0,88 0,28 – 2,74 0,46 0,15 – 1,39 

BMI  

≥ 30 kg/m² 0,15 0,02 – 1,00 0,17 0,04 – 0,76 
nekuřák 1*  1*  Kouření 
kuřák 2,94 0,92 – 9,41 26,89 6,07 – 119,22 
0 1*  1*  
1 – 99  5,42 0,98 – 29,98 4,06 0,64 – 25,58 
100 – 299  3,51 0,61 – 20,21 4,05 0,66 – 24,66 

Alkohol  
g/týden 

≥ 300  3,31 0,49 – 22,08 4,21 0,57 – 31,11 
1 1*  1*  
2 1,03 0,29 – 3,62 2,03 0,56 – 7,34 
3 2,01 0,40 – 10,15 5,34 1,06 – 26,92 
4 + + 1,23 0,12 – 13,33 

Profese 

5 + + 1,83 0,18 – 18,34 
ne  1*  1*  Pyróza a 

regurgitace ano 12,44 2,68 – 57,69 25,98 4,01 – 168,22 

1* základní kategorie 
+ chybějící údaj pro profese 4 a 5 (nedostatečný počet respondentů v těchto profesích) 

  
Diskuze 

Zatímco u osob se spinocelulárním karcinomem jícnu bývají nalezeny nižší hodnoty BMI, 
tedy v kategorii normální váhy a podvýživy (7, 8), u osob s adenokarcinomem jícnu je 
nadváha a obezita považována za faktor zvyšující riziko vzniku tohoto nádorového 
onemocnění. Kubo a kol. (9) uvádí, že osoby s nadváhou a obezitou mají dvojnásobné riziko 
vzniku adenokarcinomu jícnu ve srovnání s osobami s normální tělesnou hmotností a také 
nárůst incidence adenokarcinomu jícnu u mužů zejména bílé rasy je dáváno do souvislosti 
s nárůstem obezity ve vyspělých západních státech (10). S nadváhou a obezitu souvisí i vyšší 
výskyt gastro-ezofageálního refluxu. Proto je významným zjištěním nalezení inverzní 
asociace mezi obezitou a adenokarcinomem jícnu.  

Kouření je kauzálním rizikovým faktorem zejména u spinocelulárního karcinomu jícnu, 
ale i u adenokarcinomu jícnu. Výsledky předkládané studie ukazují na mnohem silnější 
asociaci u adenokarcinomu jícnu, než je běžně uváděno v literatuře. Konzumace alkoholu je 
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tradičně uváděna jako kauzální rizikový faktor pro vznik karcinomu jícnu, zejména 
spinocelulárního (11).  
 
Tab. 3. Vliv věku, kouření, BMI, konzumace alkoholu, expozice RTG záření, zeleniny a ovoce na riziko vzniku 
karcinomu jícnu – přizpůsobené OR.  

Spinocelulární 
karcinom jícnu 

Adenokarcinom jícnu Karcinom jícnu  Rizikový 
faktor  

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 
Bez 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 
Bez 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 pro malý počet respondentů, 
**Nekuřáci – osoby, které nikdy nekouřily, nebo přestaly kouřit před 20 a více lety,  ex-kuřák – osoba, která 
nekouří 5 – 19 let, kuřák – osoba, která v časné době kouří, nebo nekouří méně než 5 let (před začátkem 
studie) 
++ týdenní konzumace čerstvé zeleniny a ovoce: nízká (1 – 5 porcí/týden), střední (6 – 7) a vysoká (8 a více) 
– porce = 100g.  

 
U adenokarcinomu jícnu jsou výsledky epidemiologických studií rozporuplné, kdy v 

některých studiích asociace nalezena nebyla (12), zatímco jiné studie našly středně silnou 
asociaci (13, 14). V předkládané studii se tato silná asociace potvrdila při analýze bez ohledu 
na histologický typ, kdy nalezené hrubé OR bylo 14,1 a adjustované 4,41 a u adenokarcinomu 
jícnu, kdy adjustované OR bylo 5,81.  Zvýšené riziko karcinomu jícnu je známo pro horníky, 
zedníky, profese exponované zplodinám spalování a technické profese (15, 16, 17, 18), což 
jsou profese, které byly součástí i studovaného souboru zařazeného do skupiny 2 a 3. Zatímco 
při analýze pomocí hrubého OR byl vztah mezi těmito profesemi a vyšším rizikem vzniku 
karcinomu jícnu nalezen, po adjustaci byla nalezena pozitivní asociace pouze mezi profesemi 
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zahrnutými do skupiny 3 a adenokarcinomem jícnu. V rámci analýzy podle histologických 
typů u karcinomu jícnu se zjišťoval i výskyt pyrózy a regurgitace a rozdíly jejich výskytu u 
spinocelulárního karcinomu jícnu a adenokarcinomu jícnu. Analýza byla provedena pomocí 
hrubého OR i přizpůsobením dalším sledovaným faktorům. Pyrózu i regurgitaci uváděly 
statisticky významně více osoby  s karcinomem jícnu ve srovnání s osobami v kontrolní 
skupině a to nejenom ty  s adenokarcinomem jícnu, ale i osoby se spinocelulárním 
karcinomem jícnu. Významného rozdílu ve výskytu těchto příznaků u osob s karcinomem 
jícnu ve srovnání se zdravou kontrolní skupinou by se mohlo využít jako markeru pro včasný 
záchyt tohoto závažného nádorového onemocnění. Při sledování, zda RTG vyšetření z důvodu 
pracovního zařazení má vztah ke karcinomu jícnu, byla při počtu 20 a více rentgenových 
vyšetření nalezena velmi silná statisticky významná pozitivní asociace a to jak pro 
spinocelulární karcinom, tak i pro adenokarcinom jícnu. V případě spinocelulárního 
karcinomu, byly u všech sledovaných úrovní statisticky významné výsledky. U 
adenokarcinomu jícnu byly statisticky významné hodnoty zjištěny jen při počtu 20 nebo více 
rentgenových vyšetření. Nicméně rizikové faktory, jako kouření, alkohol a chronická 
zánětlivá onemocnění mají pravděpodobně silnější účinek než RTG záření. Výsledky v 
předložené studii naznačují, že zvýšený příjem čerstvé zeleniny může být ochranným 
faktorem pro vznik karcinomu jícnu a tento výsledek je  v souladu s publikovanými údaji 
Andersona a kol. (19). 

 
Závěr 

Význam předkládané práce spočívá v tom, že výsledky jsou vztaženy k jednotlivým 
histologickým subtypům, což jsou údaje, které nejsou dostatečně popsány ani v zahraniční 
literatuře.  
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Nadväzujúca štúdia na stredoeurópsku štúdiu Zamestnanie, životné prostredie a rakovina 
pľúc (1998 – 2003 – pod koordináciou IARC, Lyon), skúmala v rokoch 2010 – 2012 
najvýznamnejšie ukazovatele podmieňujúce prežívanie a prognózu pacientov s rakovinou 
pľúc, ktorí boli zahrnutí do tejto štúdie (1). Doplnili sa údaje z osobnej a zdravotnej 
dokumentácie a preskúmali sa súvislosti životného štýlu, návykov, osobných a rodinných 
charakteristík, zamestnania, včasnosti zistenia ochorenia, typu nádoru a ďalšie okolnosti. Aby 
sa dala robiť efektívna cielená prevencia, je potrebné analyzovať výskyt ochorení (2, 3). 
Taktiež je nutné zistiť príčiny, príčinné súvislosti, mechanizmy pôsobenia (4). Ku každej 
analýze je potrebné zabezpečiť určité kritické množstvo údajov, a preto sa robia 
multicentrické štúdie poskytujúce veľkú vzorku jedincov, ktorá sa vyžaduje na odhad 
expozície s nízkou frekvenciou výskytu a aby sa zabránilo chybám z nesprávneho triedenia 
subjektov do podskupín. Prezentované čiastkové údaje zo Slovenska sú súčasťou celosvetovej 
databázy údajov, ktoré sa postupne analyzujú a prezentujú odbornej verejnosti vo vedeckých 
publikáciách (1, 5).  

Cieľom práce bolo študovať ukazovatele podmieňujúce dĺžku dožitia v prípadoch 
s diagnózou zhubného nádoru pľúc a prognózu pacientov s rakovinou pľúc v závislosti od 
včasnosti zachytenia ochorenia, histologického typu nádoru, stupňa rozvoja nádorového 

Životné podmienky a zdravie, 2013 



 54

procesu, ako aj faktorov životného štýlu, návykov, osobných a rodinných charakteristík, 
expozície karcinogénnym faktorom pri práci. 

 
Materiál a metódy 

Pôvodná štúdia mala dizajn epidemiologickej multicentrickej štúdie typu prípady 
a kontroly a vykonávala sa v 7 štátoch v 25 oblastiach strednej a východnej Európy a Veľkej 
Británie. Získavali sa novo diagnostikované prípady hospitalizovaných s danou diagnózou vo 
veku do 75 rokov a k nim sa dopĺňali kontroly, spĺňajúce stanovené kritéria – zdraví alebo 
hospitalizovaní na definované diagnózy nesúvisiace s rakovinou pľúc, rovnakého pohlavia, 
vek ± 3 roky, bývanie v rovnakej oblasti. V nadväzujúcej štúdii sme na Slovensku zisťovali 
vitálny stav prípadov v centrálnom registri obyvateľov, vývoj ich zdravotného stavu vo 
vzťahu k stanovenej rakovine pľúc analýzou údajov zo zdravotnej dokumentácie 
v nemocniciach a v národnom onkologickom registri. Zo Slovenska bolo zahrnutých 346 
prípadov a 366 kontrol získaných na účasť v lôžkových oddeleniach v Banskej Bystrici, 
Bratislave a v Nitre v spolupráci lekárov verejného zdravotníctva s príslušnými klinickými 
lekármi. Spracovanie údajov zabezpečovalo verejné zdravotníctvo a súhrnne IARC Lyon.  

Priemerný vek pri stanovení diagnózy u mužov bol 61,35 rokov, u žien 59,98 rokov. 
Vekové rozmedzie bolo u mužov 37 – 79 u žien 31 – 79 rokov (tab. 1). 

 
Tab. 1. Charakteristiky súboru prípadov s rakovinou pľúc a kontrol z hľadiska veku, fajčenia a jeho intenzity 
a dĺžky, zaradenia podľa zamestnania, a to s prevahou duševnej práce a manuálnej práce 

 Prípady Kontroly 
 Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu 

Slovensko 288 58 346 304 62 366 

Vek       

< 50 34 13 47 46 13 59 

50 – 59 80 10 90 82 13 95 

60 – 69 114 24 138 109 22 131 

70 + 60 11 71 67 14 81 

Fajčenie       

Nefajčiar 4 20 24 103 46 149 

≤ 18 balíčky-roky 23 14 37 60 12 72 

18 – 33 balíčky-roky 86 12 98 76 4 80 

> 33 balíčky-roky 175 12 187 65 0 65 

Zamestnanie       

Duševná práca 69 31 100 119 36 155 

Zmiešaná skupina 11 3 14 17 0 17 

Manuálna práca 208 23 231 168 26 194 

Neaktívni 0 1 1 0 0 0 

Vzdelanie       

Základné 69 17 86 54 21 75 

Stredné 190 32 222 183 36 219 

Vysoké 29 9 38 67 5 72 
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Tab. 2. Charakteristiky súboru prípadov s rakovinou pľúc a kontrol z hľadiska veku, fajčenia a jeho intenzity 
a dĺžky, zaradenia podľa zamestnania, a to s prevahou duševnej práce a manuálnej práce v percentách 

 Prípady (n = 346) Kontroly (n = 366) 

 Muži [%] Ženy [%] Muži [%] Ženy [%] 

Slovensko 83  17  78  22  

Vek 

< 50 72  28  78  22  

50 – 59 89  11  86  14  

60 – 69 83  17  83  17  

70 + 85  15  83  17  

Fajčenie 

Nefajčiar 17  83  69  31  

≤ 18 balíčky-roky 62  38  83  17  

18 – 33 balíčky-roky 88  12  95  5  

> 33 balíčky-roky 94  6  100  0  

Zamestnanie 

Duševná práca 69  31  77  23  

Zmiešaná skupina 79  21  100  0  

Manuálna práca 90  10  87  13  

Neaktívni 0  100  0 0 

Vzdelanie 

Základné 80  20  72  28  

Stredné 86  14  84  16  

Vysoké 76  24  93  7  
 

Za fajčiara sa považoval každý, kto vyfajčil za celý svoj život aspoň 100 cigariet. 
Intenzita fajčenia: Miera intenzity fajčenia je vyjadrená ako balíčky-roky, resp. pack-years, čo 
znamená priemerný počet vyfajčených balíčkov cigariet denne vynásobený počtom rokov. 
Väčšina prípadov boli silní (54 %) alebo stredne silní fajčiari (28,3 %) (obr. 1, 2). 

 

 

Obr. 1. Fajčenie tabaku niekedy v živote u prípadov 
s rakovinou pľúc 

 

 

Obr. 2. Intenzita fajčenia u prípadov s rakovinou pľúc 

Z celkového počtu prípadov bolo 93,1 % fajčiarov a z kontrol 59,3 %. Z prípadov 
fajčiarov tvorili muži 88,2 %, ženy 11,8 %. Z kontrol fajčiarov tvorili muži 92,6 %, ženy 7,4 
%. Muži prípady boli z 98,6 % fajčiari a 1,4 %tvorili nefajčiari. V kontrolnom súbore bolo 
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66,1 %mužov fajčiarov a 33,9 % nefajčiarov. Ženy prípady tvorilo 65,5 % fajčiarok a 34,5 % 
nefajčiarok. Zo žien kontrol bolo 25,8 % fajčiarok a 74,2 % nefajčiarok. 

Podľa zamestnania väčšina prípadov mužov pracovala v manuálnych profesiách (72,2 % 
mužov), u žien prevažovala duševná práca (53,4 % zo žien).  

 
Výsledky a zistenia u prípadov 

Histológia nádorov pľúc 

Podľa histológie bola väčšina nádorov epiteliálnych so skvamóznymi bunkami (53,65 %), 
adenokarcinómov bolo 29,52 % a 15,56 % predstavovali malobunkové karcinómy (1,27 % 
iné). U mužov prevažoval epiteliálny karcinóm (57,7 %), druhý najčastejší typ karcinómu bol 
adenokarcinóm (26,15 %), malobunkový predstavoval 15 %. Iná situácia bola a u žien – 
najčastejšie diagnostikovaný bol adenokarcinóm (45,5 %), druhý bol epiteliálny karcinóm 
(34,55 %) a tretí malobunkový (18,2 %) (obr. 3, 4).  

 

 

Obr. 3. Rozdelenie zistených nádorov pľúc podľa 
histologického obrazu u mužov 

 

Obr. 4. Rozdelenie zistených nádorov pľúc podľa 
histologického obrazu u žien 

 
U fajčiarov u mužov aj u žien dominoval epiteliálny karcinóm so skvamóznymi bunkami 

(58,2 % vs. 41,67 %) (obr. 5, 6). Tieto zistenia sú v súlade s publikovanými prácami (6). 
U žien nefajčiarok dominoval adenokarcinóm (63,16 %) a u mužov nefajčiarov malobunkový 
karcinóm (50 %). 

Posudzovala sa aj včasnosť záchytu, ale v nám dostupných zdravotných dokumentoch 
u 71,75 % prípadov nebola uvedená aktivita malígneho procesu v zmysle kritérií pre grading 
nádorového procesu podľa WHO. Podľa stupňa rozvoja nádorového procesu v zmysle kritérií 
pre staging podľa medzinárodnej onkologickej klasifikácie bola väčšina prípadov zachytená 
v štádiu diseminácie do regionálnych uzlín (35,9 %) (6). Včasný záchyt bol zistený iba u 13,3 
% prípadov (in situ, lokalizovaný nádor). Rodové rozdiely neboli významné, iba u mužov 
bolo viac diseminovaných nádorov so vzdialenými metastázami (obr. 7). 
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Obr. 5. Rozdelenie zistených nádorov pľúc podľa 
histologického obrazu u fajčiarov 

Obr. 6. Rozdelenie zistených nádorov pľúc podľa 
histologického obrazu u fajčiarok 

 
Podobné zistenia sú podľa TNM klasifikácie, kde väčšina prípadov bola zachytená 

v štádiu diseminácie v pľúcach a v regionálnych uzlinách (obr. 8). Väčšina prípadov bola 
klasifikovaná v stupni T2, T3 a T4; N2 a N3; najviac prípadov bolo bez vzdialených metastáz 
(M0 41,9 %) a vzdialené metastázy boli zistené u 34,3 %. U žien bolo zistených viac 
vzdialených metastáz (41,8 % vs. 32,7 %). 

  

Obr. 7. Rozdelenie nádorov podľa stupňa rozvoja 
nádorového ochorenia 

Obr. 8. Rozdelenie nádorov podľa TNM klasifikácie 

 
Uplatnenie liečebných postupov hodnotilo uplatnenie operačného zákroku, chemoterapie 

a rádioterapie a ich kombinácií. Operovaných bolo 14,3 %, rádioterapiu podstúpilo 29,8 % 
a chemoterapiu 48,7 % pacientov.  

 
Životný štýl a zistené možné príčinné súvislosti 

Najsilnejšia asociácia medzi hodnoteným faktorom a rakovinou pľúc bola preukázaná 
u fajčiarov tabaku. Na Slovensku je u mužov šanca ochorieť 107-násobne vyššia u fajčiarov 
ako u nefajčiarov (CI 36, 75; 311,2). Toto zistenie je vysvetliteľné tým, že v našom 
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sledovanom súbore bolo 98 % fajčiarov a fajčenia sa nevzdalo ani po diagnóze 38,4 % 
fajčiarov (tab. 3).  

 
Tab. 3. Šanca (OR) na rakovinu pľúc v súvislosti s fajčením – upravené na vek, pohlavie, centrum  

Prípady zo Slovenska  

Muži  CI ľ. CI p. Ženy  CI ľ. CI p. 

Fajčiari 106,942 36,752 311,183 Fajčiarky 10,102 3,762 27,126 

Bývalí fajčiari 18,173 6,389 51,689 Bývalé fajčiarky 2,417 0,684 8,543 

Nefajčiari 1   Nefajčiarky 1   

Celá stredoeurópska štúdia 
Muži  CI ľ. CI p. Ženy  CI left CI right 

Fajčiari 82,7 58,2 117,4 Fajčiarky 14,2 6 33,9 

Bývalí fajčiari 17,2 12,9 23,1 Bývalé fajčiarky 3,1 1 9,5 

Nefajčiari 1   Nefajčiarky 1   

 
U žien šanca mať rakovinu pľúc je pre fajčiarky 10,1-násobne vyššia ako u nefajčiarok 

(CI 3,76; 27,13). Naše zistenia sú v súlade s celkovými zisteniami v stredoeurópskej štúdii 
Zamestnanie, životné prostredie, rakovina pľúc. (Muži fajčiari mali šancu ochorieť na 
rakovinu pľúc 82,7-násobne vyššiu oproti nefajčiarom, ženy fajčiarky 14,2-násobne vyššiu 
oproti nefajčiarkam) (7). Zistenia sú v súlade s inými publikovanými prácami (8, 9). 

 
Pracovná expozícia karcinogénom 

U všetkých členov súboru sa hodnotila pracovná expozícia dokázaným 
a pravdepodobným karcinogénom (70 látok a procesov). Hodnotilo sa pracovné zaradenie 
podľa profesií (klasifikácia zamestnaní), aj výkon práce podľa odvetví ekonomickej činnosti 
(NACE) (1, 10). V tejto práci boli rozdelení členovia súboru podľa prevažujúcej práce, a to 
manuálnej alebo duševnej do 3 skupín: tzv. modré, biele a zmiešané goliere. Ako indikátor 
sociálno-ekonomického postavenia sa použila aj výška dosiahnutého vzdelania a súbor sa 
rozdelil na 3 skupiny: so základným, stredným a vyšším vzdelaním (tab. 4). 

 
Tab. 4. Šanca (OR) ochorieť na rakovinu pľúc podľa zamestnania a podľa vzdelania u mužov a žien – upravené 
na vek, fajčenie a expozíciu pracovným karcinogénom 

 Muži Ženy 

 AOR4 CI CI AOR4 CI CI 

Adjustované na 10-ročné vekové skupiny fajčenie pack-years, typ cigariet a exp. pracovným karcinogénom 

Zamestnanie 

Duševné práce 1   1   

Zmiešaná skupina 0,962 0,414 2,233 2,32E+09 0  

Manuálne práce 1,885 1,268 2,802 0,967 0,404 2,315 

Vzdelanie 

Vysoké  1   1   

Stredné 2,019 1,219 3,343 0,607 0,157 2,341 

Základné 2,453 1,37 4,393 0,486 0,11 2,152 
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Pri študovaní asociácie sme zistili, že šanca ochorieť na rakovinu pľúc bola vyššia u ľudí 
pracujúcich manuálne (crude OR 2,228, CI 1,545 – 3,213). Aj po upravení zistených asociácií 
na vek, fajčenie, typ cigariet a expozíciu vybraným karcinogénom nedošlo k zmene 
signifikantnosti (OR 1,885, CI 1,268-2,802). U žien sa nepreukázal signifikantný vplyv 
zamestnania alebo vzdelania na šancu ochorenia na rakovinu pľúc (11). 
 

 
Obr. 9. Celkové prežívanie (po 10 rokoch) vo vzťahu k fajčeniu podľa pohlavia v dňoch od stanovenia diagnózy 

 
 

 

Obr. 10. Celkové prežívanie od stanovenia diagnózy (po 10 rokoch) podľa histologického typu nádoru 
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Prežívanie prípadov s diagnostikovanou rakovinou pľúc 

Celkový počet prípad bol 346 prípadov. V rámci následnej štúdie sa podarilo dohľadať 
aspoň časť údajov o prežívaní po stanovení diagnózy k 315 členom pôvodného súboru. 
Úmrtnosť do 5 rokov bola zistená u 88,22 % – prežívanie nad 5 rokov zistené len u 9,24 %, 
nezistené u 2,55 %. Viac ako 5 rokov sa dožilo 9,27 % mužov a 9,1 % žien. Priemerná dĺžka 
dožitia u študovaných prípadov bola len 458 dní (1,25 roka) od stanovenia diagnózy; z toho 
u mužov 461 dní (1,26 roka) a u žien 443 dní (1,21 roka) (obr. 9, 10, 11). Naše zistenia 
korešpondujú s publikovanými pozorovaniami (12, 13).  

 

Obr. 11. Celkové prežívanie od stanovenia diagnózy (po 10 rokoch) podľa TNM klasifikácie rakoviny pľúc 

 
Záver 

Podľa incidencie a mortality je rakovina pľúc stále najčastejším karcinómom u 
európskych mužov a predstavuje narastajúci problém u žien. Doba prežitia je krátka. Príčiny 
nádorových ochorení sú stále len čiastočne preskúmané a je potrebné vynaložiť ešte veľa 
úsilia, aby sa dosiahlo lepšie poznanie, ktoré umožní znížiť ich výskyt v populácii a zmierniť 
ich zdravotné dôsledky. Pre rakovinu pľúc zostáva hlavným rizikovým faktorom fajčenie, 
ktorého účinky sa vzájomne potencujú s účinkami karcinogénov prítomných na pracovisku v 
iných faktoroch. Získané údaje zo štúdií sú postupne spracovávané a publikované vo väčších 
súboroch údajov vo vedeckých článkoch. Získané poznatky sú podkladom na preventívne 
opatrenia.  
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Duševné zdravie má dva protipóly – zdravie a chorobu. Či je duševne zdravá populácia, to je 
ťažko merateľné. Vieme však sledovať výskyt ochorení, teda výskyt negatívneho protipólu 
duševného zdravia. O ochorení hovoríme v prípade, keď človek vykazovaním symptómov 
ochorenia spĺňa diagnostické kritériá. V populácii sú však aj tí, čo majú príznaky určitého 
ochorenia, z rôznych dôvodov sa však neliečia. Duševné ochorenie, na rozdiel od telesného, nie 
vždy donúti človeka včas vyhľadať odbornú zdravotnícku pomoc. Duševné poruchy ešte stále 
znamenajú stigmu – ľudia sa hanbia ísť k odborníkovi kvôli svojim pocitom a emóciám, 
všeobecné povedomie ešte stále nie je dostatočné – postihnutý často nevie, že sa nemusí trápiť 
dlhodobo napríklad hlbokým smútkom, či úzkosťou, že existuje účinná liečba väčšiny príznakov 
duševných porúch.  

Výskyt diagnostikovaných a liečených duševných porúch v Slovenskej republike (SR) 
sleduje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) z hlásení ambulancií a nemocníc 
o počte liečených.  

V rámci nášho výskumu sme z ročeniek Psychiatrická starostlivosť za roky 2001 – 2010 
zosumarizovali a analyzovali údaje o počte pacientov ambulantne ošetrených (v psychiatrických 
ambulanciách) v danom roku na nasledovné diagnózy, resp. diagnostické skupiny (1):  

− F00 – 03 demencia (pri Alzheimerovej chorobe, vaskulárna, pri iných ochoreniach, 
nešpecifikovaná), 

− F10.2 poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu, syndróm závislosti, 
− F20 – 21 schizofrénia a schizotypová porucha,  
− F30 – 39 afektívne poruchy: mánia, depresia, bipolárna afektívna porucha,  

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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− F40 – 48 neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy: fobicko-anxiózne 
poruchy, obsesívno-kompulzívna porucha, reakcia na ťažký stres, somatoformné poruchy. 

Zistili sme, že všetky sledované ochorenia majú v SR danom období stúpajúci trend (obr. 1). 
 

 

Obr. 1. Trend výskytu počtu ambulantne liečených na sledované diagnózy duševných porúch (štandardizované, na 
100 tis. obyv.): demencie (F00 – F03), závislosť na alkohole (F10.2), schizofrénia a schizotypová porucha (F20 – 

21), F30 – 39 (afektívne poruchy), F40 – 48 (neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy) 
 
Počet liečených na sledované ochorenia a diagnostické skupiny od roku 2001 do 2010 stúpa, 

s výrazným nárastom po r. 2008. Môžeme vysloviť domnienku, že dôsledky globálnej finančnej 
krízy sú spolupôsobiacim faktorom tohto nárastu.  

V našom ďalšom výskume sa zaoberáme podrobným sledovaním počtu ľudí liečených na 
jednotlivé duševné poruchy v celej Slovenskej republike (SR) a jednotlivých krajoch. Tieto údaje 
dávame do súvislosti s možnými determinantami – zložením siete služieb zdravotnej 
starostlivosti (počty lekárskych miest ambulantných psychiatrov a pod.), demografickými, socio- 
a makroekonomickými ukazovateľmi (národný a regionálny hrubý domáci produkt, priemerná 
mesačná mzda na jednotlivca, nezamestnanosť, rozvodovosť atď.).  

Pri sledovaní údajov z NCZI považujeme za potrebné upozorniť na fakt, že informujú len 
o počtoch tých, čo sa na dané ochorenie liečia. Nie sú teda ukazovateľom skutočnej prevalencie 
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v populácii. Túto informáciu by poskytol prieskum uskutočnený na reprezentatívnej vzorke 
populácie prostredníctvom metodológie zachytávajúcej výskyt väčšiny duševných porúch 
v populácii.  

Takýchto nástrojov existuje v epidemiológii duševných porúch viacero. Najprepracovanejším 
a v súčasnosti najpoužívanejším je inštrument World Mental Health Composite International 

Diagnostic Interview (WMH CIDI) – Zložený medzinárodný diagnostický pohovor Svetového 
duševného zdravia. Tento inštrument sa používa pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie 
vo viac ako 30 krajinách sveta (2).  

Keď porovnáme informácie o populačnej prevalencii vybraných duševných porúch, prípadne 
diagnostických skupín porúch, získaných prieskumom s metodikou WMH CIDI, s údajmi 
o počte liečených v SR, vidíme veľkú medzeru. 

Ochoreniami zo skupiny afektívne poruchy je v USA zaťažených 9,5 % populácie v danom 
roku, v Európe 8 % (ročná prevalencia, teda výskyt sledovaných ochorení v danom roku). 
Môžeme odhadovať, že výskyt týchto ochorení v populácii Slovenska je podobný, 8 – 9 %, 
podľa údajov NCZI sa však na ochorenia z tejto skupiny lieči len 2,2 % populácie. 

U ochorení zo skupiny neurotické poruchy hovorí európsky prieskum o výskyte 6 – 12 % 
v jednotlivých krajinách Európy (ročná prevalencia). V SR sa na tieto ochorenia lieči 1,8 % 
populácie.  

Čo sa týka schizofrénie, v USA a Európe je výskyt v 1,1 % populácie v danom roku (36, 4). 
Podľa našich údajov sa v SR lieči 0,7 % populácie, čo sa takmer blíži k odhadovanej prevalencii 
v populácii, avšak stále určité percento ľudí s týmto závažným ochorením existuje bez liečby.  

Už len z týchto vybraných údajov vidíme, že rozdiel v počte tých, ktorí sa u nás na určité 
ochorenie liečia, a na základe medzinárodných údajov odhadovanom počte tých, ktorí daným 
ochorením v skutočnosti trpia, je obrovský. 

Ak prieskum so spomínanou metodikou WMH CIDI použijeme v Slovenskej republike, 
získame reálny obraz o výskyte duševných porúch v populácii, získame prehľad, kto sa na 
duševné poruchy lieči, na základe podrobných anamnestických údajov prispejeme k výskumu 
etiopatogenézy a rizikových faktorov mnohých ochorení v našom regióne.  

Z medzinárodných prieskumov, kde bol nástroj WMH CIDI použitý, vieme nasledovné 
informácie: z časti populácie, ktorá udáva, že sa lieči u odborníka na duševné zdravie 
(psychiater, psychoterapeut), veľká časť nespĺňa kritériá na diagnostiku duševnej poruchy. 
Zároveň však, veľká časť tých, ktorí kritériá diagnózy duševnej poruchy spĺňajú, sa neliečia. Na 
obr. 2 je pokus o grafické znázornenie informácií, ktoré populačný prieskum duševného zdravia 
prinesie.  



 65 

Obr. 2. Grafické znázornenie informácií, ktoré poskytne populačný prieskum duševného zdravia: Zdraví – počet 
ľudí nespĺňajúcich diagnostické kritériá duševnej poruchy. Chorí – počet ľudí s príznakmi duševnej poruchy 

(spĺňajúci kritériá diagnostiky duševnej poruchy). Liečení – počet ľudí, ktorí sa liečia u odborníka  
na liečbu duševných porúch (psychiater, psychoterapeut). 

 
Podľa prieskumov, ktoré využili metodiku WMH CIDI v iných krajinách, vieme, že 50 – 

85 % ľudí, ktorí vykazujú príznaky ťažkých duševných porúch, sa na tieto poruchy neliečia. 
Na našom obr. 2 je táto skupina označená ako „chorí“. Sú to práve tí, spomínaní v úvode, ktorí 
pre rôzne dôvody pomoc nevyhľadajú a dôsledky príznakov ochorenia znášajú sami, často 
s dôsledkom straty zamestnania, rodiny, bývania a postupne všetkých sociálnych istôt.  

Ďalej však z týchto prieskumov vieme, že veľká časť liečených (až polovica v USA 
prieskumoch) sú tzv. podprahové prípady, teda tí, čo nespĺňajú diagnostické kritériá, napriek 
tomu sa liečia u odborníkov na duševné poruchy. Títo sú na obrázku označení ako „liečení“. 
V súvislosti s faktom, že mnohí z tých, ktorí by liečbu skutočne kvôli závažným príznakom 
potrebovali, ale z rôznych príčin ju nedostávajú alebo nevyužívajú, je táto informácia zaujímavá 
– služby odborníkov na duševné zdravie často zrejme zapĺňajú tí, ktorí by sa bez nich zaobišli 
a boli by lepšie využité vážnejšími prípadmi (5).  

Možnosť zhodnotenie efektivity liečby prostredníctvom populačného prieskumu je ďalším 
prínosom. Takýto prieskum nám umožní zhodnotiť, či je u nás sieť služieb nastavená vhodne 
a kto presne ju využíva.  

Na základe týchto údajov bude možné efektívne revidovať sieť zdravotníckych zariadení. 

V neposlednom rade údaje z populačného prieskumu poskytnú dôležité informácie pre 
prevenciu duševných porúch. Ukážu nám rizikové skupiny populácie, ktoré vykazujú určité 
príznaky duševných porúch, zatiaľ však nespĺňajú kritériá diagnostiky duševných porúch. Práve 
toto sú skupiny ľudí, na ktorých sa zameriava (respektíve malo by sa zamerať) verejné 
zdravotníctvo a odborníci s cielenou prevenciou. Toto sú tí, ktorých sme na obr. 2 označili ako 
„zdraví“ – populačné prieskumy ukazujú, že mnohí z nich vykazujú jeden či viaceré príznaky 
duševných porúch, ktoré zatiaľ „nestačia“ na pridelenie diagnózy, sú však signálom narušeného 
duševného zdravia a časom môžu viesť k nástupu ochorenia. (Paralelou u telesných ochorení je 
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konštatovanie nadváhy, či zvýšeného krvného tlaku, ktoré ešte samy osebe neznamenajú 
ochorenie, časom k nemu však môžu viesť).  

Okrem spomínaných prínosov, ktoré populačný prieskum prinesie, k jeho realizácii nás 
zaväzuje aj Národný program duševného zdravia, ktorý schválila vláda SR v roku 2004 (6). 
Podľa tohto dokumentu je nevyhnutné zisťovať epidemiologické údaje o duševnom zdraví 
populácie, identifikovať rizikové a protektívne faktory, určovať priority a hodnotiť intervencie v 
oblasti verejného zdravotníctva. 

Pre úspešnú prevenciu a liečbu duševných porúch v populácii potrebujeme zistiť populačné 
údaje pomocou prieskumu so štandardizovanou metodológiou. Vývoj však ide ďalej. Tak ako to 
bolo pri zisťovaní rizikových faktorov telesných ochorení, aj pre sledovanie rizikových faktorov 
duševných ochorení sú potrebné štúdie, ktoré populáciu (kohortu) prospektívne sledujú v čase. 
Okrem pozorovania vzniku príznakov duševných porúch a analýzy ich vzťahu k rôznym 
faktorom budú nevyhnutnou súčasťou týchto sledovaní aj genetické zisťovania. Odborníci zistia 
interakciu medzi genetickými polymorfizmami a environmentálnymi expozíciami (tými sa myslí 
celkový vplyv prostredia – sociálneho, pracovného, životného, makroekonomického, apod.). 
Komplexná diagnostika duševných porúch bude teda zahŕňať klinické zhodnotenie príznakov, 
meranie environmentálnych expozícií v čase a molekulárnu genetiku.  

To je však hudba budúcnosti. Pre potreby našej krajiny, našej zdravotnej politiky a nášho 
systému zdravotnej starostlivosti sa vráťme o krok späť, do prítomnosti – je potrebné 
v Slovenskej republike uskutočniť populačný prieskum duševného zdravia, ktorý prinesie 
informácie o skutočnej chorobnosti na duševné poruchy, o využívaní systému zdravotnej 
starostlivosti, o výskyte a vplyve rizikových faktorov. Výsledky tohto prieskumu umožnia reálne 
nastaviť sieť služieb zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie a úspešne cieliť preventívne 
opatrenia na predchádzanie duševných porúch na najrizikovejšie skupiny. 
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Alzheimerova choroba je smrtelné onemocnění, které postupně způsobuje degradaci 
všech psychických funkcí a končí těžkou demencí. Postihuje vysoké procento lidí na celém 
světě, zejména ve věkové kategorii nad 65 let a jeho prevalence se neustále zvyšuje (1, 2). 

Ústav epidemiologie a OVZ LF OU v Ostravě a Ústav biochemie PřF Masarykovy 
univerzity v Brně pracují na společném projektu, ve kterém studují rizikové faktory, které 
mají vliv na vznik Alzheimerovy choroby. Projekt probíhá v letech 2010 až 2015. Cílem celé 
studie je 
− posoudit vliv vybraných potenciálních rizikových faktorů na vznik ACH; 
− asociační studie s polymorfizmy cca 20 vybraných kandidátních genů; 
− seznam haplotypů, které mají vztah k etiopatogenezi ACH. 

 
Metodika 

Sběr epidemiologických dat probíhá formou dotazníkového šetření s odběrem 
biologického materiálu (stěr z bukální sliznice) u pacientů s Alzheimerovou chorobou 
z psychiatrických léčeben na Moravě a kontrolních osob z těchto léčeben a dalších 
nepsychiatrických zařízení. Dotazník obsahuje 44 otázek zaměřených na rizikové faktory, 
především KVN, diabetes mellitus, CMP, úrazy hlavy, psychosociální faktory, například 
vzdělání, zaměstnání, zájmy, sportovní aktivitu. Gen ACE 1 byl analyzován z biologického 
materiálu získaného stěrem z bukální sliznice respondentů. 

Získaná data jsou zpracována pomocí statistických testů: popisná statistika, testy pro dva 
výběry -t-test, χ2, logistické regrese, testování probíhá na 5% hladině významnosti (Stata 10). 
                                                           

1
 Tato práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NT 11152 – 6/2010 
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Osoby jsou do souboru vybírány podle diagnostických kritérií: 

1. Nemocní ACH – D: 
− MMSE pod 24 bodů  
− klinický průběh – plíživě vzniklý kognitivní defekt  
− vyloučení jiných důvodů demence včetně CT mozku (3) 

2. Kontrolní skupina – N: 
− pacienti nemají ACH 
− MMSE 28 bodů a více 
− odpovídající věk – + 5let a pohlaví 
 

Výsledky 

V souboru je testováno 188 respondentů ve skupině případů a 47 respondentů ve skupině 
kontrolní (tab. 1).  
 
Tab.1. Rozdělení respondentů, věková struktura  

Soubor Případy Kontroly 
Počet 188 47 
Aritmetický průměr 79,0 73,0 
Směr. odchylka 7,5 7,3 
Minimum 58 56 
Maximum 96 88 

   
Průměrný věk ve skupině nemocných byl 79 let, v kontrolní skupině 73 let. Soubory se 

proporcionálně neliší ve vztahu k pohlaví. V obou sledovaných skupinách převládá vzdělání 
základní, většina respondentů vykonávala v zaměstnání fyzickou práci. 
 
Tab. 2. Vybrané rizikové faktory 

případy kontroly 
Onemocnění 

[%]  [%]  
OR 95% IS p-hodnota 

KVO 61 (87/143) 39 (17/44) 2,5 1,2 – 4,9 0,011 
Diabetes 27 (51/188) 51 (24/47) 0,4 0,2 – 0,7 0,002 
Hypertenze 70 (132/188) 74 (35/47) 0,8 0,4 – 1,7 0,565 
CMP 13 (25/186) 11 (5/42) 1,3 0,5 – 3,6 0,609 
Štítná žláza 18 (33/184) 30 (14/47) 0,5 0,2 – 1,1 0,075 
Úraz hlavy 4 (7/184) 2 (1/47) 1,8  0,2 – 15,2 0,580 
 
Tab. 3. Zájmy, koníčky 

případy kontroly 
Zájmy 

[%]  [%]  
OR 95% IS p-hodnota 

Četba 83 (74/89) 81 (29/36) 1,2 0,4 – 3,2 0,731 
Křížovky 47 (32/68) 49 (17/35) 0,9 0,4 – 2,1 0,884 
Divadlo 47 (29/62) 45 (15/33) 1,1 0,5 – 2,5 0,902 
Pohyb 61 (56/92) 58 (21/36) 1,1 0,5 – 2,4 0,792 

 
Průběh onemocnění je téměř v 90 % pozvolný. Výskyt ACH v rodině dosud není 

statisticky významný. 
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Pomocí OR bylo zjištěno významně vyšší riziko vzniku ACH při současné přítomnosti 
KVN (tab. 2). 

Ostatní rizikové faktory a některé volnočasové aktivity, jako je například četba, luštění 
křížovek, návštěvy divadla a pohybová aktivita, nejevily ve výskytu u souboru případů a 
kontrol významný rozdíl. I když OR naznačuje, že při větším souboru by se mohlo dosáhnout 
významnosti (tab. 3). 

Vzhledem k faktu, že předložená data byla získána na malých souborech, lze 
prezentované výsledky brát pouze jako náznak trendu budoucího vývoje získávaných dat 
a očekávaných výsledků. 

Angiotenzinkonvertáza je klíčový enzym v renin angiotenzinovém systému. Gen pro 
angiotenzinkonvertázu (ACE 1) je lokalizován na chromozomu 17q23, má 3 genotypy – DD, 
II, ID. Genotypy II a ID mají vztah k riziku ACH, genotyp DD má neuroprotektivní efekt (4). 

 
Tab. 4. Genotypy ACE 1 

Gen 1/genotyp vzorek DD vzorek ID vzorek II celkem 
případy (n) 37 75 41 153 
[%] 24 49 27 100 
kontroly (n) 14 17 7 38 
[%] 37 45 18 100 
celkem (n) 51 92 48 191 
[%] 27 48 25 100 

 
Tab. 5. Riziko ACH u osob s genotypem ID a II 

gen 1 genotyp OR p hodnota 95% IS 

DD 1+   

ID 1,67 0,22 0,74 – 3,75 

II 2,22 0,12 0,81 – 6,09 

1+ základní kategorie 
 
II a ID genotyp byl zjištěn ve vyšší míře u případů. Dle OR je riziko ACH u osob s 

genotypem ID 1,67-krát větší oproti DD a riziko ACH u osob s genotypem II je 2,22-krát 
větší oproti DD genotypu (tab. 4 a 5). Výsledky se shodují s údaji v literatuře. Ve sledovaném 
souboru zatím nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. Logistickou regresí zjištěné OR je 
vyšší než 1, ale díky širokému intervalu spolehlivosti není statisticky významný rozdíl mezi 
genotypy ID a II ve vztahu s genotypem DD. 

 
Závěr 

Alzheimerova choroba je onemocnění, které velmi zatěžuje jak nemocného, tak osoby, 
které o pacienta pečují, v neposlední řadě celou společnost. Její etiologie je stále neznámá a 
proto je třeba intenzivně studovat všechny potenciální rizikové faktory, které mohou k jejímu 
vzniku přispívat.  
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Výsledky pilotní části studie naznačily očekávaný vývoj, vzhledem k faktu, že předložená 
data byla získána na malých souborech, lze prezentované výsledky brát pouze jako náznak 
trendu budoucího vývoje získávaných dat a očekávaných výsledků. Ukázaly některá úskalí při 
získávání validních dat. Sběr dat nadále pokračuje. Snahou je získat maximální množství 
informací o Alzheimerově chorobě, porovnat získané výsledky s dostupnými znalostmi z 
dosud publikovaných zdrojů a využit získaných znalostí o působení uvedených rizikových 
faktorů jako důležitý podklad pro primární a sekundární prevenci tohoto onemocnění. 
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Slovensko patrí v Európskej únii ku krajinám s vysokou mierou morbidity a mortality na 
kardiovaskulárne ochorenia (KVO) (9, 16). Jedným z hlavných rizikových faktorov, ktoré 
podmieňujú KVO, je aterogénny lipoproteínový genotyp (ALP, aterogénna dyslipidémia). 
ALP je triáda vyšetrení, ktorá pozostáva z hypertriglyceridémie (TAG > 1,7 mmol/l) 
hypoalphacholesterolémie (muži: HDL < 1,00 mmol/l, ženy: HDL < 1,29 mmol/l) a prevahy 
malých denzných častíc LDL (> 3,4 mmol/l). Na podklade výsledkov experimentálneho a 
klinického výskumu sa preukázalo, že v patogenéze ALP má kľúčovú úlohu komplexná 
metabolická porucha, ktorá sa prejavuje ako hypertriglyceridémia (HTG). Ďalšie dve zložky 
lipidovej triády, nízka koncentrácia HDL a prevaha LDL častíc, vznikajú druhotne, v 
kauzálnej súvislosti s HTG (17).  

Diagnóze alebo prognóze KVO najnovších epidemiologických štúdií napomáhajú 
algoritmy alebo indexy, ktoré dávajú do súvislosti jednotlivé faktory KV rizika získané práve 
z výsledkov veľkých lipoproteínových (LP) subpopulácií (6, 7, 9, 12). Aterogénny index 
plazmy (AIP), logaritmicky transformovaný pomer molekulárnych koncentrácií TAG a HDL 
[AIP = log10(TAG/HDL-C)], je na rozdiel od iných indexov založený na laboratórnych 
poznatkoch o mechanizme regulácie veľkosti LP častíc (5, 8). Hodnotenie AIP, ktorý je 
viazaný na veľkosť LP častíc, je presnejšie ako klasické biochemické indikátory – celkový 
cholesterol (TC), LDL, HDL, triacylglyceroly (TAG), apoproteín B, apoproteín AI a takisto 
index pomeru TC/HDL (6). Je známe, že 50 – 70 % pacientov s KVO má normálne hladiny 
TC, a že mierne zvýšenie alebo zníženie ostatných parametrov má na predikciu 
individuálneho KV rizika iba nepatrný vplyv (3, 4). Rizikových faktorov KVO je veľa, preto 
je veľmi ťažké nájsť jeden nezávislý indikátor KV rizika. V súčasnej dobe sa dôraz kladie na 
index AIP, ktorý úzko súvisí s veľkosťou LP častíc (4, 5, 7). Regulácia veľkostí LP 

                                                 
1 Táto práca bola vypracovaná za podpory grantov LF UPJŠ: 10/GSD/2011, 1/GSŠ/2011, 3/GSŠ/2011 a 
4/GSŠ/2011. 
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subpopulácií je spojená predovšetkým s TAG, kde sú pôsobením lipoproteínovej a pečeňovej 
lipázy remodelované HDL (6, 11).  

V predkladanej práci sme chceli zistiť AIP v sledovanej populácii a hľadať korelačné 
vzťahy medzi jednotlivými skupinami AIP (nízke riziko, stredné riziko a vysoké riziko) a 
metabolickými parametrami (TC, HDL, LDL, VLDL, TAG, Glc). 

 
Súbor a metódy 

Vyšetrili sme 200 študentov (rovnaké zastúpenie mužov a žien), študentov LF UPJŠ 
Košice, v priemernom veku 23,19 ± 4,36 rokov. Ide o vzdelanostne a profesijne homogénny 
súbor mladých, zdravých osôb s vysokým stupňom zdravotníckeho vzdelania, uvedomenia a 
vedomostí o primárnej prevencii KVO, o zdravej výžive i nutričnej prevencii (1, 12). 

Vyšetrenie prebiehalo v mesiacoch apríl – máj 2012, pričom študentom zdravotnícky 
personál odobral 10 ml venóznej krvi z vena cava cranialis na biochemické vyšetrenie. 
Biochemickým analyzátorom COBAS MIRA enzymatickou metódou sme z krvného séra 
vyšetrili TC, HDL, TAG a glukózu (Glc). Štandardy a kontrolné séra jednotlivých 
biochemických vyšetrení boli zakúpené od BioVendor – laboratórní medicína, a.s. Ostatné 
lipidové parametre sme vypočítali podľa nasledujúcich vzorcov (9): 

a) LDL podľa Friedewalda (vzorec je možné použiť, ak hodnota TAG < 4,5 mmol/l): 
  LDL = TC – (HDL + TAG/2,2)  
  LDL = TC – (HDL + VLDL) 

b) VLDL = TAG/2,2 

Štúdia bola schválená Etickou komisiou LF UPJŠ dňa 28. 3. 2012. Každý študent bol 
vopred informovaný o štúdií a podpísal informovaný súhlas pre odber biologického materiálu. 
Takisto študenti boli informovaní o výsledkoch mailovou korešpondenciou. 

Výsledky sme hodnotili metódou deskriptívnej štatistiky (početnosti, aritmetické priemery 
± smerodajné odchýlky), vzťahy medzi spojitými premennými Studentovým testom a 
korelačné vzťahy podľa Pearsona. Ako štatisticky významné sme hodnotili rozdiely pre p < 
0,05. Štatistické spracovanie výsledkov sme robili pomocou programov Microsoft Office 
Excel a SPSS verzia 16,0. 

 
Výsledky a diskusia 

Vysokoškolskí študenti tvoria vekom a vzdelaním osobitnú skupinu populácie. Podľa 
štatistických údajov majú najnižšiu incidenciu ochorení, úrazov a úmrtí. Aj keď ide o 
zdravých, mladých, adaptabilných a vzdelaných ľudí, predsa nie sú uchránení od mnohých 
negatívnych vplyvov, často vyplývajúcich z ich spôsobu života počas 5- až 6-ročného 
vysokoškolského štúdia (1). Jedným z najvážnejších a najsilnejších zásahov v ich živote je 
prechod zo stredoškolského na vysokoškolské štúdium, u mnohých spojený so zmenou 
bydliska, a tým aj so zmenou životného štýlu a stravovacích návykov (9, 12). 
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Priemerná hodnota AIP všetkých probandov sledovanej skupine je –0,10 ± 0,24. Probandi 
boli rozdelení do 3 skupín jednotlivo muži a ženy podľa rizika AIP: nízke riziko AIP < 0,11; 
stredné riziko 0,11 ≥ AIP < 0,21 a vysoké riziko AIP ≥ 0,21 (tab. 1 a 2). Spolu 82 % 
vyšetrených študentov má nízke riziko AIP, 7,5 % má stredne vysoké riziko AIP a 12,5 % 
vysoké riziko AIP. V porovnaní s autorkami Hirošová, Jurkovičová (10) má menej študentov 
UPJŠ Košice stredné a vysoké riziko AIP na rozdiel od študentov LF UK v Bratislave. V 
našej sledovanej skupine má viac mužov hraničné (8 %) a vysoké riziko AIP (14 %) na 
rozdiel od žien (stredné riziko AIP – 7 % a vysoké riziko AIP – 7 %.  
 

Tab. 1. Priemerné hodnoty, štandardné odchýlky a korelačné vzťahy v skupinách podľa rizika AIP u mužov   

MUŽI  Nízke riziko AIP  Stredné riziko AIP Vysoké riziko AIP 
N 78 8 14 
Vek 22,90 ± 3,44 26,88 ± 6,85 23,86 ± 1,70 
AIP -0,16 ± 0,17 0,15 ± 0,03 0,38 ± 0,11 
 

x ± SD 
korelácia  

s AIP x ± SD 
korelácia  

s AIP x ± SD 
korelácia  

s AIP 
TC  4,24 ± 0,84 p < 0,001 4,57 ± 0,99 p < 0,001 4,83 ± 0,80 p < 0,001 
HDL 1,12 ± 0,21 p < 0,001 0,90 ± 0,11 p < 0,001 0,78 ± 0,11 p < 0,001 
LDL 2,76 ± 0,74 p < 0,001 3,09 ± 0,88 p < 0,001 3,19 ± 0,74 p < 0,001 
VLDL  0,36 ± 0,12 p < 0,001 0,58 ± 0,06 p < 0,01 0,86 ± 0,18 p < 0,001 
Glc 4,27 ± 0,67 p < 0,001 4,41 ± 0,55 p < 0,001 4,60 ± 0,74 p < 0,001 
TAG  0,80 ± 0,25 p < 0,001 1,28 ± 0,14 p < 0,05 1,88 ± 0,39 p < 0,001 

 
Tab. 2. Priemerné hodnoty, štandardné odchýlky a korelačné vzťahy v skupinách podľa rizika AIP u žien  

ŽENY  Nízke riziko AIP  Stredné riziko AIP Vysoké riziko AIP 
N 86 7 7 
VEK 23,05 ± 4,80 24,57 ± 7,18 21,14 ± 3,24 
AIP -0,20 ± 0,17 0,13 ± 0,02 0,37 ± 0,16 

 x ± SD 
korelácia  

s AIP x ± SD 
korelácia  

s AIP x ± SD 
korelácia  

s AIP 
TC 4,94 ± 0,95 N. S. 4,39 ± 0,86 p < 0,001 5,40 ± 1,59 p < 0,001 
HDL 1,41 ± 0,42 p < 0,001 1,05 ± 0,27 p < 0,001 1,06 ± 0,38 p < 0,001 
LDL 3,11 ± 0,75 N. S. 2,68 ± 0,73 p < 0,001 3,18 ± 1,15 p < 0,001 
VLDL 0,42 ± 0,19 p < 0,001 0,65 ± 0,18 p < 0,001 1,16 ± 0,54 p < 0,001 
Glc 4,65 ± 0,65 p < 0,001 4,56 ± 0,57 p < 0,001 4,86 ± 0,29 p < 0,001 
TAG 0,92 ± 0,41 p < 0,001 1,44 ± 0,40 p < 0,001 2,55 ± 1,18 p < 0,001 

N.S. – bez významnosti  
 

Naše výsledky porovnania rizika AIP sa zhodujú s autormi Hirošová, Jurkovičová (10). 
Nízke riziko AIP má 78 % mužov s priemerným vekom 22,90 ± 3,44. Priemerná hodnota AIP 
je -0,16 ± 0,17. 8 % mužov má stredné riziko AIP s priemerným vekom 26,88 ± 6,85 a 
hodnotou AIP 0,15 ± 0,03. V skupine s vysokým AIP je 14 probandov (14 %) s priemerným 
vekom 23,86 ± 1,70 a hodnotou AIP 0,38 ± 0,11. V skupine žien s nízkym rizikom AIP (86 % 
žien) je priemerný vek 23,08 ± 4,80 a hodnota AIP -0,20 ± 0,17. 7 % žien má stredne vysoké 
riziko AIP s priemerným vekom 24,57 ± 7,18 a hodnotou AIP 0,13 ± 0,02. Rovnaké 
množstvo žien je v skupine s vysokým rizikom AIP s priemerným vekom 21,14 ± 3,24 a 
priemernou hodnotou AIP 0,37 ± 0,16. V skupine mužov aj žien s vysokým rizikom AIP je 
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priemerná hodnota veľmi vysoká na rozdiel od ostatných dvoch skupín. Priemerná hodnota 
AIP je u mužov vyššia ako u žien vo všetkých skupinách (tab. 1, 2). 

Z nasledujúcich údajov sme nezistili priamoúmernú závislosť veku s rizikom AIP ani v 
skupine mužov ani žien. Dokonca v skupine žien s vysokým rizikom AIP je priemerná 
hodnota veku nižšia ako v ostatných dvoch skupinách. Myslíme si, že je potrebné sledovať 
vekovo širšiu skupinu respondentov, aby sme mohli potvrdiť alebo vyvrátiť nami vyslovenú 
hypotézu medzi vekovou štruktúrou sledovanej skupiny a AIP. 

 

 
 

Riziko AIP:  nízke riziko (< 0,11);  stredné riziko (0,11 – < 0,21);      vysoké riziko (≥ 0,21)  
 

Obr. 1. Hladina celkového cholesterolu muži  Obr. 2. Hladina HDL-cholesterolu muži 
 
 

 
 

Obr. 3. Hladina LDL-cholesterolu muži  Obr. 4. Hladina celkového cholesterolu ženy 
 

 
Obr. 5. Hladina HDL-cholesterolu ženy   Obr. 6. Hladina LDL-cholesterolu ženy 



 75

 
 

Obr. 7. Glykémia muži     Obr. 8. Hladina VLDL muži 
 
 

 
 

Obr. 9. Hladina TAG muži     Obr. 10. Glykémia ženy  
  

 
Obr. 11. Hladina VLDL ženy     Obr. 12. Hladina TAG ženy 

 
Všetky sledované lipidové a metabolické parametre sme zisťovali v jednotlivých 

skupinách mužov aj žien podľa rizika AIP (tab. 1 a 2, obr. 1 – 12).  

U mužov sme zistili, že pri parametroch TC, TAG, LDL, Glc, VLDL sa so zvyšujúcim sa 
rizikom AIP zvyšuje aj priemerná hodnota sledovaných parametrov (obr. 1, 3, 7, 8, 9, tab. 1). 
Na obr. 2 je riziko AIP lineárne závislé s poklesom koncentrácie HDL. U žien môžeme 
sledovať lineárnu závislosť rizika AIP a len niektorých sledovaných biochemických 
ukazovateľov, a to VLDL a TAG (tab. 2, obr. 11, 12). Ostatné sledované lipidové parametre 
nie sú priamoúmerné ako v populácii mužov. Rozdiel priemerných hodnôt HDL u žien v 
skupinách so stredným a vysokým rizikom AIP je nevýznamný (tab. 2, obr. 5). Priemerná 
hodnota TC u žien s nízkym rizikom AIP je 4,94 ± 0,95, v skupine so stredným rizikom AIP 
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je 4,39 ± 0,86 a v skupine s vysokým rizikom AIP je 5,40 ± 1,59 (tab. 2, obr. 4). V 1. skupine 
žien je priemerná hodnota relatívne vysoká na rozdiel od 2. skupiny. Obdobné výsledky sme 
získali aj pri Glc (tab. 2, obr. 10). Priemerná hodnota LDL u žien so stredným rizikom AIP je 
oveľa nižšia (2,68 ± 0,73) ako v skupine s nízkym rizikom (3,11 ± 0,75) a nie je veľký rozdiel 
v priemerných hodnotách medzi skupinami s nízkym (3,11 ± 0,75) a vysokým (3,18 ± 1,15) 
rizikom AIP (tab. 2, obr. 11). 

Porovnaním oboch pohlaví sme získali nasledovné výsledky: ženy majú priemernú 
hodnotu TC a VLDL v skupine s nízkym rizikom a vysokým rizikom AIP vyššiu ako muži, 
ale v skupine so stredným rizikom AIP majú muži vyššiu priemernú hodnotu. Pri porovnaní 
metabolických ukazovateľov Glc a TAG majú vo všetkých skupinách rizika AIP ženy vyššie 
priemerné hodnoty ako muži. Priemerná hodnota nízkych denzných LP častíc je v skupine s 
nízkym rizikom AIP vyššia u žien, kým v ostatných skupinách je vyššia u mužov. V skupine s 
vysokým rizikom AIP je rozdiel priemernej hodnoty minimálny (0,01). Hodnota HDL častíc 
je rozdielna u mužov a žien na rozdiel od ostatných sledovaných lipidových a metabolických 
ukazovateľov. Preto sme pri porovnávaní skupín u mužov a žien sledovali veľkosť odchýlky 
od hraničnej hodnoty. V skupine s nízkym rizikom AIP je rozdiel od hraničnej hodnoty 
rovnaký, v skupine so stredným a vysokým rizikom AIP majú muži väčšiu odchýlku od 
hraničnej hodnoty ako ženy, teda muži majú rizikovejšie hodnoty HDL ako ženy (tab. 1, 2).  

Rozdielne hodnoty u mužov a žien zvlášť, ale aj v jednotlivých skupinách závisia nielen 
od pôsobenia pohlavných hormónov, ale aj od stravovacích návykov, pohybovej aktivity a 
odlišnej adaptácie na stresové situácie. 

 
Záver 

Celý rad od lipidov odvodených parametrov môže predpovedať riziko KVO. Keďže AIP 

dobre koreluje s koncentráciou TAG a HDL v krvnej plazme, možno predpovedať dobrú 
výpovednú hodnotu na aterogenitu LP plazmy (13, 14). AIP je kalkulovaná hodnota, ktorú 
získavame z klasického biochemického vyšetrenia, preto nie je problematické ho určovať aj v 
bežnej lekárskej praxi. Hodnoty AIP rastú s narastajúcim rizikom KVO. Veľkosť LP častíc je 
významným prediktorom KVO, ktoré sú výsledkom už prebiehajúcich metabolických porúch 
najmä lipidov.  

Napriek vysokému stupňu zdravotníckeho vzdelania a vedomostí o primárnej prevencií 
sme vo vyšetrenom súbore mladých, zdravých jedincov zistili vyššiu prevalenciu rizikových 
hodnôt AIP u mužov ako žien. 20 % mladých ľudí má rizikovú hodnotu AIP, teda každý piaty 
študent má predispozíciu KVO. 

Z uvedených výsledkov vyplýva poznatok, že je potrebné už aj mladších vekových 
skupinách dospelých osôb začať s účinnými preventívnymi opatreniami predovšetkým 
úpravou životného štýlu, stravovacích návykov a zvýšením pohybovej aktivity. 
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Kardiovaskulárne choroby (KVCH) sú najčastejšou príčinou morbidity a mortality 
všeobecnej populácie na Slovensku (10). Patria medzi najzávažnejšie zdravotnícke, 
celospoločenské, sociálne a s nimi spojené ľudské a ekonomické problémy všetkých 
vyspelých krajín súčasného sveta, a ich výskyt sa aj v SR posúva stále do mladších vekových 
skupín. Cieľovou skupinou intervenčných opatrení zameraných na znižovanie 
kardiovaskulárneho rizika by sa preto mali stať už najmladšie vekové kategórie (17). 

Vysoká incidencia KVCH úzko súvisí s rizikovými faktormi životného štýlu, medzi ktoré 
patria fajčenie, nezdravá výživa, telesná inaktivita, stres a iné. Vysokoškoláci, podobne ako 
iné vekové a sociálno-profesijné skupiny obyvateľstva, nie sú pred uvedenými rizikami 
uchránení (2). 

Cieľom našej práce bolo pomocou skríningových vyšetrovacích metód zistiť prevalenciu 
rizikových markerov KVCH u mladých zdravých jedincov s osobitným zreteľom na 
intersexuálne rozdiely a posúdiť vplyv faktorov životného štýlu a stravovacích zvyklosti na 
lipidový profil a celkové kardiovaskulárne riziko. 

 
Súbor a metódy 

Vyšetrili sme 1 222 vysokoškolákov – poslucháčov medicíny (28,6 % mužov, 71,4 % 
žien) v priemernom veku 22,8 ± 1,4 rokov. Ide o vzdelanostne, zdravotne a profesijne 
homogénny súbor mladých, zdravých osôb s vysokým stupňom zdravotníckeho vzdelania a 
uvedomenia. V osobnej anamnéze 0,2 % poslucháčov uviedlo prekonanie reumatickej 
horúčky, 0,3 % uviedlo diabetes mellitus a 0,7 % hypertenziu.  

Prevalenciu rizikových faktorov KVCH sme zisťovali objektívnym vyšetrením – hladinu 
sérových lipidov (celkový cholesterol, TAG a HDL-CHOL) skríningovou metódou suchej 
kvapky prístrojom Reflotron, krvný tlak digitálnym tlakomerom Omron za štandardných 
podmienok. Výskyt nadhmotnosti/obezity sme zisťovali antropometrickým vyšetrením (BMI, 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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obvod pása, WHR, obsah telesného tuku kalipericky). Vypočítali sme LDL-CHOL podľa 
Friedewalda a aterogénne indexy (CHOL/HDL-CHOL, log TAG/HDL-CHOL) (5). 

Výživové a stravovacie zvyklosti sme vyšetrovali pomocou stravovacej anamnézy (24-
hodinový recall, frekvenčná analýza spotreby potravinových komodít a režim stravovania). 
Dotazníkovou metódou sme zisťovali fajčiarske návyky, intenzitu a frekvenciu fyzickej 
aktivity. Z psychosociálnych faktorov sme zisťovali výskyt častých stresových situácií v škole 
a v súkromí. Pomocou Bortnerovej škály sme vyšetrili typ správania. 

Celkové kardiovaskulárne riziko sme vypočítali podľa modelu SCORE s využitím tabuľky 
relatívneho rizika určenej pre mladých jedincov v nízkom absolútnom riziku (12). 

Výsledky sme hodnotili pomocou deskriptívnej štatistiky (početnosti, aritmetické 
priemery ± smerodajné odchýlky), vzťahy medzi spojitými premennými Studentovým t-
testom. Na zistenie vzájomných asociácií medzi faktormi životného štýlu, psychosociálnymi 
faktormi a biologickými rizikovými faktormi sme použili parciálnu a viacnásobnú lineárnu 
regresiu, ktorú sme adjustovali na pohlavie a chí-kvadrátový test. Ako štatisticky významné 
sme hodnotli rozdiely pre p < 0,05. Štatistické spracovanie výsledkov sme robili pomocou 
programov Microsoft Office Excel, Epi Info (verzia 3.5.1, 2008) a S-Plus 6. 

 
Výsledky 

Priemerná hodnota BMI bola u mužov 23,89 ± 2,81 kg/m² a u žien 20,88 ± 2,69 kg/m². 
Optimálnu hmotnosť podľa BMI malo spolu 84,0 % študentov, nadhmotnosť sme zistili 
u 24,9 % mužov a 9,3 % žien a obezitu u 3,7 % mužov a 1,6 % žien. V pásme nadhmotnosti a 
obezity bolo spolu 16,0 % študentov (tab. 1).  

 
Tab. 1. Priemerné hodnoty BMI, optimálna hmotnosť, nadhmotnosť a obezita podľa BMI u mužov a žien  

Muži 
(n = 349) 

Ženy 
(n = 869) 

p 

Priemer [kg/m²] 23,89 Priemer [kg/m²] 20,88 - 
20 – < 25 – optimálna hmotnosť [%]  71,3 19 – < 24 – optimálna hmotnosť [%]  89,1 0,0000 
25 – < 30 – nadhmotnosť [%]  24,9 24 –< 30 – nadhmotnosť [%]  9,3 0,0000 
≥ 30 – obezita [%]  3,7 ≥ 30 – obezita [%]  1,6 0,0235 
Nadhmotnosť + obezita [%]  28,6 Nadhmotnosť + obezita [%]  10,9 0,0000 

 
Priemerná hodnota obvodu pása u mužov bola 86,87 ± 8,24 cm, u žien 71,05 ± 7,58 cm. 

V pásme zvýšeného a vysokého rizika (abdominálna obezita) bolo spolu 13,3 % študentov. 
Optimálnu hodnotu dosahovalo 81,9 % mužov a 88,6 % žien (p = 0,0020) (tab. 2). 

Chí kvadrátový test potvrdil významný vplyv obvodu pása na kardiovaskulárne riziko – 
odds ratio pre index aterogenity CHOL/HDL-CHOL bol OR = 4,05 (95% CI: 2,3 – 7,13). 

Priemerná hodnota WHR (pomer pás/boky) bola u mužov 0,88 ± 0,06 a u žien 0,74 ± 
0,06. Optimálne hodnoty dosahovalo 96,6 % mužov a 88,1 % žien. Rizikové hodnoty sme 
zistili spolu u 9,4 % študentov (tab. 3). 
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Tab. 2. Optimálne a rizikové hodnoty obvodu pása u mužov a žien  
Muži 

(n = 349) 
Ženy 

(n = 868) 
p 

Priemer [cm] 86,87 Priemer [cm] 71,05 - 
< 94 – optimálna hodnota [%]  81,9 < 80 – optimálna hodnota [%]  88,6 0,0020 
94 - 101,9 - zvýšené riziko [%]  14,3 80 - 87,9 - zvýšené riziko [%]  7,5 0,0002 
≥ 102 - vysoké riziko [%]  3,7 ≥ 88 - vysoké riziko [%]  3,9 0,8750 
Abdominálna obezita [%]  18,0 Abdominálna obezita [%]  11,4 0,0020 

 

Tab. 3. Optimálne a rizikové hodnoty WHR indexu u mužov a žien 

Muži 
(n = 349) 

Ženy 
(n = 868) 

p 

Priemer 0,88 Priemer 0,74 - 
≤ 1,0 – optimálna hodnota [%]  96,6 ≤ 0,8 – optimálna hodnota [%]  88,1 0,0000 
> 1,0 – riziková hodnota [%]  3,4 > 0,8 – riziková hodnota [%]  11,9 0,0000 

 
Priemerná hodnota obsahu telesného tuku bola u mužov 14,8 ± 4,7 % a u žien 23,7 ± 

4,5 %. Normálne hodnoty dosahovalo 86,8 % mužov a 67,0 % žien, obezitu sme zistili spolu 
u 6,6 % študentov (tab. 4). 
  
Tab. 4. Normálne hodnoty obsahu telesného tuku a prevalencia nadhmotnosti/obezity u mužov a žien 

Muži 
(n = 349) 

Ženy 
(n = 869) 

p 

Priemer [%] 14,8 Priemer [%] 23,7 - 
≤ 20 % – normálna hodnota [%]  86,8 ≤ 25 % – normálna hodnota [%]  67,0 0,0000 
20,1 – 25 % nadhmotnosť [%]  10,3 25,1 – 30 % nadhmotnosť [%]  25,0 0,0000 
> 25 % – obezita [%]  2,9 > 30 % – obezita [%]  8,1 0,0009 
Nadhmotnosť + obezita [%]  13,2 Nadhmotnosť + obezita [%]  33,1 0,0000 

 
Priemerná hodnota systolického tlaku krvi vyšetreného súboru bola 115,6 ± 13,6 mmHg. 

Optimálne hodnoty systolického TK (< 120 mmHg) dosahovalo len 65,1 % študentov. 
Normálne hodnoty (< 140 mmHg) sme namerali u 94,1 % študentov (82,8 % mužov a 98,6 % 
žien). Zvýšené hodnoty (≥ 140 mmHg) malo 5,9 % študentov (17,2 % mužov a 1,4 % žien), 
z toho 0,2 % študentov malo systolický TK ≥ 160 mmHg (len muži – 0,9 %) (tab. 5). 

Priemerná hodnota diastolického tlaku vyšetreného súboru bola 70,1 ± 8,4 mmHg (u 
mužov 71,8 ± 8,9 mmHg, u žien 69,5 ± 8,0 mmHg, p = 0,0000). Optimálne hodnoty (< 80 
mmHg) malo 87,4 % študentov (82,2 % mužov a 89,4 % žien). Normálne hodnoty (< 90 
mmHg) malo 98,1 % študentov (96,5 % mužov a 98,6 % žien), zvýšené hodnoty (≥ 90 
mmHg) boli u 2,0 % študentov (3,5 % muži, 1,4 % ženy), z toho 0,6 % študentov malo 
diastolický TK ≥ 95 mmHg (tab. 6). 

 
Tab. 5. Hodnoty systolického tlaku krvi u mužov a žien 

TK systolický  
Spolu  

(n = 1220) 
Muži  

(n = 349) 
Ženy 

(n = 871)  
Priemerná hodnota [mmHg] 115,6 ± 13,6 126,9 ± 12,8 111,1 ± 11,1 
< 120 mmHg [%] 65,1 29,8 79,2 
120 – 139 mmHg [%] 29,0 53,0 19,4 
140 – 159 mmHg [%] 5,7 16,3 1,4 
≥ 160 mmHg [%] 0,2 0,9 0 
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Optimálnu hodnotu TK (< 120 / < 80 mmHg) malo 62,4 % študentov (27,8 % mužov 
a 76,2 % žien; p = 0,0000). Normálnu hodnotu TK (< 140 / < 90 mmHg) malo 93,1 % 
študentov (81,7 % mužov a 97,7 % žien; p = 0,0000). 
 
Tab. 6. Hodnoty diastolického tlaku krvi u mužov a žien 

 
Fajčenie priznalo 19,1 % študentov (26,9 % mužov a 16,0 % žien, p = 0,0000). Priemerný 

počet vyfajčených cigariet denne bol 6,3 ± 5,2 kusov, významne viac cigariet denne vyfajčili 
muži (7,9 ± 6,3 vs. 5,2 ± 4,1; p = 0,0004), muži mali aj významne dlhšiu priemernú dobu 
fajčenia (5,5 rokov vs. 4,8 rokov; p = 0,0165). 

Fyzickú aktivitu/športovanie v rozsahu viac ako 60 minút denne vykonáva 14,9 % 
študentov. Fyzickú aktivitu trvajúcu menej ako 15 minút denne udáva 24,0 % študentov. 
Žiadnu fyzickú aktivitu nevykonáva 10,7 % študentov. U oboch pohlaví prevláda fyzická 
aktivita trvajúca maximálne 1 hodinu (50,4 %) (tab. 7). 
 
Tab. 7. Trvanie dennej fyzickej aktivity u mužov a žien 

Fyzická aktivita denne 
Spolu 

(n = 1222) 
[%] 

Muži  
(n = 349) 

[%] 

Ženy 
(n = 873) 

[%] 
Menej ako 15 min 24,0 18,7 26,2 
Menej ako 1 h 50,4 49,3 50,9 
Viac ako 1 h 14,9 22,7 11,8 
Žiadna 10,7 9,3 11,1 

 
Veľmi časté/časté stresové situácie v súvislosti so školou udáva 49,7 % študentov (34,4 % 

mužov, 55,9 % žien). Občasný stres uvádza 42,8 % študentov (50,9 % mužov, 39,7 % žien). 
Zriedkavý alebo žiaden stres udáva len 7,4 % študentov (14,7 % mužov, 4,5 % žien) (tab. 8). 

Stres v súkromí zažíva väčšina študentov (53,7 %) len občas, bez výrazného rozdielu 
medzi mužmi a ženami (49,6 % vs. 55,4 %). Veľmi časté/časté stresové situácie v súkromí 
udáva 16,7 % mužov a 17,6 % žien (tab. 8). 

 
Tab. 8. Frekvencia výskytu stresu v súvislosti so školou a v súkromí u mužov a žien 

Spolu 
(n = 1222) 

[%] 

Muži  
(n = 349) 

[%] 

Ženy 
(n = 873) 

[%] 
Stres 

v škole v súkromí v škole v súkromí v škole v súkromí 
Veľmi často 12,9 4,1 10,3 4,7 13,9 3,7 
Dosť často 36,8 13,3 24,1 12,0 42,0 13,9 
Občas 42,8 53,7 50,9 49,6 39,7 55,4 
Zriedkavo 7,4 28,9 14,7 33,8 4,5 27,0 

 

TK diastolický 
Spolu  

(n = 1220) 
Muži  

(n = 349) 
Ženy 

(n = 871)  
Priemerná hodnota [mmHg] 70,1 ± 8,4 71,8 ± 8,9 69,5 ± 8,0 
< 80 mmHg [%] 87,4 82,2 89,4 
80 – 84 mmHg [%] 10,7 14,3 9,2 
85 – 89 mmHg [%] 1,4 2,6 0,9 
≥ 90 mmHg [%] 0,6 0,9 0,5 
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U väčšiny študentov (43,2 %) sme zistili A-typ správania s nevýznamnými 
intersexuálnymi rozdielmi (u mužov 39,8 %, u žien 44,5 %, p = 0,1327). U mužov sa častejšie 
vyskytoval B-typ správania (29,7 % vs. 25,2 %), typ X sa vyskytoval rovnako u mužov i žien 
(tab. 9). 
 
Tab. 9. Zastúpenie jednotlivých typov správania u mužov a žien 

Typ správania 
Spolu 

(n = 1222) 
[%] 

Muži  
(n = 349) 

[%] 

Ženy 
(n = 873) 

[%] 
A1 17,1 16,6 17,3 
A2 26,1 23,2 27,2 
X 30,3 30,4 30,3 
B3 19,8 22,3 18,8 
B4 6,6 7,4 6,3 

 
Celkové priemerné relatívne kardiovaskulárne riziko v celom súbore bolo 1,24 ± 0,52 %, 

u mužov bolo štatisticky vysoko významne vyššie (1,47 ± 0,70) v porovnaní so ženami (1,16 
± 0,40) (p = 0,0000). Nízke relatívne kardiovaskulárne riziko (1 %) sme zistili u 79,5 % 
študentov (64,0 % mužov, 85,1 % žien), zvýšené relatívne riziko (≥ 2 %) malo 20,5 % 
študentov (36,0 % mužov a 14,9 % žien). 

Pomocou parciálnej lineárnej regresie po adjustácii na pohlavie sme zistili, že relatívne 
kardiovaskulárne riziko významne pozitívne koreluje so všetkými antropometrickými 
ukazovateľmi nadhmotnosti/obezity – s BMI (p = 0,0001), s obvodom pása (p = 0,0000), 
s WHR (p = 0,0094) a s obsahom telesného tuku (p = 0,0000). Pozitívnu koreláciu sme zistili 
aj vo vzťahu s hladinou TAG v krvi (p = 0,0001) a s aterogénnym indexom plazmy log 
TAG/HDL-CHOL (p = 0,0153). Pozitívne významné korelácie relatívneho rizika a obvodu 
pása (p = 0,0187) a hladiny TAG (p = 0,0041) v krvi sme zistili aj po mnohonásobnej 
lineárnej regresii. 

Zo stravovacích zvyklostí relatívne riziko pozitívne koreluje s konzumáciou 
alkoholických nápojov – pivom (p = 0,0103), vínom (p = 0,0419), aj s destilátmi (p = 0,0333), 
s inými potravinovými komoditami sme významné korelácie nenašli. Relatívne riziko však 
významne ovplyvňuje stravovací režim – našli sme významné negatívne korelácie s počtom 
jedál denne (p = 0,0003) a s frekvenciou konzumácie jednotlivých jedál (s výnimkou obeda) – 
raňajky (p = 0,0001), desiata (p = 0,0333), olovrant (p = 0,0218), večera (p = 0,0221). 

 
Diskusia 

Na KVCH má najväčší vplyv životný štýl, t.j. výskyt modifikovateľných rizikových 
faktorov. Modifikovateľné rizikové faktory sú preventabilné, predisponujúce vznik 
kardiovaskulárnych ochorení, ktorých veľkosť a množstvo je možné ovplyvniť intervenčnými 
metódami (6). 

Nadhmotnosť a obezita je rýchlo rastúcou hrozbou verejného zdravotníctva na celom 
svete. Obezita zhoršuje kvalitu života a významne zvyšuje chorobnosť a úmrtnosť, výrazne 
skracuje očakávanú dĺžku života. Obvykle sa spája s poruchou metabolizmu lipidov, preto 
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obézne osoby majú významne zvýšené kardiovaskulárne riziko v dôsledku zvýšeného výskytu 
aterosklerózy.  

Nadhmotnosť a obezita sa najčastejšie klasifikuje podľa BMI. Priemerná hodnota BMI 
v našom súbore bola u mužov aj u žien v pásme optimálnych hodnôt. Optimálnu hmotnosť 
dosahovalo 71,3 % mužov, ale významne častejšie ženy – 89,1 %, rozdiel je štatisticky 
vysoko významný. V pásme nadhmotnosti aj obezity podľa BMI boli významne častejšie 
muži (28,6 % vs. 10,9 %). Podľa Bernasovskej et al. (3) mali košickí medici o niečo 
priaznivejšie antropometrické ukazovatele. Optimálnu hmotnosť podľa BMI malo viac mužov 
(78,8 %) aj žien (90 %). Do kategórie nadhmotnosti bolo zaradených len 14,14 % mužov a 
7,96 % žien, čo je menej v porovnaní s bratislavskými medikmi. Rozdiely sú väčšie u mužov, 
v neprospech bratislavských medikov. Podobne sa aj obezita u košických medikov (mužov) 
vyskytovala menej často, u košických medičiek sa však vyskytovala o niečo častejšie.  

Podobne aj v súbore vysokoškolských študentov v Martine dosahovalo optimálnu hodnotu 
BMI viac mužov i žien v porovnaní s bratislavskými medikmi. Len 14,8 % martinských 
medikov a 6,3 % medičiek bolo v pásme nadhmotnosti a obezity (7).  

U gréckych poslucháčov medicíny zistili autori výskyt nadhmotnosti/obezity u 40 % 
mužov, čo je oveľa vyššie zastúpenie než v našom súbore, podobne aj zastúpenie žien s 
nadhmotnosťou/obezitou je v Grécku viac ako dvojnásobne vyššie (23 %) než v našom súbore 
medičiek (10,9 %) (4). Podobné výsledky sa zistili aj medzi čilskými študentmi, kde v pásme 
nadhmotnosti/obezity bolo 45,5 % mužov a 24,3 % žien (11).  

Okrem BMI je na posúdenie obezity dôležitý aj podiel telesného tuku na celkovej telesnej 
hmotnosti. Priemerná hodnota obsahu telesného tuku v našom súbore dosahovala síce u oboch 
pohlaví optimálnu hodnotu, v skutočnosti ju však dosahovalo len 67 % žien a 86,8 % mužov. 
Optimálne množstvo telesného tuku dosahovali častejšie muži ako ženy, rozdiel bol 
štatisticky vysoko významný, u žien sme častejšie zaznamenali obezitu (8,1 % vs. 2,9 %). 

Životný štýl, ktorý vedie k zníženiu obvodu pása a zvýši fyzickú aktivitu, chráni pred 
rozvojom inzulínovej rezistencie. Poznatky zdôrazňujú význam merania obovodu pása 
v bežnej klinickej praxi ako účinný, ekonomický a presvedčivý nástroj na zisťovanie 
zdravotného rizika v dôsledku obezity (15).  

Priemerné hodnoty obvodu pása v našom súbore boli u mužov aj u žien v pásme 
optimálnych hodnôt. V pásme zvýšeného a vysokého rizika (abdominálna obezita) bolo 18 % 
mužov a 11,4 % žien. Horšie výsledky zistili autori u gréckych študentov, u ktorých sa 
centrálna obezita vyskytovala u 33,4 % mužov a 21,7 % žien (4). Medzi študentmi v Chile sa 
centrálna obezita vyskytovala u 14,7 % žien, čo je porovnateľné so súborom bratislavských 
medičiek.  

Priemerný index rizikovosti WHR dosahoval v našom súbore optimálne hodnoty u mužov 
aj u žien. Optimálne hodnoty sa častejšie vyskytovali u mužov (96,6 %) než u žien (88,1 %), 
rozdiel je štatisticky vysoko významný. 
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Na hypertenziu trpí asi 1 miliarda ľudí na celom svete. Vzťah medzi krvným tlakom 
a rizikom KVCH je plynulý, dôsledný a nezávislý od iných rizikových faktorov. Čím je TK 
vyšší, tým je vyššia aj pravdepodobnosť infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, 
zlyhávania srdca a ochorenia obličiek (18).  

Priemerná hodnota systolického tlaku vo vyšetrenom súbore predstavuje optimálnu 
hodnotu. U mužov je síce priemerná hodnota v pásme normálnych hodnôt, ale je vyššia ako 
optimálna hodnota a je vysoko významne vyššia ako priemerná hodnota systolického TK u 
žien. Optimálne hodnoty dosahovalo len 65,1 % študentov, z toho ženy 79,2 %, ale muži len 
29,8 %, čo je vzhľadom na ich nízky priemerný vek nepriaznivý výsledok. Podobné 
priemerné hodnoty systolického tlaku ako v našom súbore sa zistili aj u brazílskych 
študentov: muži mali priemerný systolický tlak krvi 124,1 ± 10,6 mmHg, u žien bola 
priemerná hodnota 113,5 ± 8,6 mmHg. Zvýšené hodnoty systolického tlaku zistili u 9,7 % 
študentov (17,9 % mužov a 2,7 % žien) (9). V súbore čílskych študentov malo zvýšený 
systolický tlak 12,8 % študentov (22,9 % mužov a 5,8 % žien) (11).  

Podobne aj priemerná hodnota diastolického tlaku krvi je v pásme optimálnych hodnôt, 
opäť sú priemerné hodnoty u mužov významne vyššie ako u žien. U brazílskych študentov 
zistili autori priemerné hodnoty diastolického tlaku vyššie u oboch pohlaví, výraznejšie u 
mužov (muži 80,2 ± 8,4 mmHg, ženy 72,8 ± 7,9 mmHg) (9). 

Fajčenie v súčasnosti predstavuje najdôležitejší preventabilný rizikový faktor viacerých 
závažných chronických chorôb. Riziko KVCH je obzvlášť vysoké u tých, ktorí začali fajčiť 
pred 15. rokom života (13). V našom súbore sa k fajčeniu priznalo spolu 19,1 % študentov, 
vysoko významne častejšie fajčia muži ako ženy. I keď ide o nižší počet fajčiarov než je ich 
zastúpenie v celej populácii (1), vzhľadom na ich mladý vek a profesionálnu orientáciu ide 
o veľmi vysoké zastúpenie. Ešte vyššie zastúpenie fajčiarov zaznamenali u košických 
medikov, kde sa dokonca počet fajčiarov zvyšoval vo vyšších ročníkoch, t.j. v priebehu štúdia 
medicíny (2). Podobné výsledky zistili autori aj u poľských študentov, u ktorých fajčenie 
uviedlo 23,9 % študentov (14). Medzi čílskymi študentmi má fajčenie ešte častejšie 
zastúpenie – uviedlo ho 39,8 % študentov. Pozoruhodné je v Čile vyššie zastúpenie fajčiacich 
žien ako mužov (39,2 % mužov vs. 40,1 % žien) (11). Negatívny vplyv fajčenia na lipidový 
profil či na TK sa v našom súbore zatiaľ nepotvrdil, pravdepodobne v súvislosti s mladým 
vekom a relatívne krátkou dobou fajčenia našich respondentov. 

Z ďalších rizikových faktorov životného štýlu sme v našom súbore zistili nedostatočnú 
telesnú aktivitu. Viac ako tretina študentov (častejšie ženy) udáva fyzickú aktivitu v trvaní 
menej ako 15 min denne alebo žiadnu. Pritom parciálna lineárna regresia (po adjustácii na 
pohlavie) potvrdila pozitívny vplyv pravidelnej fyzickej aktivity na hodnotu aterogénneho 
indexu CHOL/HDL-CHOL. Podobne vysokú prevalenciu fyzickej inaktivity zistili autori aj u 
brazílskych študentov – sedavý spôsob života preferovalo až 52 % študentov (9). 

V súčasnosti stále viac vedeckých dôkazov svedčí o tom, že psychosociálne faktory 
prispievajú k riziku vývoja KVCH nezávisle od štandardných rizikových faktorov (16).  
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Z psychosociánych faktorov sme v našom súbore zaznamenali vysokú záťaž stresmi, 
predovšetkým v škole, kde časté stresové situácie uviedla až polovica študentov (oveľa 
častejšie ženy). U študentov súčasne prevláda A typ správania (43,2 %), ktorý sa asociuje s 
kardiovaskulárnym rizikom, najmä s častejším výskytom stresových situácií v škole aj v 
súkromí bez rozdielu pohlavia (8). 

Je zrejmé, že psychosociálne rizikové faktory nepôsobia izolovane, ale majú tendenciu 
združovať sa u toho istého človeka alebo v skupine a vzájomne sa ovplyvňovať. Všetky 
poznatky o združovaní psychosociálnych faktorov sú dôležité nielen kvôli rozpoznaniu 
rizikových osôb, ale aj pre stratégiu ovplyvňovania rizika a zlepšenie kvality života.  

 
Záver 

Nepriaznivý zdravotný stav slovenskej populácie a vysoký výskyt rizikových faktorov 
kardiovaskulárnych chorôb sa potvrdil aj vo vyšetrenom súbore mladých, zdravých jedincov, 
napriek ich vysokému stupňu zdravotníckeho vzdelania a vedomostí o primárnej prevencii. 

Vyšetrenie antropometrických ukazovateľov ukázalo relatívne častý výskyt nadhmotnosti/ 
obezity: podľa BMI bolo v pásme nadhmotnosti/obezity spolu 16 % študentov (21,6 % mužov 
a 10,9 % žien), podľa obsahu telesného tuku však bolo v pásme nadhmotnosti/obezity 27,4 % 
študentov (13,2 % mužov a až 33,1 % žien), čo poukazuje na tzv. skrytú obezitu v dôsledku 
nedostatočnej telesnej aktivity. Abdominálnu obezitu sme zistili u 13,3 % študentov, čo je 
vzhľadom na ich priemerný vek vysoká prevalencia.  

Optimálne hodnoty TK malo len 62,4 % študentov (významne častejšie ženy – 76,2 % vs. 
27,8 %). 

Z faktorov životného štýlu sme zaznamenali: vysoké zastúpenie fajčiarov so stúpajúcim 
trendom u žien, nedostatočnú telesnú aktivitu, častú záťaž stresmi v súvislosti so štúdiom. 

Relatívne kardiovaskulárne riziko podľa modelu SCORE určeného pre mladých jedincov 
v nízkom absolútnom riziku bolo vysoko významne vyššie u mužov; v nízkom riziku (1 %) 
bolo 64 % mužov a 85,1 % žien, zvýšené riziko sme zaznamenali u 36 % mužov a 14,9 % 
žien. Relatívne riziko (okrem hladiny celkového CHOL v krvi, systolického TK a fajčenia) 
významne zvyšuje aj nadhmotnosť/obezita, abdominálna obezita, hladina TAG v krvi, 
nepravidelný stravovací režim a konzumácia alkoholu. 

Z uvedených výsledkov vyplýva poznatok, že zvýšené kardiovaskulárne riziko zisťujeme 
už v najmladších vekových skupinách dospelých osôb, preto s účinnými preventívnymi 
opatreniami je potrebné začať už od detstva a ranej mladosti, predovšetkým úpravou 
životného štýlu – nefajčením, zdravým stravovaním a pravidelnou telesnou aktivitou. 
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Metabolický syndróm (MS) sa definuje ako nenáhodný spoločný výskyt porúch 
metabolizmu cukrov súvisiacich s inzulínovou rezistenciou (IR), ako je hraničná glykémia 
nalačno (HGN) a/alebo porušená glukózová tolerancia (PGT), abdominálnej obezity, 
dyslipidémie spojenej so zvýšením hladiny triacylglycerolov (TAG) a znížením lipoproteínov 
s vyššou denzitou (HDL), artériovej hypertenzie (HT) a ďalších faktorov, ktoré sa podieľajú 
na zvýšenom riziku ischemickej choroby srdca (ICHS) a diabetes mellitus 2. typu (DM2) (1). 
MS sa neustále rozširuje o ďalšie a ďalšie príznaky a dnes zahŕňa prakticky všetky hlavné 
rizikové faktory urýchľujúce aterosklerózu a tým aj výskyt kardiovaskulárnych ochorení (2). 
Prítomnosť metabolického syndrómu významne zvyšuje kardiovaskulárne riziko, riziko 
rozvoja ICHS, dokonca nezávisle od prítomnosti diabetu. Napr. riziko infarktu myokardu a 
cievnej mozgovej príhody je temer štvornásobne vyššie u nositeľov syndrómu; najvyššie 
riziko majú jedinci so súčasným výskytom diabetu a metabolického syndrómu (3). 

V súčasnosti existuje niekoľko odporúčaní diagnostických kritérií MS, vrátane návrhu 
SZO z r. 1998 a modifikovaného v r. 1999, kritérií NCEP ATP III (National Cholesterol 
Education Program – Adult Treatment Panel III) z roku 2001, kritérií ACE/AACE (The 

American College of Endocrinology / American Association of Clinical Endocrinologists) až 
po najnovšie kritériá Medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) z r. 2005. Na Slovensku 
boli publikované národné odporúčania Panelu expertov odborných spoločnosti (1). 

Pre náš výskum sme sa rozhodli použiť najnovšie kritériá podľa Medzinárodnej 
diabetologickej federácie (IDF) vydané v roku 2005, ktorých úlohou bolo zjednodušiť 
detekciu osôb v riziku a ktoré sa v súčasnosti akceptujú na celom svete. Kritéria podľa IDF 
pre európsku populáciu sú nasledovné: základným kritériom je abdominálna obezita, t.j. 
obvod pása nad 94 cm (muži) a nad 80 cm (ženy) + pozitivita dvoch zo 4 ďalších kritérií: 

1. Glykémia nalačno nad 5,6 mmol/l alebo predtým diagnostikovaný diabetes mellitus 2. 
typu. 
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2. Hypertriacylglycerolémia nad 1,7 mmol/l. 
3. Zníženie hladiny HDL-cholesterolu pod 1,0 mmol/l (muži), pod 1,3 mmol/l (ženy). 
4. Zvýšenie hodnoty TK nad 130/85 mmHg. 

Cieľom našej práce bolo zistiť výskyt metabolického syndrómu a jeho jednotlivých 
pozitívnych kritérií vo vybranej skupine poslucháčov medicíny. 

 
Materiál a metodika 

Výskum sme realizovali v novembri až decembri v roku 2011 na Lekárskej fakulte 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v spolupráci s Poradňou zdravia Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. Výskumnú vzorku tvorilo 50 respondentov, 
študentov odboru všeobecné lekárstvo vo veku od 21 – 27 rokov (4. ročník). V skupine 
respondentov bolo náhodne vybraných 28 % mužov (n = 14) a 72 % žien (n = 36). 
Biochemické vyšetrenia kapilárnej krvi na HDL-cholesterol, triacylglyceroly a glukózu sme 
realizovali pomocou prístroja Reflotron v Poradni zdravia RÚVZ v Košiciach. Študenti prišli 
na vyšetrenie krvi nalačno. V sledovanej skupine sme merali aj krvný tlak digitálnym 
tlakomerom OMRON a obvod pása pásovým metrom. Výsledky sme spracovali základnými 
štatistickými metódami pomocou programu Microsoft Excel a následne porovnali 
s najnovšími diagnostickými kritériami pre metabolický syndróm pre európsku populáciu 
podľa Medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) vydané v roku 2005. 

 
Výsledky a diskusia 

Pre lepší prehľad uvádzame základnú charakteristiku súboru medikov (n = 50) v tab. 1. 
Charakteristiku podľa pohlavia uvádzame v tab. 2. Priemerný vek vyšetrovaných medikov 
v súbore bol 22,14 rokov. Priemerné hodnoty sledovaných znakov sa vo väčšine prípadov 
pohybovali v rozmedziach normy pre ten ktorý sledovaný znak, malou výnimkou (ak berieme 
za optimum tlak 120/80 mmHg) bol systolický tlak krvi v mužskej časti súboru, kde sme 
zaznamenali priemernú hodnotu 131 mmHg (SD ± 8,96).  
 
Tab. 1. Základná charakteristika súboru (n = 50) 

 
So súčasným vysokým výskytom obezity súvisí aj vysoký výskyt abdominálnej obezity 

v populácii, takže MS postihuje v súčasnosti okolo 30 % dospelej populácie v produktívnom 
veku (4). 

 

 priemer SD min – max 

Vek 22,14 1,13 21 – 27 
BMI 21,43 3,36 16,7 – 30,3 
Obvod pása 80,82 9,19 63 – 102 
HDL-Ch 1,35 0,61 0,25 – 2,59 
TAG 1,19 0,43 0,8 – 2,43 
Glukóza 4,88 0,41 3,71 – 5,76 
Systolický TK 118,84 14,07 94 – 150 
Diastolický TK 80,98 10,8 62 – 111 
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Tab. 2. Základná charakteristika súboru podľa pohlavia 

 
Pri tomto type obezity (abdominálna obezita, androidný typ obezity t.j. „mužský“ typ 

obezity) sa významne zvyšujú všetky metabolické a kardiovaskulárne riziká. Či ide o tento 
typ obezity, sa dá veľmi jednoducho zistiť odmeraním obvodu pása. Zistilo sa, že obvod pása 
významne súvisí s výskytom artériovej hypertenzie a dyslipoproteinémie (5). Distribúcia tuku 
má klinický význam aj u osôb s normálnou hmotnosťou (s priemernými hodnotami BMI), 
pretože sa zistilo, že jedinci s abdominálnym typom obezity v tomto hmotnostnom rozsahu 
majú zvýšené riziko ischemickej choroby srdca (6). Ukázalo sa, že abdominálna obezita oveľa 
tesnejšie koreluje s rizikovými faktormi metabolického syndrómu ako so zvýšeným BMI (7).  

V sledovanej skupine medikov sme meraním obvodu pása zaznamenali abdominálnu 
obezitu, t.j. rizikový obvod pása nad 80 cm u žien a nad 94 cm u mužov, ako základné 
diagnostické kritérium metabolického syndrómu podľa IDF, u 33 % žien a 28,6 % mužov. 
Celkový výskyt rizikového obvodu pása v 50 člennej skupine bol 32 %. 

Súčasťou MS je aj zvýšená hladina TAG nad 1,7 mmol/l. Pozitivita tohto kritéria spolu so 
zvýšeným obvodom pása by mala mať v rámci MS najsilnejší prediktívny význam pre rozvoj 
ICHS (1).Veľké epidemiologické štúdie (Framinghamská štúdia, PROCAM) a aj nedávne 
metaanalýzy prospektívnych štúdií potvrdili, že TAG sú dôležitým nezávislým rizikovým 
faktorom ICHS; so zvyšujúcou sa hladinou TAG rastie aj kardiovaskulárna úmrtnosť, 
nezávisle od hladiny HDL-CH. K faktorom, ktoré prispievajú k zvyšovaniu hladiny TAG v 
populácii, patrí obezita alebo nadhmotnosť, nedostatok telesného pohybu, fajčenie, nadmerná 
spotreba alkoholu, strava s vysokým obsahom sacharidov a iné (5). V sledovanej skupine 
medikov sme zaznamenali zvýšené hodnoty triacylglycerolov nad 1,7 mmol/l u 14 % 
probandov. 

Zvýšené hodnoty tlaku krvi nad 130/85 mmHg sa podľa najnovších odporúčaní zaraďujú 
medzi kritériá metabolického syndrómu. Hraničné hodnoty 160/90, ktoré navrhla SZO, sa už 
dnes nepovažujú za dostatočné (1). Kritérium metabolického syndrómu – tlak vyšší ako 
130/85 mmHg v našej sledovanej skupine probandov malo 22 % respondentov, pričom 
priemerné hodnoty systolického aj diastolického tlaku boli vyššie u mužov. 

 

Zníženie HDL-cholesterolu pod 1,0 mmol/l u mužov a pod 1,3 mmol/l u žien sa v rámci 
dyslipidémie súvisiacej s inzulínovou rezistenciou považuje za samostatné kritérium MS. 
Hladina HDL-CH vyššia ako 1,6 mmol/l sa pokladá za „negatívny“ rizikový faktor, ktorý 
eliminuje zo súčtu rizikových faktorov jeden „pozitívny“ rizikový faktor a naopak, nízka 

Muži (n = 14) Ženy (n = 36) 

 priemer SD min – max priemer SD min – max 
p 

BMI 23,84 3,29 18,7 – 29,9 20,5 2,9 16,7 – 30,3 0,004 
obvod pása 86,21 8,05 77 – 102 78,72 8,74 63 – 102 0,010 
HDL-Ch 1,29 0,59 0,25 – 2,59 1,38 0,61 0,25 – 2,48 0,651 (NS) 
TAG 1,17 0,4 0,8 – 1,99 1,2 0,44 0,8 – 2,43 0,855 (NS) 
Glukóza 4,72 0,35 4,17 – 5,33 4,94 0,42 3,71 – 5,76 0,077 (NS) 
Systolický TK 131,07 8,96 115 – 150 114,08 12,77 94 – 144 1,14 (NS) 

Diastolický TK 84,21 9,78 62 – 99 79,72 10,92 62 – 111 0,183 (NS) 
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hladina HDL-CH (t.j. nižšia ako 1 mmol/l) je silným nezávislým predpovedným faktorom 
ICHS (5). Podľa Národného cholesterolového programu by mali skríningové vyšetrenie HDL-
cholesterolu absolvovať všetci dospelí od 20 rokov (8). Pri vyšetrení HDL cholesterolu sme 
zaznamenali znížené hladiny u mužov pod 1,0 mmol/l a u žien pod 1,3 mmol/l až u 44 % 
probandov. Podľa pohlavia sme zaznamenali znížené hodnoty u 42,85 % mužov a u 44,44 % 
žien. 

Glykémia nalačno nad 5,6 mmol/l. Pre rozvoj DM 2. typu u osôb s nadhmotnosťou alebo 
obezitou je charakteristické progresívne zhoršovanie tolerancie glukózy v priebehu mnohých 
rokov (prediabetes). Prospektívne dáta poukazujú na to, že priberanie na hmotnosti 
a abnormálna alebo znížená inzulínová sekrécia a inzulínová senzitivita spolu so zvýšenou 
endogénnou hepatálnou produkciou glukózy vedú k ďalšiemu zhoršovaniu tolerancie 
glukózy. Tieto abnormality vznikajú postupne, včasné fázy (obdobie prechodu od normálnej 
tolerancie glukózy k poruche glukózovej tolerancie – PGT) sú charakterizované zhoršením 
inzulínovej senzitivity a inzulínovej sekrécie (na začiatku ide o jej zvýšenie, vzniká 
hyperinzulinémia, neskôr zníženie), zvýšenie endogénnej hepatálnej produkcie glukózy 
začína v neskoršom období prechodu od PGT k DM 2. typu (9). 

V sledovanej skupine sme z anamnézy nezaznamenali osobu ktorá by mala 
diagnostikovaný diabetes mellitus 2. typu, keďže ide o mladú generáciu ľudí. Pri vyšetrení 
glykémie nalačno sme zistili. že hodnotu 5,6 mmol/l prekročili 2 % probandov, hoci BMI za 
hranicou určenou pre nadhmotnosť (≥ 25 u mužov a ≥ 24 u žien) sme zaznamenali u 16 % 
probandov, obezitu (≥ 30 u mužov a ≥ 29 u žien) sme zaznamenali u 4 %. 

Podľa kritérií Medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) sme zistili výskyt MS 
u 10 % medikov. Ďalších 20 % malo zvýšené riziko vzniku metabolického syndrómu, z čoho 
10 % malo obvod pása nad normu a jedno pozitívne kritérium a 10 % malo síce obvod pása 
v norme, ale 2 a viac pozitívnych kritérií. 

 
Záver 

V závere môžeme konštatovať, že metabolický syndróm už dávno nie je problémom iba v 
staršej populácii ľudí, ale presúva sa do čoraz mladších vekových kategórii. Dôvodom je 
nesprávny životný štýl detí a mladých ľudí a najmä pandémia nadhmotnosti a obezity. 

Zložky metabolického syndrómu majú veľa spoločného z epidemiologického a 
patogenetického hľadiska a takmer identické diétno-režimové opatrenia sú účinné v ich 
prevencii a liečbe. Udržanie ideálnej hmotnosti u jedincov s poruchou glukózovej 
tolerancie(PGT) či cielené zníženie hmotnosti u osôb s nadhmotnosťou výrazne znižuje riziko 
vzniku DM2; zmena životného štýlu smerujúca k úprave stravovacích návykov a k zvýšeniu 
aeróbnej fyzickej aktivity je však dôležitým faktorom v prevencii alebo v oddialení rozvoja 
nielen DM2, ale aj dyslipoproteinémie a artériovej hypertenzie (10). 
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Vývoj v priebehu posledných 30 rokov ukazuje, že rovnako v rozvinutých aj rozvojových 
krajinách stúpa počet obéznych ľudí vykonávajúcich čoraz menej fyzickej aktivity. 
Výsledkom tohto vývoja je množstvo chorôb súvisiacich s dysfunkciou látkovej premeny, ako 
sú obezita, diabetes mellitus 2. typu (DM 2) a metabolický syndróm (MS). Predpokladá sa, že 
telesná inaktivita a sedavý spôsob života sú nezávislé rizikové faktory (RF) pre vývoj týchto 
metabolických porúch vedúcich k ateroskleróze a kardiovaskulárnym komplikáciám (2).  

Ľudia prirodzene nie sú naprogramovaní na inaktivitu. V priebehu mladšieho paleolitu (r. 
50 000 – 10 000 pred n. l.) závisel úspech pri hľadaní a zaobstarávaní potravy z veľkej časti 
od telesnej aktivity, ktorá našim predkom zaručovala prežitie v nehostinnom prostredí. Prístup 
k potravinám nikdy nebol kontinuálny. Predpokladá sa, že starovekí lovci a zberači prežívali 
cykly hladovania a sýtosti s periódami telesnej aktivity slúžiacej na obstarávanie potravy (11). 
V tomto kontexte sa predpokladá, že ľudský genóm sa vyvinul na zabezpečenie cyklického 
spôsobu života (hlad – sýtosť) a na zaistenie následnej metabolickej adaptácie 
podporujúcej tieto cykly. Gény sa vyvinuli na zaistenie adaptačných úsporných 
mechanizmov, ktorých úlohou je zaistenie adekvátneho ukladania energie počas sýtej periódy 
na prežitie nasledujúcej periódy hladu (23). 

Kombinácia stále častejšieho sedavého spôsobu života a kontinuálne dostupnej potravy 
porušuje staroveké metabolické procesy a vedie k nadmernému ukladaniu energie 
v tkanivách, k dislipidémii a inzulínovej rezistencii. Následkom je významný nárast 
prevalencie DM 2, obezity a MS za posledných 30 rokov. Nedostatočná telesná aktivita 
a následný pokles každodenného výdaja energie vedie k hromadeniu viscerálneho tuku 
a následne k aktivácii zápalovej kaskády v dôsledku oxidatívneho stresu, podporuje vývoj 
aterosklerózy a prispieva k narastajúcej kardiovaskulárnej morbidite a mortalite v dôsledku 
aterosklerotického poškodenia ciev. Predpokladá sa, že telesná aktivita ako „prírodná“ 

                                                 
1 Práca bola podporená grantom MŠVVaŠ SR a SAV VEGA č. 1/1045/12 
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naprogramovaná činnosť má ateroprotektívne vlastnosti. Telesné cvičenie bráni vývoju 
aterosklerotických plakov a navodzuje regresiu koronárnej stenózy. Podľa výsledkov 
experimentálnych štúdií cvičenie bráni premene stabilných plakov na vulnerabilný typ a bráni 
takto vzniku fatálnych lézií (23). 

Vzťah medzi telesnou aktivitou a predčasnou úmrtnosťou sa diskutuje od 50. rokov 
minulého storočia. Podľa súčasných poznatkov môže telesná aktivita do určitej miery znížiť 
celkovú predčasnú mortalitu, kardiovaskulárnu a onkologickú mortalitu na všetky druhy 
zhubných nádorov, ale najmä na kolorektálny karcinóm. Na základe týchto poznatkov sa pre 
všetky dospelé osoby v USA odporučila minimálna dávka telesnej aktivity, t.j. 30 min rýchlej 
chôdze po väčšinu dní v týždni, najlepšie však každodenne (26). 

Dobre sú zdokumentované aj viaceré zdravotné benefity súvisiace s pravidelnou telesnou 
aktivitou v detstve, aj u dospelých. Niektoré observačné štúdie naznačujú, že telesná aktivita 
súvisí nielen s nižším rizikom kardiovaskulárnych a niektorých onkologických chorôb, 
ale zlepšuje aj duševné zdravie a kvalitu života. V prevencii kardiovaskulárnych chorôb sa 
telesná aktivita uplatňuje jednak priamym účinkom, ale aj nepriamo cez priaznivejší profil 
kardiovaskulárnych RF. Telesná aktivita má okrem toho aj úlohu v zlepšovaní 
psychosociálneho zdravia (21). 

Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť a porovnať vybrané ukazovatele telesného 
a duševného zdravia, sociodemografické a psychosociálne faktory vo vzťahu k subjektívne 
udávanej mimopracovnej telesnej aktivite. 

 
Súbor a metódy 

Projekt sa uskutočnil na 12 pracoviskách (výrobných aj nevýrobných) vybraných z celého 
územia SR v spolupráci s pracovníkmi RÚVZ. Zamestnanci jednotlivých podnikov boli 
vyberaní tak, aby výber reprezentoval zloženie pracovných kolektívov. Súbor tvorilo 1 344 
zdravých práceschopných osôb v produktívnom veku – priemerný vek 41,6 ± 9,2 (18 – 65) 
rokov. Podiel mužov a žien bol vyrovnaný – 50,1 % mužov (priemerný vek 41,3 ± 9,7 rokov) 
a 49,9 % žien (priemerný vek 41,8 ± 8,6 rokov), rozdiel veku mužov a žien bol nevýznamný 
(p = 0,3133). Z objektívnych ukazovateľov zdravia sme vyšetrovali hladinu krvných lipidov 
(celkový cholesterol, triacylglyceroly, HDL-cholesterol) z kapilárnej krvi metódou suchej 
kvapky automatom Reflotron; krvný tlak sme merali za štandardných podmienok digitálnym 
tlakomerom Omron. Vyšetrovali sme antropometrické ukazovatele zamerané na nadhmotnosť 
a obezitu (BMI vypočítaný z odmeranej hmotnosti a výšky ako podiel hmotnosti [kg] a druhej 
mocniny výšky [m], obsah telesného tuku impedančnou metódou prístrojom Omron, obvod 
pása pásovým meradlom, normálne a rizikové hodnoty obvodu pása sme hodnotili podľa 
odporúčania IDF) (25). LDL-cholesterol sme vypočítali podľa Friedewalda a vypočítali sme 
aj indexy aterogenity (CHOL/HDL-CHOL, TAG/HDL-CHOL, LDL-CHOL/HDL-CHOL, 
aterogénny index plazmy log TAG/HDL-CHOL). Celkové kardiovaskulárne riziko sme 
vypočítali podľa modelu SCORE (18). Základné údaje o vyšetrenom súbore sú v tab. 1 a 2. 
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Faktory životného štýlu, sociodemografické a psychosociálne faktory sme hodnotili 
dotazníkovou metódou (osobné údaje, stupeň dosiahnutého vzdelania, fajčenie, telesná 
aktivita (fyzická záťaž na pracovisku, frekvencia a preferovaný druh mimopracovnej telesnej 
aktivity), stravovacie zvyklosti (frekvencia denného príjmu potravy, príjmu jednotlivých 
potravinových skupín a nápojov, prisáľanie), výskyt častých stresových situácií v zamestnaní 
a súkromí a pocitov osamelosti. Súčasťou dotazníka boli aj otázky zamerané na duševné 
zdravie (symptómy depresie) a na subjektívne hodnotenie zdravotného stavu.  
 
Tab. 1. Základná charakteristika vyšetreného súboru – objektívne ukazovatele zdravotného stavu 

Muži 
n = 673 

Ženy 
n = 671 

p hodnota 
 

x  ± SD x  ± SD  

vek [r.] 41,3 ± 9,7 41,8 ± 8,6 0,3133 
BMI [kg.m-2] 26,9 ± 3,8 25,2 ± 4,7 0,0000 
telesný tuk [%] 21,7 ± 6,1 29,6 ± 7,3 . 
telesný tuk [kg] 19,0 ± 7,7 20,6 ± 11,0 . 
obvod pása [cm] 94,0 ± 10,6 80,3 ± 12,3 . 
WHR 0,91 ± 0,06 0,80 ± 0,23 . 
TK systolický [mmHg] 131,4 ± 15,7 124,6 ± 20,5 0,0000 
TK diastolický [mmHg] 83,7 ± 10,0 80,3 ± 11,3 0,0000 
CHOL [mmol/l] 4,72 ± 0,98 4,75 ± 0,96 0,6481 
TAG [mmol/l] 1,46 ± 0,88 1,21 ± 0,60 0,0000 
HDL-CH [mmol/l] 1,38 ± 0,46 1,59 ± 0,43 0,0000 
LDL-CH [mmol/l] 2,72 ± 0,94 2,67 ± 0,90 0,2837 
CHOL/HDL-CH 3,79 ± 1,54 3,22 ± 1,19 0,0000 
LDL-CH/HDL-CH 2,25 ± 1,28 1,86 ± 0,97 0,0000 
TAG/HDL-CH 1,22 ± 0,95 0,86 ± 0,64 0,0000 
log TAG/HDL-CH -0,008 ± 0,27 -0,139 ± 0,23 0,0000 
SCORE (priemer) 1,55 ± 2,13 0,36 ± 0,66 . 

 

Tab. 2. Základná charakteristika vyšetreného súboru – vybrané sociodemografické a zdravotné údaje a faktory 
životného štýlu 

Spolu 
n = 1 344 

Muži 
n = 673 

Ženy 
n = 671 

p 
 

[%] [%] [%]  
fyzická aktivita denne/viackrát týždenne 46,6 52,7 40,4 0,0000 
fyzická aktivita žiadna/max. 1-krát týždenne 53,4 47,3 59,6 0,0000 
fajčenie 27,4 31,8 22,9 0,0003 
vzdelanie základné 7,6 5,1 10,2 0,0004 
 stredné 28,7 30,6 26,7 0,1108 
 úplné stredné s maturitou 42,0 38,8 45,2 0,0179 
 vysokoškolské 21,7 25,5 17,9 0,0006 
rodinný stav slobodný/-á 16,1 14,9 17,4 0,1991 
 ženatý/vydatá 75,0 78,7 71,3 0,0015 
 rozvedený/-á 5,7 4,3 7,0 0,0324 
 vdovec/vdova 1,9 0,9 3,0 0,0054 
 žije s druhom/družkou 1,3 1,2 1,3 0,8024 
ochorenia v osobnej anamnéze reumatická horúčka 2,3 2,5 2,1 0,5914 
 infarkt myokardu 0,7 0,4 1,0 0,2594 
 mozgová cievna príhoda 0,4 0,6 0,3 0,6831 
 hypertenzia 16,6 18,6 14,6 0,0505 
 diabetes 1,3 1,5 1,0 0,4678 
 obezita 11,1 9,7 12,5 0,0949 
 iné ochorenie srdca a ciev 5,7 4,6 6,9 0,0761 
 žiadne 70,4 70,3 70,5 0,9330 
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Súbor sme rozdelili na skupinu telesne aktívnu = 1. skupina (mimopracovná telesná 
aktivita vykonávaná denne alebo viackrát týždenne, n = 626, priemerný vek 40,8 ± 9,4 rokov) 
a skupinu s nedostatočnou (vykonávanou maximálne raz alebo menej ako raz týždenne) alebo 
žiadnou mimopracovnou telesnou aktivitou (n = 718, priemerný vek 42,3 ± 9,0 rokov) = 2. 
skupina. Rozdiel v priemernom veku medzi oboma skupinami je štatisticky významný (p = 
0,0029). 

Výsledky sme hodnotili pomocou deskriptívnej štatistiky (početnosti, aritmetické 
priemery ± smerodajné odchýlky), vzťahy medzi spojitými premennými dvojvýberovým t-
testom. Na zistenie vzájomných asociácií medzi faktormi životného štýlu, psychosociálnymi 
faktormi a biologickými RF sme použili parciálnu a viacnásobnú lineárnu regresiu. Štatistické 
spracovanie výsledkov sme robili pomocou programov Microsoft Office Excel, Epi Info 
(verzia 7, 2013) a S-Plus 6. 

 
Výsledky 

Telesnú aktivitu denne/viackrát týždenne (1. skupina) vykonávalo 46,6 % respondentov, 
významne častejšie muži (52,7 % muži, 40,4 % ženy, p = 0,0000); telesná inaktivita 
významne stúpala s vekom (po adjustácii na pohlavie p = 0,0005). Pokiaľ ide o preferované 
druhy mimopracovnej telesnej aktivity, respondenti 1. skupiny významne častejšie udávali 
športové aktivity (34,8 % vs. 19,5 %, p = 0,0000) a práce v záhrade (33,4 % vs. 23,6 %, p = 
0,0003), respondenti 2. skupiny udávali významne častejšie chôdzu/prechádzky (43,7 % vs. 
36,7 %, p = 0,0166).  

V celom súbore 31,8 % mužov a 22,9 % žien fajčilo (p = 0,0000). Podľa stupňa 
dosiahnutého vzdelania mali v celom súbore prevahu osoby s úplným stredoškolským 
vzdelaním (významne častejšie ženy, p = 0,0179), vysokoškolské vzdelanie dosiahli 
významne častejšie muži (p = 0,0006). Väčšina respondentov žila v partnerskom zväzku 
(79,9 % mužov a 72,6 % žien). 70,4 % respondentov neudávalo žiadne z vybraných 
chronických ochorení v osobnej anamnéze (tab. 2). 

Objektívne vyšetrenie ukázalo významné intersexuálne rozdiely – muži mali významne 
vyššie priemerné hodnoty BMI, systolického aj diastolického TK, TAG a všetkých 
aterogénnych indexov, ženy mali významne vyššie hladiny HDL-CH a nevýznamne vyššie 
hladiny celkového cholesterolu v krvi (tab. 1). 

Muži z 2. skupiny mali v porovnaní s mužmi z 1. skupiny častejšie nižší dosiahnutý 
stupeň vzdelania, častejšie udávali časté stresové situácie v zamestnaní, významne menej 
často fajčili (p = 0,0312), horšie subjektívne hodnotili svoj zdravotný stav a významne 
častejšie udávali chronické ochorenia v osobnej anamnéze (p = 0,0088) (tab. 3). Príznaky 
depresie boli v tejto skupine nevýznamne častejšie (p = 0,1751). 

Ženy z 2. skupiny mali významne častejšie nižší dosiahnutý stupeň vzdelania (p = 
0,0031), ale aj nevýznamne častejšie vysokoškolské vzdelanie, významne častejšie 
subjektívne hodnotili svoj zdravotný stav ako zlý (p = 0,0003) a nevýznamne častejšie udávali 
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chronické ochorenia v osobnej anamnéze. V ďalších ukazovateľoch boli rozdiely minimálne 
(tab. 3). Ženy v tejto skupine mali významne častejšie príznaky depresie (p = 0,0000). 

Respondenti z 1. skupiny významne častejšie hodnotili svoj životný štýl ako zdravý 
(48,9 % vs. 33,0 %, p = 0,0000). 

Vyšetrenie antropometrických ukazovateľov zameraných na nadhmotnosť/obezitu 
ukázalo vyššie priemerné hodnoty BMI, obsahu telesného tuku, obvodu pása a WHR v 2. 
skupine – u mužov sú rozdiely štatisticky významné s výnimkou BMI, u žien nevýznamné 
(tab. 4). 

 
Tab. 3. Porovnanie súboru mužov a žien s dostatočnou a nedostatočnou telesnou aktivitou – vybrané 
psychosociálne údaje a faktory životného štýlu 

 
 
 
Muži  

 Telesná aktivita 
denne/viackrát 

týždenne 
n = 355 

[%] 

Telesná aktivita 
nedostatočná/žiadna 

n = 318 
[%] 

p 

vzdelanie základné + stredné 34,3 37,1 0,4587 
 úplné stredné s maturitou 40,3 37,1 0,3987 
 vysokoškolské 25,3 25,7 0,8974 
rodinný stav s partnerom 79,1 80,6 0,6637 
 bez partnera 20,8 19,3 0,5907 
stres  v zamestnaní 43,8 49,5 0,1381 
 v súkromí 12,2 10,7 0,5632 
osamelosť  3,4 3,9 0,7836 
fajčenie  29,3 21,9 0,0312 
hodnotenie zdrav. 
stavu 

veľmi dobrý/dobrý 
92,9 90,8 0,3220 

 zlý/veľmi zlý 7,0 9,2 0,3220 
žiadne ochorenie v OA 74,6 65,4 0,0088 
Ženy  n = 271 n = 400 p 
vzdelanie základné + stredné 30,3 41,5 0,0031 
 úplné stredné s maturitou 54,2 39,0 0,0001 
 vysokoškolské 15,5 19,5 0,1844 
rodinný stav s partnerom 72,3 72,8 0,9036 
 bez partnera 27,7 27,2 0,9036 
stres  v zamestnaní 42,4 40,0 0,5291 
 v súkromí 21,6 21,7 0,9948 
osamelosť  5,2 6,2 0,5560 
fajčenie  23,4 23,3 0,9993 
hodnotenie zdrav. 
stavu 

veľmi dobrý/dobrý 
92,9 83,6 0,0003 

 zlý/veľmi zlý 7,0 16,4 0,0003 
žiadne ochorenie v OA 73,1 68,7 0,2294 

 
Vyšetrenie krvných lipidov ukázalo u mužov vyššie priemerné hladiny v 2. skupine, 

štatisticky významne vyššie boli hladiny celkového a LDL-cholesterolu, a nevýznamne vyššie 
hodnoty aterogénnych indexov (tab. 5). Systolický TK bol v oboch skupinách mužov 
rovnaký, diastolický TK bol nevýznamne vyšší v 2. skupine. Celkové kardiovaskulárne riziko 
(SCORE) mali nevýznamne vyššie muži v 2. skupine (tab. 5).  

Podobné výsledky sme zistili aj u žien – s výnimkou HDL-CH, ktorého hladina bola 
takmer rovnaká v oboch skupinách, ženy z 2. skupiny  mali vyššie priemerné hladiny krvných 
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lipidov (hladinu TAG štatisticky významne, p = 0,0324), aterogénne indexy (aterogénny 
index plazmy log TAG/HDL-CH významne, p = 0,0268), aj vyššie celkové kardiovaskulárne 
riziko (SCORE). Rozdiely v hodnotách systolického aj diastolického tlaku boli u mužov i žien 
štatisticky nevýznamné (tab. 5). 
 
Tab. 4. Porovnanie súboru mužov a žien s dostatočnou a nedostatočnou telesnou aktivitou – antropometrické 
ukazovatele 

 
 
Muži  

Telesná aktivita 
denne/viackrát týždenne 

n = 355 

x  ± SD 

Telesná aktivita 
nedostatočná/žiadna 

n = 318 

x  ± SD 

p 

vek [r.] 40,4 ± 10,0 42,4 ± 9,3 0,0122 
BMI [kg.m-2] 26,6 ± 3,5 27,2 ± 4,1 0,0684 
telesný tuk [%] 21,0 ± 6,0 22,4 ± 6,3 0,0015 
telesný tuk [kg] 18,2 ± 7,0 19,9 ± 8,4 0,0052 
obvod pása [cm] 92,6 ± 9,5 95,6 ± 11,5 0,0002 
WHR 0,90 ± 0,06 0,92 ± 0,06 0,0000 
Ženy n = 271 n = 400 p 
vek [r.] 41,3 ± 8,4 42,2 ± 8,7 0,1540 
BMI [kg.m-2] 24,9 ± 4,4 25,3 ± 5,0 0,2397 
telesný tuk [%] 29,1 ± 7,0 29,8 ± 7,5 0,2156 
telesný tuk [kg] 20,1 ± 7,9 21,0 ± 12,8 0,3205 
obvod pása [cm] 79,5 ± 11,9 80,9 ± 12,6 0,1312 
WHR 0,78 ± 0,07 0,81 ± 0,30 0,0965 

 
Tab. 5. Porovnanie súboru mužov a žien s dostatočnou a nedostatočnou telesnou aktivitou – TK, lipidový profil 
aterogénne indexy a celkové kardiovaskulárne riziko (SCORE) 

 
 
Muži  

Telesná aktivita 
denne/viackrát týždenne 

n = 355 

x  ± SD 

Telesná aktivita 
nedostatočná/žiadna 

n = 318 

x  ± SD 

p 

TK systolický [mmHg] 131,4 ± 15,5 131,4 ± 15,9 . 
TK diastolický [mmHg] 83,3 ± 9,7 84,2 ± 10,4 0,2951 
CHOL [mmol/l] 4,61 ± 0,95 4,85 ± 1,0 0,0015 
TAG [mmol/l] 1,42 ± 0,85 1,51 ± 0,92 0,1769 
HDL-CH [mmol/l] 1,37 ± 0,45 1,40 ± 0,48 0,5229 
LDL-CH [mmol/l] 2,63 ± 0,89 2,82 ± 0,99 0,0079 
CHOL/HDL-CH 3,68 ± 1,36 3,90 ± 1,72 0,0769 
LDL-CH/HDL-CH 2,16 ± 1,10 2,35 ± 1,44 0,0587 
TAG/HDL-CH 1,19 ± 0,89 1,25 ± 1,02 0,3784 
log TAG/HDL-CH -0,017 ± 0,27 0,001 ± 0,28 0,3785 
SCORE (priemer) 1,43 ± 2,01 1,68 ± 2,24 0,1362 
Ženy n = 271 n = 400 p 
TK systolický [mmHg] 123,6 ± 19,6 125,2 ± 21,0 0,3622 
TK diastolický [mmHg] 79,6 ± 11,2 80,8 ± 11,3 0,1869 
CHOL [mmol/l] 4,72 ± 0,98 4,76 ± 0,96 0,6043 
TAG [mmol/l] 1,14 ± 0,57 1,25 ± 0,62 0,0324 
HDL-CH [mmol/l] 1,60 ± 0,41 1,59 ± 0,45 0,7622 
LDL-CH [mmol/l] 2,66 ± 0,92 2,68 ± 0,88 0,8244 
CHOL/HDL-CH 3,17 ± 1,11 3,26 ± 1,24 0,2668 
LDL-CH/HDL-CH 1,82 ± 0,92 1,88 ± 1,01 0,3755 
TAG/HDL-CH 0,81 ± 0,62 0,90 ± 0,65 0,0870 
log TAG/HDL-CH -0,163 ± 0,23 -0,122 ± 0,24 0,0268 
SCORE (priemer) 0,31 ± 0,55 0,40 ± 0,73 0,0874 

 



 98

Porovnanie stravovacích zvyklostí 1. a 2. skupiny respondentov ukázalo niektoré lepšie 
stravovacie zvyklosti v 1. skupine. Osoby s dostatočnou telesnou aktivitou udávali významne 
vyššiu frekvenciu konzumácie jedál, významne častejšiu konzumáciu mlieka a mliečnych 
výrobkov, ovocia, zeleniny, rýb, ale aj častejšiu konzumáciu všetkých druhov alkoholických 
nápojov. Z nealkoholických nápojov významne viac respondentov z 1. skupiny preferovalo 
konzumáciu vody, minerálnych vôd či čaju, preferencia sladených nealkoholických nápojov 
bola v oboch skupinách rovnaká (tab. 6). 

 
Tab. 6. Porovnanie stravovacích zvyklostí osôb s dostatočnou a nedostatočnou telesnou aktivitou 

  Telesná aktivita 
denne/viackrát týždenne 

n = 626 
[%] 

Telesná aktivita 
nedostatočná/žiadna 

n = 718 
[%] 

p 

počet jedál denne 4 – 6  50,2 42,7 0,0066 
prisáľanie jedál nikdy 19,8 22,5 0,2184 
mlieko a výr. denne 49,9 44,2 0,0370 
mäso 1 – 3-krát/týž. 57,5 59,7 0,4051 
údeniny zriedka/vôbec 19,1 18,2 0,6645 
ovocie denne 56,2 49,5 0,0129 
zelenina denne 49,3 40,7 0,0014 
ryby denne + 1 – 3-krát/týž. 48,7 41,9 0,0124 
strukoviny denne + 1 – 3-krát/týž. 70,3 68,0 0,3585 
destiláty denne + 1 – 3-krát/týž. 18,4 12,6 0,0029 
víno denne + 1 – 3-krát/týž. 22,7 17,1 0,0107 
pivo denne + 1 – 3-krát/týž. 40,7 31,3 0,0003 
voda, minerálky, čaj 86,1 79,2 0,0010 
sladené nealkoholické nápoje 10,4 10,4 . 

 
Parciálna lineárna regresia po adjustácii na vek u mužov ukázala významný negatívny 

vzťah telesnej aktivity  a subjektívneho hodnotenia zdravotného stavu (p = 0,0000), príznakov 
depresie (p = 0,0265), obsahu telesného tuku (p = 0,0026), obvodu pása (p = 0,0001) a WHR 
(p = 0,0000). Vo viacnásobnej lineárnej regresii po adjustácii na vek sa potvrdil významný 
negatívny vzťah telesnej aktivity a subjektívneho hodnotenia zdravotného stavu a obvodu 
pása. Vzťah telesnej aktivity a BMI, TK, krvných lipidov, aterogénnych indexov, ako aj 
celkového kardiovaskulárneho rizika bol negatívny (s výnimkou HDL-CH), ale štatisticky 
nevýznamný. 

U žien ukázala parciálna lineárna regresia po adjustácii na vek významný pozitívny vzťah 
fyzickej aktivity a stupňa dosiahnutého vzdelania (p = 0,0001) a významný negatívny vzťah 
s fyzickou záťažou v zamestnaní (p = 0,0063), subjektívnym hodnotením zdravotného stavu 
(p = 0,0000), symptómami depresie (p = 0,0000) a WHR (p = 0,0447). Vo viacnásobnej 
lineárnej regresii po adjustácii na vek sa potvrdil významný pozitívny vzťah telesnej aktivity 
a vzdelania a negatívny vzťah telesnej aktivity a subjektívneho hodnotenia zdravotného stavu 
a príznakov depresie. Vzťah telesnej aktivity a objektívnych ukazovateľov zdravia (s 
výnimkou WHR) bol nevýznamný. 

Testovanie vzťahu telesnej aktivity a stravovacích zvyklostí ukázalo u mužov významný 
pozitívny vzťah s denným počtom jedál (p = 0,0174), frekvenciou konzumácie ovocia (p = 
0,0004) a zeleniny (p = 0,0033), u žien významný pozitívny vzťah s frekvenciou konzumácie 
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mlieka a mliečnych výrobkov (p = 0,0028), rýb (p = 0,0048), ovocia (p = 0,0001) a zeleniny 
(p = 0,0002) a významný negatívny vzťah s frekvenciou konzumácie údenín (p = 0,0033). 

 
Diskusia 

Už starovekí lekári – vrátane čínskych (okolo r. 2600 pred n. l.) a Hippokrata (okolo r. 
400 pred n. l.) – verili v prospešnosť fyzickej aktivity pre zdravie. Až do 20. stor. však 
prevládal celkom opačný názor – že cvičenie je pre zdravie nebezpečné. Jeden z 
priekopníkov, ktorého práca pomohla zmeniť túto všeobecnú mienku, bol J. Morris, ktorý 
uskutočnil prvú precíznu epidemiologickú štúdiu sledujúcu vzťah telesnej inaktivity a rizika 
chronických chorôb, publikovanú v r. 1953 (1). Odvtedy pribúda stále viac dôkazov, ktoré 
jasne dokumentujú viaceré zdravotné benefity telesnej aktivity. Napriek týmto poznatkom 
však veľká časť svetovej populácie zostáva telesne inaktívna. Najvýznamnejšie chronické 
choroby považované za hrozbu globálneho zdravia – kardiovaskulárne, onkologické (osobitne 
prsníka a hrubého čreva) a DM 2 sú bezpochyby v priamom vzťahu k telesnej inaktivite. 
Elimináciou telesnej inaktivity by sa mohla stredná dĺžka života svetovej populácie predĺžiť o 
0,68 rokov. Tieto poznatky stavajú telesnú inaktivitu na rovnakú úroveň ako tradičné rizikové 
faktory, napr. fajčenie či obezita (15). 

V histórii ľudskej spoločnosti každá dramatická zmena prispela k zhoršeniu životného 
prostredia a správania sa ľudí, čo videlo postupne k stále častejšej inaktivite. Od druhej 
polovice 20. stor. zaznamenávame v modernej spoločnosti dramatický nárast sedavého 
spôsobu života. Sledovanie TV, video hry a sústavné sedenie pred počítačom predstavujú 
hlavné aktivity mladých ľudí a zamestnancov v 21. storočí (22). Dnes je už jasné, že príčiny 
súčasnej epidémie obezity a DM 2 nie sú výhradne dôsledkom konzumácie nadmerného 
množstva vysokoenergetickej potravy s vysokým obsahom rafinovaných cukrov a nasýtených 
tukov, ale predovšetkým dôsledkom pozitívnej energetickej bilancie. Prisudzuje sa to najmä 
častému sedavému spôsobu života a alarmujúcemu poklesu každodennej telesnej aktivity v 
priebehu posledných 50 rokov (23). Moderné populácie so sedavým spôsobom života a 
stupňujúcou sa telesnou inaktivitou sú takto vystavené riziku vývoja hypertenzie, inzulínovej 
rezistencie a zvýšenej glykémie, zvýšeného obsahu telesného tuku a TAG, čo v súčinnosti so 
zápalom tkanív a systémovým zápalom umožňuje vznik MS vedúceho k ateroskleróze a 
komplikovaných KV príhod (23). 

Dnešná veda disponuje veľkým množstvom dôkazov o zdravotných benefitoch telesnej 
aktivity, najmä v primárnej aj sekundárnej prevencii KVCH. Z epidemiologických štúdií 
vyplýva približne polovičná incidencia koronárnej choroby srdca u telesne aktívnych ľudí v 
porovnaní s ľuďmi so sedavým spôsobom života, ktorý v súčasnosti priraďujú viaceré 
národné aj medzinárodné organizácie k najvýznamnejším modifikovateľným rizikovým 
faktorom kardiovaskulárnej morbidity a mortality (20).  Naopak, vyššia úroveň telesnej 
aktivity má podstatný význam v metabolickej rovnováhe a súvisí s nižšou incidenciou a 
mortalitou na KVCH – čiastočne zlepšením faktorov, ako sú hladiny lipoproteínov, TK, 
funkcia endotelu a inzulínová senzitivita. Zdravotné benefity môže indukovať už mierna 
telesná aktivita prostredníctvom kontrakcií kostrového svalstva (5). 
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Pedersen (17) vo svojej nedávnej práci vyslovil hypotézu, že telesná inaktivita vedie k 
nahromadeniu vicerálneho tuku a následne k aktivácii oxidatívneho stresu a zápalových 
procesov, ktoré podporujú vývoj niektorých patologických stavov, medzi inými inzulínovú 
rezistenciu a aterosklerózu, a tým dochádza k vývoju chorôb definovaných ako choroby z 
telesnej inaktivity. Na druhej strane existuje veľa klinických a experimentálnych dôkazov, že 
telesné cvičenie bráni progresii ochorení ciev a znižuje kardiovaskulárnu morbiditu 
a mortalitu. Cvičenie podporuje ateroprotekciu pravdepodobne redukciou alebo prevenciou 
oxidatívneho stresu a zápalu. Podľa Pedersena možno kontrahujúce sa kostrové svalstvo 
považovať za nový endokrinný orgán, ktorý uvoľňuje hormóny nazývané myokíny s 

protizápalovým účinkom a potláča produkciu tumor necrosis faktor-alfa (TNF-α) v tukovom 
tkanive a makrofágoch (23).   

Autori z Bostonskej univerzity vyhodnotili vaskulárne funkcie a glukózovú toleranciu 
pred a po 5-dňovom období prísneho ležania v posteli u zdravých dobrovoľníkov 
v priemernom veku 31 rokov. Už po takejto krátkej inaktivite pozorovali súbežný vývoj 
inzulínovej rezistencie, mikrovaskulárnej dysfunkcie, dyslipidémie a zvýšeného TK. Táto 
štúdia naznačuje, že cievny systém je veľmi citlivý na metabolické zmeny spojené s telesnou 
inaktivitou a dokazuje, že dokonca krátke obdobie inaktivity môže mať nepriaznivé 
metabolické a cievne dôsledky (9). 

V našej práci sme vyhodnotili súbor zdravých práceschopných osôb s ohľadom na 
subjektívne udávanú frekvenciu telesnej aktivity. Pri sledovaní telesnej aktivity vo veľkých 
štúdiách sa často využíva dotazník ako najľahšie uskutočniteľná metóda najmä pre nízke 
náklady a jednoduchosť, ale tento spôsob má svoje limity. Často sa objavujú chyby v 
dôsledku nesprávneho vyplnenia, buď úmyselného (social desirability bias) alebo v dôsledku 
limitov vo vzťahu k spomínaniu či porozumeniu. No aj napriek častejšiemu využívaniu metód 
na objektívne meranie telesnej aktivity, dotazník stále zostáva praktickou metódou na 
sledovanie telesnej aktivity pri stratifikácii rizika vo veľkých observačných štúdiách (10). 

V celom súbore sme našli 53,4 % telesne neaktívnych, resp. nedostatočne aktívnych osôb, 
čo je vyšší podiel ako uvádzajú iní autori – 40,5 % (28), resp. 49 % (14). Významne častejšie 
boli telesne neaktívne ženy (59,6 % vs. 47,2 %, p = 0,0000); telesná inaktivita významne 
stúpala s vekom. 

Vzhľadom na početné zdravotné benefity telesnej aktivity je dôležité sledovať, ktoré 
faktory rozhodnú o tom, že človek je telesne aktívny. Vo vedeckej literatúre sa 
s mimopracovnou telesnou aktivitou dávajú do súvislosti viaceré zdravotné, sociálno-
ekonomické a behaviorálne faktory: mladší vek, život v partnerskom zväzku, neprítomnosť 
malých detí v rodine, vyšší sociálno-ekonomický status, nižší BMI, nízka telesná záťaž 
v zamestnaní, nefajčenie (3), poruchy v oblasti duševného zdravia (21), vyššie vzdelanie, 
zamestnanosť (20), prípadne ďalšie. V iných štúdiách sa uvádza, že telesná inaktivita súvisí so 
zvýšeným vekom, s nízkym dosiahnutým vzdelaním, ovdovením/rozvodom, ženským 
pohlavím, je častejšia u obyvateľov miest, chudobnejších (napr. v USA telesná aktivita rastie 
s výškou príjmu) a sociálne izolovaných ľudí. Môže to odrážať skutočnosť, že mimopracovná 
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telesná aktivita je často sociálny fenomén, na ktorom sa skupiny priateľov zúčastňujú 
spoločne. Telesne neaktívne osoby aj častejšie udávali horšiu kvalitu života a zdravia (14, 28, 
29). 

V našom súbore súvisela telesná inaktivita s nižším dosiahnutým vzdelaním len v skupine 
žien, súvislosť so stresom v zamestnaní či v súkromí sa nepotvrdil, nepotvrdil sa ani vzťah 
telesnej aktivity s rodinným stavom. Na rozdiel od iných autorov telesne aktívni muži 
v našom súbore fajčili významne častejšie. Parciálna lineárna regresia po adjustácii na vek 
ukázala, že telesne neaktívni muži horšie subjektívne hodnotili svoj zdravotný stav a častejšie 
sa u nich vyskytovali symptómy depresie. U žien sa potvrdila súvislosť telesnej inaktivity 
s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania, s vyššou telesnou záťažou v zamestnaní, s horším 
subjektívnym hodnotením zdravotného stavu a príznakmi depresie. Muži aj ženy telesne 
neaktívni si významne častejšie mysleli, že nežijú zdravým spôsobom života. Zhodne 
s Willey et al. (28) sme nezistili žiadnu asociáciu medzi telesnou aktivitou a rodinným 
stavom, na rozdiel od niektorých iných autorov (19). Nejednoznačný vzťah mimopracovnej 
telesnej aktivity a vzdelania zistili aj Wagner et al. (27) – kým u írskych mužov bola asociácia 
pozitívna, u francúzskych mužov, naopak, negatívna. 

Viaceré štúdie odhalili silnú asociáciu medzi nedostatočnou telesnou aktivitou 
a poruchami v oblasti duševného zdravia. Osoby od mladosti telesne aktívne majú lepšie 
duševné zdravie a menej psychických problémov v porovnaní s ľuďmi fyzicky neaktívnymi 
(21). V práci Koopmansa et al. (14) respondenti s vyšším výskytom depresívnych príznakov 
mali o 70 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú telesne neaktívni. Viaceré kľúčové príznaky 
depresie ako únava, nedostatok motivácie, znížené sebahodnotenie, problémy s riešením 
náročných úloh a pocity bezmocnosti by mohli vysvetliť, prečo sú depresívni ľudia častejšie 
telesne neaktívni. Depresia sa súčasne považuje za prediktor zvýšenej kardiovaskulárnej 
mortality (14, 29). 

Napriek predpokladom, že stresové zamestnanie charakterizované vysokými nárokmi a 
nízkou kontrolou má za následok únavu a vyššiu potrebu odpočinku, zvýšenú 
pravdepodobnosť mimopracovnej pasivity a sedavý spôsob života (8), v našom súbore sa 
tento predpoklad nepotvrdil, i keď v skupine mužov telesne neaktívna skupina nevýznamne 
častejšie udávala stres v zamestnaní. Podľa inej hypotézy pasívne a nenáročné zamestnania s 
malými nárokmi a nízkou kontrolou počas práce môžu viesť k pasívnejšiemu životnému štýlu 
(8). V našom súbore ženy telesne inaktívne menej často udávali stres v zamestnaní, i keď 
rozdiel bol nevýznamný. 

Vzťah medzi telesnou inaktivitou a obezitou je dlho a všeobecne známy, vyššia telesná 
aktivita sa v transverzálnych štúdiách spája s nižšou prevalenciou obezity. Telesná aktivita 
môže brániť zvyšovaniu hmotnosti zvýšením energetického výdaja a možno aj potlačením 
neprimeranej chuti do jedla a naopak, neúspešná kontrola hmotnosti z akýchkoľvek príčin 
zhoršuje aeróbne fitnes, spôsobuje bolesti v muskulo-skeletálnej oblasti, čo následne 
znemožňuje telesnú aktivitu (7). Stredne intenzívna a intenzívna telesná aktivita negatívne 
koreluje aj s centrálnou obezitou (6). Telesná aktivita prispieva k odbúravaniu tuku nielen 
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cestou zvýšenia energetického výdaja, ale aj cestou zmnoženia svalovej hmoty, ktorá má 
priamy účinok na metabolizmus (44, 12). 

Naše výsledky potvrdili tieto poznatky – telesne menej aktívni muži aj ženy mali vyššie 
priemerné hodnoty všetkých antropometrických ukazovateľov nadhmotnosti/obezity (u 
mužov boli rozdiely významné s výnimkou BMI). U mužov ukázala parciálna lineárna 
regresia po adjustácii na vek významný negatívny vzťah telesnej aktivity s obsahom telesného 
tuku, obvodom pása a WHR, u žien sa potvrdil významný negatívny vzťah len s WHR. 

Okrem telesnej aktivity k hlavným determinantom zdravia patrí aj výživa. Pravidelná 
telesná aktivita v kombinácii so zdravou výživou má potenciál podstatne znížiť chorobnosť a 
zlepšiť kvalitu života. V súčasnosti pozorujeme v našej populácii postupné a systematické 
zhoršovanie stravovacích zvyklostí – klesajúcu spotrebu ovocia, pretrvávajúcu nízku spotreba 
zeleniny a mliečnych produktov, naopak, stúpajúcu spotrebu údenín a mäsových výrobkov, 
sladkostí, fastfoodov a alkoholických a sladených nealkoholických nápojov, čo má za 
následok stúpajúcu prevalenciu obezity a nedostatočný príjem celého radu nutrientov 
nevyhnutných v prevencii chronických chorôb (16, 24). 

V našom súbore pravidelná telesná aktivita, lepší zdravotný stav a lepšie subjektívne 
hodnotenie zdravotného stavu súviseli čiastočne s lepšími stravovacími zvyklosťami – lepším 
stravovacím režimom a častejšou konzumáciou zdraviu prospešných potravín (mlieka 
a mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny, rýb), telesne aktívne ženy konzumovali významne 
menej často údeniny. Telesne aktívni jedinci priznávali významne častejšiu konzumáciu 
všetkých druhov alkoholických nápojov. K podobným výsledkom dospeli aj iní autori (27) – 
mimopracovná telesná aktivita pozitívne korelovala s konzumáciou alkoholu (len v súbore 
francúzskych mužov) a so zdravšími stravovacími zvyklosťami (v súbore francúzskych aj 
írskych mužov).  

Pravidelná telesná aktivita či cvičenie je mimoriadne dôležité pre zdravie a pohodu u ľudí 
v každom veku. Výskumy ukázali, že prakticky každý človek môže profitovať z pravidelnej 
telesnej aktivity, či už vykonáva intenzívne cvičenie alebo niektorý druh miernej telesnej 
aktivity zlepšujúcej zdravie. Dokonca aj u veľmi starých a chatrných ľudí môže primeraná 
telesná aktivita zlepšiť morbiditu a celkový stav (20). 

Podpora pravidelnej telesnej aktivity je jednou z hlavných výziev verejného 
zdravotníctva. Sedavý spôsob života sa stal celosvetovým problémom a je jednou z hlavných 
príčin chronických chorôb ako DM2 a KVCH. Zvýšením telesnej aktivity najmä u telesne 
neaktívnych  ľudí sa môže ich zdravie podstatne zlepšiť. Napriek skutočnosti, že ľudia 
spravidla veľmi dobre vedia o zdravotných benefitoch telesnej aktivity, často nie sú schopní 
začať konať alebo zmeniť svoje správanie a prijať zdravší životný štýl. Zistilo sa, že len 
polovica intervenčných štúdií bola v zlepšení telesnej aktivity úspešná. Žiaduce sú efektívne 
metódy na zvýšenie motivácie telesne neaktívnych osôb zmeniť svoj životný štýl 
z dlhodobým výhľadom (13).  
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Záver 

V súbore 1 344 zdravých práceschopných osôb sme vyhodnotili vybrané ukazovatele 
telesného a duševného zdravia a sociodemografické a psychosociálne faktory vo vzťahu 
k subjektívne udávanej mimopracovnej telesnej aktivite. 

Skupina telesne neaktívnych osôb mala nižší stupeň dosiahnutého vzdelania, udávala 
stresovú záťaž v zamestnaní (muži), resp. fyzickú záťaž v zamestnaní (ženy), významne 
horšie subjektívne hodnotili svoj zdravotný stav, častejšie udávali chronické ochorenia 
v osobnej anamnéze, významne častejšie mali symptómy depresie a hodnotili svoj životný 
štýl ako menej zdravý. Menej často fajčili a konzumovali alkoholické nápoje, ale ich 
stravovacie zvyklosti možno hodnotiť horšie v porovnaní s osobami telesne aktívnymi. 
Z antropometrických ukazovateľov mali významne vyššie hodnoty WHR, muži aj obsah 
telesného tuku a obvod pása. Krvné lipidy a aterogénne indexy boli v tejto skupine v priemere 
vyššie – u mužov nevýznamne, u žien boli významne vyššie priemerné hodnoty TAG 
a aterogénneho indexu plazmy. Celkové kardiovaskulárne riziko vyjadrené ako priemerná 
hodnoty SCORE bolo u telesne neaktívnych osôb nevýznamne vyššie. 

Naše výsledky zdôrazňujú potrebu podporovať telesnú aktivitu ako kľúčový faktor 
v stratégii verejného zdravotníctva v oblasti podpory zdravia, prevencie chronických chorôb 
a v zlepšovaní kvality života. 
 
Literatúra 

1. Blair SN, Davey Smith G, Lee IM, et al. A tribute to Professor Jeremiah Morris: the man who invented the 
field of physical activity epidemiology. Ann Epidemiol, 2011; 20: 651-60. 

2. Booth FW, Laye MJ, Lees SJ, Rector RS, Thyfault JP. Reduced physical activity and risk of chronic 
disease: the biology behind the consequences. Eur J Appl Physiol, 2008; 102: 381-390.  

3. Borodulin K, Mäkinen TE, Leino-Arjas P, et al. Leisure time physical activity in a 22-year follow-up among 
Finnish adults. Int J Behav Nutr Phys Activ, 2012; 9: 121. 

4. Brambilla P, Pozzobon G, Pietrobelli A. Physical activity as the main therapeutic tool for metabolic 
syndrome in childhood. Int J Obes (Lond), 2011; 35(1): 16-28. 

5. Ekblom-Bak E, Hellénius M-L, Ekblom Ö, Engström L-M, Ekblom B. Independent associations of physical 
activity and cardiovascular fitness with cardiovascular risk in adults. Eur J Cardiovasc Prev Rehab, 2010; 
17: 175. DOI: 0.1097/HJR.0b013e32833254f2 

6. Ekelund U, Luan J, Sherar LB, Esliger DW, Griew P, Cooper A. Moderate to vigorous physical activity and 
sedentary time and cardiometabolic risk factors in children and adolescents. JAMA, 2012; 307(7): 704-712. 

7. Fogelholm M. Physical activity, fitness and fatness: relations to mortality, morbidity and disease risk 
factors. A systematic review. Obesity Rev, 2010; 11: 202-221. 

8. Fransson EI, Heikkilä K, Nyberg S, et al. Job Strain as a Risk Factor for Leisure-Time Physical Inactivity: 
An Individual-Participant Meta-Analysis of Up to 170,000 Men and Women The IPD-Work Consortium. 
Am J Epidemiol, 2012; 176(12): 1078-1089. 

9. Hamburg NM, McMackin CJ, Huang A, et al. Physical Inactivity Rapidly Induces Insulin Resistance and 
Microvascular Dysfunction in Healthy Volunteers. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2007; 27: 2650-2656. 

10. Helmerhorst HJF, Brage S, Warren J, Besson H, Ekelund U. A systematic review of reliability and objective 
criterion-related validity of physical activity questionnaires. Int J Behav Nutr Phys Activ, 2012; 9: 103. 

11. Chakravarthy MV, Booth FW. Eating, exercise, and „thrifty” genotypes: connecting the dots toward an 
evolutionary understanding of modern chronic diseases. J Appl Physiol, 2004; 96: 3-10. 

12. Jiménez-Pavón D, Fernández-Vázquez A, Alexy U, et al. Association of objectively measured physical 
activity with body components in European adolescents. BMC Publ Health, 2013; 13: 667 
doi:10.1186/1471-2458-13-667. 

13. Kangasniemi AM, Lappalainen R, Kankaanpää A, et al. Towards a physically more active lifestyle based on 
one's own values: study design of a randomized controlled trial for physically inactive adults. BMC Publ 
Health, 2013; 13: 671 doi:10.1186/1471-2458-13-671. 



 104

14. Koopmansa B, Pouwera F, de Bieb RA, van Rooija ES, Leusinkc GL, Popa VJ. Depressive symptoms are 
associated with physical inactivity in patients with type 2 diabetes. The DIAZOB Primary Care Diabetes 
study. Family Pract, 2009; 26: 171-173. 

15. Lee I-M, Shiroma EJ, Lobelo F, Puska P, Blair SN, Katzmarzyk PT. Effect of physical inactivity on major 
non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet, 2012; 
380: 219-229. 

16. McNaughton SA, Crawford D, Ball K, Salmon J. Understanding determinants of nutrition, physical activity 
and quality of life among older adults: the Wellbeing, Eating and Exercise for a Long Life (WELL) study. 
Health Quality Life Outcomes, 2012; 10: 109. 

17. Pedersen BK. The diseasome of physical inactivity: and the role of myokines in muscle-fat cross talk. J 
Physiol, 2009; 587, 5559-5568. 

18. Perk J, De Backer G, Gohlke H, et al. European  Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical 
practice (version 2012). Eur Heart J, 2012; 33:1635-1701. 

19. Pettee KK, Brach JS, Kriska AM, et al. Influence of marital status on physical activity levels among older 
adults. Med Sci Sports Exercise, 2006; 38, 541-546. 

20. Prasad DS, Das BC. Physical inactivity: a cardiovascular risk factor. Indian J Med Sci, 2009; 63(1). DOI: 
10.4103/0019-5359.49082.  

21. Rangul V, Bauman A, Holmen TL, Midthjell K. Is physical activity maintenance from adolescence to young 
adulthood associated with reduced CVD risk factors, improved mental health and satisfaction with life: the 
HUNT Study, Norway. Int J Behav Nutr Phys Activ, 2012; 9: 144. 

22. Swinburn B, Shelly A. Effect of TV time and other sedentary pursuits. Int J Obes, 2008; 32: S132-S136. 
23. Szostak J, Laurant P. The forgotten face of regular physical exercise: a „natural“ anti-atherogenic activity. 

Clin Sci, 2011; 121: 91-106. 
24. Štefániková Z, Jurkovičová J, Ševčíková Ľ, Argalášová Ľ, et al. Prevalencia obezity a jej asociácia s 

výživovým a pohybovým režimom mládeže. Zborník 2012 
25. The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome. Brussels: International Diabetes 

Federation 2006:24. Dostupné na: http://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Meta_def_final.pdf 
26. Ueshima K, Ishikawa-Takata K, Yorifuji T, et al. Physical Activity and Mortality Risk in The Japanese 

Elderly. A Cohort Study. Am J Prev Med, 2010; 38(4): 410-418. 
27. Wagner A, Simon C, Evans A, et al. Physical activity patterns in 50-59 year men in France and Northern 

Ireland. Associations with socio-economic status and health behaviour. Eur J Epidemiol, 2003; 18: 321-329. 
28. Willey J, Paik MC, Sacco R, Elkind MSV, Boden-Albala B. Social Determinants of Physical Inactivity in 

the Northern Manhattan Study (NOMAS). J Community Health, 2010; 35: 602-608. 
29. Win S, Parakh K, Eze-Nliam CM, Gottdiener JS, Kop WJ, Ziegelstein RC. Depressive symptoms, physical 

inactivity and risk of cardiovascular mortality in older adults: the Cardiovascular Health Study. Heart. 2011; 
97: 500-505. 

 



 105

 
 
 
 
 
 
 
 

VÝZNAM POHYBOVEJ AKTIVITY V PREVENCII NADHMOTNOSTI A OBEZITY 
 
 

K. Bernasovská1, G. Štefková2, M. Kovářová1 

1Inštitút fyzioterapie, balneologie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch,  
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 

2Ústav ošetrovateľstva, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 
 
 
 

V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na zdravý životný štýl, ktorého jednou z hlavných 
súčastí je pohybová aktivita. Ľudia o benefite, prameniacom z telesného pohybu, vedia 
pomerne veľa, no napriek tomu veľká časť našej populácie to ignoruje a vedie sedavý spôsob 
života. Z hľadiska zdravého harmonického telesného a duševného vývinu mladého organizmu 
je nevyhnutné optimálne vyváženie všetkých denných aktivít, predovšetkým študijných 
povinnosti a dostatočného odpočinku, zvlášť počas skúškového obdobia. Náročnosť 
vysokoškolského štúdia, v začiatkoch sprevádzanú nadmernou psychickou záťažou, v spojení 
s prevažne sedavým spôsobom života, je možné kompenzovať alebo odbúravať nielen 
pasívnym odpočinkom, ale aj aktívnym spôsobom, najjednoduchšie telesným cvičením. 
Avšak telesná výchova ako študijný predmet v minulosti aj v súčasnosti na viacerých 
slovenských vysokých školách zápasí o svoj význam aj existenciu. Pri overovaní študijných 
plánov buď absentuje alebo je zaradená len ako povinne voliteľný alebo nepovinný predmet 
(3). 

Hypokinézia, ignorancia alebo absencia primeraného telesného pohybu, zvlášť so 
zvýšeným príjmom energeticky bohatšej stravy, môžu už v mladšom veku viesť k ukladania 
tuku v tele, čo sa postupne prejaví ako nadhmotnosť až obezita. S ich výskytom rastie 
potenciálne riziko nástupu patologických prejavov a zmien, ktoré v neskoršom veku môžu 
prejsť do chronických systémových ochorení. Pritom je vedecky dokázané, že proti vzniku 
nadváhy a obezity najjednoduchším priaznivým preventívnym a terapeutickým efektom je 
pravidelná primeraná pohybová aktivita v trvaní minimálne 30 minút denne. Vedie k 
znižovaniu rizík ochorení súvisiacich s obezitou, k zlepšovaniu imunity a prispieva k 
optimálnemu telesnému a duševnému zdraviu organizmu (4). 

Tieto uvedené skutočnosti nás viedli k tomu, že sme sa rozhodli posúdiť vplyv pohybovej 
aktivity na telesnú hmotnosť a plnosť tela, vyjadrenú BMI, t.j. konkrétnejšie na výskyt 
nadhmotnosti alebo obezity u vysokoškolákov. 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Materiál a metódy  

V príspevku prezentujeme časť výsledkov grantového projektu VEGA, ktorý bol 
realizovaný v rámci programu CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease 

Intervention Programme) u poslucháčov všeobecného a zubného lekárstva na Lekárskej 
fakulte UPJŠ v Košiciach. Pomocou dotazníka CINDI sa zisťovali základné telesné 
ukazovatele: hmotnosť, výška a index plnosti tela BMI (Body mass index, hmotnosť.výška-2) 
u 153 poslucháčov, t.j. 74 mužov a 79 žien, s priemerným vekom 19,28 rokov (SD ± 1,5), 
prijatých do 1. ročníka v akademickom roku 2004/2005) a u tých istých poslucháčov neskôr, 
v 4. ročníku akademického roka 2007/2008, ale v zredukovanom počte 94, z toho 26 mužov a 
68 žien, s priemerným vekom 22,80 rokov (SD ± 1,4).  

Pohybovú aktivitu u mužov a žien v priebehu štúdia v 1. a v 4. ročníku mapovali otázky 
zamerané na typ fyzickej aktivity, jeho frekvenciu v priebehu týždňa a odhadu celkového 
trvania pohybovej aktivity. V prípade, že sa respondenti nevenovali žiadnej fyzickej aktivite, 
mali uviesť dôvody. Respondenti subjektívne hodnotili aj svoju fyzickú kondíciu na 
päťstupňovej škále, s úrovňou od veľmi dobrej až po veľmi zlú. Výsledky sme spracovali s 
dôrazom aj na intersexuálne rozdiely. 

Na štatistické spracovanie a interpretáciu výsledkov sme použili MS Word, Excel, SPSS 
verziu 15.0. Zo štatistických metód sme použili metódu jednoduchej lineárnej regresie a 
skúmané rozdiely sme vyhodnotili použitím t-testu pre spárované výbery. Na overovanie 
tesnosti vzťahu medzi dvoma premennými sme použili Spearmenov korelačný koeficient.  

 
Výsledky a diskusia 

U vysokoškolských študentov spravidla prevažuje sedavý spôsob života s nepravidelným 
stravovaním a obmedzením mimoškolských aktivít, zvlášť telesného cvičenia, čo môže viesť 
nielen k zvyšovaniu telesnej hmotnosti, ale aj k iným psychosomatickým zmenám. Preto sme 
v našom súbore zisťovali, či za obdobie od l. po 4. ročník , t.j. počas štyroch rokov štúdia, sa 
hodnoty telesnej hmotnosti a BMI zmenili, a to aj v závislosti od telesnej aktivity. Aktuálne 
hodnoty telesnej hmotnosti boli: u mužov v 1. ročníku 82,36 kg (SD ± 9,94), u žien 57,23 kg 
(SD ± 8,74) a priemerná hodnota BMI u mužov v 1. ročníku bola 22,02 kg.m-2 (SD ± 1,58), u 
žien 20,74 kg.m-2 (SD ± 2,26). Priemerná hmotnosť u mužov v 4. ročníku bola 91,00 kg (SD 
± 15,11), u žien 57,23 kg (SD ± 8,48); priemerná hodnota BMI v 4. ročníku u mužov bola 
22,56 kg.m-2 (SD ± 2,46), u žien 20,74 kg.m-2 (SD ± 2,26). Po štatistickom spracovaní údajov 
a porovnaní výsledkov v súbore mužov bol v telesnej hmotnosti medzi 1. ročníkom (M = 
82,36; SD = 9,9) a 4. ročníkom (M = 91,00; SD = 15,11) zistený rozdiel (t = - 2,553; sig. = 
0,063), čo svedčí o tom, že muži počas štyroch rokov štúdia svoju hmotnosť zvyšovali. I 
napriek malej vzorke sa hodnota signifikancie blížila k hladine významnosti p < 0,05 a je 
predpoklad, že v prípade väčšieho počtu probandov, by bol tento rozdiel väčší a štatisticky 
významný. U žien v telesnej hmotnosti medzi 1. ročníkom (M = 57,23; SD = 8,7) a 4. 
ročníkom (M = 57,23; SD = 8,4) t = 0,08; sig. = 0,994 nie je štatisticky signifikantný rozdiel, 
t.j. ženy si udržiavali rovnakú telesnú hmotnosť počas 4-ročného štúdia (tab. 1, 2). Aj hodnoty 
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BMI určované podľa pohlavia boli u mužov aj žien počas 4 rokov optimálne, nachádzali sa v 
pásme normálnej hmotnosti 20 – 24,9, resp. 19 – 23,9.  

 
Tab. 1. Porovnanie hmotnosti 

Pohlavie Mean N Std. deviation Std. Error Mean 
Ženy  hmotnosť 1 57,2382 68 8,74912 1,06099 

 hmotnosť 4 57,2353 68 8,48857 1,02939 
Muži  hmotnosť 1 82,3600 5 9,94349 4,44686 

 hmotnosť 4 91,0000 5 15,11622 6,76018 

 

Tab. 2. Porovnanie hmotnosti (Paired Samples Test) 

Paired Differences 
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Pohlavie 

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean Lower Upper 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Ženy Pair 
1 

hmotnosť 1 
hmotnosť 4 

,00294 3,16610 ,38395 -,76342 ,76930 ,008 67 ,994 

Muži Pair 
1 

hmotnosť 1 
hmotnosť 4 

-8,64000 7,56789 3,38446 -18,03678 ,75678 -2,553 4 ,063 

 

Z charakteristiky a posúdenia pohybovej aktivity vyplynulo, že v prvom ročníku sa 3,8 % 
žien a 10,8 % mužov nevenovalo žiadnej telesnej aktivite. Fyzickú aktivitu do 30 min. 
vykonávalo 44,2 % žien a 24,3 % mužov. Viac ako 120 min vykonávalo denne 48,1 % žien a 
až 60,8 % mužov. Viac ako 4 h denne sa venovalo fyzickej aktivite 3,9 % žien a 4,1 % 
mužov. V 4. roč. štúdia medicíny v sledovanom súbore mužov a žien nedošlo k výraznej 
zmene vo frekvencii dennej fyzickej aktivity v porovnaní s prvým rokom štúdia. Rozdiel sme 
zaznamenali iba u žien, kde inaktivitu, resp. žiadnu fyzickú aktivitu udávalo 2,5 %. Dennú 
fyzickú aktivitu do 30 min. vykonávalo 43,0 % žien a 18,8 % mužov. Do 120 min denne 
cvičilo 49,4 % žien a 68,7 % mužov, a viac ako 2 h denne 5,1 % žien a 12,5 % mužov. Oproti 
prvákom v 4. ročníku nebol zaznamenaný údaj o 4-hodinovej telesnej aktivite (tab. 3, 4). 

 
Tab. 3. Fyzická aktivita 1. ročník 

Pohlavie Frequency [%] Valid Percent 

žiadna 3 3,0 3,8 
do 30 min 34 34,3 44,2 
do 120 min 37 37,4 48,1 
viac ako 4 h 3 3,0 3,9 

Valid 

Total 77 77,7 100,0 
Missing System 22 22,2  

Ženy 

Total 99 100,0  
žiadna 8 8,5 10,8 
do 30 min 18 19,1 24,3 
do 120 min 45 47,9 60,8 
viac ako 4 h 3 3,2 4,1 

Valid 

Total 74 78,7 100,0 
Missing System 20 21,3  

Muži 

Total 94 100,0  
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Tab. 4. Fyzická aktivita 4. ročník 

Pohlavie Frequency [%] Valid Percent 

žiadna 2 2,0 2,5 
do 30 min 34 34,3 43,0 
do 120 min 39 39,4 49,4 
viac ako 2 h 4 4,0 5,1 

Valid 

Total 79 79,8 100,0 
Missing System 20 20,2  

Ženy 

Total 99 100,0  
do 30 min 3 3,2 18,8 
do 120 min 11 11,7 68,7 
viac ako 2 h 2 2,1 12,5 

Valid 

Total 16 17,0 100,0 
Missing System 78 83,0  

Muži 

Total 94 100,0  

 

Autori Kamenský a Pella v svojej práci uvádzajú, že pre dosiahnutie efektívnosti sa 
telesné cvičenie musí vykonávať minimálne 3-krát v týždni v trvaní aspoň 30 minút pri 
určitom stupni fyzickej záťaže (5). Podľa odporúčania týchto autorov z výsledkov nášho 
výskumu vyplýva, že pozitívny vzťah k telesnej výchove a primeranú fyzickú aktivitu, t.j 
denne 30 min až 120 min sumárne vykonávalo 80 – 92 % mužov a žien 1. a 4. ročníka, 
dokonca s vyšším percentom mužov a žien cvičiacich do 120 min denne. U mužov zvýšenie 
priemernej hodnoty telesnej hmotnosti od 1. po 4. ročník – podľa 74 % odpovedí o kondícií 
ako „veľmi dobrej“ – môže svedčiť o náraste svalovej hmoty. Dokázané je, že jedinci, ktorí 
pravidelne vykonávajú vytrvalostné športové aktivity, majú výbornú kondíciu a vykazujú 
dobré zdravie (9). Z odpovedí na príčiny hypoaktivity najfrekventovanejšími udávanými 
dôvodmi boli vysoké nároky na štúdium medicíny, stres, nedostatok voľného času a 
nedostatok financií (11).  

Vysokoškolské obdobie je dôležitým obdobím života, smerujúcim k rozvoju osobnosti. 
Charakteristické je náročnosťou a záťažou prevažne na psychiku organizmu, na nedostatok 
času na odpočinok a často aj na nedostatok telesného pohybu. Pritom pohybová aktivita 
nielen u mládeže, ale v každom veku, zohráva významnú úlohu pri upevňovaní a zachovávaní 
zdravia, v prevencii civilizačných ochorení, ako aj pri vytváraní predpokladov pre aktívnu 
dlhovekosť (3).  

V materiáli Svetovej zdravotníckej organizácii (SZO, 2003) sa uvádza, že pravidelná 
pohybová aktivita prináša ľudom všetkých vekových kategórií s rôznym zdravotným stavom 
širokú škálu fyzického, sociálneho a mentálneho úžitku. Tento poznatok potvrdzuje množstvo 
vedeckých štúdií a dôkazov (8). Nedostatok telesného pohybu v kombinácii s nadmernou 
psycho-senzorickou a statickou záťažou sa považujú za faktory negatívne, premietajúce sa do 
úrovne celkového fyzického a psychického zdravia detí a mládeže (10).  

Prevalencia nadváhy a obezity za obdobie posledných 25 rokov má stúpajúci trend, a to 
nielen v USA, ale aj vo všetkých ekonomicky rozvinutých krajinách Európy, vrátane 
Slovenska (1, 2). Včasný nástup nadváhy až obezity urýchľuje predčasný nástup ďalších 
sprievodných rizikových faktorov, ktoré vedú k poškodeniu zdravia, resp. k rozvoju mnohých 
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tzv. civilizačných ochorení, akými sú metabolický syndróm, hypertenzia, diabetes 2. typu, 
osteoporóza a ďalšie (6, 7). 

Primeraná pohybová aktivita zlepšuje celkový zdravotný stav – zvyšuje odolnosť 
organizmu, fyzickú i psychickú zdatnosť, t.j. schopnosť organizmu optimálne reagovať a 
ľahšie zvládať záťažové, nielen fyzické, ale aj psychické situácie. Pohybová aktivita znižuje 
subjektívny stres, znižuje symptómy a frekvenciu depresie, zvyšuje pocit sebaúcty, zlepšuje 
kognitívne funkcie a podporuje pozitívne sociálne hodnoty (12). 

 
Záver 

Údaje za posledných 50 rokov potvrdili benefit a zdravotný prínos pohybovej aktivity pre 
organizmus človeka v každom veku. Uvádza sa, že osoby, ktoré sú fyzicky aktívnejšie, majú 
nižšiu celkovú chorobnosť, menej častý výskyt chronických ochorení a nižšiu prevalenciu 
nadhmotnosti a obezity. Z našej štúdie vyplýva, že poslucháči v svojom dennom režime 
využívali voľný čas aj na primeranú pohybovú aktivitu, čo v zmysle prevencie nadhmotnosti 
prispelo k udržiavaniu optimálnej telesnej hmotnosti, výraznejšie u žien. Môžme konštatovať, 
že štúdium preventívnych odborov medicíny má vplývať nielen na ochranu a udržiavanie 
zdravia mladého človeka, na formovanie jeho osobnosti, ale aj na dodržiavanie zásad správnej 
životosprávy, s racionálnym využívaním voľného času, a to primeranou pohybovou aktivitou, 
ktorá má byť stálou a pravidelnou súčasťou každodenného života.  
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V projekte Vplyv genetických a environmentálnych faktorov na prevalenciu včasnej 

inzulínovej rezistencie sme sledovali a vyhodnotili 5 súborov dospelých osôb (vek ≥ 15 
rokov) oboch pohlaví.  

Do prvej skupiny boli zaradení pacienti s potvrdeným metabolickým syndrómom (MS), 
t.j. takí, ktorí splnili aspoň 3 z nasledovných kritérií: obvod pása (cm) > 102 (muži), > 88 

(ženy), TAG (mmol/l) ≥ 1,7, HDL-C (mmol/l) < 1,0 (muži), < 1,3 (ženy), tlak krvi (mmHg) ≥ 

130/85, glykémia nalačno (mmol/l) ≥ 6,1 (1).  

Do druhej skupiny boli zaradení pacienti s diabetes mellitus 2. typu (DM 2) (2).  

Do tretej a štvrtej skupiny boli zaradení pokrvní rodinní príslušníci pacientov prvej, resp. 

druhej skupiny, ktorí nemali klinické príznaky hypertenzie, t.j. tlak krvi (TK) < 140/90 

mmHg, dyslipidémie (LDL-C < 4,0 mmol/l, TAG < 2,3 mmol/l), obezity (BMI < 30, obvod 

pása < 102 cm (muži) a < 88 cm (ženy), MS, DM 2 alebo aterosklerózy (AS). Oslovení boli 
všetci súrodenci, deti, vnuci, prípadne pravnuci, ktorí splnili vekové kritérium a boli ochotní 
spolupracovať.  

Do piatej skupiny boli zaradení dobrovoľníci bez prítomnosti klinických príznakov 
hypertenzie, dyslipidémie, obezity, MS, DM 2 a AS i bez pozitívnej rodinnej anamnézy 
(rodičia, súrodenci, deti, vnuci) výskytu niektorého z príznakov MS, DM 2 alebo AS. 

U všetkých osôb sa sledovali nasledovné premenné: pohlavie, vek, telesná hmotnosť 

a výška, BMI, obvod pása, fajčenie, génové polymorfizmy PGC-1-α, TNF-α – 308G/A, TNF-

α – 238G/A a TNF-α – 376G/A.  

U dobrovoľníkov sa sledovali ešte nasledovné premenné: TK, glykémia, IRI 
(imunoreaktívny inzulín), celkový cholesterol (TC), LDL-C, HDL-C, VLDL-C, TAG, 

                                                 
1 Táto práca bola podporovaná v rámci projektu MZ SR „Vplyv genetických a environmentálnych 
faktorov na prevalenciu včasnej inzulínovej rezistencie. Číslo projektu 2005/27-SZU-05 
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kreatinín, kyselina močová, albumín, CRP, TNF-α, IL-6, leptín, rezistín, adiponektín, HOMA 
(3). 

V práci sme sa zamerali iba na dobrovoľníkov a zaujímalo nás, či sa líšia skupiny 
potomkov pacientov s MS, s DM 2 a skupina bez pozitívnej rodinnej anamnézy 
v sledovaných premenných (bez polymofizmov). 

  
Materiál a metódy 

Pacientov s MS a DM 2 vybrali kvalifikovaní odborní lekári vybraných interných, 
kardiologických a diabetologických ambulancií na základe údajov zaznamenaných v ich 
ambulantných kartách. Ak súhlasili s účasťou v projekte, boli oslovení ich súrodenci, deti, 
vnuci, prípadne pravnuci, ktorí splnili vekové kritérium a boli ochotní spolupracovať. Výber 
dobrovoľníkov bez prítomnosti klinických príznakov hypertenzie, dyslipidémie, obezity, MS, 
DM 2 a AS i bez pozitívnej rodinnej anamnézy (rodičia, súrodenci, deti, vnuci) výskytu 
niektorého z príznakov MS, DM 2 alebo AS bol vykonaný na základe dobrovoľného súhlasu 
s účasťou v projekte. Počty v jednotlivých skupinách uvádzame v tab. 1.  

Na štatistické spracovanie údajov sme použili softvér SPSS 19.0. Pracovali sme na 
hladine významnosti α = 0,05. 

 
Tab. 1. Počty dobrovoľníkov v jednotlivých skupinách. 

 Počet [%] 

Dobrovoľníci bez pozitívnej rodinnej anamnézy – zdravé osoby (ZO) 63 26,1 

Dobrovoľníci s rodinnou anamnézou DM 2 (ZODM) 97 40,2 

Dobrovoľníci s rodinnou anamnézou MS (ZOMS) 81 33,6 

Spolu 241 100,0 

 
Výsledky 

Na porovnanie pomeru žien a mužov v skupinách sme použili chí kvadrát test 
v kontingenčných tabuľkách. Ukázal sa štatisticky významný rozdiel v pomere žien a mužov 
(p = 0,002), pozri tab. 2 a obr. 1. 

 
Tab. 2. Pomer žien a mužov v jednotlivých skupinách. 

 Muži Ženy Spolu 

ZO Počet / [%] 9 / 14,3 54 / 85,7 63 / 100,0 

ZODM Počet / [%] 36 / 37,1 61 / 62,9 97 / 100,0  Skupina 

ZOMS Počet / [%] 32 / 39,5 49 / 60,5 81 / 100,0 

Spolu Počet / [%] 77 / 32,0 164 / 68,0 241 / 100,0 

ZO – zdravé osoby, ZODM – dobrovoľníci s rodinnou anamnézou DM 2,  ZOMS – dobrovoľníci s rodinnou 
anamnézou MS 
 

Na porovnanie veku dobrovoľníkov z rôznych skupín sme použili neparametrický 
Kruskal-Wallisov test. Aj tu sa ukázal štatisticky významný rozdiel (p < 0,001). Dobrovoľníci 
zo skupiny ZODM boli štatisticky významne starší ako tí zo skupín ZO a ZOMS (obr. 2). 
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Obr. 1. Pomer žien a mužov v skupinách 

 

Obr. 2. Vek dobrovoľníkov v rámci skupín 

 
To znamená, že pri porovnávaní sledovaných premenných u dobrovoľníkov z rôznych 

skupín sme museli použiť adjustáciu na pohlavie a vek. Použili sme všeobecný lineárny 
model s nezávislými premennými skupina, pohlavie a vek. 

Dobrovoľníci z rôznych skupín sa štatisticky významne líšili v štyroch zo sledovaných 
premenných: kreatinín, inzulín, IL-6 a HOMA. Výsledky sú v tab. 3. 

 
Tab. 3. Výsledky porovnania 3 skupín dobrovoľníkov. 

Premenná p Štatisticky významný vplyv premenných 
Kreatinín < 0,001 skupina (p = 0,001), vek (p = 0,023), pohlavie (p < 0,001) 
Inzulín < 0,001 skupina (p = 0,006), vek (p = 0,001) 
IL-6 0,002 skupina (p = 0,001) 
HOMA < 0,001 skupina (p = 0,003), vek (p = 0,001) 

 
Vo všetkých 4 premenných uvedených v tab. 3 mali najvyššie hodnoty dobrovoľníci zo 

skupiny zdravých osôb (ZO) (obr. 3 – 6). 
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Obr. 3. Priemerné hodnoty inzulínu Obr. 4. Priemerné hodnoty kreatinínu 

 

Obr. 5. Priemerné hodnoty IL – 6 
 

Obr. 6. Priemerné hodnoty HOMA 
 
Pri porovnaní podielu fajčiarov v jednotlivých skupinách sa ukázal štatisticky významný 

rozdiel (p = 0,001). Najvyšší podiel fajčiarov bol v skupine ZO. Pri porovnaní podielu 
fajčiarov u mužov aj žien zvlášť bol opäť štatisticky významný rozdiel (p = 0,024, p = 0,021). 
V oboch prípadoch bol najvyšší podiel fajčiarov v skupine ZO (obr. 7 a 8). 

 

 
Obr. 7. Podiel fajčiarov v skupinách 

 
Obr. 8. Podiel fajčiarok v skupinách 
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Záver 

Pri porovnaní zdravých dobrovoľníkov, ktorí sa líšia len rodinnou anamnézou, sme veľké 
rozdiely v sledovaných premenných neočakávali. Nečakali sme však napr. štatisticky 
významne vyššie hodnoty HOMA u dobrovoľníkov bez pozitívnej rodinnej anamnézy. 
Prekvapením môže byť aj štatisticky významne vyšší podiel fajčiarov v tejto skupine. Javí sa 
to tak, že prítomnosť chorého človeka v rodine môže mať vlastne pozitívny vplyv na 
životosprávu celej rodiny.  
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BENEFITY BIOAKTÍVNYCH LÁTOK Ľ ANOVÝCH SEMIA ČOK  
V PREVENCII CIVILIZA ČNÝCH OCHORENÍ 1 
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Ľan siaty (Linum usitatissimum) je úžitková rastlina, ktorú v minulosti využívali na rôzne 
účely a v súčasnej dobe pre svoje blahodarné účinky nachádza uplatnenie ako zdraviu 
prospešný a preventívny prostriedok u ľudí s gastrointestinálnymi problémami, pri 
kardiovaskulárnych ochoreniach, ateroskleróze a hypertenzii, pri liečbe akné, pri obličkových 
problémoch ako dôsledok ochorenia Lupus erythematosus (SLE), pri zmiernení symptómov 
menopauzy a bolestí prsníkov. Takisto sa ukázal prospešný pri diabete, obezite a znižovaní 
hmotnosti, pri HIV/AIDS, depresii, pri močových infekciách, malárii a pri reumatoidnej 
artritíde. Niektorí ľudia využívajú jeho prospešné účinky v prevencii rakoviny prsníkov, 
prostaty, pľúc a hrubého čreva (6, 9). 

Ľanové semienka majú vysoký obsah vlákniny, ktoré zaraďujeme medzi prebiotiká, 
nakoľko ich nerozkladajú ľudské tráviace enzýmy, prechádzajú tráviacou trubicou, 
napučiavajú, a tým zvyšujú objem stolice a vyprázdňovanie čreva. Okrem vlákniny sú 
najväčším zdrojom lignanov. Lignany sú fytoestrogény s estrogénnou aj antiestrogénnou 
aktivitou a majú aj antioxidačnú aktivitu. Sú aj najbohatším zdrojom omega-3 mastných 
kyselín hlavne kyseliny alfa-linolénovej (ALA). Okrem týchto účinných látok ľanové 
semiačka sú zdrojom aj rôznych minerálnych látok a vitamínov. Je všeobecne známe, že 
strava bohatá na rastlinnú potravu znižuje riziko vzniku niektorých ochorení, najmä 
kardiovaskulárnych a niektorých nádorových. Približne 40 % účinných látok, ktoré sa zaviedli 
do terapeutickej praxe, sú látky prírodného pôvodu alebo ich deriváty a pri 
chemoterapeutikách nádorových ochorení je to až 60 %. Dostatočný prísun ovocia a zeleniny 
by mohol každoročne na svete zachrániť 2,7 milióna životov, pretože sa dokázalo, že ovocie a 
zelenina ako súčasť každodennej stravy môže obzvlášť pôsobiť ako prevencia obezity, 
srdcovo-cievnych ochorení a niektorých druhov rakoviny.  

                                                 
1 This work was supported by the Agency of the Slovak Ministry of Education for the Structural Funds of 
the EU, under project ITMS: 26220120058 (70 %) and partially by grant VEGA 1/0148/13.  
 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Slovensku patrí popredné miesto s najväčším výskytom rakoviny hrubého čreva 
a konečníka, hneď po Českej republike a Maďarsku, s rastúcou incidenciou (5, 8). Preto 
prevencia kolorektálneho karcinómu je v poslednom období predmetom záujmu rôznych 
štúdií. K vzniku rakoviny hrubého čreva prispieva mnoho faktorov. Ide o súhru genetických 
a exogénnych faktorov. Odhaduje sa, že zmenou životného štýlu a výživou sa dá predísť až 30 
– 40 % niektorých druhov rakoviny. 

Cieľom práce bolo posúdiť účinok experimentálne aplikovaného ľanového oleja 
potkanom kŕmených vysoko tukovou diétou v kombinácii s prokarcinogénom na aktivitu 
bakteriálnych enzýmov, koncentráciu lipidových parametrov a žlčových kyselín. 

 
Materiál a metódy 

Potkany kmeňa Wistar (n = 48) vo veku 6 mesiacov s priemernou živou hmotnosťou 
377,04 ± 18,41 g sa chovali v konvenčných podmienkach Centrálneho zvieratníka LF UPJŠ. 
Kŕmené boli vysoko tukovým krmivom (Biofer, s r.o., SR) s obsahom tuku do 10 % na kg 
krmiva, ako aj konvenčným laboratórnym MP krmivom s obsahom tuku do 2,5 %, napájané 
pitnou vodou ad libitum s dennou kontrolou spotreby krmiva a vody. Experiment schválila 
Štátna veterinárna a potravinová správa SR v súlade s legislatívnymi ustanoveniami. Dĺžka 
experimentu bola 8 týždňov, pričom dva týždne po jeho začatí sme všetkým zvieratám 
subkutánne aplikovali prokarcinogén dimethylhydrazín (N,N-Dimethylhydrazine, DMH, 
Merck, Nemecko) indukujúci rakovinu kolónu u laboratórnych zvierat v dávke 20 mg.kg-1 
živej hmotnosti, 2-krát s týždenným odstupom.  

Zvieratá sme rozdelili do štyroch experimentálnych skupín. Experimentálna skupina 1 
(ES1) bola skupina potkanov kŕmená vysoko tukovým krmivom, ES2 bola kŕmená 
konvenčným laboratórnym MP krmivom s aplikáciou DMH. Tretia skupina (ES3) bola 
skupina zvierat, v ktorej sa kumulovali dva rizikové faktory – vysoko tuková diéta a 
karcinogenéza iniciovaná DMH. Štvrtá skupina ES4, tzv. liečená skupina, t.j. kombinácia 
vysoko tukovej diéty a DMH doplnená ľanovým olejom (Dr. Kulich Pharma, ČR) v dávke 
2 % na kg vysokotukového krmiva. Po ukončení experimentu sme v celkovej anestézii 
(ketamín v dávke 100 mg.kg-1 + xylazín 15 mg.kg-1 ž. hm., i. p.) zvieratám odobrali 
biologický materiál (vzorky obsahu kolónu a krv).  

Odobraté čerstvé vzorky obsahu kolónu sme využili na stanovenie enzýmovej aktivity 
bakteriálnych enzýmov alfa-galaktozidázy (α-GAL), beta-galaktozidázy (ß-GAL), beta-
glukuronidázy (ß-GLUKUR), alfa-glukozidázy (α-GLU) a beta-glukozidázy (ß-GLU), API 
ZYM kitmi (firmy BioMérieux, Francúzsko) podľa návodu výrobcu a vyjadrené škálou od 0 
(negatívna reakcia) do 5 (maximálna aktivita). Vzorky krvi získané punkciou zo srdca sme 
centrifugovali pri 2 500 G.15 min.-1 a získané krvné sérum sme použili na stanovenie 
koncentrácie žlčových kyselín komerčným setom (Trinity Biotech, Írsko) a lipidových 
parametrov setmi (Biolatest, ČR). Studentov t-test a ANOVA sme použili na stanovenie 
významnosti rozdielov medzi kontrolnou a experimentálnymi skupinami.  
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Výsledky 

V priebehu experimentu nedošlo k úhynu zvierat. Na konci experimentu sme zaznamenali 
nárast hmotnosti v ES1 o 2,06 % a v ES3 o 1,9 %, kým v ES2 bol pokles hmotnosti o 8,8 % 
a v ES4 o 1,4 %. Nárast hmotnosti koreloval so spotrebou krmiva. Zmeny aktivity 
bakteriálnych enzýmov v kontrolnej skupine a v experimentálnych skupinách sú zhrnuté na 
obr. 1. Aktivita bakteriálnych enzýmov bola podobná v ES1 a ES2 s výnimkou ß-
glukuronidázy, ktorej aktivita po aplikácii DMH sa zvýšila signifikantne (p < 0,001). Aktivita 
enzýmov sa zvýšila v ES3 v komparácii k ES2 u ß-glukuronidázy (p < 0,01) a u ß-
galaktozidázy a α-glukozidázy (p < 0,001). Suplementáciou vysoko tukového krmiva s DMH 
ľanovým olejom sa výrazne znížila aktivitu enzýmov α-GAL (p < 0,05), β-GAL (p < 0,001), 
β-GLUKUR (p < 0,001) a α-GLU (p < 0,001).  
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Legenda: ES1 - experimentálna skupina s vysokotukovou diétou 
   ES2 - experimentálna skupina s konvenčnou MP diétou + DMH  
   ES3 - experimentálna skupina s vysokotukovou diétou + DMH 
   ES4 – experimentálna skupina s vysokotukovou diétou + DMH + ľanový olej 

 
Obr. 1. Aktivita bakteriálnych enzýmov počas experimentu 

 
Zmeny v koncentráciách celkového cholesterolu, triacylglycerolov a žlčových kyselín sú 

zhrnuté na obr. 2 a 3. Koncentrácia premenných bola v skupinách ES1 a ES2 podobná. 
V skupine ES3, kde sa kumulovali dva rizikové faktory, sa zvýšila koncentrácia premenných 
signifikantne v TCH (p < 0,001) a v TG (p < 0,01) a nesignifikantne v žlčových kyselinách. 
Ľanový olej v krmive neovplyvnil koncentráciu celkového cholesterolu, ale signifikantne sa 
znížila koncentrácia triacylglycerolov a žlčových kyselín (p < 0,001; p < 0,05; jednotlivo).  

V tab. 1 je zhrnuté relatívne riziko (RR) premenných každej experimentálnej skupiny. 
V sérovej koncentrácii celkového cholesterolu sa RR mierne zvyšuje v hornej kvartile 
v porovnaní s dolnou (jedenkrát) pri strave s vysokým obsahom tukov. Medzi jednotlivými 
experimentálnymi skupinami sa RR mierne zvyšuje vplyvom aplikácie DMH s vysokým 
obsahom tukov v diéte, pričom v kombinácii s aplikáciou ľanového oleja sa zvyšuje na 
hranicu štatistickej významnosti. RR pri koncentrácii TG bolo najnižšie po aplikácii ľanového 
oleja oproti ostatným experimentálnym skupinám. Najnepriaznivejší účinok na koncentráciu 
žlčových kyselín má vysoko tuková strava s aplikáciou DMH, teda v skupine ES3, pričom RR 
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výrazne kleslo v skupine ES4. Stanovením RR sa zistilo, že najvyššia hodnota aktivity β-
glukuronidázy bola v experimentálnej skupine ES4, aj keď, naopak, priemer aktivity β-
glukuronidázy bol v tejto skupine najnižší.  
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Obr. 2. Celkový cholesterol a triacylglyceroly Žlčové kyseliny
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Legenda: Štatistická významnosť ES3/ES4: * p < 0,05; *** p < 0,001 
   ES1 - experimentálna skupina s vysokotukovou diétou 
   ES2 - experimentálna skupina s konvenčnou MP diétou + DMH  
   ES3 - experimentálna skupina s vysokotukovou diétou + DMH 
   ES4 – experimentálna skupina s vysokotukovou diétou + DMH + ľanový olej 
 

Obr. 3. Žlčové kyseliny 
 
Tab. 1. Výpočet RR vybraných parametrov medzi experimentálnymi skupinami  

 Celkový cholesterol Triacylglyceroly Žlčové kyseliny β-glukuronidáza 
  Percentil RR Percentil RR Percentil RR Percentil RR 

25 0,8 25 0,49 25 12,175 25 3 ES1 
  95 1,045 1,3 95 1,2015 2,45 95 28,21 2,32 95 3 1 

25 0,8 25 0,49 25 12,175 25 3,5 ES2 
  95 1,045 1,3 95 1,2015 2,45 95 28,21 2,32 95 3,875 1,1 

25 1,225 25 0,9025 25 12,25 25 4 ES3 
  95 1,655 1,35 95 1,522 1,686 95 46,7 3,81 95 4,875 1,22 

25 1,1 25 0,51 25 10,125 25 0,35 ES4 
  95 1,65 1,5 95 0,95 1,86 95 17,045 1,68 95 0,65 1,86 
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Diskusia 

Existuje niekoľko experimentálnych štúdií popisujúcich vplyv bakteriálnych enzýmov na 
vývoj kolorektálneho karcinómu. Bakteriálne enzýmy sú známe svojou schopnosťou meniť 
prokarcinogény na karcinogény, produkovať mutagény a rôzne tumor promótory. K týmto 
enzýmom patria niektoré glukozidázy, β-glukuronidáza, nitroreduktáza, azoreduktáza, 
arylsulfatáza a alkohol dehydrogenáza, ktoré sú schopné metabolizovať širokú paletu látok 
prijatých potravou, formovaním toxicky aktívnych látok. Ich zvýšená aktivita asociuje 
s vysokým rizikom karcinogenézy vrátane rizika vzniku nádorov. Niektoré glykozidázy 
hydrolyzujú glykozidy rastlinného pôvodu a uvoľňujú mutagénny aglykon. Hydrolýzu 
konjugátov glukuronidov katalyzuje β-glukuronidáza. Mnohé z glukuronidových konjugátov 
sa objavujú v žlči a baktérie z týchto inaktívnych glukuronidových konjugátov uvoľňujú 
karcinogény v aktívnej forme (4). V štúdii, kde sa porovnávala aktivita bakteriálnych 
enzýmov v klostrídiách a Bacteroides izolovaných z ľudskej stolice, sa dokázala vyššia 
aktivita týchto enzýmov v C. paraputrificum a C. clostridiiforme oproti ostatným testovaným 
anaeróbom. Aktivita nitroreduktázy v C. paraputrificum izolovaného zo stolice pacientov 
s rakovinou hrubého čreva bola signifikantne vyššia ako u zdravých jedincov (7). Preto 
jednou z možností modulácie aktivity bakteriálnych enzýmov je aj modulácia mikroflóry 
tráviaceho traktu. Zníženie aktivity bakteriálnych enzýmov vysvetľujeme účinkom vlákniny 
ako prebiotika v ľanových semiačkach. Avšak po stanovení RR sa nám potvrdil opak benefitu 
ľanových semiačok na aktivitu β-glukuronidázy, čo môže byť dôsledkom malého počtu 
zvierat v experimentálnej skupine. Existuje niekoľko in vivo štúdií, ktoré popisujú práve 
antikarcinogénny účinok prebiotík vzhľadom na zníženie aktivity bakteriálnych enzýmov. 
Prebiotiká zvyšujú počet bifidobaktérií v gastrointestinálnom trakte, ktoré vykazujú nízku 
aktivitu β-glukuronidázy a potláčajú aktivitu enzýmov metabolizujúcich karcinogény (3). 

Vysoko tuková strava a vysoký obsah červeného mäsa vo výžive je rizikovým faktorom 
pre vznik rakoviny hrubého čreva. Dlhodobé skúmanie obyvateľstva a laboratórne vyšetrenia 
ukazujú, že na vznik niektorých rakovinových ochorení majú vplyv stravovacie návyky a 
určité zložky potravy. Podiel mastných kyselín v strave hrá dôležitú úlohu v procese vzniku 
kolorektálneho karcinómu. Zdraviu prospešný je správny pomer omega-3 ku omega-6, a to 1 : 
1 až 1 : 4. Nesprávny pomer týchto mastných kyselín vedie k mnohým civilizačným 
ochoreniam. Niekoľko in vivo aj in vitro štúdií dokázalo, že omega-6 mastné kyseliny 
prispievajú k tumorigenéze, kým omega-3 mastné kyseliny majú antitumorigénny účinok. 
Dôkazom toho bol aj experiment, keď porovnávali účinok ľanových semiačok, ktoré sú 
bohatým zdrojom omega-3 mastných kyselín oproti kukurici, ktorá má vysoký obsah omega-6 
mastných kyselín (2). Vysoko tuková diéta má za následok zvýšenie koncentrácie celkového 
cholesterolu a triacylglycerolov, avšak aplikáciou ľanových semiačok v strave sa tieto 
parametre znižujú, čo sa podarilo čiastočne dokázať aj v našom experimente. Výpočtom RR 
sme potvrdili, že vysoko tuková diéta má za následok zvýšenie koncentrácie celkového 
cholesterolu, avšak podávaním ľanového oleja sa tento parameter neznižoval. Takisto došlo 
k zvýšeniu koncentrácie TG vplyvom aplikácie DMH a vysoko tukovej stravy, avšak tu sme 
dokázali benefit ľanového oleja, čo dokazuje aj výpočet RR v experimentálnych skupinách. 
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Esenciálne polynenasýtené mastné kyseliny, ako kyselina linolová n-6 (LA) a kyselina 
linolénová n-3 (ALA) sú prekurzormi polynenasýtených mastných kyselín s dlhým reťazcom, 
akou je kyselina arachidónová a kyselina dokozahexaénová. Konzumáciou omega-6 a omega-
3 polynenasýtených mastných kyselín dochádza k zníženiu triacylglyceridov v krvi, a to 
zvýšením oxidácie mastných kyselín aktiváciou transkripčného faktoru PPAR-α, alebo 
znížením aktivity SREBP-1 inhibujúcej lipogenézu (10).  

Žlčové kyseliny hrajú kľúčovú úlohu v metabolizme tukov. Majú detergentný účinok, 
emulgujú tuky z potravy a stabilizujú žlčové lipidy. Primárne žlčové kyseliny sa syntetizujú 
z cholesterolu v hepatocytoch, 2 až 5 % žlčových kyselín sa v tenkom čreve neabsorbuje 
a dostáva sa do hrubého čreva. Baktérie prítomné v hrubom čreve sú schopné dekonjugovať 
taurínové a glycínové deriváty žlčových kyselín, niektoré z týchto baktérii tieto deriváty 
odštepujú. Niektoré odštepujú 7-alfa-hydroxylovú skupinu a tvoria tak sekundárne žlčové 
kyseliny, ktoré sa buď vylučujú stolicou alebo sa opäť reabsorbujú (enterohepatálny obeh). 
Dokázalo sa, že sekundárne žlčové kyseliny podporujú vznik kolorektálneho karcinómu (1). 
Zníženie koncentrácie žlčových kyselín v našom experimente je ďalší parameter, ktorý 
poukazuje na potenciálny preventívny účinok ľanových semiačok.  

 
Záver 

Na základe získaných výsledkov môžeme skonštatovať, že ľanový olej môže 
mať potenciálne preventívne účinky na vývoj kolorektálneho karcinómu na modeli chemicky 
indukovanej karcinogenézy vyvolanej DMH a aterosklerózy na modeli zvýšeného príjmu 
tukov v strave, ako jedného z potenciálnych rizikových faktorov vzniku rakoviny hrubého 
čreva a aterosklerózy. 
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POROVNANIE PREVALENCIE FAJČ ENIA A KONZUMÁCIE ALKOHOLU  
VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA 
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Fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu patria k najzávažnejším a zároveň najčastejšie 
sa vyskytujúcim celosvetovým spoločenským, ako aj verejno-zdravotníckym problémom 
v súčasnosti. Viaceré výskumy potvrdili nepriaznivé účinky fajčenia na zdravie človeka (1, 2, 
3). Užívanie tabakových výrobkov vážne ohrozuje zdravie fajčiarov, ale aj osôb, ktoré sú 
v ich okolí (3). Látky, ktoré tabakový dym obsahuje, sa klasifikujú ako zdraviu škodlivé. Na 
následky fajčenia ročne zomrie v krajinách EÚ 650 000 ľudí, z toho je 80 000 pasívnych 
fajčiarov (4). 

Choroby vznikajúce v súvislosti s fajčením sa označujú termínom smoking related 

diseases. Patria k nim nádory (pľúc, pier, hrdla, pažeráka, hrubého čreva, obličiek, močového 
mechúra a pečene), nenádorové ochorenia dýchacieho systému, srdcovocievne ochorenia 
a veľa ďalších ochorení postihujúcich rozličné orgánové systémy, ktoré zvyšujú morbiditu, 
mortalitu, skracujú život a zhoršujú jeho kvalitu (5). 

Alkohol pôsobí negatívne na celý organizmus človeka. Pri dlhodobom užívaní dochádza 
najčastejšie k výrazným zmenám v mozgu, časté sú poruchy kardiovaskulárneho systému, 
tráviaceho traktu, onkologické ochorenia ústnej dutiny, hltana, hrtana, pažeráka, žalúdka, 
pečene, pankreasu ale aj močovo-pohlavného ústrojenstva (6). 

Alkohol poškodzuje zdravie aj nepriamo tým, že znižuje odolnosť organizmu voči 
infekčným chorobám. Alkoholici častejšie dostanú chrípku, tuberkulózu; priebeh ochorení 
býva u nich dlhší a s väčšími komplikáciami. Alkohol sa vo veľkej miere podieľa aj na zmene 
výzoru, prítomné sú skoré známky starnutia a telesnej slabosti (6). 

Cieľom našej práce bolo sledovanie problematiky fajčenia a konzumácie alkoholu 
z pohľadu verejného zdravotníctva – hodnotenie a porovnanie spotreby tabakových výrobkov 
a alkoholických nápojov v štyroch regiónoch Slovenska vo vybranej populačnej skupine, ako 
aj zisťovanie úrovne zdravotného uvedomenia a účinnosti výchovy k zdraviu v tejto 
problematike. 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Materiál a metódy 

Súbor tvorilo 220 respondentov zo 4 regiónov v Slovenskej republike – 103 (46,8 %) 
mužov a 117 (53,2 %) žien. Priemerný vek bol 42 ± 13,7 roka. Najmladší respondent mal 15, 
najstarší 80 rokov. Najviac respondentov (53,1 %) patrilo do vekovej kategórie 26 – 45 rokov 
a 32,7 % respondentov do vekovej kategórie 46 – 65 rokov. Z celého súboru bolo 26,4 % 
respondentov zo západoslovenského, 26,4 % zo stredoslovenského, 26,8 % z 
východoslovenského regiónu a 20,5 % z oblasti južného Slovenska (Tab.1). 

 
Tab. 1. Charakteristika súboru 

Premenná n [%] 
Pohlavie muži 103 46,8 
 ženy 117 53,2 
Vek (roky) 15 – 25 18 8,5 
 26 – 45 112 53,1 
 46 – 65 69 32,7 
 > 65 12 5,7 
Vzdelanie základné 12 5,5 
 stredoškolské 34 15,5 
 stredoškolské s maturitou 97 44,3 
 vysokoškolské 76 34,7 
Bydlisko mesto  122 55,7 
 vidiek 97 44,3 
Región juhoslovenský 45 20,5 
 stredoslovenský 59 26,4 
 východoslovenský 58 26,8 
 západoslovenský 58 26,4 

 
Z celkového počtu opýtaných 44,3 % osôb malo ukončené stredoškolské vzdelanie 

s maturitou a 34,7 % vysokoškolské vzdelanie; 73,3 % respondentov je zamestnaných, 
prípadne súkromne podniká, 26,7 % bolo nezamestnaných; 55,7 % býva v mestskom 
prostredí a 44,3 % býva na vidieku. 

Použili sme dotazník, ktorý bol anonymný a nenáročný na vyplnenie. Obsahoval základné 
otázky týkajúce sa problematiky aktívneho aj pasívneho fajčenia, zdravotného uvedomenia a 
vedomostí o zákone na ochranu nefajčiarov, konzumácie alkoholu, zdravotného uvedomenia a 
vedomostí o škodlivosti nadmernej konzumácie alkoholu a tolerancie nadmernej konzumácie 
alkoholu na Slovensku. 

Údaje sme spracovali pomocou štatistických programov Epi Info 2000 a Microsoft Excel. 
Použili sme deskriptívnu štatistiku a chí-kvadrátový test pri porovnávaní súborov. 

 
Výsledky a diskusia 

Pri porovnávaní prevalencie fajčenia medzi jednotlivými regiónmi v našom súbore sme 
nezistili signifikantné rozdiely (p = 0,24). Najviac fajčiarov bolo vo východoslovenskom 
regióne (39 %) a najmenej v juhoslovenskom regióne (20 %). Najviac nefajčiarov bolo 
v juhoslovenskom regióne (62,2 %) a v západoslovenskom regióne (57,9 %) (obr. 1). 
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Obr. 1. Prevalencia fajčenia podľa regiónov v SR 

 
Výsledky štúdie ukázali, že väčšina respondentov – fajčiarov konzumuje pravidelne 

alkoholické nápoje. Fajčiari a pravidelní konzumenti alkoholu mali nižšie vzdelanie (p = 
0,02). Pravidelnú konzumáciu alkoholických nápojov uvádzalo až 38,5 % fajčiarov, len 4 % 
fajčiarov boli abstinenti (obr. 2).  
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Obr. 2. Prevalencia konzumácie alkoholu podľa fajčenia 

 
V našom súbore alkoholické nápoje pravidelne konzumuje 18,3 % respondentov. V 

konzumácii alkoholu sme medzi jednotlivými regiónmi zistili signifikantné rozdiely (obr. 3). 
Najviac pravidelných konzumentov alkoholu bolo vo východoslovenskom (25,4 %) a v 
stredoslovenskom regióne (22,8 %). V týchto oblastiach bolo paradoxne aj najviac 
abstinentov – 11,9 % vo východoslovenskom a 15,8 % v stredoslovenskom regióne. 
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Obr. 3. Prevalencia konzumácie alkoholu podľa regiónov v SR 
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Obr. 4. Prevalencia konzumácie piva podľa regiónov v SR 

 
Významné rozdiely medzi jednotlivými regiónmi sme zistili aj pri porovnávaní 

konzumácie vína a piva, v konzumácii destilátov boli rozdiely na hranici významnosti (p = 
0,056) (obr. 4, 5). Denná konzumácia alkoholu všetkých druhov sa udáva na strednom 
a východnom Slovensku. 

Na Slovensku sa pitie alkoholu, žiaľ, toleruje, hoci o škodlivých účinkoch na zdravie 
vedia mnohí. Podľa výsledkov našej štúdie 74,4 % respondentov toleruje pitie alkoholu, 
pričom 90,4 % respondentov vie o škodlivosti nadmerného pitia alkoholu na zdravie.  
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Obr. 5. Prevalencia konzumácie vína podľa regiónov v SR 

 
 Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie fajčí vo svete asi 1,3 miliardy ľudí, 

čo predstavuje približne 47 % mužov a 12 % žien starších ako 15 rokov, hoci výskyt v 
jednotlivých krajinách a regiónoch sa v značnej miere navzájom odlišuje. Podľa súčasných 
odhadov je fajčenie cigariet najrozšírenejšie v Grécku, kde fajčí približne 51 % populácie 
(63 % mužov a 36 % žien). Fajčenie je veľmi rozšírené aj v krajinách bývalého Sovietskeho 
zväzu, najmä v Rusku, na Ukrajine a v Bielorusku, kde fajčí viac ako 60 % mužov (7). 

V rámci krajín Strednej Európy je pozoruhodný výskyt fajčiarov v Maďarsku. Relatívne 
vysoká prevalencia je aj v krajinách juhovýchodnej Európy. Situáciu v postkomunistických 
krajinách strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, možno charakterizovať v 
porovnaní so západnou Európou pomerne výraznou dominanciou fajčiarov – mužov oproti 
ženám. Slovensko patrí ku krajinám s pomerne vysokou prevalenciou fajčenia. Podľa 
aktuálneho odhadu Svetovej zdravotníckej organizácie sú vo výraznej prevahe muži (41 %), 
ktorí tvoria viac ako dvojnásobok prevalencie fajčenia žien (20 %) (7). Takmer polovica 
pravidelných fajčiarov na Slovensku fajčí 10 a menej cigariet denne (44 %), 41 % vyfajčí 11 
až 20 cigariet a len menšia časť fajčí 21 a viac cigariet denne (13 %). Tieto fakty potvrdzujú 
aj výsledky našej štúdie v 4 slovenských regiónoch. V celom súbore (n = 220) bolo 30,4 % 
fajčiarov, 15,2 % bývalých fajčiarov a 54,4 % nefajčiarov; fajčilo 44,6 % mužov a 18,1 % 
žien. Respondenti v našom súbore v priemere vyfajčili 15,6 ± 12,6 cigariet denne, muži 18 ± 
13,8 a ženy 10,2 ± 7 cigariet denne. 

Na Slovensku je celkovo málo štúdií, ktoré sa venujú spoločnej konzumácii alkoholu 
a fajčeniu v dospelej populácii, a preto sa nám výsledky neporovnávajú ľahko. Príkladom je 
štúdia EPIAF (Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku). Cieľom tejto prierezovej 
štúdie bolo zistiť na populačnej vzorke Slovenska typy konzumácie alkoholu a fajčenia, ako 
aj prevalenciu závislosti na alkohole a nikotíne. Výskumný súbor tvorilo 1 251 respondentov, 
priemerný vek bol 42,8 roka. V súbore autori identifikovali 14,3 % abstinentov, 67, 4 % 
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sociálnych konzumentov, 7,4 % abuzérov a 11 % závislých od alkoholu. Spolu takmer pätina 
populácie (18,4 %) má problémový typ konzumácie alkoholu (abuzéri + závislí). Tieto 
výsledky sú podobné ako výsledky našej štúdie. V našom súbore alkohol pravidelne 
konzumuje 18,3 % respondentov, nepravidelne 71,6 % respondentov, v súbore je aj 10,1 % 
abstinentov (8). 

V štúdii EPIAF pri analýze údajov týkajúcich sa abúzu nikotínu sa 28 % účastníkov 
označilo za pravidelných fajčiarov, zvyšní účastníci sú nefajčiari, prípadne malá skupina 
príležitostných fajčiarov. Z pravidelných fajčiarov 100 % vykazuje známky rôzneho stupňa 
závislosti od nikotínu. Denne fajčí 39 % mužov a 21 % žien. S vyšším vzdelaním podiel 
fajčiarov klesá. Tieto výsledky sú tiež v zhode s výsledkami našej štúdie (8). Pravidelnú 
konzumáciu alkoholických nápojov v našom súbore uvádza až 38,5 % fajčiarov v porovnaní 
so 4,3 % nefajčiarov. Tento vzťah bol aj vysoko štatisticky významný (p < 0,001).  

Hoci náš súbor je podstatne menší ako v štúdií EPIAF, je rozložený homogénne podľa 
regiónov. Súbory podľa regiónov sa výrazne nelíšili vo vekovom zastúpení, v type bývania 
a vo vzdelaní. Líšili sa však signifikantne v zastúpení podľa pohlavia, čo môže skresliť 
výsledky, pokiaľ ide o konzumáciu alkoholu v jednotlivých regiónoch. 

Keďže viac ako dve tretiny fajčiarov chce prestať fajčiť a stále viac očakávajú pomoc od 
svojho lekára, mali by byť praktickí lekári pripravení túto pomoc poskytnúť. Liečba závislosti 
od tabaku predstavuje extrémne výhodný spôsob zníženia výskytu chorôb a predĺženia života. 
Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, aby každý zdravotnícky systém poskytol liečbu 
tabakovej závislosti založenú na vedeckých dôkazoch. Behaviorálna a farmakologická liečba 
by sa mali stať štandardnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti s čo najširšou 
dostupnosťou (9). Zistenie, že s týmito legálnymi drogami prichádzajú do styku stále mladšie 
ročníky, je alarmujúce. Rýchlo vzniká návyk, ktorý u mnohých pretrváva celý život a býva 
často príčinou predčasných úmrtí. 

  
Záver 

Poukázali sme na problematiku fajčenia a konzumácie alkoholu ako verejno-zdravotnícky 
problém, štatisticky sme vyhodnotili a porovnali konzumáciu tabakových výrobkov a 
alkoholických nápojov v štyroch regiónoch Slovenska vo vybranej populačnej vzorke.  

Pri porovnávaní prevalencie fajčenia medzi jednotlivými regiónmi sme nezistili 
signifikantné rozdiely (p = 0,24), ale pri porovnávaní prevalencie konzumácie alkoholu medzi 
jednotlivými regiónmi sme signifikantné rozdiely zistili. Najviac pravidelných konzumentov 
alkoholu bolo vo východoslovenskom (25,4 %) a v stredoslovenskom regióne (22,8 %); 
najviac fajčiarov bolo vo východoslovenskom (39 %) a najmenej v juhoslovenskom regióne 
(20 %). Fajčiari a pravidelní konzumenti alkoholu majú nižšie vzdelanie, fajčiari konzumujú 
alkoholické nápoje vo väčšej miere. Na Slovensku sa pitie alkoholu, žiaľ, toleruje a zákon 
o ochrane nefajčiarov nerešpektuje, hoci o škodlivých účinkoch týchto látok na zdravie vedia 
mnohí.  
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Predpokladáme, že výsledky našej štúdie prispejú k získavaniu informácií o konzumácii 
alkoholu a nikotínu v dospelej populácii v SR a môžu byť podkladom pre intervenčné 
celoslovenské aktivity.  
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Pohybové aktivity jsou neodmyslitelnou součástí zdravého životního stylu, který se 
významnou měrou podílí na primární prevenci civilizačních onemocnění. Dle údajů WHO je 
60 % úmrtí na světě zapříčiněno hromadným neinfekčními onemocněními, 9 000 000 úmrtí je 
pod věkovou hranici 60 let (1). Majoritní podíl má změna životního stylu za posledních 100 
let, s převahou hypokineze, nadměrným energetickým příjmem a sebepoškozujícími návyky. 

V připravovaném návrhu nové koncepce prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví 
jsou prioritami primární prevence dostatečná pohybová aktivita, správná výživa a stravovací 
návyky, snižování zdravotně rizikového chování, snižování nerovnosti ve zdraví, vzdělávání a 
programy podpory zdraví a snižování zdravotních rizik faktorů životního a pracovního 
prostředí. 

Hlavním problémem v oblasti pohybové aktivity je nejen její nízká stávající úroveň u 
většiny dospělé, ale již i u dětské populace. K této skutečnosti přispívá mimo jiné i 

omezený,často i nevhodný, obsah výuky tělesné výchovy na všech stupních škola 

nedostatečné vědomosti o pohybové aktivitě se zaměřením na upevnění a zlepšení zdraví. 
Jedním z možných východisek je implementace povinné výuky tělesné a sportovní výchovy, 
zaměřené na upevnění a zlepšení zdraví, do pregraduálních studijních programů učitelů a 
lékařů. 

 
Výsledky 

Ústav hygieny a preventivního lékařství lékařské fakulty v Hradci Králové má do výuky 
dlouhodobě začleněn semináře s tematikou pohybových aktivit. Výuka probíhá formou 
tříhodinových seminářů v magisterských i bakalářských studijních programech denní i 

                                                           

1
 Podpořeno programem PRVOUK P37/09. 
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konzultativní formy studia. Vzhledem k rozdílnosti studijních programů a variabilitě cílů 
pohybových aktivit,od zaměření na výkon, na oblast zdraví(primární a včasná sekundární 
prevence), kompenzaci pracovní či sportovní zátěže, estetické hledisko (hezká postava), 
zábavu či setkávání, je přizpůsoben i obsah seminářů. 

 
Bakalářská studia 

Konzultativní studium v programu Ošetřovatelství – všeobecná sestra má výuku zařazenu 
v I. ročníku v zimním semestru v rámci povinného předmětu Výchova ke zdraví. Seminář 
s názvem Pohybové aktivity v primární prevenci. Wellness je zaměřen na význam pohybové 
aktivity jako součásti zdravého životního stylu. V úvodu semináře probíhá motivační diskuse 
zaměřená na zkušenosti s pohybovou aktivitou v rámci školní tělesné výchovy, sportovního 
tréninku, rekreační pohybové aktivity. Orientačně je zjišťována osobní pohybová anamnéza a 
pohybový režimu s ohledem na zdravotní přínos. V návaznosti na osobní pohybovou 
anamnézu jsou v další části semináře charakterizovány pohybové schopnosti, jednotlivé druhy 
pohybové aktivity a definována vhodná pohybová aktivita. Jsou zdůrazněny zásady, podle 
kterých je sestavován vhodný pohybový režim a uváděny výhody/nevýhody cvičení 
individuálního a skupinového cvičení ve fit centru, doma, v přírodě, v chladném nebo naopak 
horkém prostředí, ale i rizika a bezpečnost. Na závěr semináře jsou prezentována krátká videa 
s různými druhy cvičení a pohybových aktivit a probíhá diskuse. 

Prezenční studium v programu Specializace ve zdravotnictví – Fyzioterapie má výuku 
zařazenu do III. ročníku do letního semestru v rámci povinného předmětu Základy ergonomie. 
Seminář s názvem Pohybové aktivity v prevenci a terapii onemocnění je zaměřen na přínos 
pohybových aktivit na celkový stav organismu, na různé metody hodnocení tělesné zdatnosti, 
na vhodnou pohybovou aktivitu a její začlenění do denního pohybového režimu s ohledem na 
způsob života, tělesnou zdatnost, pracovní zařazení. V semináři jsou zařazeny modelové 
příklady pohybových programů. 

 
Magisterská studia 

Studium v programu zubního lékařství má výuku zařazenu do II. ročníku, do zimního 
semestru v rámci povinného předmětu Zdravotní rizika praxe zubního lékaře. Seminář 
s názvem Pohybové aktivity v prevenci stomatologických muskuloskeletárních obtíží je 
zaměřen na pohybovou aktivitu jako prevenci dlouhodobé jednostranné pracovní zátěže. 
Studentům je prezentováno tematicky zaměřené video s komentářem a upozorněním na 
přetěžování jednotlivých segmentů těla při práci zubního lékaře. V návaznosti na tyto 
skutečnosti jsou názorně prezentovány pomůcky, které lze ke kompenzaci vynucených 
pracovních poloh využít přímo v ordinaci v přestávkách. Dále jsou prakticky prováděna a 
teoreticky zdůvodněna vybraná kompenzační cvičení.  

Studium v programu stomatologie má výuku zařazenu do V. ročníku, do zimního 
semestru v rámci povinného předmětu Hygiena a preventivní lékařství. Seminář s názvem 
Pohybové aktivity je zaměřen na prevenci onemocnění v důsledku civilizačních vlivů a 
dlouhodobé jednostranné pracovní zátěže. Studenti jsou seznámeni se zásadami výběru 
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pohybové aktivity jako prevence civilizačních onemocnění. Je zdůrazněna prevence zaměřená 
na zdravotně orientovanou zdatnost, jejíž součástí je aerobní zdatnost (silová vytrvalost), síla 
(především zpevnění hlubokého stabilizačního systému) a obratnost (pohyblivost páteře, 
rukou, prstů – jemná motorika) vzhledem k prevenci důsledků jednostranné pracovní zátěže.  

Studium v programu Všeobecné lékařství má výuku zařazenu do V. ročníku, do letního 
semestru v rámci povinného předmětu Hygiena a preventivní lékařství. Seminář s názvem 
Pohybové aktivity v prevenci a terapii onemocnění je zaměřen na vliv pohybových aktivit na 
celkový stav organismu, na metody hodnocení tělesné zdatnosti a modelové případy využití 
pohybových programů v praxi praktického lékaře. 

Studenti jsou seznámeni se zásadami doporučování pohybové aktivity jako primární a 
včasné sekundární prevence s důrazem na prevenci civilizačních onemocnění. Vzhledem 
k rostoucí hypokinezi dětské populace, nárůstu dětské obezity, snižování věku výskytu 
civilizačních onemocnění jev semináři zdůrazněn význam pohybu v ontogenetickém vývoji a 
vhodné pohybové aktivity pro jednotlivá věková období. Jsou zmíněna zdravotní 
přínosy/rizika rekreačních pohybových aktivit a rekreačního, výkonnostního a vrcholového 
sportu. Pro názornost jsou do výuky zařazena videa vybraných vhodných pohybových aktivit 
a ukázky vrcholových sportovních výkonů. V návaznosti na tato videa jsou pak 
charakterizovány vhodné pohybové aktivity a základní předpoklady k jejich doporučování, 
včetně zdůraznění pravidelnosti a dlouhodobosti. Posledním tématem semináře je seznámení 
se základními zásadami pro doporučování pohybové aktivity (druh, intenzita, objem, 
frekvence). Tyto zásady jsou prezentovány v takové rozsahu, aby lékař byl schopen 
doporučení pohybové aktivity specifikovat s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, věku, 
zaměstnání a možnostem konkrétní osoby/pacienta a samozřejmě s ohledem cíl, který má 
pohybová aktivita splnit. 

 
Závěr 

Semináře s tematikou pohybových aktivit jsou v uvedeném rozsahu a obsahu na 
lékařských fakultách začleněny ojediněle. Na Ústavu hygieny a preventivního lékařství 
Lékařské fakulty v Hradci Králové jsou tyto semináře do výuky začleněny dlouhodobě. Jejich 
obsah je přizpůsobován měnícím se požadavkům, doporučením a všeobecným podmínkám. 
Po zrušení povinné tělesné výchovy v rámci studia byl upraven i obsah seminářů. Byla 
přidána videa a více zdůrazněn zdravotní přínos jednotlivých pohybových aktivit. Zrušení 
povinné tělesné výchovy na lékařské fakultě v jejím původním pojetí je do jisté míry 
obhajitelné, ale nesprávné. Pohybová aktivita je pro studenty především lékařských fakult 
nezbytná. Její obsah by měl být zaměřen na kompenzaci sedavého způsobu života studentů a 
na praktické seznámení s doporučováním vhodných pohybových aktivit.  

Na lékařských fakultách by byla vhodná širší implementace této problematiky do povinné 
výuky primární a včasné sekundární prevence.Lékař by měl mimo jiné vědět, jak pacientovi 
odborně a alespoň rámcově doporučit vhodnou pohybovou aktivitu vzhledem k jejímu cíli a 
zdravotnímu stavu a nenechával volbu pohybové aktivity s cílem zlepšení zdravotního stavu 
na pacientovi, případně na doporučeních fit center nebo osobních trenérů.  
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Obezita se stala nejčastější metabolickou chorobou v důsledku životních podmínek a 
životního stylu, který vyústil v pozitivní energetickou bilanci. Toto onemocnění je aktuální i 
v Armádě České republiky. Přestože jsou vojáci profesionálové a dal by se předpokládat 
jejich vyšší energetický výdej, výsledky každoročních zdravotních prohlídek všech vojáků 
hovoří o jiné skutečnosti. Antropometrické a biochemické charakteristiky vojáků tak do 
značné míry kopírují neradostný výskyt neinfekčních onemocnění hromadného výskytu 
v běžné populaci (1, 3).  

Od roku 1999 je v Armádě České republiky každoročně realizován program rozšířené 
preventivní péče. Realizaci vyšetření zabezpečují spádová zdravotnická zařízení. V rámci 
rozšířených preventivních prohlídek je každoročně vyšetřeno více jak 6000 osob (2).  

Podle body mass indexu (BMI) vyšetřovaného souboru má více jak 50 % mužů a 25 % 

žen nadváhu a více jak 10 % mužů a 8 % žen je obézních. Prakticky to znamená, že téměř 
70 % profesionálních vojáků má diagnózu nadváhy nebo obezity. 

Na základě těchto neradostných statistik Odbor vojenského zdravotnictví MO ve 
spolupráci s Katedrou vojenské hygieny Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany 
zahájil v roce 2011 realizaci preventivního projektu ke snížení nadváhy a obezity u VZP 
AČR.  

 
Metody  

K intervenci jsou indikováni VZP s hodnotou BMI 28 a vyšší. V roce 2011 bylo 
nakoupeno 1200 ks. balení antiobezitika Xenical a 170 balení antiobezitika s účinnou látkou 
fentermin. V lednu 2012 začala u indikovaných VZP cílená farmakologická intervence, 
spočívající v tříměsíčním podávání vybraného antiobezitika s cílem snížit tělesnou hmotnost 
jedince a s tím spojené kardiometabolické komplikace. Podle protokolu sledování prochází 
každý pacient vstupním vyšetřením, kde se vedle anamnézy vyšetří antropometricky, 
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biochemicky a fyzikálně a zahájí se příslušná farmakoterapie. Následují tři kontrolní vyšetření 
vždy po uplynutí kalendářního měsíce. Poslední kontrolní vyšetření je zároveň vyšetřením 
výstupním, kdy se opakují všechna vyšetření z prvního sezení.  

Nakoupená balení léků vystačí v případě Xenicalu pro 400 osob (v jednom balení je 84 
tablet a při doporučeném dávkování 3 x 1 vystačí jedno balení na 1 měsíc).  

 
Výsledky a diskuse  

První výsledky intervence lze demonstrovat na zatím vyhodnocených výstupních 
protokolech. K 30. 7. 2012 je k dispozici celkem 97 ukončených protokolů. Statisticky je 
zhodnoceno tříměsíční podávání preparátu s účinnou látkou orlistat. Z počtu 97 pacientů bylo 
75 mužů a 22 žen, výsledky jsou uvedeny odděleně. Jak u mužů, tak u žen došlo ke statisticky 
významné redukci tělesné hmotnosti, u mužů o více jak 5 kg a u žen o více jak 6 kg za tři 
měsíce. Stejně tak došlo ke statisticky významné redukci obvodu pasu u obou pohlaví (tab. 1, 
2).  

 
Tab. 1. Antropometrie muži 

Muži (n = 75) před po p 
BMI [kg.m-2] 33,6 ± 3,1 32,7 ± 7,6 0,142 
Tělesná hmotnost [kg] 107,5 ± 11,8 102,1 ± 12,7 < 0,001 
Obvod pasu [cm] 110,4 ± 9,4 104,6 ± 10,0 < 0,001 
Tělesný tuk [%] 29,6 ± 5,2 27,5 ± 4,9 < 0,001 

 
Tab. 2. Antropometrie ženy 

Ženy (n = 22) před po p 
BMI [kg.m-2] 33,5 ± 3,4 31,2 ± 3,6 < 0,001 
Tělesná hmotnost [kg] 93,3 ± 13,5  87,1 ± 13,7  < 0,001 
Obvod pasu [cm] 103,0 ± 9,3 94,6 ± 9,1 < 0,001 
Tělesný tuk [%] 41,7 ± 5,3 39,6 ± 5,3 < 0,001 

 
Z biochemických parametrů došlo ke statisticky významné redukci hodnoty celkového 

cholesterolu u mužů. Ale i další biochemické ukazatele dedikují zlepšení hodnot, i když 
z hlediska krátké doby farmakoterapie jen ve statisticky nevýznamných hodnotách. 
Deklarovaný pokles tělesné hmotnosti při farmakoterapii obezity je v souladu s doporučením 
České obezitologické společnosti, která udává úspěšnost farmakoterapie při poklesu tělesné 
hmotnosti 0,5 kg týdně nebo 5 % iniciální tělesné hmotnosti.  
 

Závěr  

Získané výsledky budou sloužit jako podklad pro vypracování závazného metodického 
opatření, směřujícího k efektivní péči o jedince v riziku rozvoje kardiometabolických 
onemocnění a tím ke zvýšení úrovně zdraví a bojeschopnosti daných vojáků (5). Zdravotní 
stav vojáka je důležitým předpokladem pro udržení jeho bojeschopnosti. Snížení prevalence 
nadváhy a obezity v AČR znamená i nižší kardiometabolické riziko indikovaných pacientů, 
jejich nižší morbiditu a následně vyšší schopnost jejich nasazení jak v České republice, tak i 
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v zahraničních operacích. Náklady na morbiditu kardiovaskulárních nemocí v ČR se za 
posledních 10 let zvýšily čtyřnásobně. Preventivním působením na zdraví vojáků dosáhneme 
vedle jejich vyššího procenta nasaditelnosti a využitelnosti i nižších nákladů na zdravotní 
péči.(4).  
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Správna výživa je základným predpokladom zdravého vývoja populácie a dominantnou 
podmienkou prevencie a liečby mnohých chronických chorôb so vzťahom k malnutrícii. 
Hlavný cieľ usmerňovania výživy obyvateľstva predstavuje dosiahnutie súladu medzi 
požiadavkou krytia fyziologickej potreby výživy jednotlivých skupín populácie 
a optimálnymi smermi zdravotných hľadísk so zreteľom na danú situáciu a súčasný stav 
vedeckého poznania.  

Riešenie zdravotných aspektov aktuálnych otázok stavu výživy obyvateľstva s cieľom 
zníženia prevalencie chronických chorôb postihujúcich veľké skupiny populácie vyžaduje 
jednoznačnú podporu vplyvu 2 kľúčových článkov vonkajšieho prostredia na človeka:  

− posilnenie preventívneho aspektu v odporúčaných výživových dávkach (OVD) 
obyvateľstva SR a ich praktického transferu do odporučeného spektra spotreby potravín,  

− zvýšenie telesnej aktivity – hlavne s perspektívou v mladej generácii – postupne 
v priemere o 20 – 25 % oproti súčasnému stavu (pozitívne je zvýšenie hodín telesnej 
výchovy v školách na 3 hodiny týždenne). 

Navrhovať ciele a smery riadenia výživy a jej konkrétnej realizácie vyžaduje disponovať 
údajmi o vývoji štandardu výživy, o zdravotnej situácii, životnom štýle a kultúrne 
hodnotových hľadiskách populácie SR.  

 
Historický prehľad vývoja výživy, preventívnych a zdravotných opatrení v ČSFR a SR 

− r. 1945 – 1956 v povojnovom desaťročí realimentačne orientovaná výživa, 

− r. 1952 – zákon č. 4 o hygienickej a protiepidemiologickej starostlivosti – sledovanie 
stavu výživy, usmerňovanie výživy obyvateľstva,  

− r. 1957 – docielené energetické nasýtenie obyvateľstva vzhľadom na výživové 
odporúčania,  
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− r. 1957 – 1967 – vzostup spotreby živočíšnych potravín – najmä bravčového mäsa 
a mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov, živočíšnych tukov a bielkovín v prospech 
živočíšnych (60 – 65 %), trvalejší deficit spotreby zeleniny a ovocia. Uvedené zmeny 
štruktúry – priama súvislosť so vzostupom prevalencie tzv. civilizačných chorôb 
(aterosklerotické kardiovaskulárne choroby, obezita, diabetes mellitus 2. typu a iné 
metabolické, ale i onkologické choroby), ktoré vykazujú závislosť od nesprávnej výživy,  

− r. 1965 – vládne uznesenie č. 69 o racionalizácii výživy obyvateľstva; špecifikované 
smery zlepšenia výživy na najbližších 15 – 20 rokov,  

− r. 1968 – 1989 – pokračuje nepriaznivé prekračovanie energetickej hodnoty výživy, 
dysbalančný príjem živín, nadmernosť príjmu tukov i rastlinných, kontinuálny 
nedostatok vitamínu C, 

− r. 1984 – 1990 – celoslovenský výskum výživy obyvateľstva – 2 etapy (jarná a jesenná), 

− r. 1989 – paradoxne pritom vyznieva docielená sebestačnosť (90 – 95 %) vo výrobe 
a spotrebe potravín mierneho pásma (dnes je pri niektorých potravinových komoditách 
disponibilita domácich potravín, napr. pri bravčovom mäse necelých 40 %, 
pri hovädzom ešte nižšia), 

− r. 1990 – liberalizácia cien potravín, pokles spotreby potravín živočíšneho pôvodu 
(najmä mäsa, veľmi nepriaznivo až dosiaľ mlieka a mliečnych výrobkov), pretrváva 
nadmernosť spotreby tukov, čiastočne bielkovín, trvalý nedostatočný príjem zeleniny 
a ovocia, pozitívny vzostup spotreby južného ovocia, ale aj kyslomliečnych výrobkov, 

− r. 1993 – začiatok plnenia programu CINDI zameraného na znižovanie prevalencie osôb 
s rizikovými faktormi životného štýlu, ktoré majú vzťah k rozvoju chronických 
neinfekčných ochorení, 

− r. 1997 – vypracované odporúčané výživové dávky (OVD) obyvateľstva SR a smery ich 
praktickej realizácie – odporúčané dávky spotreby potravín (ODSP) pre obyvateľov SR 
(od r. 2000), 

− r. 1999 – prijatie Programu ozdravenia výživy obyvateľstva SR. 

Prijatie preventívnych národných programov v SR: 
− r. 1986 – Imunizačný program – zameraný na elimináciu až eradikáciu výskytu 

prenosných ochorení dôsledným zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých,  
− r. 2007 a v ďalších rokoch postupné zavedenie a priebežné plnenie preventívnych 

programov MZ SR (Národný program prevencie ochorení srdca a ciev, Program prevencie 
nadhmotnosti a obezity, Národný diabetologický program, onkologický program, Národný 
program starostlivosti o deti a dorast, Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné 
materstvo a reprodukčné zdravie), v nadväznosti vypracovaný Akčný plán pre životné 
prostredie a zdravie obyvateľstva SR.  

Na riešení všetkých programov sa aktívne podieľajú popri klinických pracovníkoch aj 
pracovníci úradov verejného zdravotníctva v SR. 
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Metodika a charakteristika súboru 

Prvý súbor tvoria klinicko-biochemicky vyšetrené osoby tzv. zdravej populácie – deti 
a dospievajúci vo veku 6 – 18 rokov v počte 7 128 (3 546 dievčat, 3 582 chlapcov) a dospelí 
vo veku 19 – 75 rokov v počte 3 133 (1 510 žien, 1 623 mužov) pri prezentovaní údajov 
sérových lipidov. Druhý súbor – pri prezentovaní vývoja prevalencie obezity – tvorí 6 727 
osôb (3 492 žien, 3 235 mužov) v rámci celoslovenského výskumu výživy obyvateľstva (8, 
10). Prezentované celoslovenské údaje o spotrebe potravín sú stanovené na obyvateľa 
v kg/rok, resp. l/rok, použitím metódy globálnej bilancie spotreby potravín (2), ktoré 
vyjadrujeme v absolútnych hodnotách, ako i percentom plnenia odporúčaných dávok spotreby 
potravín (ODSP) na obyvateľa SR za rok, platných od r. 2000 (12) s vyčíslením percenta ich 
plnenia vykázanom spotrebou. 

Údaje o nutričnom obraze spotreby potravín (17) sú určené na obyvateľa a deň 
a prezentované percentom plnenia odporúčaných výživových dávok (OVD) obyvateľstva (7), 
na základe ktorých boli vypracované OVD pre priemerného spotrebiteľa SR (19) a tie sú 
v práci zvolené za porovnávaciu bázu. Prezentované údaje o štandarde výživy obyvateľstva 
pramenia z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR a jeho pravidelného sledovania spotreby 
potravín (ročne, ostatné z r. 2011) (20). Stanovenie tzv. klasických biochemických markerov 
aterogénneho kardiovaskulárneho rizika krvného séra, ako je celková cholesterolémia, 
množstvo triacylglycerolov a HDL-cholesterolu v krvnom sére sme uskutočnili pomocou 
štandardných laboratórnych postupov za použitia automatického analyzátora Vitros 250 firmy 
Johnson&Johnson z USA. 

Získané údaje sme spracovali formou grafického znázornenia a v snahe vystihnúť 
pohlavím a vekom podmienené zmeny a rozdielne kardiovaskulárne riziko sledovaných 
frakcií sérových lipidov, prezentujeme tieto diferencovane pre obe pohlavia. Údaje 
o prevalencii obezity, jej 2 foriem – latentnej a klinickej, sme získali štandardnými 
somatometrickými metódami stanovenia telesnej výšky (cm) a hmotnosti (kg) a vyčíslením 
výškovo-hmotnostného indexu – BMI (kg/m2). U detí a dospievajúcich za použitia 
vypracovaných celoštátnych percentilových grafov pre BMI z celoslovenského 
antropometrického sledovania mládeže v r. 1991 a 2001 (15, 18). 

 
Výsledky a diskusia  

Po vyše 40 rokoch docielené zmeny obrazu výživy obyvateľstva prezentujeme na obr. 1 
a 2 údajmi pre priemerného spotrebiteľa SR, zmeny vo vývoji spotreby vybraných 
potravinových komodít na obr. 3, 4 a 5, opäť pre priemerného spotrebiteľa SR. 

Prezentovaný vývoj situácie spotreby potravín svedčí o trvalom deficite konzumovania 
zeleniny, ovocia a strukovín, zo živočíšnych zdrojov hovädzieho mäsa, rýb a hlavne 
alarmujúci je prepad spotreby mlieka a mliečnych výrobkov od r. 1990 a trvajúci dosiaľ. 
Vytvárajú sa tým podmienky výživy, ktoré generujú nepriaznivé kostné zmeny, najmä riziko 
vývoja osteoporózy v mladej generácii (1, 9). 
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O celkovej nepriaznivej zdravotnej situácií svedčí tab. 1, z ktorej vyplýva, že viac ako ¾ 
nášho obyvateľstva zomiera na diagnózy v 2 skupinách chorôb: kardiovaskulárnych (KV) 
a onkologických, pričom úmrtnosť sa podstatne nemení, resp. u niektorých stúpa, na rozdiel 
od ich zaznamenaného poklesu u obyvateľov vo väčšine vyspelých krajín (1). Rizikové 
faktory aterosklerotických KV chorôb, hlavne ICHS, ilustrujeme na obr. 6 a 7, ktoré určujú 
ohrozené fyziologické skupiny 35- až 45-ročných mužov a ženy o 10 rokov neskôr – veková 
skupina 55 rokov a viac. V ďalšom prezentujeme údaje o vývoji závažných metabolických 
chorôb.  
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Obr. 1. Vývoj nutričného obrazu spotreby potravín obyvateľov SR – nutričné faktory/obyv./deň  
v r. 1964 – 2006 (zdroj: ŠÚ SR), % plnenia OVD SR z r. 1998 pre priemerného spotrebiteľa/deň  
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Obr. 2. Vývoj spotreby vybraných vitamínov a minerálnych látok obyvateľov SR/deň v rokoch 1964 – 5004 
(zdroj: ŠÚ SR); % plnenia pre priemerného spotrebiteľa/deň z roku 1998 
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Obr. 8 ilustruje vývoj prevalencie obezity u detí a mládeže, ktorý pri porovnaní 
s korešpondujúcimi zahraničnými údajmi (14) vyznieva pre slovenskú mládež relatívne 
priaznivo.  
 

0

50

100

150

200

250

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

%
 p

ln
en

ia
 O

D
S

P
 z

 r
. 2

00
0

Mäso spolu [kg]

Bravčové [kg]

Hovädzie [kg]

Hydina [kg]

Ryby [kg]

Vajcia [ks]

 

Obr. 3. Vývoj spotreby vybraných potravín v rokoch 1964 – 2010 (zdroj: ŠÚ SR); % plnenia ODSP priemerným 
spotrebiteľom SR z r. 2000 
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Obr. 4. Vývoj spotreby potravín v SR v r. 1964 – 2010 (zdroj: ŠÚ SR) 
 

Obr. 9 naznačuje určité zlepšenie v prevalencii klinickej obezity v dospelej časti 
populácie, avšak pri súčasnom vzostupe prevalencie latentnej obezity, resp. preobezity 
(21,3 %). 

Jednoznačne nepriaznivý vývoj vykazuje graf na obr. 10 v zvyšovaní počtu detí 
s diagnózou diabetes mellitus (DM) 1. typu, ako i obr. 11, ukazujúci nárast oboch typov DM 
u dospelých, prevažne u žien. 
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Najzávažnejšie je pritom konštatovanie, že Slovensko sa zaraďuje na jedno z popredných 
miest európskeho rebríčka prevalencie kolorektálneho karcinómu, hlavne u mužov, ako o tom 
svedčí úmrtnosť na túto diagnózu, ktorú znázorňuje obr. 12. 
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Obr. 5. Vývoj spotreby vybraných potravín v SR v r. 1964 – 2010 (zdroj: ŠÚ SR) 

 
 

Tab. 1. Príčiny smrti obyvateľov SR v r. 2004 (zdroj: ŠÚ SR) 

Poradie Klasifikačné skupiny chorôb [%] 
1. Srdcovocievne choroby 54,5 
2. Onkologické choroby 23,3 
3. Poranenia, otravy a iné následky vonkajších príčin 5,9 
4. Choroby dýchacieho systému 5,7 
5. Choroby tráviacej sústavy 5,4 
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Obr. 6. Priemerné hodnoty cholesterolémie u žien a mužov Slovenska (n = 3 133)  
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z celoslovenského reprezentatívneho výskumu výživy obyvateľstva 
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Obr. 7. Priemerné hladiny triacylglycerolov u žien a mužov Sovenska (n = 3 133)  
z celoslovenského reprezentatívneho výskumu výživy obyvateľstva 
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Obr. 8. Dynamika prevalencie obezity u detí a dospievajúcej mládeže v SR vo veku 6 – 18 rokov (%)  
v rokoch 1964 - 2004 

 
Ciele v nutričnom obraze výživy obyvateľstva 

a) Zachovanie energetickej primeranosti výživy podľa pohlavia, veku a vykonávanej 
činnosti (v práci a po pracovnom čase) v súlade s OVD obyvateľstva SR. 

b) Proporčné zastúpenie podielu hlavných živín na dennom príjme energie v priemere: 

B : T : S = 10 – 12 % : 30 – 35 % : 55 – 60 % 

Pri bielkovinách dávka 1,2 – 1,4 g/kg hmotnosti – u detí a mládeže s miernou prevahou 
živočíšnych bielkovín a u dospelých opačne s prevahou rastlinných. Požaduje sa, aby 
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energetický podiel bielkovín neklesol pod 10 % energetického príjmu a nevykazoval tým ich 
rizikovo nízky príjem.  
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Obr. 9. Vývoj prevalencie obezity v dospelej populácii SR (ženy a muži) vo veku 19 – 75 rokov  
v r. 1964 – 2005 (pozn.: v rokoch 1995 – 2000 sa latentná obezita nesledovala) 

 

Tuky – v revízií OVD obyvateľstva SR 
ostáva konštantná dávka tuku, zmeny 
v štruktúre a zohľadnenie pomeru 
polynenasýtených mastných kyselín 
(PMK) n-6 : n-3, monoénovej kyseliny 
olejovej n-9, prípadne aj kyseliny 
palmito-olejovej n-7 (olej z rakytníka 
rešetliakového).  

Odporúčaná spotreba sacharidov: 
− rýchlo metabolizovateľné hexózy do 

maximálne 10 % energetického 
príjmu, 

− škrobové látky – voľne voliť podiel 
v rámci limitu OVD SR pre 
sacharidy, 

− vláknina – najnovšie je potrebné počítať s jej určitou energetickou hodnotou na 1 g = 4,2 – 
10,5 kJ – a voliť jej denný príjem v priemere 25 – 35 g, pričom vhodné zdroje predstavujú 
najmä pektín a inulín.  

Pri sacharidoch zohľadňovať glykemický index potravín – podľa neho voliť glykemickú 
záťaž (glycemic load – GL) na jednotlivé jedlá. Celková glykemická záťaž stravy má byť 
v pásme 80 – 120 GL/deň.  

 

Obr. 10. Vývoj počtu detí chorých na DM 1 vo veku  
0 – 14 rokov v SR v absolútnych hodnotách  

(zdroj: NCZI SK) 
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Klasifikácia GI (glykemických indexov): 
1 GI = glykemický efekt 1 g glukózy 

nízky GI < 60 
stredný  61 – 79 
vysoký  80 – 110 
veľmi vysoký > 120 

Glykemická záťaž (GL) = hodnota GI x sacharidy [g] na pokrm / 100 
Typická strava má okolo 100 GL/deň. Avšak v bežnej strave sa zisťuje značne vyššie a 

neželané rozpätie 80 – 180 GL/deň.  
Klasifikácia glykemickej záťaže na jedlo:  

nízka  < 10 
stredná  11 – 19 
vysoká  > 20 
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Obr. 11. Trend prevalencie DM 1. a 2. typu 
v populácii SR v rokoch 1980 – 2005  

(zdroj: NCZI SK) 

Obr. 12. Trend počtu úmrtí obyvateľov SR na 
kolorektálny karcinóm v rokoch 1980 – 2005  

(zdroj: NCZI SK) 
 

Do novej revízie OVD obyvateľstva SR sme sa rozhodli zaradiť aj odporúčanú dávku 
cholesterolu ako významnú a vo viacerých smeroch esenciálnu biogénnu látku (tab. 2). 
Viaceré práce z predchádzajúcich rokov (6, 13, 16) potvrdzujú síce vzostup 
kardiovaskulárnych príhod so zvyšovaním cholesterolémie, a to evidentné riziko pri hladinách 
> 6,8 mmol/l a výrazné pri hladinách > 7,2 mmol/l, ale potvrdili pritom i novú skutočnosť. 
Zistili prekvapujúci nález, a to, že množstvo cholesterolu v krvi < 4,1mmol/l a hlavne < 3,6 
mmol/l je spojené s vyššou úmrtnosťou než pri rizikovej hypercholesterolémii > 7,2 mmol/l, 
čo sa potvrdilo v 6-ročnej simvastatínovej štúdii Matsuzakiho a spol. (11) (obr. 13). Vyplýva 
z toho konštatovanie, že súčasne odporúčaná optimálna cholesterolémia < 5,2 mmol/l je 
nesprávne stanovená, nakoľko neurčuje limity pre veľmi nízke a pritom značne rizikové 
množstvá celkového cholesterolu. Aj hodnotenie štúdie MRFIT po 12 rokoch dospelo 
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k záveru, že pre náhle cievne mozgové príhody boli cholesterolémie < 4,16 mmol spojené s 2-
násobne zvýšeným rizikom (13). Uvedené zvýšené riziko sa týka aj úmrtnosti na rakovinu 
pečene a pankreasu, cirhózu pečene a na samovraždy. Potrebné je preto korigovať 
odporúčanie pre množstvo celkového cholesterolu podľa návrhu, ktorý uvádzame v tab. 3 (3). 
 

Tab. 2. Esenciálne funkcie cholesterolu u človeka 

Cholesterol spolu s fosfolipidmi je základnou zložkou membránových lipoproteínov všetkých buniek, znižuje 
permeabilitu bunkových membrán. 

Mozog obsahuje asi 25 % celkového cholesterolu v tele, endogénna syntéza v astrocytoch a neurónoch. Plní 
tu funkcie štruktúrne, zabezpečuje prenos signálov v synapsách neurónov. Najvýznamnejšia úloha počas 
intrauterinného vývoja – spolu s taurínom – podporuje vývoj mozgu – myelinizáciou centrálneho 
a periférneho nervového systému, ako aj celkovú morfogenézu. 

Je esenciálny v gravidite pre optimálny vývoj plodu. 

Predstavuje prekurzor steroidných hormónov (preto jeho vysoký obsah i s vit. C v nadobličke), rovnako aj 
pohlavných hormónov. 

Je základným substrátom pre tvorbu žlčových kyselín, potrebných pre digesciu a rezorbciu tukov a aj 
liposolubilných vitamínov (A, D, E, K a betakaroténu). 

Predstavuje zdroj, ako 7-dehydrocholesterol substrát endogénneho vitamínu D v koži po ultrafialovej 
iniciácií jeho biotransformácie. 

Nové kľúčové úlohy vitamínu D, skôr hormonálnej látky, v prevencii aterosklerózy a KVCH, ale aj 
niektorých onkologických – súvisiacich v prevencii s dostatkom cholesterolu a tým i vitamínu D. 
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Obr. 13. Relatívne riziko úmrtia zo všetkých príčin v závislosti od hladiny cholesterolu v krvi u pacientov 
liečených simvastatínom (zdroj: Matsuzaki et al, 2002) 

 
Potravinový cieľ predstavuje zmeniť súčasnú štruktúru výživy populácie (vyjadrenú 

pomerom potraviny živočíšne : rastlinné = 40 : 60 %) postupne na juhoeurópsky 
vegetabilnejší typ so 65 – 70 % podielom rastlinných potravín, ako je to vo viacerých 
vyspelých krajinách. Požiadavky na uplatnenie takého nového stereotypu stravovania je 
potrebné adresovať poľnohospodárskej prvovýrobe, spracovateľom potravín a popritom 
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individuálnej spotrebe potravín v rodine, najmä celej sfére spoločného stravovania, ako 
najúčinnejšiemu nástroju realizácie správnej výživy.  
 
Tab. 3. Nové hodnotenie hladín cholesterolu a používanie statínov (4) 

Hladina celkového 
cholesterolu v krvi 

Vplyv na kardiovaskulárne ochorenie a dĺžku 
života 

Použitie statínov 

< 4,2 mmol/l vysoké riziko úmrtia z rôznych príčin zákaz použitia 
4,2 – 5,1 mmol/l ideálny stav zákaz použitia 

5,2 – 6,2 mmol/l 
hraničný stav + obezita, fajčenie a inak zvýšené 
kardiovaskulárne riziko 

podľa uváženia rizika 

> 6,2 mmol/l vysoké kardiovaskulárne riziko intenzívne použitie statínov 

 
Žiada sa vytýčiť cieľ, aby spoločné stravovanie vytvorilo osobitnú spotrebnú oblasť so 

špecifickými požiadavkami na charakter a výživovú hodnotu potravín pri uspokojovaní 
diferencovaných výživových potrieb stravníkov. Zariadenia spoločného stravovania, najmä 
určené pre seniorov, by mali poskytovať v žiaducom rozsahu diéty liečebnej výživy. Táto 
požiadavka sa týka aj výrobcov potravín, ktorí popri bohatom sortimente výrobkov dojčenskej 
a detskej výživy, výrobkov pre športovcov, manažérov a iné skupiny populácie, musia 
zabezpečiť vhodné potraviny aj pre demograficky významnú časť populácie – osoby 
seniorského veku, ktoré majú do r. 2040 tvoriť v Európe 25 % zastúpenie populácie. Je to 
vyšší podiel, ako v súčasnosti predstavuje mladá generácia. Tento trend sa očakáva a v plnom 
rozsahu uplatní i v našej populácii s predpokladom, že sa podiel osôb v seniorskom veku zo 
súčasného zastúpenia necelých 11 % k horizontu roka 2004 zvýši na viac ako 20 %.  

Žiaľ, presne opačný trend sa uplatní v našej mladej generácii, ktorá sa zo súčasných 
necelých 19 % zníži do r. 2040 iba na 11 % zastúpenie v populácií. Uvedený nepriaznivý 
demografický fenomén možno jednoznačne považovať za civilizačný paradox, uplatneniu 
ktorého by sa malo komplexnými sociálno-ekonomickými opatreniami všemožne snažiť 
zabrániť alebo aspoň spomaliť jeho vývoj. 

 
Záver 

V práci prezentujeme výsledky vývoja spotrebnej situácie a prevalencie metabolických 
chorôb v populácií SR. Poukazujeme na ich závažnosť úmrtnosťou v klasifikačných 
skupinách chorôb a cielene na nepriaznivý vývoj úmrtnosti na kolorektálny karcinóm 
obyvateľov SR.  

Komparáciou a podrobnou analýzou získaných údajov sú vytýčené ciele a smery vývoja 
štandardu výživy so zreteľom na novú revíziu OVD obyvateľstva SR. Tieto sú adresované 
sfére spoločného stravovania, výrobcom a spracovateľom potravín, ako aj individuálnemu 
stravovaniu v rodine. 

Zdôrazňuje sa význam nových pohľadov na úlohu cholesterolu, jeho esenciálne 
fyziologické funkcie a potrebu korekcie dosiaľ platných kritérií pre posúdenie jeho 
rizikovosti, ktoré uvádzame v práci. Poskytujú sa údaje pre hodnotenie štruktúry sacharidovej 
dávky a požiadavka hodnotenia ich účinnosti prostredníctvom glykemických indexov 
a vyjadrenia celodennej glykemickej záťaže organizmu.  
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Účinné opatrenia na zlepšenie aktuálnej nepriaznivej situácie v prevalencii uvedených 
chronických chorôb v populácií je potrebné realizovať v rámci jednotlivých národných 
preventívnych programov, ktoré obsahujú i vypracované opatrenia v oblasti výživy 
a celkového životného štýlu obyvateľstva SR.  
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Nebezpečenstvo nadhmotnosti zvýrazňuje najmä skutočnosť, že sa považuje za 
predstupeň obezity. Nadhmotnosť sa označuje aj ako prvé štádium obezity. Kým donedávna 
sa za nezávislý rizikový faktor predčasnej aterosklerózy pokladala len obezita, dnes sa už vie, 
že okrem obezity aj nadhmotnosť je dokázaným rizikovým faktorom pre rozvoj aterogénnej 
dyslipidémie, artériovej hypertenzie, diabetes mellitus 2. typu a metabolického syndrómu (3). 

Dyslipidémia charakterizovaná zvýšenou alebo zníženou sérovou koncentráciou lipidov 
a lipoproteínov je významným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení. 
V súčasnosti patrí medzi hlavné príčiny celosvetovej kardiovaskulárnej úmrtnosti, a preto 
musí byť strategickým cieľom v prevencii kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti (4).  

Vývoj dyslipidémie často začína a prejavuje sa rôznymi abnormalitami v spektre sérových 
lipidov už v detskom veku alebo v období adolescencie v úzkej súvislosti s nezdravou 
výživou a nedostatočnou pohybovou aktivitou (5).  

 
Cieľ práce 

Zistiť kardiovaskulárne riziko u mladých dospelých – vysokoškolákov 1. ročníka – 
s nadhmotnosťou na základe odchýlok v metabolizme lipidov a apolipoproteínov. 

 
Materiál a metódy 

Určovali sme koncentráciu apolipoproteínov: apo A-I, apo B100, apo C-III, lipidov: 
celkového cholesterolu (TCH), triacylglycerolov (TG), cholesterolu non HDL (non HDL-
CH), cholesterolu HDL (HDL-CH) a hodnotu aterogénnych indexov apo B100/apo A-I 
a TG/HDL-CH v krvnom sére u 21 vysokoškolákov s nadhmotnosťou (BMI = 27 ± 1 kg.m-2) 
s vekovým priemerom 20 ± 2 rokov (NV). Do kontrolnej skupiny sme zaradili 23 

                                                 
1 Práca bola podporená grantovým projektom: VEGA 1/0456/11 
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vysokoškolákov s normálnou telesnou hmotnosťou (BMI = 23 ± 2 kg.m-2) porovnateľného 
vekového priemeru (K). 

Koncentráciu apo A-I a apo C-III sme určovali metódou RID pomocou japonských plate 
(fy Daiici, Tokyo) a koncentráciu apo B100 pomocou EIA metódy za použitia nemeckých 
antisér a štandárd (Behringwerke, Marburg). Koncentráciu TCH, TG a HDL-CH sme určovali 
pomocou českých biochemických setov (fy Pliva-La-Chema), koncentráciu non HDL-CH a 
hodnoty aterogenných indexov sme vypočítali z príslušných matematických formúl. 

 
Výsledky 

Koncentráciu apolipoproteínov, lipidových parametrov a hodnotu aterogénnych indexov 
znázorňujeme graficky. Zistili sme štatisticky význame zníženú sérovú koncentráciu 
protektívneho apo A-I v skupine vysokoškolákov s nadhmotnosťou (NV) v porovnaní 
s kontrolnou skupinou (K, p < 0,01, obr. 1). Opačná situácia bola v prípade koncentrácie pro-
aterogenného apo B100, keďže jeho koncentrácia bola signifikantne zvýšená v skupine NV (p 
< 0,001, obr. 2). 
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Obr. 1. Rozdiely v koncentrácii apoA-I 

Graf 2.  ROZDIELY  V  KONCENTRÁCII  apoB 100
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Obr. 2. Rozdiely v koncentrácii apoB100 

 

V skupine NV bola štatisticky významne zvýšená aj koncentrácia apo C-III (p < 0,001, 
obr. 3). Z aterogénnych lipidov sme zistili signifikantne zvýšenú sérovú koncentráciu TCH (p 
< 0,01) a TG (p < 0,001) (obr. 4, 5). U vysokoškolákov s nadhmotnosťou bola štatisticky 
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významne zvýšená aj koncentrácia veľmi aterogenného non HDL-CH (p < 0,01, obr. 6). 
Koncentrácia protektívneho HDL-CH bola signifikantne znížená (p < 0,01, obr. 7).  
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Obr. 3. Rozdiely v koncentrácii apoC-III    Obr. 4. Rozdiely v koncentrácii TCH 
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Obr. 5. Rozdiely v koncentrácii TG            Obr. 6. Rozdiely v koncentrácii non HDL-CH 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

m
m

ol
.l

-1

NV                              K

p<0,05

 
Obr. 7. Rozdiely v koncentrácii HDL-CH 

 

Hodnota aterogénneho indexu apo B100/apo A-I, ako aj indexu inzulínovej rezistencie 
TG/HDL-CH, bola štatisticky významne zvýšená (p < 0,001, obr. 8 – 9).  

 
Diskusia 

Obezita, ale podľa najnovších poznatkov aj nadhmotnosť je významným rizikovým 
faktorom predčasnej aterosklerózy. Hlavné nebezpečenstvo obezity spočíva v tom, že 
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zvyčajne iniciuje vznik nebezpečnej dyslipidémie, hlavného rizikového faktora predčasnej 
aterosklerózy, ako aj metabolického syndrómu (4). Dávnejšie sa spomínala dyslipidémia 
najmä u dospelých ľudí stredného a vyššieho veku. V súčasnosti nie je cudzím pojmom ani 
v pediatrických ambulanciách, keďže dyslipidémia patrí v súčasnosti medzi 
najfrekventovanejšie metabolické choroby detského veku.  
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Obr. 8. Rozdiely v hodnote indexu apoB100/apoA-I           Obr. 9. Rozdiely v hodnote indexu TG/HDL-CH 
 
Viaceré experimentálne a klinické štúdie dokázali, že sérová koncentrácia aterogénnych 

apolipoproteínov má lepšiu výpovednú hodnotu pre stanovenie miery rizika predčasnej 
aterosklerózy ako koncentrácia sérových lipidov (6). Medzi najspoľahlivejšie biochemické 
markery signalizujúce prítomnosť predčasného vývoja aterosklerózy aj u adolescentov patrí 
zvýšená sérová koncentrácia aterogénneho apo B a apo C-III, ako aj znížená sérová 
koncentrácia protektívneho apo A-I (2, 6). Autori Blackett a spol. dokázali významnú 
koreláciu medzi obezitou, zvýšenou sérovou koncentráciou apo B, apo C-III a inzulínovou 
rezistenciou, a teda aj vznikom metabolického syndrómu u indických obéznych adolescentov 
(1).  

 
Záver 

Naše výsledky svedčiace o zvýšených hodnotách aterogenných apolipoproteínov (apo B, 
apo C-III) a lipidových parametrov (TCH, TG, non HDL-CH) vrátane hodnôt aterogenných 
indexov (apo B100/apo A-I a TG/HDL-CH), respektíve znížené hodnoty protektívneho apo A-I 
a HDL-CH, dokazujú dyslipidémiu u našich probandov s nadhmotnosťou. Môžeme teda 
vysloviť obavu, že uvedení vysokoškoláci sú vo zvýšenej miere ohrození vznikom predčasnej 
aterosklerózy a metabolického syndrómu. 
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Jedným z významných faktorov vonkajšieho prostredia na ochranu a podporu zdravia 
jedinca je výživa. Zdravá (racionálna, správna) výživa by mala byť súčasťou životosprávy 
každého človeka, pretože sa podstatnou mierou podieľa na ovplyvňovaní kvality a dĺžky 
života. Zdravá výživa predstavuje systém, ktorý kvalitou a kvantitou živín a ostatných 
biogénnych látok, úpravou pokrmov, spôsobom a rytmom prijímania denných jedál 
zodpovedá odporúčaniam podľa súčasných vedeckých poznatkov (1, 4). Zabezpečuje 
všestranný harmonický psychický a fyzický vývoj organizmu, vytvára predpoklady vysokej 
výkonnosti a funkčnej zdatnosti, reprodukcie zdravého potomstva, ako aj prevencie 
chronických ochorení (kardiovaskulárnych, metabolických a niektorých nádorových 
ochorení). Dôležité sú: 

1. Striedmosť v jedení – energetický príjem stravou by mal zodpovedať výdaju energie 
fyzickou a psychickou prácou, aby energetická bilancia organizmu bola vyrovnaná.  

2. Kvalitatívna vyváženosť stravy – zabezpečuje ju optimálny podiel základných živín na 
tvorbe energie – bielkoviny (10 – 15 %) : tuky (25 – 30 %) : sacharidy (55 – 65%).  

3. V strave majú byť zastúpene živočíšne zdroje plnohodnotných bielkovín s nízkym 
obsahom tuku, ako aj rastlinné zdroje (1 : 1). Denná dávka bielkovín sa odporúča 0,6 – 1 g/kg 
telesnej hmotnosti. V dennej tukovej dávke (0,8 – 1 g/kg telesnej hmotnosti), rešpektujúc 
najnovšie poznatky o aterogenéze, by mali byť dostatočne zastúpené mono- (n-9) a 
viacnenasýtené (n-6 a n-3) mastné kyseliny z rastlinných olejov a morských živočíchov. 
Naopak, čo najviac treba obmedzovať živočíšne tuky s vysokým obsahom nasýtených 
mastných kyselín a cholesterolu. Príjem cholesterolu stravou by nemal presiahnuť 300 
mg/deň. Sacharidová dávka (5 – 6 g/kg telesnej hmotnosti) by mala pozostávať hlavne 
z komplexných sacharidov vrátane nestráviteľných (vláknina). Potrebná dávka vlákniny je 
približne 30g/deň. Rafinovaný cukor treba, naopak, obmedzovať (50 – 70g denne), aby podiel 
sacharózy na tvorbe energie nepresiahol 10 %. Správna výživa by mala zabezpečovať aj 
dostatočný prísun mikronutrientov (vitamínov, stopových prvkov a minerálnych látok), ktoré 
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spolu s ostatnými biologicky aktívnymi zložkami stravy pôsobia preventívne a znižujú riziko 
viacerých závažných ochorení (srdcovo-cievnych, onkologických, metabolických). 

4. Príjem kuchynskej soli je potrebné redukovať pod 5 g v celodennej strave, čo znamená 
obmedzovať konzumáciu najmä presolených hotových výrobkov (údeniny, slané syry, solené 
pečivo, lupienky a iné). Pri kulinárnej úprave (mali by sa uprednostňovať šetrné postupy ako 
dusenie a varenie) sa na dochucovanie stravy odporúča používať koreniny a bylinkové vňate 
ako náhradu soli. 

5. Pitný režim. Dostatočný príjem tekutín (najlepšie pramenitá čistá voda, minerálne vody, 
menej vhodné sú sladené nápoje) je súčasťou správnej výživy. Odporúča sa konzumácia 
približne 2,5 až 3 litre tekutín denne. Pri alkoholických nápojoch (nie sú súčasťou pitného 
režimu) sa, naopak, odporúča čo najväčšia striedmosť. 

6. Okrem kvantitatívnej a kvalitatívnej stránky je dôležitou zložkou správnej výživy 
optimálne rozdelenie celodennej stravy na 4 až 6 denných jedál (v závislosti od veku a 
podmienok práce) a ich pravidelná konzumácia (1, 4, 5, 9). 

Cieľom našej práce bolo zhodnotiť stravovacie návyky a výživu vysokoškolských 
študentov vo vzťahu k základným nutričným odporúčaniam. Chceli sme posúdiť, nakoľko 
poslucháči lekárskej fakulty svoje relatívne lepšie nutričné vedomosti a vyššie zdravotné 
uvedomenie aplikujú v osobnom živote a v životospráve.  

 
Materiál a metódy 

Hodnotili sme súbor 3 152 vysokoškolákov – študentov medicíny. Ide o vzdelanostne 
homogénny súbor mladých, zdravých osôb s relatívne dobrými vedomosťami o prevencii a 
zásadách zdravej výživy. Mužov bolo 1 042 (33,1 %), ich priemerný vek 22,8 ± 1,6 rokov; 
žien bolo 2 110 (66,9 %) a ich priemerný vek bol 22,6 ± 1,3 rokov.  

Výživové a stravovacie zvyklosti sme vyšetrovali pomocou stravovacej anamnézy (24-
hodinový recall, frekvenčná analýza spotreby potravinových komodít a režim stravovania). S 
využitím slovenskej Banky dát zloženia potravín a programu Výživa sme získali komplexné 
informácie o príjme živín a energie, ako aj o výživovej spotrebe vysokoškolákov. Presné 
informácie o energetickom výdaji a intenzite fyzickej aktivity študentov sme získali z 24-
hodinového záznamu vykonávaných činností.  

Štatistické spracovanie: výsledky sme hodnotili pomocou programov Microsoft Office 
Excel, Epi Info (verzia 3.5.1, 2008). Použili sme metódy popisnej štatistiky a chí kvadrátový 
test. 

 
Výsledky a diskusia 

Výživa ako významný faktor životného štýlu zohráva dôležitú úlohu v udržovaní dobrého 
zdravotného stavu a spolu s ďalšími faktormi významne ovplyvňuje chorobnosť a úmrtnosť 
ľudí (2, 9). Zistili sme, že stravovacie návyky vysokoškolákov nie sú optimálne, i keď 
v porovnaní s celkovou výživovou situáciou nášho obyvateľstva môžeme konštatovať, že 
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najzávažnejšie výživové excesy a deficity (nadmerný príjem energie, tukov, bielkovín a 
nedostatok C vitamínu) vo výžive študentov neboli natoľko výrazné (3, 8). 

Kvalitatívnu stránku výživy študentov, teda biologickú hodnotu celodennej stravy sme 
posudzovali výpočtom hodnôt príjmu energie a živín (tab. 1).  

 
Tab. 1. Hmotnosť stravy, príjem energie a živín v súbore mužov a žien 

Ukazovateľ 
 Muži (n = 1 042) 

x  ± SD 
OVD 

Ženy (n = 2 110) 

x  ± SD 
OVD 

Celkové bielkoviny [g] 114,5 ± 44,9 66 73,7 ± 31,5 *** 52 
Živočíšne bielkoviny [g] 66,1 ± 34,6 33 39,2 ± 24,4 *** 26 
Celkové tuky [g] 137,4 ± 61,4 80 89,3 ± 44,6 *** 65 
Kyselina linolová [g] 14,5 ± 12,0 8 9,2 ± 14,8 ** 7 
Cholesterol [mg] 440,1 ± 290,9 300 260,0 ± 190,0 ** 300 
Celkové sacharidy [g] 429,3 ± 169,2 442 314,6 ± 116,8 *** 369 
Vláknina [g] 23,8 ± 13,8 26 19,1 ± 10,3 *** 22 
Soľ [g] 14,7 ± 6,6 5 7,3 ± 6,6 *** 5 
Horčík [mg] 432,8 ± 189,4 400 333,5 ± 149,9** 350 
Vápnik [mg] 1 214,9 ± 641,7 1 000 881,9 ± 459,9 *** 900 
Vitamín C [mg] 1 16,7 ± 116,4 80 113,5 ± 102,2 75 
Vitamín E [mg] 27,1 ± 20,6 12 17,2 ± 13,8 ** 12 
Energetický príjem [MJ] 14,4 ± 5,1 11,5 9,9 ± 3,5 *** 9,5 
Hmotnosť celodennej stravy [g] 3 331,6 ± 1158,9  2 705,6 ± 908,4 ***  

OVD (Odporúčané výživové dávky, 1997)  
***p < 0,001 
** p < 0,01  

 

Pri väčšine ukazovateľov (hmotnosť stravy, energetický príjem a príjem živín) sú 
priemerné hodnoty v súbore mužov štatisticky významne vyššie než v súbore žien. Odlišnosti 
v príjme energie a živín oboch pohlaví sú podmienené intersexuálnymi rozdielmi. Somatické, 
morfologické a fyziologické špecifiká oboch pohlaví sa premietajú aj do požiadaviek na ich 
nutričnú saturáciu (7). Najvhodnejším kritériom na posúdenie výživy študentov je výpočet 
plnenia odporúčaných výživových dávok – OVD (6), (obr. 1).  

Pri výpočte plnenia OVD sme použili korigované hodnoty prijatej energie a živín (t.j. 
očistené od priemerných strát, ku ktorým dochádza počas manipulácie s potravinami 
a kulinárnej prípravy). Z grafu je zrejmé, že i keď energetický príjem študentov sa pohybuje 
v rozpätí ± 10 % odporúčania, ich príjem živín nie je adekvátny. Príjem bielkovín, tukov, 
cholesterolu (u mužov) je nadmerný, príjem soli extrémne vysoký, na druhej strane príjem 
vlákniny, vitamínu C, vápnika a horčíka (u žien) nedosahuje odporúčané hodnoty. 

Zastúpenie živín nebolo vo vzájomne vyhovujúcich pomeroch, najmä u mužov. Napríklad 
podiel živočíšnych bielkovín z celkového príjmu bielkovín bol u mužov 58 % (u žien 53 %), 
čo svedčí o prevahe živočíšnej zložky stravy. 

O veľkej nevyváženosti príjmu živín svedčí aj pomer sodíka a draslíka Na/K (optimum 
1/1), ktorý bol v strave študentov veľmi nepriaznivý (muži 4,5/1; ženy 3,2/1) a svedčí o 
nedostatku zdrojov draslíka (ovocie, zelenina) a nadbytku soli. Vysoký príjem soli v strave, 
najmä pri súčasnom nízkom príjme draslíka tesne súvisí so zvýšenými hodnotami TK a 
s prevalenciou hypertenzie v našej populácii. Odporúča sa jedlá neprisáľať, vyhýbať sa 
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slaným jedlám (najmä konzervovaným), konzumovať jedlá pripravené z čerstvých surovín. 
Diétna intervencia v prevencii hypertenzie znamená predovšetkým zvýšenie konzumácie 
ovocia, zeleniny a rýb, príjmu draslíka, vápnika, horčíka a nenasýtených mastných kyselín, 
a naopak, obmedzenie celkového príjmu tukov, nasýtených mastných kyselín a jednoduchých 
sacharidov v strave (2, 5). 
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Obr. 1. Príjem energie a živín – plnenie OVD (100 %) v súbore mužov a žien 

 
Pomer vápnika a fosforu Ca/P (s optimom 1/1, maximálne 1/1,5) určuje zastúpenie a 

pomer hlavných zdrojov týchto minerálnych látok v strave (mlieka a mäsa). V strave 
študentov bolo zastúpenie vápnika a fosforu v rozpätí odporúčaní (muži 1/1,5 a ženy 1/1,4).  

Dôležitým kvalitatívnym ukazovateľom biologickej hodnoty stravy je zastúpenie a podiel 
hlavných živín na celkovej energii stravy. V strave mužov aj žien sa ukázala značná 
dysbalancia v pomere bielkovín, tukov a sacharidov. Oproti odporúčanému pomeru 9,6 : 26,2 
: 64,2 pre mužov sme zistili u našich mužov zvýšený podiel bielkovín (13,4 %) s prevahou 
živočíšnych, veľmi vysoký podiel tukov (36,3 %) a nedostatočný podiel sacharidov (50,3 %). 
V strave žien je odporúčaný pomer 9,2 : 25,8 : 65,0 (6). V našom súbore žien sme zistili vyšší 
podiel bielkovín (11,5 %), ale bez výraznej prevahy živočíšnych, vysoký podiel tukov 
(33,1 %) a nízky podiel sacharidov (55,4 %).  

Nepriaznivé výsledky rozboru stravy študentov sú dôsledkom ich nevyváženej 
potravinovej skladby (obr. 2).  

Muži konzumujú viac mäsa a mäsových výrobkov, vajec a obilninových výrobkov, ale ich 
konzumácia ovocia, zeleniny, zemiakov a strukovín je nízka. Práve takáto nevyváženosť 
v spotrebe potravín má za následok nadmerný príjem rizikových nutrientov (tuky, cholesterol, 
soľ) a nedostatok ochranných nutrientov (vláknina, vitamín C) u mužov. Ženy konzumujú 
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viac ovocia a ovocných výrobkov než muži, ale ako vidieť na obr. 2, pre všetkých 
potravinových komoditách sú hodnoty žien nízke, 100 %é plnenie ODP (11) dosahujú ženy 
len v komoditách hydinové mäso a obilninové výrobky. S tým súvisí aj častejší deficit 
ochranných nutrientov (horčík, vápnik, vláknina, vitamín C) u žien než u mužov. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

ovocie a výrobky

zelenina a výrobky

strukoviny

zemiaky

obilniny a výrobky

vajcia

konzumné mlieko

ryby

hydina

hovädzie, teľacie

bravčové 

mäso celkom

muži
ženy

[% ODP]

p<0,01

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,01

p<0,001

p<0,001

p<0,05

 
Obr. 2. Spotreba potravín v súbore mužov a žien – porovnanie s ODP (11) 

 
Aj vyhodnotenie odpovedí študentov ohľadom frekvencie konzumácie vybraných 

potravín poukázalo na závažné nedostatky v ich výžive (tab. 2). Takmer polovica mužov 
a tretina žien nekonzumuje denne ovocie a zeleninu. Polovica študentov (mužov aj žien) 
uvádza zriedkavú konzumáciu rýb. Naopak, relatívne vysoké sú podiely študentov (najmä 
mužov), ktorí denne konzumujú údeniny, fastfoody a sladkosti.  

Dôležitou súčasťou zdravej výživy je popri kvalite a kvantite konzumovanej stravy 
rytmus stravovania, resp. rozloženie celodennej energetickej dávky počas dňa (10). Za 
optimálne sa považuje rozdelenie stravy na viacero denných jedál (5 až 6), pričom dôraz sa 
kladie na pravidelný každodenný príjem. Priemerne konzumujú naši študenti (muži aj ženy) 4 
jedlá denne (tab. 3).  

Výraznejšie rozdiely medzi mužmi a ženami sú v pravidelnosti konzumácie jednotlivých 
denných jedál. Pokiaľ raňajky, desiatu a olovrant častejšie pravidelne každý deň konzumujú 
ženy, večerná konzumácia jedla je významne častejšia u mužov (obr. 3).  

Celkový príjem tekutín majú študenti nedostatočný. Muži konzumujú väčšie množstvo 
nápojov než ženy (1,5 vs. 1,2 litre). Udávajú častejšiu konzumáciu nealkoholických aj 
alkoholických nápojov (tab. 4). Pijú viac vody, minerálnych vôd, sladených a 
povzbudzujúcich limonád. Ženy pijú viac rôznych čajov, kávy, ovocných (zeleninových) štiav 
a džúsov než muži. 
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Tab. 2. Frekvencia konzumácie vybraných potravín 

Potravina Frekvencia 
Muži (n = 1 042) 

 [%] 
Ženy (n = 2 110) 

 [%] 
Denne, takmer denne 54,6 70,9 * 

1- až 2-krát týždenne 36,9 24,0 Ovocie 
Zriedkavejšie 8,5 5,1 
Denne, takmer denne  59,6 71,0  

1- až 2-krát týždenne 34,7 22,8 Zelenina 
Zriedkavejšie 5,8 6,2 
Denne, takmer denne 23,5 7,1 ** 

1- až 2-krát týždenne 44,9 29,4 Údeniny 
Zriedkavejšie 31,6 63,5 ** 

Denne, takmer denne 8,5 8,2 
1- až 2-krát týždenne 43,3 39,6 Ryby 
Zriedkavejšie 48,2 52,2 
Denne, takmer denne 30,4 35,0 
1- až 2-krát týždenne 42,0 38,0 Sladkosti 
Zriedkavejšie 27,7 27,0 
Denne, takmer denne 15,7 7,7 * 

1- až 2-krát týždenne 38,6 21,3 Fast food 
Zriedkavejšie 45,8 71,0 ** 

*  p < 0,05; ** p < 0,01 
 
Tab. 3. Počet denných jedál v súbore študentov 

Ukazovateľ Muži (n = 1 042) Ženy (n = 2 110) 
3 a menej jedál denne [%] 31,7 27,0 
4 jedlá [%]  36,1 39,1 

5 a viac jedál denne [%]  32,2 33,9 

Priemerný počet jedál [x  ± SD] 4,05 ± 1,04 4,09 ± 1,0 

  
O kvantitatívnej primeranosti výživy človeka vo vzťahu k jeho fyzickej aktivite najlepšie 

vypovedá posúdenie príjmu energie vo vzťahu k jej výdaju (4, 10). Energetická bilancia 
študentov – mužov je nevyvážená, muži majú vyšší priemerný príjem energie než výdaj (tab. 
5).  
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Obr. 3. Pravidelná konzumácia denných jedál v súbore študentov (n = 3 152) 
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Tab. 4. Študenti – konzumácia vybraných nápojov viackrát týždenne až denne  

Nápoj  Muži (n = 1 042) 
[%] 

Ženy (n = 2 110) 
[%] 

Sladené nealkoholické nápoje 77,7 50,8 ** 
Pivo 54,4 15,6 ** 
Víno 25,3 15,5* 
Destiláty 19,1 5,3 ** 

*  p < 0,05; ** p < 0,01 
 

Tab. 5. Energetická bilancia študentov 

Ukazovateľ 
Muži (n = 1 042) 

x  ± SD 

Ženy (n = 2 110) 

x  ± SD 
Energetický príjem [MJ] 14,4 ± 5,1 9,9 ± 3,5 *** 

Energetický výdaj [MJ] 12,1 ± 3,6 9,8 ± 2,7 *** 

Energetická bilancia  + 2,3 ± 6,0 + 0,1 ± 4,4 *** 

Index EP/EV  1,27 ± 0,62 1,07 ± 0,48 *** 

*** p < 0,001 
 
Až 66,5 % mužov a 39 % žien malo pozitívnu energetickú bilanciu. Podobne hodnota 

indexu EP/EV je u mužov vyššia než 1. Výrazný nadpríjem energie v porovnaní s jej 
výdajom, teda index EP/EV > x + SD, malo však menej mužov (14,1 %) a žien (14,7 %). 

Z hľadiska prevencie a podpory a ochrany zdravia sa odporúča konzumovať pestrú 
a vyváženú stravu, ktorá zodpovedá vykonávanej fyzickej aktivite, energetickým a nutričným 
požiadavkám na udržanie normálnej hmotnosti (2, 4, 5). Vo výživových a režimových 
usmerneniach našich študentov bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť najmä týmto 
zisteniam: 

− individuálny príjem energie vysokoškolákov nie je v súlade s ich výdajom energie, 
kumulovanie celodennej stravy do malého počtu jedál počas dňa a nepravidelný 
stravovací režim sa vyskytujú u mužov aj žien, 

− podiel bielkovín a tukov na dennom energetickom príjme vysokoškolákov je vysoký, 
nadmerný je najmä obsah skrytých tukov v strave mužov. Nežiaduco vysoká je 
konzumácia mäsových výrobkov, šalátov, sladených nealkoholických nápojov a iných 
nezdravých potravín, najmä u mužov, 

− nedostatočná fyzická aktivita študentov – 31,8 % študentov udáva žiadnu pravidelnú alebo 
len minimálnu fyzickú aktivitu denne. Polovica študentov neuviedla žiadnu športovú 
aktivitu v celodenných záznamoch o vykonávaných činnostiach (častejšie ženy). 
 
Záver 

Za najvážnejšie chyby v stravovaní študentov možno považovať nepravidelnosť a 
tendenciu k večernému prejedaniu sa (najmä muži), nadmerný príjem soli, tukov a 
cholesterolu, veľkú nevyváženosť živočíšneho a rastlinného podielu stravy (najmä muži), čo 
sa následne nepriaznivo prejavuje vo vzájomnom pomere dôležitých výživových faktorov. Pri 
kvantitatívnej primeranosti strava študentov vykazovala kvalitatívne disproporcie, čo 
potvrdilo i zhodnotenie tzv. spotrebného koša študentov. Nedostatočná je spotreba mlieka a 
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mliečnych výrobkov, strukovín, zemiakov, zeleniny a ovocia a čierneho chleba. Nadmerne sa 
konzumujú najmä údeniny, sladkosti a múčne výrobky z bielej múky. Výsledkom takéhoto 
zloženia stravy je nedostatočný príjem vlákniny a potrebných mikronutrientov. U študentov 
dominuje vyššia konzumácia živočíšnych produktov a nezdravých potravín. Nízka spotreba 
rastlinných zdrojov potravy sa týka rovnako mužov aj žien.  

Možnosť nápravy chýb vo výžive a stravovacích návykov študentov vidíme aj v oblasti 
pedagogického procesu. Súčasťou celého výučbového programu na lekárskych a iných 
zdravotníckych fakultách by malo byť maximálne úsilie o zefektívnenie a zatraktívnenie 
edukácie študentov o zásadách racionálnej životosprávy. 
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Na problematiku stravovacích zvyklostí, postoj k potravinám a vnímanie ich potrebných 
zmien u vysokoškolských študentov opakovane poukazujú práce viacerých autorov na 
Slovensku i v zahraničí (1).  

Zdravá výživa má zabezpečiť normálnu činnosť organizmu u dospelých a v detskom 
veku, normálny telesný a duševný vývoj. Má obsahovať dostatočné množstvo 
makronutrientov na pokrytie energetických a funkčných požiadaviek organizmu a adekvátne 
množstvo tekutín, minerálnych látok a mikronutrientov (2). Výchova populácie k zdravej 
výžive založená na vedeckých poznatkoch je dôležitým prostriedkom primárnej prevencie. 

Do zdravého spôsobu života človeka prináleží primeraná a hlavne pravidelná pohybová 
aktivita, pretože svojimi fyziologickými a psychologickými účinkami spolupôsobí pri 
odstraňovaní psychickej a telesnej únavy (3). Podieľa sa aj na pestovaní zdravého životného 
štýlu a prevencii niektorých chronických chorôb. 

 
Materiál a metódy 

Pomocou dotazníkovej metódy sme zisťovali a následne porovnávali rozdiely vo výžive 
a v pohybovej aktivite študentov štvrtých ročníkov Lekárskej a Právnickej fakulty Univerzity 
P. J. Šafárika v Košiciach v období od decembra 2010 do januára 2011 a od decembra 2011 
do januára 2012. Výskumnú vzorku tvorilo 300 respondentov vo veku od 21 – 28 rokov. 
Študenti práva tvorili 150 člennú skupinu a študenti medicíny taktiež 150 člennú skupinu. 
Návratnosť z celkového počtu 300 respondentov bola 99,6 % (n = 299), z toho 72 % (n = 107) 
dotazníkov vyplnili ženy a 28 % (n = 42) muži z Lekárskej fakulty a 56,6 % (n = 85) 
dotazníkov vyplnili ženy a 43,4 % (n = 65) vyplnili muži z Právnickej fakulty. Zber dát sme 
uskutočňovali pomocou anonymných dotazníkov, ktoré zahŕňali otázky týkajúce sa výživy 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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a pohybovej aktivity respondentov. Výsledky dotazníkov sme spracovali v programe 
Microsoft Excel a pomocou základných štatistických metód.  

 
Výsledky a diskusia 

Racionálna výživa a správny stravovací režim sú hlavným pilierom zdravého spôsobu 
života. Výživa je významný faktor životného štýlu a zohráva dôležitú úlohu v udržovaní 
dobrého zdravotného stavu. Výživa je súbor pochodov, prostredníctvom ktorých organizmus 
prijíma a metabolizuje požívatiny nevyhnutné na stavbu a obnovenie tkanív, na zabezpečenie 
fyziologických funkcií a na pokrytie energetického výdaja (4). 

Spoločne s genetickými dispozíciami a fyzickou aktivitou sa podieľa na výživnom stave 
jedinca. Je aj prostriedkom v primárnej prevencii civilizačných ochorení, v ktorých výživa 
zohráva dôležitú úlohu a podporuje imunitný systém organizmu (5). Poznatky iných autorov 
potvrdili, že v životospráve vysokoškolskej mládeže sa vyskytujú závažné nedostatky a chyby 
(6). 

 
Obr. 1. Konzumácia mäsa a rýb 1- až 2-krát týždenne 

 
Z početných predchádzajúcich výskumov výživy u vysokoškolskej mládeže vyplýva, že 

ich stravovací režim a nutričná hodnota prijímanej stravy nie sú vždy v súlade so zásadami 
správnej výživy (7). 

Pri analýze stravovania a zisťovaní rozdielov v konzumácii jednotlivých druhov požívatín 
sme zistili podobné percentá respondentov z oboch sledovaných skupín ktorí 1- až 2-krát 
týždenne konzumujú jednotlivé druhy mäsa a ryby, viac konzumentov mäsa pri každom 
druhu sme zaznamenali u medikov, hoci rozdiely sú minimálne. Obe skupiny respondentov 
najčastejšie konzumujú kuracie mäso, ako uvádzame na obr. 1. Ryby konzumuje 38,2 % 
medikov a 35,7 % právnikov. 

Zameriavali sme sa taktiež na zistenie denného príjmu ovocia, zeleniny a mliečnych 
výrobkov. Výsledky uvádzame na obr. 2. 
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Obr. 2. Denná konzumácia ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov 

 
Konzumáciu ovocia aj zeleniny sme vo väčšej miere zaznamenali u medikov. Až 79,5 % 

medikov uviedlo, že denne konzumuje ovocie, zatiaľ čo u právnikov to bolo iba 63,4 % 
konzumentov. Podobné výsledky sme zaznamenali aj pri konzumácii zeleniny, kde 74,5 % 
medikov uviedlo dennú konzumáciu ľubovoľného druhu zeleniny, u právnikov tvoril 66,2 %. 
Pri zisťovaní konzumácie mliečnych výrobkov, jogurtov, syrov sa 75,5 % medikov vyjadrilo, 
že denne konzumuje tieto produkty. U právnikov to bolo ešte o čosi viac, až 78,5 %. 

 
Tab. 1. Konzumácia vybraných potravín 

 

Konzumáciu ďalších potravín dokumentuje tab. 1. Zaznamenali sme pomerne vysokú 
dennú konzumáciu sladkostí, a to približne u polovice respondentov z oboch skupín. Pomerne 
vysoká je aj konzumácia sladených nealkoholických nápojov, ktoré sú pre pitný režim 

Medici Právnici 
 denne 

[%] 
1-2-krát týždenne 

[%] 
denne 
[%] 

1-2-krát týždenne 
[%] 

Údeniny 2,8 26,2 6,6 27,0 
Celozrnné výrobky 57,4 29,7 45,1 40,8 
Sladkosti 52,7 40,5 49,3 41,8 
Slané pochutiny 9,4 58,4 17,5 55,2 
Sladené nápoje 16,2 38,5 38,4 30,1 
Plnotučné potraviny 23,0 48,2 27,0 47,2 
Potraviny s vlákninou 56,7 37,8 45,5 44,1 
Smotana, šľahačka, zmrzlina 0,7 12,2 0 17,3 
Vajcia 1,4 47,9 2,0 48,6 
Bôčik, slanina, škvarky 0 6,8 0 14,0 
Teľacina, jahňacina, baranina 0 2,1 0 5,3 
Knedle, cestoviny 2,1 58,8 1,4 50,7 
Zemiaky 4,7 50,7 6,0 46,7 
Ryža 3,4 56,1 5,3 48,0 
Tmavý chlieb, graham 29,9 24,5 29,3 20,7 
Biely chlieb, pečivo 19,3 21,8 18,0 20,7 
Múčniky, múčne jedlá 2,0 41,9 4,0 51,0 
Lekvár, kompóty, med 1,4 27,7 2,7 40,7 
Fastfood 2,0 26,4 2,7 27,3 
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nevhodné. Pozitívne výsledky sme zaznamenali pri konzumácii celozrnných výrobkov, ktoré 
denne konzumuje zhruba polovica respondentov z oboch skupín, častejšie medici (57,4 %). 
Podobné výsledky sú aj pri konzumácii potravín bohatých na vlákninu. 
Pri analýze intersexuálnych rozdielov sme zistili, že ženy sa stravujú zdravšie ako muži. 
V skupine žien sme zaznamenali vyššie zastúpenie konzumentiek celozrnných výrobkov, a to 
takmer o 16 %, aj viac konzumentiek potravín obsahujúcich vlákninu. V skupine žien sme 
však zistili aj viac konzumentiek sladkostí.  
 
Tab. 2. Intersexuálne rozdiely v konzumácii vybraných potravín 

Ženy Muži 
 denne 

[%] 
1-2-krát týždenne 

[%] 
denne 
[%] 

1-2-krát týždenne 
[%] 

Celozrnné výrobky 55,5 29,8 40,0 41,6 
Sladkosti 55,0 38,7 41,7 43,5 
Sladené nápoje 20,9 34,6 37,0 32,4 
Tmavý chlieb, graham 36,0 21,5 18,5 24,0 
Biely chlieb, pečivo 14,6 21,0 26,0 21,3 
Potraviny s vlákninou 54,4 36,6 41,6 45,3 
Vajcia 1,0 44,5 2,8 54,6 
Bôčik, slanina, škvarky 0 3,7 0 22,2 
Zemiaky 5,2 52,9 5,6 40,0 
Fastfood 2,0 20,0 2,8 39,8 

 

Muži na druhej strane užívajú denne sladené nealkoholické nápoje vo väčšej miere ako 
ženy, 22,2% mužov sa vyjadrilo že si 1-2-krát za týždeň dopraje údený bôčik, slaninu či 
škvarky, muži vo väčšej miere konzumujú vajcia a fastfood. Oproti skupine žien sme 
zaznamenali až o takmer 20 % viac konzumentov týchto produktov. Častejšiu konzumáciu 
zemiakov sme zistili v skupine žien. Ženy preferujú tmavý chlieb a pečivo, zatiaľ čo muži 
skôr biely chlieb a pečivo. U žien sme zaznamenali vyššie percento denných konzumentiek 
ovocia, zeleniny a taktiež aj mliečnych výrobkov. Pri analýze konzumácie mäsa a rýb sme 
zistili, že muži vo väčšej miere konzumujú hovädzie a bravčové mäso, a ženy skôr kuracie 
mäso. Ženy o niečo častejšie konzumujú ryby. Intersexuálne rozdiely v konzumácii 
vybraných potravín dokumentujú tab. 2 a obr. 3 a 4.  

 
Obr. 3. Intersexuálne rozdiely v konzumácii ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov 
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Obr. 4. Intresexuálne rozdiely v konzumácii mäsa a rýb 1- až 2-krát týždenne 

 

Deficit pohybovej aktivity v životnom štýle sa v súčasnej dobe stáva problémom takmer 
všetkých ľudí všetkých vekových kategórií a sociálnych skupín. Súčasný životný štýl je zo 
zdravotného hľadiska neuspokojivý. Dôsledkom toho je náchylnosť súčasnej spoločnosti 
k civilizačným chorobám ako je obezita, hypertenzia, diabetes mellitus, neurózy, osteoporózy, 
ale aj niektoré formy nádorových ochorení. Ďalšími logickými a veľmi závažnými 
dôsledkami tohto životného štýlu je zníženie pohybovej výkonnosti, nízka fyzická zdatnosť, 
vznik porúch rastu, vývoja podporno-pohybového systému a chybné držanie tela. Vo svetovej 
literatúre sa uvádza, že pohybová aktivita a pohybový režim sú jedným z najviac 
frekventovaných problémov, nielen v oblasti kinantropologickej, ale aj v oblasti verejného 
zdravotníctva, medicíny, hygieny či epidemiológie (8). 

Nesprávna výživa a pohybová nečinnosť sú dva faktory, ktoré v súčasnosti výrazne 
ovplyvňujú zdravotný stav populácie vyspelých krajín. Z tohto pohľadu sa pohyb považuje za 
najúčinnejší prostriedok prevencie liečby telesných i duševných porúch a chorôb (9). 

Pri porovnávaní fyzickej aktivity sme zaznamenali takmer zhodné výsledky u oboch 
skupín respondentov, ako uvádzame na obr. 5. Pravidelnú fyzickú aktivitu praktizuje o 3% 
viac právnikov. Pri porovnávaní fyzickej aktivity sme sa zamerali na fyzickú aktivitu, ktorá 
trvá minimálne 20 minút. S vyššou frekvenciou praktizovania fyzickej aktivity v týždni 
(stredne ťažká a ťažká) klesá aj percentuálny podiel študentov, ktorí ju praktizujú. Pri 
frekvencii 6- až 7-krát/týždeň je to len 6,66 % právnikov a 2,4 % medikov. Najviac 
respondentov z oboch skupín sa vyslovilo za praktizovanie stredne ťažkej a ťažkej fyzickej 
námahy 1 – 2 x za týždeň. Na základe našich výsledkov môžeme tvrdiť, že o málo lepšiu 
pohybovú aktivitu má skupina právnikov. 

V pohybovej aktivite sme zistili významné intersexuálne rozdiely. Pravidelnú fyzickú 
aktivitu praktizuje až 55,9 %mužov, zatiaľ čo iba 15,13 % žien. Takmer 56 % žien uviedlo, že 
nepraktizuje fyzickú aktivitu nad rámec svojich bežných činností, pri ktorých je pohyb 
potrebný (obr. 6).  
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Obr. 5. Porovnanie fyzickej aktivity medikov a právnikov 

 

 

Obr. 6. Intersexuálne rozdiely v pohybovej aktivite 

Záver 

Na základe uvedených výsledkov môžeme konštatovať, že lepšie zloženie výživy majú 
medici. Častejšie konzumujú čerstvé ovocie a zeleninu, celozrnné výrobky, výrobky 
s vlákninou a ostatné. Pri zhodnotení intersexuálnych rozdielov vo výžive môžeme 
konštatovať, že celkovo sa zdravšie stravujú ženy. Všeobecne však platí, že v oboch 
skupinách sme zaznamenali až polovicu respondentov, ktorí denne konzumujú sladkosti, 
pričom ženy z nich tvoria vyšší podiel ako muži. Muži pijú častejšie nealkoholické sladené 
nápoje. Pri analýze fyzickej aktivity majú miernu prevahu študenti práva, zároveň však platí, 
že fyzická aktivita študentov nie je dostačujúca. Toto tvrdenie platí najmä pre ženskú časť 
respondentov. 

V súlade s viacerými našimi i zahraničnými autormi (napr. 11, 12) môžeme skonštatovať, 
že pohybová aktivita v živote detí, mládeže i kategórie vysokoškolákov je nedostatočná, 
dokonca v niektorých prípadoch takmer nulová (10). Do pedagogickej práce je neustále 
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potrebné zavádzať nové programy a formy telovýchovných aktivít a tým dosiahnuť, aby 
študenti chápali hodinu telesnej výchovy a športu v študijnom programe ako východiskovú 
bázu k širšej pohybovej aktivite (11). Nie menej dôležité je podporovať zdravú výživu 
u mladých ľudí a detí, či už plnením rôznych intervenčných projektov na území SR, alebo 
edukáciou populácie o výhodách zdravej výživy, ktorá patrí k pilierom zdravého životného 
štýlu. 
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Úlohou stravovacieho zariadenia pre deti a mládež je poskytnúť primeranú – zdravú – 
výživu v čase pobytu dieťaťa v škole a školskom  zariadení. Má umožniť dosiahnutie 
súčasných cieľov vo výžive v súlade s Programom ozdravenia výživy, a to hlavne znížiť 
negatívne a zvýšiť pozitívne výživové faktory. Príprava stravy a režim stravovania sa riadi 
legislatívnymi normami, ktoré sú premietnuté vo svojich základných požiadavkách do 
Materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie. 

Cieľom našej práce bolo porovnať výsledky laboratórnych analýz odobratých vzoriek 
stravy zo zariadení pre deti a mládež predškolského veku a mladšieho školského veku 
a zhodnotiť mieru zhody s odporúčanými výživovými dávkami pre príslušné vekové skupiny 
detí (OVD). 

 
Metodika 

Údaje o stravovaní sme získali z realizovaného projektu Monitoring stravovacích 
zvyklostí a  výživových preferencií vybranej populácie detí SR, v rámci ktorého zamestnanci 
36 RUVZ v SR odoberali vzorky stravy počas 1 týždňa vo vybraných mestských a vidieckych 
zariadeniach pre deti a mládež. V predškolských zariadeniach sa odobrali celodenné vzorky 
stravy – desiata, obed a olovrant a v školských zariadeniach len vzorky obeda. Počet 
odobratých vzoriek v materských školách bol 360 (180 mesto, 180 vidiek) od detí 4- až 6-
ročných a taký istý počet vzoriek sa odobral v zariadeniach spoločného stravovania pri 
základných školách od detí 7- až 10-ročných, t.j. 360 vzoriek (180 mesto, 180 vidiek). 
Odobraté vzorky sa analyzovali v príslušných laboratóriách RUVZ v sídlach krajov 
akreditovanými skúškami. Vyhodnotenie laboratórnych analýz energie, bielkovín, tukov 
a sacharidov sa realizovalo pre predškolský vek ako 60 % plnenie dennej dávky (desiata 
15 %, obed 35 %, olovrant 10 %) a ako 35 % plnenie dennej dávky u detí mladšieho 
školského veku porovnaním na OVD s akceptovateľnou toleranciou 10 %. (Odobraté vzorky 
stravy z Bratislavského kraja z predškolských zariadení neboli do analýz zahrnuté pre 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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technický problém). Okrem základných živín sa laboratórne stanovil aj obsah NaCl, ktorý sa 
hodnotil podľa odporučení SCAN (The Scientific Advisory Committee on Nutrition). 

V odobratých vzorkách sa analyzovali aj vybrané kontaminanty – dusičnany, ktorých 
obsah sme porovnávali s limitmi Nariadenia komisie (ES) č. 1881/2006 vrátane prepočtov na 
prijateľný denný príjem (ADI). 

 
Výsledky a diskusia 

Porovnanie výsledkov analyzovaných vzoriek stravy pre hodnotené vekové skupiny detí 
ukázalo, že energetická hodnota podávanej stravy deťom je v súlade s OVD. V skupine detí 
SR predškolského veku sme zistili priemernú energetickú hodnotu stravy 4 292,12 KJ, čo 
predstavuje -5 % plnenie OVD. Výnimkou je Nitriansky kraj, kde odchýlka energetickej 
hodnoty bola nad uvádzanú povolenú hranicu tolerancie (14,99 %).  V ostatných krajoch SR 
sa odchýlky od OVD pohybovali v tolerancii od -6,16 % po +4,55 %. Prehľad uvádzame na 
obr. 1. 

 

 

Obr. 1. Porovnanie energetickej hodnoty vzoriek stravy detí 4- až 6-ročných detí s OVD  
v SR a podľa krajov, r. 2009 

 
U detí  7- až 10-ročných sme zistili priemernú energetickú hodnotu podávaného obeda 

2 842,67 KJ, čo je plnenie OVD -9,8 %. Analýzou jednotlivých krajov sme zistili výraznú 
disbalanciu energetickej hodnoty podávanej stravy v Bratislavskom kraji, až o -32,0 % 
a miernejšiu disbalanciu v Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Prehľad uvádzame 
na obr. 2. 

V  súboroch detí predškolského a mladšieho školského veku  boli vysoko prekročené 
odporúčané dávky bielkovín, už aj s ich povoleným zvýšením až o 40 % (2). 
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Obr. 2. Porovnanie energetickej hodnoty vzoriek stravy detí 7- až 10-ročných detí s OVD   
v SR a podľa krajov, r. 2010 

 

V súbore detí SR predškolského veku bolo percento plnenia OVD 155,8 % a v 
jednotlivých krajoch sa pohybovalo od 146,7 % v Prešovskom kraji po 180,0 % 
v Nitrianskom kraji.  

V súbore detí mladšieho školského veku SR bolo prekročenie dávky bielkovín ešte 
výraznejšie, percento plnenia OVD bolo na úrovni 175,0 %. V krajoch SR sa pohybovalo v 
rozpätí od 136,6 % v Trnavskom kraji po 257,9 % v Žilinskom kraji. Prehľad uvádzame na 
obr. 3. 

 

Obr. 3. Porovnanie plnenia OVD bielkovín vo vyšetrených vzorkách stravy podľa veku – v SR a podľa krajov 
 
Podobné prekročenie dávky bielkovín sme zistili aj hodnotením 24-hodinového jedálneho 

lístka inventórnou metódou v našich súboroch detí, ale aj  v sledovaniach vykonaných u detí 
školského veku v bratislavskom regióne (3). Kým autori štúdie u detí z bratislavského regiónu 
považujú zastúpenie bielkovín v strave detí v pásme akceptovateľných hodnôt  (ide 
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o prekročenú odporúčanú dávku u chlapcov o 90 % a u dievčat o 71,6 %), naše zistenia 
z laboratórnych vyšetrení sú závažnejšie a nie je ich možné akceptovať, vzhľadom 
na pribúdajúce vedecké dôkazy o škodlivosti nadmerného príjmu bielkovín (4). Zvýšený 
príjem bielkovín sa výrazným spôsobom podieľa aj na nedodržaní požadovaného podielu 
energetickej hodnoty potravín tak, ako je to uvedené na obr. 4 a 5.  

 

 

Obr. 4. Podiel základných živín na energetickom príjme potravín v súbore detí predškolského veku  
v SR a podľa krajov, r. 2009 

 

 

Obr. 5. Podiel základných živín na energetickom príjme potravín v súbore detí mladšieho školského veku  
v SR a podľa krajov, r. 2010 

 

Vykonané analýzy laboratórnych výsledkov energetickej a biologickej hodnoty vzoriek 
stravy podľa bydliska naznačujú, že lepšie výsledky sa dosahujú v strave pripravovanej 
v mestských zariadeniach pre deti a mládež. No štatistická významnosť to potvrdila len pri 
energetickej hodnote stravy (p = 0,0025) a obsahu sacharidov (p = 0,0097), a to len  v strave 
7- až 10-ročných detí. 
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Denný príjem soli by mal byť 3 g/deň pre 4- až 6-ročné deti a 5 g/deň pre 7- až 10-ročné 
deti (1).  Pri prepočte odporúčanej dávky na 60 % denného príjmu u detí predškolského veku 
to predstavuje 1,8 g a v prípade sledovaného súboru detí mladšieho školského veku 
premietnutého na 35 % dávky obeda to predstavuje 1,75 g.  

Zistený obsah soli vo vzorkách stravy detí obidvoch  vekových kategórií viacnásobne 
prevyšoval jestvujúce odporúčania.  

V prípade detí predškolského veku dosahoval celoslovenský priemer 5,4 g NaCl, čo je 3-
násobné prekročenie odporúčanej dávky. Najvyšší obsah sme zistili v strave detí 
Banskobystrického kraja (takmer 7,4 g), čo je viac ako 4-násobok a najnižší v Košickom kraji 
(3,4 g), čo predstavuje  necelý 2-násobok odporúčaného príjmu.  

V strave detí 7- až 10-ročných detí boli zistenia ešte závažnejšie. Celoslovenský priemer 
obsahu soli v strave obeda bol 6,2 g, čo  1,2-krát prevyšuje až celodenný odporúčaný príjem 
soli. Najvyššie hodnoty boli v strave Nitrianskeho kraja – až 8,7 g a najnižšie tiež v Košickom 
kraji, necelých 5 g. Porovnanie priemerného množstva soli v strave detí sledovaných súborov 
za SR a podľa krajov uvádzame na obr. 6. 

 

 

Obr. 6. Obsah soli vo vzorkách stravy detí predškolského a mladšieho školského veku  
v SR a podľa krajov, roky 2009 – 2010 

 

Ak vezmeme do úvahy aj udávané stravovacie návyky detí, podľa ktorých si až 1,8 % (n = 
4 082) sledovaného súboru detí predškolského veku a 2,8 % (n = 3 936) detí mladšieho 
školského veku takmer zakaždým jedlo dosáľa, je možné príjem soli do detského organizmu 
považovať za alarmujúci a zvyšovanie dávky soli v materiálno spotrebných normách z roku 
2010 so stúpajúcim vekom  je potrebné považovať za neprijateľné. 

Hodnotený obsah dusičnanov v strave detí pripravenej v zariadeniach pre deti a mládež 
ukázal, že obsah kontaminantu neprekračuje toxikologicky prijateľnú úroveň pri posudzovaní 
obsahu dusičnanov v potrave na báze obilia a detskej výživy pre dojčatá a malé deti (5). 
Analýzou zistené priemerné hodnoty dusičnanov boli 10-násobne nižšie.  Porovnaním  
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analýzou  zistených  maximálnych  hodnôt dusičnanov však v strave  detí mladšieho 
školského veku sme prekročenie maximálnych hodnôt obsahu dusičnanov zistili v Žilinskom 
a Košickom kraji. Pri hodnotení obsahu dusičnanov v analyzovaných vzorkách stravy vo 
vzťahu k prijateľnému dennému príjmu  na kg hmotnosti dieťaťa,  čo je hodnota 42,5 mg,  sa 
v Žilinskom kraji príjem dusičnanov u  7- až 10-ročných  detí vo vzorke  obeda pohybuje len 
mierne pod úrovňou ADI, a to na úrovni cca 41 mg. 

 
Záver 

Výsledky laboratórnych analýz vzoriek stravy súboru detí SR navštevujúcich predškolské 
a školské zariadenia ukázali, že: 

− energetická hodnota stravy detí SR predškolského a mladšieho školského veku sa 
pohybuje na úrovni odporúčaných výživových dávok, 

− krajové odlišnosti v príjme energetickej dávky nedosahujúcej odporučenia OVD sme 
zistili len v Nitrianskom kraji v súbore detí predškolského veku  a aj v súbore detí 
mladšieho školského veku, ale aj v kraji Trenčianskom, Trnavskom a hlavne 
Bratislavskom, 

− v obidvoch hodnotených súboroch sme zistili vysoké prekročenie odporúčanej dávky 
bielkovín, ktoré sa výrazne podieľa na  disbalancii základných živín na energetickom 
príjme z potravín,  s krajovými rozdielmi, ktoré boli výraznejšie v súbore detí mladšieho 
školského veku, hlavne v Žilinskom, Bratislavskom a Košickom kraji, 

− hodnotenie energetickej a biologickej hodnoty stravy v závislosti od miesta bydliska detí 
naznačuje, že lepšie výsledky sa dosahujú v strave pripravovanej v mestských 
zariadeniach pre deti a mládež, no štatistická významnosť to potvrdila len pri energetickej 
hodnote stravy (p = 0,0025) a obsahu sacharidov (p = 0,0097)  v súbore 7- až 10-ročných 
detí, 

− príjem soli v strave detí obidvoch  súborov vysoko prekračuje hodnoty odporúčaného 
denného príjmu, zistili sa aj výrazné krajové rozdiely – najvyšší príjem soli bol vo 
vzorkách stravy Banskobystrického a Prešovského kraja u detí predškolského veku 
a u detí mladšieho školského veku v Nitrianskom, Bratislavskom a Trnavskom kraji, 

− nadmerný príjem soli  zhoršujú aj udávané stravovacie návyky detí obidvoch súborov 
s návykom takmer vždy si dosáľať hotové  jedlá, 

− problematika posudzovania niektorých cudzorodých látok v potravinách, hlavne 
z pohľadu prijateľného denného príjmu, si vyžaduje ďalšie sledovania. 
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Správna výživa detí a mládeže je bezpochyby jednou z aktuálnych úloh dnešnej doby. 
Deti vo vyspelých krajinách konzumujú stále viac nezdravých pokrmov, ako sú smažené 
hranolčeky, hamburgery, hot dogy, kolových a iných presladených sýtených nápojov, čo 
spolu s nedostatkom pohybu vedie k obezite a nielen k nej. Stravovacie návyky vznikajú v 
ranej mladosti a niekedy viac než rodina môže správny názor ovplyvniť a rozvíjať školské 
stravovanie (1, 7, 13). Školské stravovanie vedie deti k zdravému spôsobu výživy a 
k pravidelnej konzumácii stravy. Nakoľko pri školskom stravovaní ide o hromadné 
stravovanie veľkého počtu osôb jednej z najviac vulnerabilných populačných skupín 
(v materských, základných a stredných školách, v školských zariadeniach a pod.), kde sa 
denne pripravuje veľké množstvo pokrmov, existuje tu zvýšené epidemiologické riziko. 
Z tohto dôvodu sa na školské stravovacie zariadenia kladú čoraz väčšie požiadavky, aby sa 
zabezpečila vysoká úroveň ochrany zdravia detských konzumentov (9, 16). 

Hygienickú bezchybnosť možno pri výrobe pokrmov v spoločnom stravovaní zaručiť iba 
vytvorením siete kontrol, ktoré pokrývajú celý výrobný proces, od získavania a spracovávania 
vstupných surovín až k finálnemu produktu – systémom HACCP. Jeho význam zdôrazňuje 
skutočnosť, že sa stal súčasťou potravinárskej legislatívy ES aj svetového programu 
FAO/WHO pre normalizáciu potravín. Systém HACCP je metóda dôslednej kontroly 
pracovných postupov a bezpečnosti potravinárskych produktov a je to zároveň nástroj, ktorý 
výrobcom a prevádzkovateľom umožňuje tvorivým a kvalifikovaným spôsobom predchádzať 
rizikám zdravotnej škodlivosti potravín (2, 4, 5, 8, 15). Úlohou orgánov verejného zdravia je 
dbať na to, aby legislatívne zakotvené požiadavky na hygienický a zdravotne bezpečný 
spôsob výroby potravín a pokrmov sa v praxi aplikoval a dodržiaval (3, 12).  

Cieľom našej práce bola analýza úrovne školského stravovania, ako aj posúdenie 
hygienického štandardu školských stravovacích zariadení a zdravotnej bezpečnosti jedál v 
Bratislavskom kraji. 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Metodika 

V súlade s Viacročným národným plánom pre úradnú kontrolu v Slovenskej republike 
realizovanú orgánmi verejného zdravotníctva vykonávajú pracovníci regionálnych úradov od 
roku 2010 aj externé audity v stravovacích zariadeniach pre deti a mládež (10). Počas rokov 
2010 a 2011 sa v Bratislavskom kraji vykonalo spolu 58 externých auditov v školských 
stravovacích zariadeniach (14). 

Inšpektori sa zameriavali na previerku dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe – 
(HACCP, sanitačný program a prevádzkový poriadok). Úlohou auditov bolo overiť, či 
činnosti a súvisiace výsledky preverovaného stravovacieho zariadenia vyhovujú plánovaným 
opatreniam, či sú zavedené opatrenia účinne, či sú vhodné na dosiahnutie hlavného cieľa (t.j. 
zdravotná bezpečnosť podávaných pokrmov), a či prijaté postupy sa uplatňujú nepretržite a 
riadne. Audity v jednotlivých školských stravovacích prevádzkach sa rovnakou mierou 
zamerali na kontrolu vypracovaných postupov výroby pokrmov založených na zásadách 
HACCP (audit primeranosti) a taktiež na kontrolu dodržiavania vypracovaných postupov 
v praxi – audit zhody (evidencia sledovaných limitov, uplatňovanie nápravných opatrení, 
dodržiavanie zásad osobnej hygieny, dodržiavanie zásad prevádzkovej hygieny, rešpektovanie 
povinnosti zamestnávať v zariadení spoločného stravovania osoby výlučne zdravotne a 
odborne spôsobilé). Zároveň sa vykonávala kontrola skladovania potravín a manipulácie 
s nimi, ako aj kontrola sprievodných dokladov o ich nadobudnutí, taktiež kontrola nakladania 
s odpadmi vznikajúcimi v prevádzke spoločného stravovania a kontrola kvality vody 
používanej na výrobu pokrmov. Audítori navyše sledovali používanie geneticky 
modifikovaných potravín (GMO) pri výrobe pokrmov, skladbu a zostavovanie jedálnych 
lístkov, označovanie hotových jedál s obsahom GMO potravín a alergénov na jedálnych 
lístkoch, ako aj systém a frekvenciu školenia zamestnancov stravovacieho zariadenia (6, 11, 
14). 

 
Výsledky a diskusia 

Všetky stravovacie zariadenia, v ktorých sa vykonal externý audit – 58, mali vlastnú 
prípravu stravy a vypracovaný systém kvality, podľa ktorého vyrábajú pokrmy, i keď ani v 
jednom prípade nebol používaný systém certifikovaný. 47 zariadení (81 %) bolo v štátnej 
správe a 11 (19 %) bolo neštátnych stravovacích zariadení, teda prevádzkovali ich súkromné 
osoby alebo cirkev. Územné rozloženie školských stravovacích zariadení, kde sa vykonal 
externý audit, bolo nasledovné: 11 auditov v obvode Bratislava 1, 12 auditov v obvode 
Bratislava 2, rovnako 9 auditov bolo vykonaných v obvodoch Bratislava 3 aj Bratislava 4, 11 
auditov v obvode Bratislava 5 a 6 auditov v obvode Bratislava – vidiek. 

V 5 prípadoch to boli stravovacie zariadenia, ktorých stravníkmi boli žiaci materskej aj 
základnej školy (MŠ a ZŠ), v 30 prípadoch to boli zariadenia len pre žiakov ZŠ, 15 zariadení 
bolo pre žiakov stredných škôl (SŠ), 4 zariadenia slúžili pre študentov vysokých škôl (VŠ) a 4 
stravovacie zariadenia boli súčasťou iných výchovno-vzdelávacích alebo sociálnych služieb 
pre deti a mládež, s pestrejšou skladbou vekových kategórií stravníkov (iné). Percentuálne 
podiely stravovacích zariadení podľa účelu, resp. typu stravníkov z celkového počtu 
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auditovaných zariadení sú na obr. 1. 

Obr. 1. Zastúpenie stravovacích zariadení podľa typu stravníkov v celkovom počte  
auditovaných stravovacích zariadení 

 

V 40 stravovacích zariadeniach inšpektori zistili nezhody, teda nesplnenie jednej alebo 
viacerých požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy, z referenčných noriem 
a z interných predpisov uplatňovaného systému (14). Typy zistených nezhôd v priebehu 
auditov školských stravovacích zariadení a ich frekvenciu uvádzame v tab. 1. 
 
Tab. 1. Frekvencia a typy nezhôd v zariadeniach spoločného stravovania (ZSS) pre deti a mládež v Bratislav-
skom kraji  

Typ nezhody Frekvencia nezhôd v ZSS [%] 

Prevádzková hygiena 55 39,0 
Postupy na zásadách HACCP 26 18,4 
Manipulácia s potravinami 23 16,3 
Podmienky skladovania potravín 18 12,8 
Manipulácia s odpadom 12 8,6 
Osobná hygiena pracovníkov 5 3,5 
Odborná spôsobilosť pracovníkov 2 1,4 
Spolu  141 100 

 
Nezhody, ktoré audítori zistili v hygiene prevádzky stravovacích zariadení pre deti 

a mládež (znečistené, poškodené a opotrebované pracovné plochy, náradie, technologické 
zariadenia, steny a dlážky), boli najpočetnejšie, až 39,0 % všetkých nezhôd. Možno 
konštatovať, že nedostatočná prevádzková hygiena sa najvýraznejšie podieľa na zvyšovaní 
možnosti sekundárnej kontaminácie a rizika vzniku hromadných alimentárnych ochorení. 

Pomerne frekventované boli aj nezhody v oblasti dodržiavania zásad systému HACCP 
(18,4 % zistených nezhôd). Nedodržanie kritérií hygieny výrobného procesu a nedodržanie 
kritérií bezpečnosti potravín môže zvyšovať riziko ohrozenia zdravia detských konzumentov. 
Laxnejším prístupom k dodržiavaniu systému HACCP vo výrobnej praxi prevádzkovatelia 
výrazne redukujú možnosť znížiť pri príprave pokrmov riziko ohrozenia bezpečnosti 
hotových jedál, nezhody v monitorovaní kritických kontrolných bodov, nedostatočná 

ZŠ 
51,7 %

SŠ 
25,9 %

VŠ 
6,9 % MŠ a ZŠ 

8,6 %

iné 
6,9 %
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evidencia monitoringu a nedodržiavanie správnej výrobnej praxe môžu vytvárať podmienky 
pre vznik mikrobiologických rizík (2, 8). 

Pri nesprávnej manipulácii s potravinami (16,3 % zistených nezhôd), príčinou ktorej sú 
neoznačené pracovné plochy a dosky s možnosťou zámeny, nevhodné dispozičné 
rozmiestnenie technologických zariadení, pracovných plôch a pracovných operácii, dochádza 
ku kríženiu čistej a nečistej prevádzky, nedodržanie vyčlenených pracovných plôch môže 
zvyšovať riziko mikrobiálnej kontaminácie hotových výrobkov. Neodborná manipulácia 
s potravinami môže spôsobiť sekundárnu kontamináciu z pracovného prostredia a pracovných 
plôch (7, 8, 16). 

Riziko zistených nezhôd pri skladovaní potravín (12,8 % nezhôd), napr. nesprávne 
skladovanie surovín a hotových výrobkov, spoločné skladovanie potravín, ktoré sa môžu 
vzájomne negatívne ovplyvňovať, znečistené chladiace a mraziace zariadenia, nedodržiavanie 
chladiaceho reťazca, predstavuje vytvorenie vhodných podmienok na pomnoženie 
patogénnych mikroorganizmov, tvorbu toxínov, vyklíčenie spór sporulujúcich 
mikroorganizmov, riziko vzniku senzorických a mikrobiálnych zmien a ohrozenie zdravotnej 
bezpečnosti pokrmov.  

Zhromažďovanie odpadu v nevyhovujúcich neuzatvárateľných nádobách, nevhodné 
skladovanie organického odpadu, ako aj ďalšie nezhody zistené v oblasti manipulácie 
s odpadom (8,6 % nezhôd) zvyšujú riziko kríženia čistých a nečistých pracovných operácií, 
riziko pomnoženia patogénnych mikroorganizmov, premnoženia škodlivého hmyzu 
a ohrozenia zdravia stravníkov. Viacerí autori upozorňujú na vysoké mikrobiologické riziko 
pri nesprávnej manipulácii s odpadovými látkami v potravinárskych výrobniach 
a prevádzkach (2, 10, 16). 

Podobne aj zistené nezhody v osobnej hygiene zamestnancov školských stravovacích 
zariadení (3,5 % nezhôd) môžu zvyšovať riziko sekundárnej kontaminácie hotových 
výrobkov a pokrmov. Rizikom zistených nezhôd v odbornej spôsobilosti pracovníkov 
v školských stravovacích prevádzkach (1,4 % nezhôd) sú ich nedostatočné vedomosti ako 
príčina neodborného zaobchádzania pri príprave a podávaní pokrmov. 

Na rozdiel od odbornej spôsobilosti sa nezistili žiadne nezhody v zdravotnej spôsobilosti 
pracovníkov (evidencia platných dokladov o zdravotnej spôsobilosti), podobne ani ohľadom 
priebežného vzdelávania zamestnancov. Vo všetkých auditovaných stravovacích zariadeniach 
sa vykonávali v súlade s legislatívou pravidelné priebežné školenia pracovníkov aj evidencie 
o uskutočnených školeniach. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že sa nezaznamenali 
žiadne nedostatky v oblasti overovania pôvodu nakupovaných surovín. Vo všetkých 
stravovacích zariadeniach boli predložené doklady o nadobudnutí tovaru a vedie sa evidencia 
o preberaní tovaru. Priaznivým zistením je bezpochyby aj to, že vedúci pracovníci 
stravovacích zariadení pre deti a mládež venujú veľkú pozornosť zostavovaniu a príprave 
jedálnych lístkov. Pri ich kontrole a preverovaní pestrosti pripravovaných pokrmov podľa 
štandardnej metodiky neboli zistené žiadne nedostatky.  
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Nezhody zistené v školských stravovacích zariadeniach však nepredstavovali 
bezprostredné ohrozenie zdravia stravníkov. Ich náprava a odstránenie nedostatkov sa 
realizovalo najčastejšie už počas auditu alebo následne po ňom. Z hľadiska zdravotnej 
bezpečnosti výrobného procesu bolo výsledné hodnotenie stravovacích prevádzok 
nasledovné: 

− 31 prevádzok (53,4 %) bolo vyhodnotených ako bezpečný systém výroby,  

− 27 prevádzok (46,6 %) ako bezpečný systém výroby s pripomienkami.  

Pri porovnaní bezpečnosti systémov výroby potravín v školských stravovacích 
zariadeniach podľa prevádzkovateľov sme zistili, že ako bezpečný systém výroby bola 
vyhodnotená len polovica zariadení v štátnej správe a až 64 % neštátnych zariadení (obr. 2). 
Lepšie hodnotenie súkromných prevádzkovateľov môže byť dôsledkom napríklad ich 
možnosti pružnejšie reagovať na vzniknuté problémy zabezpečením potrebných financií. Na 
druhej strane je pravdepodobné, že neštátne subjekty, ktoré sa venujú prevádzkovaniu 
spoločných stravovní, neprevezmú zodpovednosť za zariadenia v nevyhovujúcom stave. 

51
64 60

33
25

100

0%

20%

40%

60%

80%

100%

štátna
správa

neštátna
správa

základné
školy

stredné
školy

vysoké
školy

rôzny vek

Bezpečný 
systém

Bezpečný 
systém 

s pripom.

 
Obr. 2. Porovnanie bezpečnosti systémov výroby potravín v ŠSZ podľa prevádzkovateľov  

a podľa veku stravníkov 
 
Pri porovnaní bezpečnosti systémov výroby v zariadeniach rozdelených podľa veku 

stravníkov je viditeľný trend zhoršovania situácie s pribúdajúcim vekom (obr. 2). V 
rozdieloch medzi hygienickým štandardom stravovacích zariadení v jednotlivých typoch škôl 
môže mať podstatnú úlohu zriaďovateľ; funkcia zriaďovateľa stravovacích zariadení pri MŠ 
a ZŠ prislúcha mestským častiam, zriaďovateľom stredných škôl je väčšinou Bratislavský 
kraj. Práve na stredných školách sa vedúce jedální častejšie sťažovali na nedostatok financií a 
veľkú fluktuáciu zamestnancov. Všetky stravovacie zariadenia s prípravou celodennej stravy 
pre klientov rôzneho veku mali systém výroby vyhodnotený ako bezpečný.  

Porovnanie bezpečnosti systémov výroby potravín podľa lokality stravovacích zariadení 
ukázalo, že v hlavnom meste mala len polovica výrobný systém bezpečný, vo vidieckej 
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oblasti to bolo 67 % zariadení (obr. 3). Zaujímavé sú pomerne veľké rozdiely medzi 
bratislavskými mestskými časťami: v centre mesta (Bratislava 1), kde sú školy často 
situované v starých historických budovách, len 18 % prevádzok bolo klasifikovaných ako 
bezpečný systém. Naopak, v okrajových častiach (najmä Bratislava 4 a Bratislava 5) s novšou 
zástavbou, kde sú školy umiestnené v účelových objektoch, bol v 78 % a 73 % systém výroby 
vyhodnotený ako bezpečný. Percentuálne rozdiely neboli štatisticky významné, vzhľadom na 

malé počty porovnávaných zariadení.  

Obr. 3. Porovnanie bezpečnosti systémov výroby potravín v ŠSZ podľa lokality 

Záver  

Na podklade spracovaných výsledkov z vykonaných auditov v Bratislavskom kraji možno 
záverom konštatovať, že: 

− zavedenie systémov bezpečnej výroby pokrmov do školských stravovacích zariadení 
a najmä pravidelná a dôsledná kontrola ich dokumentovania, uplatňovania a účinnosti 
orgánmi verejného zdravotníctva významne prispieva k ochrane a podpore zdravia detí 
a mládeže,  

− na zefektívnenie systému ÚKP by bolo potrebné zabezpečiť moderné prístrojové 
vybavenie na výkon auditov a posilniť personálne obsadenie regionálnych úradov, 
podporovať zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov – inšpektorov ÚK a audítorov, 

− v záujme objektivizácie situácie v rámci celej SR by bolo potrebné presadzovať a 
v terénnej praxi dôsledne uplatňovať jednotný systém evidencie a vyhodnotenia ÚK 
potravín a auditov. 
 

Literatúra 

1. Kovács L, Babinská K, Ševčíková Ľ, a kol. Nové trendy vo výžive detí. Bratislava: LF UK, 2007: 95. ISBN 
80-223-2132-X. 

2. Miterpáková M, Juriš P. Hygiena, bezpečnosť potravín a vody. 2. prepracované vydanie. Košice: Harlequin, 
2010: 85. ISBN 978 – 80 – 89082 – 23 -0. 

52

67

18

50 44

78 73

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BA mesto BA vidiek BA1 BA2 BA3 BA4 BA5

Bezpečný 
systém

Bezpečný 
systém 

s pripom.



 180

3. Národný plán úradnej kontroly SR na obdobie rokov 2012 – 2014. [online 2012]. Dostupné na: 
http://test.agroinstitut.sk/mpsr1/index.php?navID=543&navID2=543&sID=40&id=5449 

4. Nariadenie (ES) č. 852/ 2004 EPaR z 29. apríla 2004 o hygiene potravín. 
5. Nariadenie (ES) č. 882/ 2004 EPaR z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom 

zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o 
starostlivosti o zvieratá. 

6. Nováková J. Audity v zariadeniach školského stravovania. Bratislava: ÚVZ SR. (Interný materiál pre 
pracovníkov RÚVZ). 

7. Pachingerová M. Systémy spoločného stravovania a ich miesto v zabezpečovaní racionálnej výživy. In 
Zborník referátových a posterových príspevkov z konferencie Výživa – potraviny – legislatíva. Bratislava: 
STU, 2004: 291-299. ISBN 80-227-2155-7. 

8. Polák R. HACCP Legislatíva. In Výroba jedál a pokrmov – SVP (správna výrobná prax). [online 2010]. 
Dostupné na: http://www.poling.sk/haccp/haccp.pdf. 

9. Rovný I. Výživa, potraviny, spoločné stravovanie – retrospektíva a prospektíva. In Zborník referátových 
a posterových príspevkov z konferencie Výživa – potraviny – legislatíva. Bratislava: STU, 2004: 9-17. 
ISBN 80-227-2155-7. 

10. Správa z implementácie Viacročného národného plánu pre ÚK vykonávanú orgánmi verejného 
zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2011. [online 2012]. Dostupné na: 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/hv/Sprava_z_UK_2011.pdf. 

11. STN EN ISO 19011: Návod na auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo systému 
environmentálneho manažérstva (ISO 19011:2002).  

12. Tokárová S. Nová vyhláška o školskom stravovaní a jej uvádzanie do praxe [online 2010]. Dostupné na: 
http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/nova-vyhlaska-o-skolskom-stravovani-a-jej-uvadzanie-do-
praxe.html 

13. Vyhláška MZ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania. 
14. Výročné správy za roky 2010 až 2011 a podklady k výročným správam. (Interné materiály Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva mesta Bratislavy).  
15. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
16. Zeleňáková L, Pauková J. Význam protiepidemických opatrení v zariadeniach školského stravovania. In 

Potravinárstvo, 2008; 2(2): 32-41. [online 2008]. Dostupné na: 
http://www.potravinarstvo.com/dokumenty/potravinarstvo_no2_2008.pdf. 

 

 



 181

 
 
 
 
 
 
 
 

VÝZNAM Č REVNEJ MIKROFLÓRY PRE ZDRAVIE Č LOVEKA A JEJ 
MOŽNOSTI MODULÁCIE PROBIOTIKAMI A NATURÁLNYMI LÁTKAMI 1 

 
 

L. Strojný, R. Salaj, V. Szabadošová, E. Hijová, D. Čokášová, A. Bomba  

Ústav experimentálnej medicíny, LF UPJŠ, Košice 
 
 
 

Kolorektálny karcinóm je malígny nádor hrubého čreva. V ekonomických vyspelých 
krajinách zaberá (popri karcinóme kože, pľúc, prsníka a prostaty) jedno z popredných miest 
chorobnosti ľudskej populácie. Na vzniku kolorektálného karcinómu sa podieľa celý rad 
faktorov. Okrem dedičných faktorov sa na ochorení podieľajú aj enviromentálne faktory. 
Jedným z nich je aj nesprávna výživa spájaná s nadmernou konzumáciou mäsa a tepelne 
upravených údených mäsových výrobkov, ako aj vysoký príjem nasýtených tukov.  

Predpokladá sa, že dlhodobým prijímaním potravy s vysokým obsahom živočíšnych 
bielkovín a tukov, dochádza v čreve k postupnému kvantitatívnemu zníženiu baktérií 
mliečneho kvasenia najmä bifidobaktérií a laktobacilov.  

Baktérie osídľujúce tráviaci trakt zohrávajú v živote človeka mimoriadne dôležitú úlohu. 
Pri tráviacich procesoch v hrubom čreve sa podieľajú na fermentácií cukrov, bielkovín, 
xenobiotík a deštrukcií alebo aktivácií mutagénnych metabolitov.  

Experimentálne in vivo metódy na laboratórnych zvieratách (myši, potkany) predstavujú 
vhodný model na štúdium patogenézy vzniku kolorektálneho karcinómu s možnosťou 
detailnejšie rozpoznávať mechanizmus vzniku karcinogenézy. 

Karcinogenéza je mnohostupňový proces pozostávajúci z iniciačnej, promočnej 
a progresívnej fázy uvoľňujúci generáciu buniek, ktoré vykazujú kontinuálne poruchy 
signálnych kaskád na bunkovej a molekulárnej úrovni (3). 

Obsah hrubého čreva sa vyznačuje pomalou mobilitou, čo vytvára ideálne podmienky 
vytvárania stabilnej mikroflóry jednak druhového, ale aj kvantitatívneho zastúpenia 
mikroorganizmov. Cielenou aplikáciou probiotík a iných naturálnych látok (polynenasýtené 
mastné kyseliny, prebiotiká, rastliny a ich extrakty) môžeme samostatne alebo v ich 

                                                 
1 This work was supported by the Agency of the Slovak Ministry of Education for the Structural Funds of 
the EU, under projects ITMS: 26220220104 and ITMS:26220220152 
 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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kombináciach experimentálne ovplyvňovať kvantitatívne zastúpenie mikroorganizmov. 
Naturálne látky môžeme aplikovať samostatne alebo vytvorením ich vhodných kombinácií 
s cieľom modulovať mikroflóru kolónu tak, aby sme inhibovali proces kolonizácie tráviaceho 
traktu vysokými počtami mikroorganizmov podporujúcich vznik kolorektálného karcinómu. 

V tejto štúdií sme sa zamerali na mikroflóru kolónu: konkrétne jeho koncovej časti – céka, 
kde sme pomocou kultivačných metód stanovovali celkový počet laktobacilov a koliformných 
baktérií. V pokuse sme kvantitatívne stanovovali aktivity črevných enzýmov β-
glukuronidázy, β-glukozidázy a β-galaktozidázy metodikou podľa Juskiewicza a kol. (1). 
Ďalej sme v črevnom obsahu kvantitatívne sledovali hladiny metabolických produktov 
laktobacilov (organických kyselín octovej, propiónovej, maslovej) dôležitých pri 
karcinogenéze po experimentálnej aplikácii 1,2-dimetylhidrazínu dihydrochloridu u potkanov 
v dávke 21 mg/kg ž. hm. 

  
Cieľ práce 

Sledovať vplyv probiotického kmeňa Lactobacillus plantarum samostatne alebo 
v kombinácií s bioaktívnou naturálnou substanciou, ktorou je ľanový olej so zvýšeným 
obsahom n-3 polynenasýtených mastných kyselín pri chemicky vyvolanej karcinogenéze. 

  
Materiál a metódy 

Na pokus sme použili 32 zvierat kmeňa Sprague Dawley (4♀ a 4♂), ktoré sme rozdelili 
do 4 skupín po 8 zvierat. Jednotlivé skupiny dostávali počas celého pokusu krmivo každý deň 
v nasledovnom zložení: 

1. skupina kontrola K1: konvenčné krmivo,  
2. skupina kontrola K2: konvenčné krmivo,  
3. skupina PRO: konvenčné krmivo a L. plantarum, 
4. skupina PRO-O: konvenčné krmivo obohatené o ľanový olej v dávke 40 g na kg krmiva 

a L. plantarum.  

Latobacilový kmeň (izolát z faeces klinicky zdravého človeka) sme podávali do 
pasterizovaného mlieka (39 ml) s obsahom 0,5 % tuku, v ktorom bola rozpustená (1 ml) 
bujónová čerstva kultúra. Pasterizované mlieko sme podávali počas celej doby experimentu. 

Na 2., 3., 4., 5. a 6. týždeň po začatí experimentu sme 2., 3., a 4. skupine podali injekčne 
1,2-dimetylhidrazín-dihydrochlorid v dávke 21 mg/1x týždenne.  

Pokus trval 24 týždňov. 24 hodín pred ukončením pokusu sme pokusným skupinám (3 
a 4) prestali podávať laktobacilový kmeň. 

Po odobratí biologického materiálu – črevného obsahu kolónu – sme vykonali 
mikrobiologické kultivačné a biochemické testy. 

Výsledky sme štatisticky vyhodnotili pomocou T-testu a štatistického programu ANOVA. 
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Výsledky 

Počas experimentu nedošlo k úhynu pokusných zvierat. Podávaný kmeň L. plantarum mal 
priemernú koncentráciu baktérií 2,88 x 109/ml bujónu.  

Výsledky pokusu poukazujú na signifikantne významný nárast celkového počtu 
laktobacilov v skupine PRO a PRO-O v porovnaní s kontrolou K2 (obr. 1). 

 
Obr. 1. Celkový počet laktobacilov 

 

**

 
 

Obr. 2. Celkový počet koliformných baktérií 
 

Zníženie celkového počtu koliformných mikroorganizmov sme zistili v skupine PRO. 
Signifikantné zníženie počtu koliformných baktérií sme zistili v skupine PRO-O v porovnaní 
so skupinou K2 (obr. 2). 

Znížené hodnoty hladín črevných enzýmov (β-glukuronidáza, β-glukozidáza,) sme zistili 
v skupine PRO v porovnaní so skupinou K2. Signifikantne nízke hodnoty (p < 0,001) 

 

**  

**  
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enzymatickej aktivity črevných enzýmov (β-glukuronidáza, β-glukozidáza) sme zaznamenali 
v skupine PRO-O oproti kontrolnej skupine K2 (obr. 3). 

***

***

***

**

***

***

 
 

Obr. 3. Aktivita bakteriálnych enzýmov 
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Obr. 4. Koncentrácie organických kyselín 
 

Hodnoty hladín organických kyselín boli vo všetkých skupinách nižšie v porovnaní s 
kontrolou K2, ale hodnoty medzi skupinami poukázali na rozdiely. Signifikantne najvyššie 
namerané hodnoty hladín kyseliny octovej boli v skupine PRO a PRO-O. Zvýšenie hladín 
koncentrácie kyseliny maslovej a propionovej – významne pôsobiacich proti vzniku 
kolorektálného karcinómu – sme zistili v skupine PRO-O. Nižšie hodnoty boli v skupine PRO 
(obr. 4). 

 
Diskusia 

Rizikové faktory kolorektálného karcinómu môžu mať hereditárny alebo environmentálny 
pôvod. Vo veľkej miere sa pri vzniku nádorov hrubého čreva podieľa aj nesprávna 
životospráva. Výber vhodnej stravy má veľký význam aj pri geneticky postihnutých 
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jedincoch. V potravinách sa môžu nachádzať látky naturálneho pôvodu, ktoré majú 
preventívny účinok proti vzniku nádorov, alebo chemické látky podporujúce vznik nádorov 
hrubého čreva. Experimentálne štúdie na zvieratách dokazujú, že vhodný alebo nevhodný 
výber potravy ovplyvňuje rast nádorov. Mechanizmus poškodzovania škodlivými látkami 
spočíva v ich pôsobení na nukleové kyseliny (DNA) buniek sliznice hrubého čreva.  

Suvarna a Boby (2) sa vo svojej práci sa zmieňujú o pozitívnom účinku mikroorganizmov 
druhu Lactobacillus v oblasti výživy a zdravia človeka, ako aj vo vzájomnom vzťahu medzi 
diétnymi faktormi a rakovinou. V súčasnosti sa potvrdzuje schopnosť probiotík zasahovať v 
rôznych fázach preneoplastických zmien a tumorov v hrubom čreve zvieracích modelov. Naše 
štúdie poukazujú na pozitívny modulačný efekt účinku mikroorganizmov kmeňa L. plantarum 

na mikroflóru kolónu. V skupine PRO sme zaznamenali nárast celkového počtu laktobacilov 
a zníženie celkového počtu koliformných baktérií v porovnaní so skupinou K2. V skupine 
PRO-O, kde sme podávali lakobacilový kmeň v kombinácií s ľanovým olejom pridaného do 
krmiva, sme zistili signifikantné zvýšenie celkového počtu laktobacilov a signifikantné 
zníženie celkového počtu koliformných mikroorganizmov oproti kontrolnej skupine K2.  

Po aplikácií laktobacilov dochádza k modulácií črevnej mikroflóry v neprospech premeny 
prokarcinogénov na karcinogény. Výsledky našich pokusov potvrdzujú pozitívny vplyv 
modulácie mikroflóry kolónu, následkom čoho sme zistili znížené hladiny črevných enzýmov 
(β-glukuronidáza, β-glukozidáza) v experimentálnej skupine PRO oproti kontrolnej skupine 
K2. Signifikantne nízke hodnoty (p < 0,001) enzymatickej aktivity črevných enzýmov (β-
glukuronidáza, β-glukozidáza) boli v skupine PRO-O oproti kontrolnej skupine K2. 

 
Záver 

Účinok metabolitov laktobacilov, akými sú organické kyseliny (mliečna, octová, 
propiónová a maslová) ma za následok zníženie pH v čreve, pričom dochádza 
k metabolickým a enzymatickým zmenám vedúcim k posilneniu črevnej bariéry. Laktobacily 
majú lepšiu schopnosť obsadiť väzobné miesta na povrchu črevných buniek. To má za 
následok zníženie rastu klostrídií, bakteroidov, eubaktérií a koliformných baktérií. V našom 
pokuse chemickej karcinogenézy sme sa zamerali na zistenie parametrov hladín kyseliny 
octovej, propiónovej a maslovej. V skupine PRO a PRO-O sme zistili signifikantný nárast 
hladiny kyseliny octovej v porovnaní s kontrolou K2. V prípade kyseliny propiónovej 
a maslovej sme zaznamenali ich mierny nárast v skupine PRO a PRO-O oproti K2. Záverom 
chceme poukázať na pozitívny efekt aplikovaného kmeňa Lactobacillus plantarum na 
sledované parametre. Jeho kombinácia s ľanovým olejom mala ešte lepší, potencujúci účinok 
na moduláciu mikroflóry kolónu experimentálnych potkanov. 
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Nápojový priemysel patrí medzi odvetvia s vysokými nárokmi na hygienu. Pri výrobe 
balených minerálnych vôd sa využívajú zariadenia schválené príslušným orgánom verejného 
zdravotníctva, ktoré nemajú negatívne účinky na mikrobiologické a chemické vlastnosti 
minerálnej vody. Povolené úpravy za účelom oddelenia nestabilných alebo nežiaducich 
zložiek nesmú zmeniť fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie minerálnej vody v jej 
základných zložkách (1).  

Ozónová technológia je celosvetovo najrozšírenejší typ úpravy balených vôd, vďaka 
svojej účinnosti a bezpečnosti. Výsledkom sú zlepšené vlastnosti vody ako chuť, farba, pach, 
zdravotná nezávadnosť a trvanlivosť v obale. Ozón je silné oxidačné a dezinfekčné činidlo. 
Ako molekulárny O3 alebo vo forme radikálov účinkuje rýchlo v širokom rozmedzí pH. Ióny 
železa, mangánu a sulfidy oxiduje za vzniku nerozpustných oxidov kovov a elementárnej síry, 
ktoré sa následne jednoducho oddelia filtráciou. Organické látky sa môžu odstrániť 
koaguláciou alebo oxidáciou až na oxid uhličitý a vodu. Ozón má obrovskú mikrobiocídnu 
účinnosť voči takmer všetkým známym baktériám, vírusom a plesniam. Rozkladá sa na 
neškodný kyslík. Polčas rozkladu je krátky, pri 20 °C a pH = 7 obvykle 24 minút. Po 
vytvorení v generátore sa dávkuje v podobe mikrobubliniek do reaktora s upravovanou 
vodou. Kritickým bodom je kontaktný čas a zistenie dávky, dostatočnej na oxidáciu 
anorganických aj organických látok. Medzinárodná asociácia pre balenú vodu IBWA 
odporúča aplikáciu ozónu v množstve 1,0 – 2,0 mg/l počas 4 – 10 minút. Kontrola 
koncentrácie dávkovaného a zvyškového ozónu je nevyhnutnou súčasťou procesu (2, 3). 
Povolená koncentrácia rozpusteného ozónu v čase plnenia do fliaš je 0,05 mg/l (1).  

Začiatkom roku 2011 bola v rámci výkonu úradnej kontroly úradmi verejného 
zdravotníctva v spotrebiteľskej sieti zachytená vzorka balenej jemne perlivej minerálnej vody 
s nadlimitnou koncentráciou dusitanov, bez mikrobiálneho znečistenia. Pri výrobe sa použila 
povolená úprava odstraňovania zlúčenín železa, mangánu a síry oxidáciou vzduchom 
obohateným o ozón s následnou filtráciou a reintrodukciou oxidu uhličitého. Minerálna voda 
bola skladovaná v obale tretí mesiac. Cielená kontrola ostatných šarží vyrobených v ten istý 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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deň plnenia jednoznačne potvrdila výskyt prekročených hodnôt dusitanov v rozmedzí 0,77 – 
1,51 mg/l v type jemne perlivá minerálna voda. Nárast dusitanov sprevádzal pokles amónnych 
iónov. V šaržách sýtenej minerálnej vody neboli dusitany prítomné. Kontamináciu 
minerálnych zdrojov, upravenej vody pred plnením, ako aj finálneho výrobku vo fľaši sme po 
mikrobiologickom a chemickom vyšetrení vylúčili. Nerovnomerné zmeny koncentrácie 
dusitanov poukazovali na priebeh chemických oxidačných procesov počas skladovania 
v obale. Objasnením mechanizmu sa zaoberáme v tejto práci.  

 
Materiál a metódy 

Primárne sme overovali vplyv potenciálnych spúšťačov zmien zlúčenín dusíka – teploty 
a denného svetla. Tri typy balených minerálnych vôd – sýtená, jemne perlivá 1,5 l a jemne 
perlivá 2,5 l boli skladované za podmienok: (25 ± 1) °C a tma; denné svetlo a laboratórna 
teplota; tma a ≤ 5 °C (kontrolné podmienky). Chemické vyšetrenie v rozsahu dusitany, 
dusičnany, amónne ióny, rozpustený kyslík a ozón sa uskutočnilo v nultý deň a po jednom 
mesiaci skladovania, za podmienok svetlo a laboratórna teplota ešte aj po dvoch mesiacoch. 
Zlúčeniny dusíka sme sledovali aj v súbežne prebiehajúcej úradnej kontrole, zameranej na 
bezpečnosť PET fliaš. Vzorky jemne perlivej minerálnej vody 1,5 l boli skladované za 
podmienok najviac sa približujúcich reálnym po dobu 8 mesiacov (3. – 11. mesiac od času 
plnenia). Analýza bola vykonaná raz mesačne. Výskyt ďalších rizikových šarží minerálnej 
vody vyústil do ďalších dlhodobých skladovacích skúšok (0. – 8. mesiac od času plnenia), 
ktoré mali overiť účinnosť uskutočnených nápravných opatrení v technológii zo strany 
výrobcu. Interval stanovenia raz za mesiac, v období 3. – 6. mesiac raz za dva týždne, dve 
vzorky boli uskladnené za kontrolných podmienok. Zo vzorky bol po otvorení odliaty podiel 
na fixáciu kyslíka, nasledovalo stanovenie ozónu a dusíkových ukazovateľov. Použité 
analytické metódy sú zhrnuté v tab.1. 

 
Tab.1. Prehľad analytických metód  

Ukazovateľ Dusitany Dusičnany Amónne ióny Rozp. kyslík Ozón 
Zdroj 
metódy 

STN EN 26777 STN ISO 7890-3 STN ISO 7150-1 STN EN 25813 
Spectroquant 

Merck 
LOD [mg/l] 0,01 0,8 0,03 0,2 (LOQ) 0,01 

  
Výsledky a diskusia 

Zlúčeniny dusíka sú vo vodách málo stabilné a v závislosti od pH a oxidačno-redukčného 
potenciálu podliehajú najmä biochemickým premenám. V aerobných podmienkach prebieha 
nitrifikácia – dvojstupňová oxidácia amoniakálneho dusíka na dusitany až dusičnany, je 
spôsobená litotrofnými mikroorganizmami, ktoré ako zdroj uhlíka využívajú oxid uhličitý 
a energiu získavajú oxidáciou anorganických látok alebo zo svetelnej energie. Rastová 
rýchlosť nitrifikačných baktérií, ktoré sa podieľajú na prvom stupni oxidácie, je nižšia ako pri 
druhom stupni, preto sa dusitany nemôžu vo vode hromadiť a ich koncentrácia býva veľmi 
nízka. Optimálne podmienky pre nitrifikáciu sú 20 – 30 °C a pH 7 – 8,5, na oxidáciu 1 g 
dusíka je potrebných 3,43 g kyslíka, na oxidáciu 1 g N-NO2 1,14 g O2. Pri prvom stupni 
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oxidácie sa uvoľňujú vodíkové ióny, ktoré okysľujú prostredie a znižuje sa hodnota 
kyselinovej neutralizačnej kapacity KNK4,5. Dusičnany za anoxických podmienok, alebo pri 
veľmi nízkych koncentráciách rozpusteného kyslíka (< 0,5 mg/l) podliehajú denitrifikácii za 
vzniku elementárneho dusíka. Pre tento proces je vždy potrebný organický substrát ako zdroj 
energie, rozmedzie pH 6 – 9.  
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Obr. 1a. Koncentrácie zlúčenín dusíka rizikových šarží balenej minerálnej vody 

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

zdroj voda po úprave 6-5-12, 10:14,
2,5l

23-5-12, 10:31,
2,5l

23-5-12, 13:55,
1,5l

4-9-12, 6:56, 2l 19-9-12, 8:55,
2,5l

19-9-12, 14:53,
1,5l

šarža / kontrolované vstupy a medziprodukty;  d. analýzy 23.9.2011 

c 
[m

g/
l]

NO2  NH4 NO3 O2

 

Obr. 1b. Koncentrácie zlúčenín dusíka rizikových šarží balenej minerálnej vody 
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Obr. 2. Zmena koncentrácií zlúčenín dusíka počas skladovania v jemne perlivej minerálnej vode 2,5l 
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Obr. 3. Koncentrácia rozpusteného kyslíka počas skladovania 

 
Chemická transformácia zlúčenín dusíka je pomerne náročná. Amoniakálny dusík možno 

oxidovať iba chlórom. Chemická oxidácia ozónom je pomalá, vyžaduje pH > 9, katalýzu 
MnO2 a veľký prebytok ozónu. Vodárenskou úpravou pieskovou filtráciou dochádza 
k eliminácii 90 percent amoniakálneho dusíka jeho oxidáciou na dusičnany. Chemická 
redukcia dusičnanov v balenej prírodnej minerálnej vode je prakticky nemožná. Dusitany vo 
vodách sa môžu ľahko oxidovať alebo redukovať, pre svoju labilitu medzi anorganickými 
formami dusíka nikdy nedominujú. Vo vyššej koncentrácii sú všeobecným inhibítorom 
mikrobiologických procesov. Za určitých okolností brzdia oxidáciu amoniaku (nitrifikácia), 
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redukciu N2O a spôsobujú neúplnú denitrifikáciu dusičnanov na molekulový dusík, čím 
dochádza k úniku N2O do atmosféry (4).  

Prírodná minerálna voda, ktorou sa zaoberáme v práci, je kyselka, bohatá na minerálne 
soli vápnika, horčíka, hydrogénuhličitany, obsahuje amónne zlúčeniny. Výsledky cielených 
kontrol (obr. 1a, 1b) naznačili existenciu korelácií: zmeny zlúčenín dusíka vs. čas skladovania 
vody v obale a typ minerálnej vody. Kontaminácia počas výrobného procesu bola vylúčená.  

Stanovené boli aj hodnoty pH (STN ISO 10523) – sýtená voda 6,07; jemne perlivá 6,33 – 
6,50 a kyselinová neutralizačná kapacita KNK4,5 (STN EN ISO 9963) – sýtená voda 21,9 – 
22,6 mmol/l; jemne perlivá 21,1 – 22,4 mmol/l. Odchýlka pH vyplýva z rozdielnej úrovne 
sýtenia CO2. Pokles hodnôt KNK4,5, ktorý indikuje prvý stupeň nitrifikácie, sme v jemne 
perlivých minerálnych vodách nezaznamenali. 
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Obr. 4. Koncentrácie zlúčenín dusíka počas dlhodobého skladovania, 1. séria, š.7-12-11 

 
Skladové skúšky zamerané na testovanie podmienok skladovania potvrdili, že kombinácia 

slnečného žiarenia a laboratórnej teploty bola spúšťačom oxidácie prítomných amónnych 
iónov na dusitany. V jemne perlivej minerálnej vode – 2,5 litrové balenie po dvoch mesiacoch 
skladovania vzrástla koncentrácia dusitanov na hodnotu 0,1 mg/l, t.j. 2,2 µmol/l (obr. 2), 
v type 1,5 litrové balenie sme zistili stopovú koncentráciu na úrovni LOD. Ako je zrejmé 
z vynesených kriviek, zmeny dusičnanov a amónnych iónov sú prepojené. Zaujímali nás 
kyslíkové pomery vo vzorkách z hľadiska priebehu biochemických zmien a zvyšková 
koncentrácia ozónu ako chemického oxidovadla. Koncentrácia rozpusteného kyslíka v jemne 
perlivej vode po 2 mesiacoch skladovania za podmienok laboratórna teplota a svetlo stúpla 
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o 55 % (obr. 3). Zistené koncentrácie ozónu boli nižšie ako povolená hodnota podľa platnej 
legislatívy 0,05 mg/l.  
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Obr. 5. Koncentrácie zlúčenín dusíka počas dlhodobého skladovania, š.3-10-12 10:38 

 
Dlhodobé sledovanie zmien zlúčenín dusíka v jemne perlivej minerálnej vode bolo 

potrebné na získanie dát pre teoretické úvahy o objasnení procesov. Nakoniec sme vykonali 
dve série skladových skúšok. V rámci druhej série sme paralelne sledovali dve šarže balenej 
vody, aby sme overili účinnosť vykonaných nápravných opatrení vo výrobnom procese.  

Hmotnostné koncentrácie nutrientov sme prepočítali na látkové koncentrácie, ktoré lepšie 
vystihujú kvantitatívne pomery. Sčítaním látkových koncentrácií nutrientov sme získali 
hodnoty anorganického dusíka. V grafoch (obr. 4 – 6) sú vynesené spojnice pre dusitany, 
amónne ióny, dusičnany, anorganický dusík a rozpustený kyslík (v mg/l). K výskytu 
skokových vysokých hodnôt dusitanov došlo na konci tretieho a v štvrtom mesiaci 
skladovania vo fľaši. Maximálnu koncentráciu sme zaznamenali v oboch sériách zhodne po 
piatich mesiacoch vo fľaši – 23,0 a 31,9 µmol/l. V šiestom až siedmom mesiaci dusitany opäť 
poklesli na stopové až nulové koncentrácie. Amónne ióny boli v čase balenia prevažujúcou 
formou dusíka. Do piateho mesiaca poklesli na svoje minimum 3,88 a 4,99 µmol/l, ďalej 
počas skladovania sa už výraznejšie nemenili. Aj v prípade dusičnanov sa výraznejšia zmena 
udiala na konci piateho mesiaca, po menšom poklese začala ich koncentrácia narastať. Od 
šiestich mesiacoch sa stali dominantnou formou dusíka. Suma všetkých anorganických foriem 
dusíka počas skladovania nie je konštantná, kopíruje maximá tvorby dusitanov a dusičnanov. 

Koncentrácie rozpusteného kyslíka sme opäť stanovili pre doplnenie kyslíkových 
pomerov vo fľašiach. V prvej sérii jeho koncentrácia postupne narastala. V prvej šarži druhej 
série sme evidovali nárast kyslíka počas prvých mesiacov skladovania, minimálne hodnoty 



 193

v období tvorby dusitanov. V druhej šarži druhej série bol obsah kyslíka počas skladovania 
nízky bez výraznejších zmien. Koncentrácia zvyškového ozónu v prvej sérii klesla z hodnoty 
0,04 mg/l v treťom mesiaci od času plnenia na nedetegovateľnú koncentráciu v ôsmom až 
jedenástom mesiaci od času plnenia. V druhej sérii boli na začiatku zistené hodnoty 0,026 
a 0,016 mg/l, ďalej sme už ozón nesledovali. Hypotéza chemickej oxidácie amónnych iónov 
ozónom sa nám nepotvrdila. Priebeh kriviek nasvedčuje biochemickým premenám. Zvyškové 
koncentrácie ozónu sa rozkladajú na kyslík a zvyšujú jeho koncentráciu vo fľašiach. Kyslík je 
primárnym akceptorom elektrónov a v jeho prítomnosti dominujú aerobné metabolizmy (5). 
Yu a Chadran (6) študovali priebeh oxidácie pri limitujúcich hladinách rozpusteného kyslíka 
3 – 1,5 – 0,5 mg/l v bunkách chemolitoautotrofnej baktérie Nitrosomonas europaea, ako aj 
v prítomnosti vysokej koncentrácie dusitanov (280 mg/l). Pri klesajúcich koncentráciách 
kyslíka prebieha oxidácia amónnych iónov efektívnejšie. Vysoká koncentrácia dusitanov 
indukuje vyššiu transkripciu génov, zodpovedných za tvorbu NO2

- a NO reduktázy a štartuje 
denitrifikáciu dusitanov na oxidy dusíka NO a N2O. So stúpajúcou koncentráciu kyslíka rástla 
aj produkcia NO stanovená metódou headspace. Tvorbou oxidov dusíka môžeme zdôvodniť 
zmeny koncentrácie anorganického dusíka. 
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Obr. 6. Koncentrácie zlúčenín dusíka počas dlhodobého skladovania, š.3-10-12 7:46 

 
Mikrobiologické analýzy v rámci úradnej kontroly, z ktorých sme vychádzali pri 

hodnotení mikrobiologickej kvality, boli zamerané na hygienickú nezávadnosť vzoriek, t.j. na 
prítomnosť fekálneho znečistenia. Z hľadiska identifikácie nitrifikačných a prežívajúcich 
baktérií boli nedostatočné. Výsledky mikrobiologického rozboru po siedmich a ôsmich 
mesiacoch od času plnenia potvrdili prítomnosť rodov Stenotrophomonas, Micrococcus a 
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aerobných sporulantov Bacillus vo vodách, skladovaných pri dennom svetle a laboratórnej 
teplote. V balenej vode, skladovanej 8 mesiacov za kontrolných podmienok (tma a ≤ 5°C) 
boli taktiež identifikované baktérie Micrococcus a Bacillus. Jedná sa o prirodzené osídlenie 
zdroja minerálnej vody (Bacillus, Stenotrophomonas), ako aj sekundárnu kontamináciu 
z technologickej linky (Micrococcus) (5). Ako dokazujú práce, tieto baktérie boli zistené 
v jemne perlivých vodách a dokážu v nich prežívať až niekoľko rokov aj pri nízkych 
teplotách (7, 8). Prítomnosť substrátu umožnila rastovú fázu baktérií. Sýtené minerálne vody 
prežitie mikroorganizmov nedovoľujú. Koncentrácie oxidu uhličitého vo fľaši, ktorý sme 
začali monitorovať od piateho mesiaca od času plnenia v druhej sérii skladových skúšok, sú 
toho dôkazom. Hodnotu v mg/l sme získali zo stanovenej zásadovej neutralizačnej kapacity 
ZNK8,3, vynásobenej molovou hmotnosťou CO2 (9). Stanovené priemerné hodnoty 959 
a 1 170 mg/l, ako aj v kontrolnej vzorke po ôsmich mesiacoch skladovania 1 236 mg/l, boli 
nižšie v porovnaní s hodnotou deklarovanou na obale 1 500 mg/l.  

 
Záver 

V práci sme študovali oxidačné procesy v balenej jemne perlivej minerálnej vode. 
Hypotéza chemickej oxidácie amónnych iónov sa nepotvrdila. Väčšina mikrobiologických 
procesov je totožná s oxidačno-redukčnými reakciami. Rozkladom zvyškových koncentrácií 
ozónu v balenej vode vzniká kyslík, ktorý je spolu so zlúčeninami dusíka limitujúcim 
substrátom aeróbnych metabolizmov. Nižší stupeň sýtenia jemne perlivej vody a nevhodné 
skladovanie pri izbovej teplote a dennom svetle umožňuje rast prežívajúcej mikroflóry, 
pôvodom zo zdroja minerálnej vody, ako aj z procesu úpravy a plnenia. Metabolizmus 
utilizácie anorganických látok vysvetľuje oxidačno-redukčné zmeny zlúčenín dusíka, 
pozorované v balenej jemne perlivej minerálnej vode. Pokračujúce skladové skúšky 
a mikrobiologická analýza nám doplnia chýbajúce informácie o biokinetike dejov 
prebiehajúcich počas skladovania v obale. Minerálne vody s obsahom amónnych iónov 
nemožno odporučiť na výrobu balených jemne sýtených vôd. Bolo by vhodné zohľadniť tieto 
skutočnosti aj v príslušnej legislatíve.  
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Pri stanovení výskytu neprimerane vysokej aj nízkej hmotnosti vždy treba brať do úvahy, 
podľa akých kritérií sa ich frekvencia v danej populácií stanovila. Väčšina kritérií sa zakladá 
na percentilových (P) hodnotách indexu telesnej hmotnosti (BMI). Najčastejšie používanými 
medzinárodnými štandardami sú údaje z r. 1977 zo 45 krajín spracované v The National 
Center for Heath Statistics (NCHS) World Health Organization (WHO) growth reference (1 – 
3), ktoré boli štatisticky upravované a aktualizované. Reprezentujú predovšetkým bielu rasu, 
vynechané sú populácie Afriky, Strednej a Južnej Ameriky aj Stredného východu. Hranice 
nadhmotnosti sú stanovené na úrovni 85. P a pre obezitu 95. P. Referenčné hodnoty podľa 
Centres for Disese Control and Prevention (CDC) vydané v r. 2000 nahradili staršie verzie z 
r. 1977 a vzťahujú sa len na populáciu USA. V tom čase bola už obezita detí a dospievajúcich 
v USA natoľko rozšírená, že sa to prejavilo na distribúcii hodnôt BMI (zošikmenie doprava), 
a vo výraznom náraste hodnoty 90. a 97. P Výsledkom snahy o odstránenie tejto nevýhody 
bolo rozhodnutie, že hranice pre nadhmotnosť sa sprísnili, resp. posunuli smerom dolu na 
úroveň 85. P a pre obezitu na 95. P (4 – 6). International Obesity Task Force (IOTF) definuje 
normálnu hmotnosť – podobne ako u dospelých arbitrárne (7) pomocou koeficientov 
vyrátaných z parametrov distribúcie hodnôt BMI zo 6 národných antropometrických 
prieskumov z rokov 1963 – 93 (Brazília, Veľká Británia, Holandsko, Hong Kong, Singapúr 
a USA), pričom každú krajinu reprezentuje výber od 24 tisíc (Hong Kong) do 42 tisíc 
(Holandsko), spolu 94 851 jedincov. V prípade USA sa zámerne použili len údaje do r. 1980, 
aby sa zabránilo skresleniu v dôsledku veľkého nárastu obezity USA v posledných dvoch 
desaťročiach. Tieto normy vychádzajú z predpokladu, že hraničné hodnoty BMI pre 
nadhmotnosť (25 kg/m2) a obezitu (30 kg/m2), platné pre dospelých, je možné štatistickými 
metódami prepočítať na deti v príslušnom veku. Proti tomuto postupu, ktorý dostatočne 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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nezohľadňuje odlišné tempo rastu a vývinu detí v rôznom období života, bolo z odborných 
kruhov vznesených veľa námietok najmä z krajín, ktoré nie sú zastúpené vo výbere IOTF (8 – 
13).  

Z uvedených dôvodov sú predmetom kritiky aj všetky ostatné medzinárodné štandardy. 
Veľká časť odbornej verejnosti spochybňuje aplikovanie jednotných kritérií na geneticky 
a etnicky odlišné populácie a prikláňa sa k názoru, že každá krajina by mala využívať vlastné 
referenčné hodnoty, ktoré zohľadňujú osobitosti danej skupiny (14, 15). Týmto spôsobom by 
sa však značne skomplikovala možnosť porovnávať výskyt obezity v rôznych častiach sveta. 
Okrem toho je len málo krajín, v ktorých sa pravidelne alebo vôbec robí antropometrický 
prieskum zdravých detí na celoplošnej úrovni. Na Slovensku a v Čechách sú limity BMI pre 
obezitu a nadhmotnosť stanovené na úrovni 97. P, resp. 90. P podľa veku a pohlavia. Jediným 
rozdielom je, že na Slovensku vychádzajú z výsledkov VI. Celoštátneho prieskumu z roku 
2001 (16), kým v Čechách sa používajú údaje z predchádzajúcej dekády (17) – 5. 
antropologický výzkum dětí a mládeže (CAV CZ 1991), práve preto, aby predpokladaný 
nárast podielu obéznych detí neposúval nahor aj hranice normálnej hmotnosti (18 – 20). 

Podobne ako pri nadmernej hmotnosti a obezite, aj neprimerane nízka hmotnosť v 
národných a medzinárodných štandardoch je charakterizovaná pomocou percentilov alebo z- 
skóre. Jej miernejší stupeň vyjadruje 10. P (CDC, CAV CZ, CAP SR), resp. 15. P (WHO), 
ťažší stupeň predstavuje 3. P (CDC, CAV CZ, CAP SR), resp. 5. P (WHO). Na základe 
údajov IOTF (21) bol urobený prepočet BMI, tak aby zodpovedal odstupňovaným hodnotám 
pre dospelých BMI ≤ 18,5 (ľahší stupeň, z-skóre = -1), BMI ≤ 17 (ťažší stupeň, z-skóre = -2) 
a pridaný bol aj najťažší stupeň podvýživy (BMI ≤ 16). 

Ministerstvo zdravotníctva vo svojom Vestníku MZ SR 2012 Odborné usmernenie o 
diagnostike a liečbe obezity u detí č. 13278-OZS-2011 (22) uverejnilo percentilové grafy 
a tabuľky z prieskumu CAP SR z r. 2001, ktoré však vzájomne nekorešpondujú a nezhodujú 
sa ani s inými publikovanými štandardmi, takže zostáva otázkou, aký bol v skutočnosti zdroj 
tabuľkových hodnôt BMI vo Vestníku MZ SR 2012. V tomto materiáli sa hranice 
obezity, nadhmotnosti, ako aj hranice neprimeranej štíhlosti až podvýživy pre deti a mládež 
od 7 do 18 rokov už na prvý pohľad vyznačujú výraznými diskrepanciami a výsledkom ich 
aplikácie by mohol byť skreslený pohľad na skutočný stav výskytu obezity, ale aj 
neprimerane nízkej hmotnosti u detí a adolescentov v SR.  

Cieľom tejto práce je nielen poukázať na konkrétne nedostatky, ale najmä prispieť 
k optimalizácii kritérií správnej hmotnosti u detí a predložiť alternatívny spôsob klasifikácie 
BMI, ktorý vychádza z kombinácie údajov CAP SR 1991 a CAP SR 2001. 

 
Metodika 

Kombinované percentilové údaje (KK SR 1991/2001) sme získali pomocou interpolácie 
percentilových údajov z CAP SR 2001 a CAP SR 1991. Keďže percentily BMI z r. 1991 
neboli dosiaľ publikované, vypočítali sme ich pomocou z-skóre z referenčného súboru CAP 
1991 a previedli na príslušné percentily. Porovnali sme zahraničné (WHO, CDC, IOTF, CAV 
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CZ 1991) a domáce (MZ SR 2012, CAP SR 2001, 1991 a KK SR 1991/2001) limity pre 
neprimerane nízku a vysokú hmotnosť.  

Rozdiely medzi nimi sme kvantifikovali na úrovni 3., 10., 25., 50., 75., 90 a 97. percentilu 
osobitne v každej vekovej skupine u chlapcov a dievčat. Na úrovni 10. P a 90. P sme 
vypočítali regresný vzťah, ktorý teoreticky vyjadruje, o koľko sa zmení percentuálny podiel 
chudých alebo tučných jedincov pri zmene hranice v jednotkách BMI pre podvýživu 
(neprimerane nízku hmotnosť) a nadmernú hmotnosť. Tento výpočet by mal prispieť k lepšej 
orientácii v údajoch o výskyte neprimeranej hmotnosti (nízkej aj vysokej), ktoré boli 
klasifikované podľa odlišných kritérií.  

Frekvenciu obezity, nadmernej a neprimerane nízkej hmotnosti podľa národných a 
zahraničných limitov sme overovali na veľkom súbore (N = 35 698) jedincov vo veku 6 – 18 
rokov, ktorí boli vyšetrení v období rokov 2001 až 2011 v rámci preventívnych pediatrických 
prehliadok (23) alebo v školskom prostredí. Vyšetrenia v teréne vykonávali zaškolení 
zdravotnícki pracovníci podľa predpísaného jednotného postupu (meranie telesnej výšky – 
antropometer, páska pripevnená na stenu, váženie na decimálnej váhe) v dopoludňajších 
hodinách. Probandi boli pri meraní v ľahkom spodnom oblečení, bez obuvi. Namerané údaje 
sa zaokrúhľovali na 0,5 cm, resp. 0,1 kg. V databáze sú zastúpené všetky okresy Slovenska 
a svojím rozsahom je porovnateľná alebo aj prekonáva výber mnohých zahraničných 
referenčných súborov. 

 
Výsledky 

Porovnanie grafov a tabuľkových hodnôt BMI vo Vestníku MZ SR 2012  

Tabuľkové hodnoty 3. P pre deti do 12 r. sú také nízke, že sú mimo škály grafu a u 
starších sa nachádzajú hlboko pod 3. P grafu a tabuľkové hodnoty 10. P zodpovedajú 
hodnotám 3. P grafu. Pásmo nadmernej hmotnosti v tabuľkách MZ SR sa približne zhoduje s 
grafmi, limity pre obezitu sú nastavené na nižšie hodnoty, pričom u dievčat sa vyznačujú 
neadekvátnymi vekovými výkyvmi (obr. 1 a 2). 

Porovnanie medzinárodných a národných kritérií 

Grafy postupne od mediánov smerom k obom okrajom distribúcie ilustrujú rozdiely medzi 
referenčnými údajmi, ktoré sú v legendách označené nasledovne: CAP SR 1991 teoretický 
výpočet percentilových hodnôt BMI pomocou z-skóre podľa údajov CAP z r. 1991 (vekové 
členenie podľa Fettera). CAP SR 2001 percentilové hodnoty CAP 2001 (desatinné vekové 
členenie podľa WHO). KK SR 1991/2001 – interpolácia percentilových hodnôt BMI (CAP 
1991 a CAP 2001). CAV CZ 1991 – údaje z CAV ČR merané v r. 1991 (desatinné vekové 
členenie podľa WHO). MZ SR 2012 – údaje z tabuliek Vyhlášky MZ SR z r. 2012, WHO 
2007 – referenčné údaje WHO z r. 2007, CDC 2000 – referenčné údaje USA z r. 2000, IOTF 
BMI zodpovedajúce príslušným stupňom podvýživy alebo obezity. 
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Obr. 1. Tabuľkové hodnoty 3., 10., 90 a 97. P u chlapcov (Tab. č. 2 v Prílohe Vestníka MZ SR, str. 40) 
zakreslené do rastového grafu č. 16 (str. 57) tej istej prílohy. 
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Obr. 2. Tabuľkové hodnoty 3., 10., 90 a 97. P u dievčat (Tab. č. 2 v Prílohe Vestníka MZ SR, str. 40)  
zakreslené do rastového grafu č. 14 (str. 55) tej istej prílohy. 

 

http://www.uvzsr.sk
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Obr. 3. Porovnanie mediánov BMI (50. P) a užších limitov normálnej hmotnosti BMI (25. – 75. P) 

medzinárodných (WHO, CDC) a národných údajov (CAP SR 1991 a 2001, CAV CZ 1991, KK SR 1991/2001) 
u chlapcov (vľavo) a dievčat (vpravo). 

 
Mediány v tabuľkách Vestníka MZ SR pre vekové skupiny 7 – 11 r. sú v porovnaní so 

všetkými referenčnými údajmi vyššie, ale všeobecne sú odlišnosti medzi zahraničnými 
a národnými údajmi (vrátane SR) minimálne. Užšie limity BMI (25. – 75. P) sa vzťahujú na 
optimálnu/zdravú hmotnosť u detí, ktorých celkový rast a vývin prebieha v rámci normy 
(nezaostávajú ani príliš nepredbiehajú v raste svojich rovesníkov). Variabilita pásma 25. P je 
celkovo nízka – do 0,6 indexovej jednotky BMI (IU) a až na niektoré výnimky (8 r. chlapci, 
17 r. dievčatá) tam dobre zapadajú aj údaje tabuliek Vestníka MZ SR. Pásmo 75. P je len 
o niečo širšie (do 1 IU) v rámci rovnakej vekovej skupiny, pričom najnižšie hodnoty sú z ČR 
a najvyššie z CDC. Z tohto rozpätia sa vymykajú len tabuľkové hodnoty MZ SR (vyššie cca o 
1,5 IU) u chlapcov do 12 r. u dievčat 7 – 13 r. a 17 r. (obr. 3). 
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Obr. 4. Porovnanie širších limitov normálnej hmotnosti podľa percentilov BMI (10. – 89. P) 
medzinárodných (85. P podľa WHO a CDC) a národných údajov (CAP SR 1991 a 2001, CAV CZ 1991,  

KK SR 1991/2001) u chlapcov (vľavo) a dievčat (vpravo). 
 
Smerom k obom okrajom distribúcie hodnôt BMI narastá aj variabilita na rovnakej úrovni 

percentilu, ale najvýraznejšie sa líšia hodnoty 10. P v tabuľkách MZ SR, ktoré sú v niektorých 
vekových skupinách v porovnaní s ostatnými až o 2,5 IU nižšie (obr. 3).  

Pásmo vymedzené pre normálnu hmotnosť (≤ 90. P) sa dobre zhoduje s IOTF, ale aj nami 
navrhnutými hranicami KK SR. Nízkymi hodnotami u 9 – 12 r. detí sa odlišujú len hranice 
pre nadhmotnosť podľa WHO, čo je spôsobené tým, že reprezentujú 85. P. Naproti tomu sú 
limity podľa tabuliek Vestníka MZ SR aj CAP SR 2001 pre chlapcov až do veku 16 r. 
v porovnaní s ostatnými významne vyššie. Vo vekových skupinách 7, 8 a 14 r. je zjavná 
diskrepancia aj voči hodnotám CAP 2001. U dievčat sú zreteľné výkyvy vekových zmien 
BMI v tabuľkách Vestníka MZ SR vo vekových skupinách 7 – 10, 13 a 17 rokov (obr. 4).  

Podobne ako pri 10. P (obr. 4) ani príliš nízke hodnoty 3. P tabuliek Vestníka MZ SR 
2012 (obr. 5) vôbec nezapadajú do rozptylu, ktorý u ostatných nepresahuje 1,5 IU, zatiaľ čo 3. 
P v tabuľkách Vestníka MZ SR 2012 sa z neho úplne vymyká, naprieč vekovým spektrom je 
posun nadol až o 2 – 3,5 IU. Naproti tomu, do tohto rozptylu dobre zapadajú hodnoty 
CAP2001 alebo KK SR 1991/2001. Posúdenie obezity, ktoré je „najprísnejšie“ podľa WHO 
a „najmiernejšie“ podľa IOTF, sa pohybuje v rozpätí 0 – 3IU v závislosti od veku. Obezita 
podľa CAP SR 2001 je však až do 11 r. definovaná ešte vyššími hodnotami BMI (o 2 – 3 IU), 
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a to aj v porovnaní s IOTF. Vo veku 11 – 18 r. sa kritériá pre obezitu podľa tabuliek Vestníka 
MZ SR takmer prekrývajú s hranicami podľa CAV CZ (1991) s výnimkou vekových skupín 7 
– 10 r., kde sú významne vyššie a v prípade 8 r. chlapcov aj voči 9 r., čo môže spôsobiť 
podhodnotenie jej skutočného výskytu. Priebeh limitov obezity dievčat podľa veku v 
tabuľkách Vestníka MZ SR takmer kopíruje údaje v grafoch CAP SR 2001, vrátane výkyvov 
u 12, 14 a 17 r. avšak je posunutý o 1 – 2 IU nižšie nadol. Tieto nedostatky (príliš vysoké 
hodnoty v mladších vekových skupinách a celková diskrepancia u dievčat) 
eliminujú alternatívne kritériá KK SR 1991/2001. 

 

 
 

Obr. 5. Porovnanie limitov pre podvýživu (3. P) – horná časť obrázka a obezitu (97. P) (dole) podľa 
medzinárodných (95. P podľa WHO a CDC) a národných štandardov (CAP SR 1991 a 2001, CAVCZ 1991,  

KK SR 1991/2001) u chlapcov (vľavo ) a dievčat (vpravo). 
 
Praktický dopad rozdielnej klasifikácie v tabuľkách Vestníka MZ SR vo vzťahu ku 

grafom, limitom CAP SR a CAV CZ sme overili v súbore 11 r. detí (N = 8 314) a 17 r. 
adolescentov (N = 5 520). 

Podiel detí s neprimerane nízkou hmotnosťou bol podľa štandardov CAP SR a CAV CZ 
takmer rovnaký, ale podľa kritérií tabuliek MZ SR by sa ich odhalila len 1/3 (2,9 % a 4,1 % 
vs 11 % a 12 %), podiel extrémne chudých detí by nedosiahol ani 0,2 %. Použitím tabuliek 
MZ SR by sa senzitivita na obezitu zvýšila o 40 – 50 %, (v porovnaní s grafmi a CAP SR) 
a priblížila sa tak štandardom ČR a ostatných krajín. ale značná časť detí s nadmernou 
hmotnosťou, ktoré ešte nie sú obézne, by unikla pozornosti, a preto môže byť aj celkový 
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výskyt detí s nadmernou hmotnosťou výrazne podhodnotený (obr. 6). 
 

 
 

Obr. 6. Výskyt neprimerane nízkej < 10. P (vľavo) a vysokej > 90. P (vpravo) hmotnosti spolu podľa 
príslušných národných kritérií u 11 r. detí indikujú červené čísla. Výrazné stupne štíhlosti/podvýživy (< 3. P) 
resp. obezity (> 97. P) indikujú čierne časti stĺpcov, biele časti označujú miernejší stupeň 3. – 10. P – štíhlosť 

(vľavo), resp. 90. – 97. P – nadmerná hmotnosť (vpravo). 
 

 
 

Obr. 7. Výskyt neprimerane nízkej < 10. P (vľavo) a vysokej > 90. P (vpravo) hmotnosti spolu podľa 
príslušných národných kritérií u 17 r. adolescentov indikujú červené čísla. Výrazné stupne štíhlosti/podvýživy 
(< 3. P) resp. obezity (> 97. P) indikujú čierne časti stĺpcov, biele časti označujú miernejší stupeň 3. – 10. P – 

štíhlosť (vľavo), resp. 90. – 97. P – nadmerná hmotnosť (vpravo). 
 
Nastavenie kritérií normálnej hmotnosti v tabuľkách MZ SR výrazne podhodnocuje 

frekvenciu neprimerane nízkej hmotnosti aj u adolescentov. BMI < 10. P by sa preukázalo len 
u 5,6 % a 5,4 % dievčat, kým na základe limitov CAP SR 2001 a CAV CZ by bol ich podiel 
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dvoj až trojnásobný (11% – 17,4%, p < 0,001). Do určitej miery to platí aj pri určovaní 
nadmernej hmotnosti, len necelá polovica adolescentov, ktorí ešte nie sú obézni ale už 
prekročili hranice normálnej hmotnosti, by sa dala identifikovať aj podľa tabuliek MZ SR (4,3 
% vs 7,7% a 7,9 %, p < 0,001). Naproti tomu grafy MZ SR a CAP SR 2001 podhodnocujú (o 
40 – 50 %) zasa výskyt obezity (obr. 7). 

Teoreticky možno vzťah veľkosti zmeny BMI k zmene výskytu nadmernej a neprimerane 
nízkej hmotnosti vyjadriť lineárnymi rovnicami, vypočítanými z originálnych údajov. 

 

Obr. 8. Vzťah veľkosti zmeny kritéria (Δ IU) BMI k podielu jedincov (%) identifikovaných  
ako neprimerane chudých (modrá priamka) – pozitívna závislosť alebo obéznych  

(červená priamka) – negatívna závislosť. 
  
Čím nižšia hodnota reprezentuje 10. P, tým menej jedincov sa dostáva do kategórie 

neprimerane nízkej hmotnosti. Zníženie hranice BMI na úrovni 10. P o 1 IU má za následok, 
že sa namiesto očakávaných cca 10 %, takto klasifikuje len asi 4,6 %. Čím vyššia hodnota 
predstavuje 90. P, tým menej detí sa vyskytne v kategóriách nadmernej hmotnosti, pričom 
teoreticky vypočítaný rozdiel v jej frekvencii bol 5,4 % pri zmene BMI o 1 IU. Pri príliš nízko 
nastavenom kritériu pre nadhmotnosť sa môže jej podiel v populácii zasa falošne nadhodnotiť 
(obr. 8). 

 
Diskusia  

Správne nastavené kritériá normálnej (zdravej) hmotnosti sú dôležitým faktorom, nielen 
kvôli porovnateľnosti údajov z rôznych krajín, ale aj pri hodnotení populačných trendov 
výskytu obezity a individuálnom sledovaní rastu a vývinu dieťaťa.  
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Pre variabilitu referenčných percentilových hodnôt je charakteristické jej zvyšovanie od 
mediánov smerom k obom okrajom (3. a 97. P) a je spôsobené odlišným zastúpením 
obéznych a extrémne chudých jedincov, ale aj odrazom genetických a etnických rozdielov 
v zdrojových databázach. Kým odlišné limity pre obezitu a nadmernú hmotnosť v SR a ČR 
môžu byť čiastočne spôsobené časovým odstupom 10 rokov, počas ktorých jej výskyt 
nepochybne vzrástol, nedá sa však predpokladať, že by podiel chudých jedincov zatiaľ klesol 
pod 1 %. Rozdiely v somatických ukazovateľoch medzi českou a slovenskou populáciou detí 
a adolescentov sú minimálne (16, 17) a neodôvodňujú takú mieru diskrepancie v určovaní 
a výskyte podvýživy, najmä ak nemá obdobu ani inde v zahraničí. Praktické overenie 
rozdielov medzi percentilovými limitmi uvedenými v tabuľkách a v grafoch Vestníka MZ SR 
2012 na originálnych dátach potvrdilo predpoklad o výraznom podhodnotení výskytu 
neprimerane nízkej hmotnosti pri použití tabuliek. Naopak, pásmo nadmernej hmotnosti 
podľa tabuliek MZ SR je nastavené tak vysoko, že veľká časť detí ohrozených tučnotou zatiaľ 
nemanifestovanou do obezity, by unikla pozornosti. Hranice pre obezitu u dievčat majú od 12 
r. nekonzistentný priebeh, čo môže spôsobiť problémy pri porovnávaní literárnych domácich 
a zahraničných údajov, pri hodnotení výskytu obezity v rámci tej istej populácie, pri analýze 
trendov, vekových zmien a rozdielov medzi chlapcami a dievčatami 

 
Závery a odporúčania 

Uvedené výsledky odôvodňujú revíziu Prílohy k Odbornému usmerneniu o diagnostike a 
liečbe obezity u detí č. 13278-OZS-2011 Vestníka MZ SR 2012 (čiastka 6 – 15). Okrem 
závažných vecných pochybení sa táto Príloha vyznačuje aj viacerými formálnymi 
nedostatkami (napr. nesystémové zaradenie a nepravidelné škálovanie rastových grafov, ako 
aj chyby v legendách a v citovaných zdrojoch). Percentilové hodnoty v tabuľkách Vestníka 
MZ SR 2012 nie sú totožné s ich grafickým vyjadrením. Lekári a odborníci, ktorí sa spoľahnú 
na grafy, dospejú k iným záverom ako tí, čo použijú tabuľky.  

Údaje CAP z r. 2001 sú už zaťažené nárastom obezity, keďže hodnoty 90. P a najmä 97. P 
sú voči ostatným zahraničným oveľa vyššie. Pre posúdenie trendov zmien BMI by bolo 
vhodné využiť dáta z prieskumu CAP 1991 po úprave vekových kategórií podľa WHO. 
V prípade nedostupnosti týchto údajov možno zvoliť kompromisné riešenie interpoláciou 
percentilových údajov z r. CAP 2001 a údajov CAP 1991. Ak by sa v budúcnosti na tento 
účel využili výsledky aktuálneho prieskumu CAP (2011) mali by sa limity pre nadhmotnosť 
určiť na úrovni 85. P a pre obezitu na 95. P, aby sa s vyšším výskytom tučných jedincov 
v porovnaní s predchádzajúcimi dekádami neposúvali k vyšším hodnotám. To bolo napokon 
dôvodom pre podobnú úpravu limitov WHO a CDC. 

Kým nebudú k dispozícii adekvátne údaje na hodnotenie primeranej hmotnosti, možno 
používať existujúce štandardy ČR, ktoré dobre zapadajú do rozptylu hodnôt 
vypočítaných kombináciou prieskumov CAP SR z r. 1991 a 2001 (KK SR). Okrem toho sa 
týkajú populácie, ktorá sa v raste, vývine, genetickom základe, ale aj životnými podmienkami 
a štýlom života najmenej odlišuje od detí v SR. Ich výhodou je aj to, že pri hodnotení 
nadmernej hmotnosti a obezity vychádza z údajov z r. 1991, keď jej rozšírenie bolo menšie, 
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a teda menej ovplyvnilo horné hraničné hodnoty. 

Po prepracovaní referenčných hodnôt BMI (v spolupráci s odborníkmi z oblasti pediatrie, 
antropológie, epidemiológie, hygieny, verejného zdravotníctva a štatistiky) rozšíriť 
elektronickú dostupnosť týchto údajov a sprístupniť rodičom, odbornej a laickej verejnosti 
aj poisťovniam, tak ako to už majú v zahraničí a v susednej Českej republike, spolu s voľne 
dostupným softvérom na hodnotenie ďalších antropometrických ukazovateľov. 
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Obezita predstavuje významný globálny problém zdravotníctva. Je to chronické ochorenie 
spôsobené súčasným pôsobením mnohých faktorov, vrátane faktorov genetických, 
behaviorálnych a environmentálnych. Základom vzniku obezity je nerovnováha v príjme 
a výdaji energie, ale stále existuje množstvo nejasností v oblasti etiológie a biologických 
mechanizmov vzniku obezity. Vedecké dôkazy poukazujú na negatívnu „skúsenosť“ 
organizmu počas raných štádií vývoja, vrátane vývoja in utero, ako na rizikový faktor vo 
vývoji obezity. Prostredie in utero je citlivé na pôsobenie výživy, alebo na pôsobenie tzv. 
environmentálnych stresorov a zohráva významnú úlohu pri stanovení vnímavosti jedinca 
k celej škále metabolických ochorení v ďalšom živote (1, 2). 

Popri klasických faktoroch so známym negatívnym dopadom na kvalitu fetálneho vývoja, 
ako napr. nedostatočná výživa matky v tehotenstve, fajčenie v tehotenstve a stres matky (3), 
sa vedecká pozornosť začína orientovať na objasnenie vplyvu chemickej expozície na vývoj 
obezity (4) a úlohy tzv. environmentálnych obezogénov (5). Obezogény môžeme funkčne 
definovať ako chemické látky s vlastnosťami endokrinných rozrušovačov, ktoré neadekvátne 
regulujú a podporujú ukladanie tukov a adipogenézu v prospech narastania telesnej hmotnosti 
a vývoja obezity (6). Hypotéza o úlohe environmentálnych obezogénov predpokladá, že 
narušenie metabolických signálov ako následok expozície obezogénom z prostredia 
a z potravy môže podporiť následky už existujúcej nerovnováhy v príjme a výdaji energie, čo 
môže ďalej vyústiť do zvýšenej vnímavosti k obezite a jej pridruženým ochoreniam (7). 
V súčasnosti už je navrhnutá prvá skupina pravdepodobných obezogénov, obsahujúca – 
okrem iných – perzistentné organické polutanty (POPs), vrátane nových POPs (napr. niektoré 
perfluóroalkylové zlúčeniny), bisfenol A a ftaláty.  

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Z uvedených predpokladov vychádza projekt 7. rámcového programu EÚ OBELIX 
(OBesogenic Endocrine disrupting chemicals: LInking prenatal eXposure to the development 

of obesity later in life; no. 227391), ktorý skúma hypotézu o úlohe prenatálnej expozície 
endokrinným rozrušovačom v potrave pri vývoji obezity.  

 
Materiál a metódy  

Projekt OBELIX využíva multidisciplinárny prístup založený na spolupráci odborníkov 
z oblasti epidemiológie, neonatológie, endokrinológie, toxikológie, analytickej chémie 
a z oblasti hodnotenia rizika. Na projekte sa zúčastňujú vedci z Holandska, Francúzska, 
Belgicka, Nórska a Slovenska.  

Hlavnými cieľmi projektu je zhodnotiť prenatálnu a postnatálnu expozíciu človeka 
vybraným skupinám endokrinných rozrušovačov z potravy a vzťah tejto expozície k 
vybraným biomarkerom efektu a zdravotnému stavu, s dôrazom na riziko vzniku obezity; 
charakterizovať riziko zo skorej expozície endokrinným rozrušovačom na zvieracom modeli; 
prispieť k objasneniu mechanizmov účinku obezogénnych endokrinných rozrušovačov 
prostredníctvom analýzy génovej expresie a epigenetickej analýzy a zrealizovať odhad rizika 
z prenatálnej expozície obezogénnym endokrinným rozrušovačom v potrave.  

Aktivity projektu sú rozdelené do 3 hlavných pracovných balíkov: 

Pracovný balík 1 – Expozícia človeka a zdravotný stav – aktivita je zameraná na 
zhodnotenie prenatálnej a skorej postnatálnej expozície endokrinným rozrušovačom 
v kohortách matiek s deťmi zo 4 krajín EÚ a zhodnotenie vzťahu tejto expozície k vybraným 
biomarkerom efektu, k zmenám v génovej expresii a epigenetickým zmenám v bunkách 
periférnej krvi. V projekte analyzujeme nasledovné endokrinné rozrušovače: 
organochlórované insekticídy (DDE), brómované spomaľovače horenia (PBDE), ftaláty, 
polychlórované bifenyly (PCB153) a perfluoroalkylové zlúčeniny (PFOS/PFOA). Zároveň 
stanovíme celkovú dioxínovú aktivitu metódou CALUX. Zo zdravotných ukazovateľov 
sledujeme vybrané antropometrické parametre, hladiny vybraných hormónov a metabolických 
markerov.  

Pracovný balík 2 – Charakterizácia nebezpečenstva – aktivita zahŕňajúca štúdie in vivo 
(myšací model na štúdium prenatálneho programovania obezity a narušenia génovej expresie, 
resp. epigenetickej regulácie) a in vitro (diferenciácia a epigenetická regulácia vybraných 
bunkových línií).  

Pracovný balík 3 – Odhad rizika – cieľom aktivity je komplexne zhodnotiť expozíciu 
matky počas tehotenstva z potravy, prenatálnu a postnatálnu expozíciu a zdravotný stav u 
detí, pri zohľadnení údajov z in vivo a in vitro štúdií a vytvoriť podklady pre ďalšiu 
prioritizáciu endokrinných rozrušovačov z hľadiska hodnotenia bezpečnosti. Zároveň 
zhodnotíme možnosti extrapolácie výsledkov aj na ďalšie chemické látky, ktoré nie sú 
analyzované v projekte.  
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Výsledky 

Medzinárodný projekt OBELIX získa nové vedomosti o prenatálnej a postnatálnej 
expozícii hlavným endokrinným rozrušovačom z potravy a pomôže identifikovať rizikové 
faktory obezity a pridružených ochorení pomocou zhodnotenia expozície endokrinným 
rozrušovačom v rozdielnych populáciách EÚ s rozdielnymi stravovacími návykmi a 
rozdielnym životným štýlom. Zároveň projekt získa dôkazy na podporu, resp. vyvrátenie 
hypotézy, že skorá expozícia endokrinným rozrušovačom predstavuje rizikový faktor vývoja 
nadváhy a obezity neskôr v živote jedinca.  

 
Diskusia a záver 

V súčasnosti je už všeobecne akceptovaný názor, že existuje vzťah medzi narušením rastu 
v skorých štádiách vývinu a následným vývojom ochorenia v dospelosti (tzv. vývinový pôvod 
zdravia a choroby, angl. developmental origins of health and diseases; hypotéza DOHaD) (8, 
9). Táto hypotéza tvrdí, že environmentálne faktory, vrátane expozície environmentálnym 
xenobiotikám, počas prenatálneho a skorého postnatálneho vývoja ovplyvňujú/narúšajú 
vnímavosť jedinca k chronickým ochoreniam dospelého veku, pravdepodobne 
prostredníctvom zmenenej epigenetickej kontroly expresie génov (10, 11). Naprogramovanie 
smerom k vývoju obezity sa môže udiať permanentným narušením dôležitých mechanizmov 
počas skorého vývinu (napr. poškodením regulácie chuti do jedla (12), narušením 
metabolizmu tukového tkaniva (13), a pod.), no pravdepodobne rozhodujúce je trvanie 
a načasovanie prenatálneho škodlivého účinku, ktorý spôsobí neadekvátne podmienky vývoja 
in utero (14). 

Obezita okrem nezanedbateľného vplyvu na kvalitu života predstavuje významné 
zdravotné riziko pre následný vývoj diabetu 2. typu, hypertenzie, a kardiovaskulárnych 
a nádorových ochorení, takže dopad nárastu obezity na zdravotný stav populácií bude 
v blízkej budúcnosti nesmierny.  

Nakoľko prevalencia obezity celosvetovo postupne narastá v rozvinutých, ale aj v 
rozvojových krajinách (15), výsledky projektu OBELIX môžu formovať základ pre mnohé 
rozhodnutia v oblasti prenatálnej starostlivosti, životného prostredia, v prevencii 
neinfekčných ochorení a v oblasti zdravej výživy v tehotenstve a v detstve.  
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Projekt európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách (European School 

Survey Project on Alcohol and other Drugs) sa v roku 2011 konal na Slovensku po piaty raz 
ako súčasť piatej vlny prieskumov v Európe, na ktorých sa od začiatku zúčastňuje aj 
Slovenská republika. Hlavným cieľom ESPAD je získať štandardné a porovnateľné 
informácie o výskyte fajčenia, pitia alkoholických nápojov a zneužívania nelegálnych drog 
u detí a mladistvých v Európe. Ďalšími cieľmi bolo skúmať rizikové správanie študentov 
v súvislosti s rodinným zázemím a psychickou zraniteľnosťou, ako aj s výskytom šikanovania 
na školách, porovnať trendy prieskumov od roku 1995 v rámci Slovenska, krajov, typov škôl, 
pohlavia a veku, ako aj skúmať problémy, súvisiace s konzumáciou alkoholu.  

Hoci prieskum sa týkal študentov prvých až štvrtých ročníkov všetkých typov stredných 
škôl a deviatych ročníkov základných škôl, v rámci medzinárodného porovnania sa sledovali 
iba študenti s dátumom narodenia v roku 1995, t.j. takí, ktorí v roku 2011 dosiahli vek 16 
rokov. 

Medzinárodným koordinátorom projektu ESPAD v Slovenskej republike bolo Národné 
monitorovacie centrum pre drogy pri Úrade vlády SR.  

V roku 2011 bol koordinujúcou inštitúciou uvedeného prieskumu Výskumný ústav 
detskej psychológie a patopsychológie a na prieskume samotnom sa zúčastnil ÚVZ SR, 
RÚVZ v SR a Ústav informácií a prognóz školstva.  

 
Metodika 

Prieskum sa zrealizoval dotazníkovou metódou so zaručením anonymity formou 
prierezovej štúdie v čo najkratšom čase, aby sa dosiahla primeraná presnosť 
a reprezentatívnosť výsledkov. 
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Výberový súbor respondentov pre školský prieskum ESPAD 2011 sa zvolil zo zoznamu a 
počtov základných a stredných škôl, tried a študentov v školskom roku 2010/2011, triedených 
podľa typov a regiónov v zmysle výberu Ústavu informácií a prognóz školstva. Zber údajov 
s dotazníkmi ESPAD prebehol od 4. do 8. apríla 2011 a zúčastnili sa ho pracovníci odborov 
hygieny detí a mládeže vybraných RÚVZ v SR. V prieskume ESPAD sa spracovalo 11 270 
dotazníkov (5 971 chlapcov a 5 274 dievčat). Na zadávanie údajov sme použili program Excel 
a štatistický softvér SPSS. 

 
Výsledky 
Fajčenie  
 

 
 

Obr. 1. Fajčenie 1 až 5 cigariet denne počas predchádzajúcich 30 dní podľa pohlavia 
 

 

 
 

Obr. 2. Výskyt pravidelného fajčenia (1 – 5 a viac cigariet denne) v závislosti od úplnosti rodiny 
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Celoživotná prevalencia fajčenia u študentov prvých až štvrtých ročníkov stredných škôl 
sa oproti stavu v roku 2003 podstatne nezmenila – jeden a viackrát počas života fajčilo 80 % 
študentov v roku 2011 (77,3 % v roku 2007 oproti 78,6 % v roku 2003).  

Fajčenie 1 až 5 cigariet denne počas predchádzajúcich 30 dní uvádzame na obr. 1, 
z ktorého je zrejmé, že od roku 1995 po súčasnosť kontinuálne vzrastá počet pravidelných 
fajčiarov, a to ako chlapcov, tak aj dievčat. Stráca sa rozdiel v pravidelnom fajčení medzi 
chlapcami a dievčatami, pretože kým 1 – 5 alebo viac cigariet denne v roku 2003 fajčilo 
35,6 % chlapcov, v roku 2011 to bolo 36,4 % a u dievčat aj naďalej pokračoval nárast – 
z 28,1 % v roku 2003 na 33,7 % v roku 2011. 

I keď v rámci prieskumov zaznamenávame celkovo narastajúci počet pravidelných 
fajčiarov – študentov, najvyššie percento ich nachádzame u študentov, ktorí žijú 
v pozmenených rodinách s nevlastným otcom alebo matkou, prípadne v neúplných rodinách 
s jedným osamelým rodičom (obr. 2). 

 
Alkohol 

 
 

Obr. 3. Konzumácia 5 a viac dávok alkoholu 3- a viackrát za predchádzajúcich 30 dní  
– porovnanie podľa pohlavia 

 
Prevalencia užívania alkoholu (5 a viac dávok alkoholu 3- a viackrát) študentmi SŠ podľa 

pohlavia za predchádzajúcich 30 dní je na obr. 3. Kým u chlapcov pozorujeme určitú stabilitu 
od roku 2007, u dievčat je zrejmý kontinuálny nárast konzumentiek (z 3,4 % v roku 2003 na 
20,8 % v roku 2011).  

Pri porovnaní konzumácie alkoholu v závislosti od typu školy (obr. 4) je zrejmý nárast 
konzumentov od roku 2003 na všetkých troch typoch škôl (gymnáziá, stredné odborné školy 
aj stredné učňovské školy). V roku 2011 vidíme najnižšie percento konzumentov alkoholu v 
gymnáziách (15,2 %) a najvyššie na stredných učňovských školách (30,1 %). 
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Obr. 4. Konzumácia 5 a viac dávok alkoholu 3- a viackrát za predchádzajúcich 30 dní  
– porovnanie podľa typu školy 

 
Celkovo 1- a viackrát počas života uviedlo konzumáciu alkoholu 96,4 % stredoškolských 

študentov v roku 2011 (proti 97,1 % v roku 2007). Výskyt opitosti 6 – 9 a viackrát za 12 
mesiacov sa od výsledkov v roku 2003 veľmi neodlišoval (18,8 % v roku 2003 oproti 18,1 % 
v roku 2011).  

Podobný trend ako pri tabaku vidíme aj pri konzumácii alkoholu. Zatiaľ čo v roku 2003 
vypilo akýkoľvek alkohol 6 – 9 a viackrát mesačne 33,7 % chlapcov (34,6 % v roku 2007), 
v roku 2011 nastal pokles na 31,9 %. U dievčat v roku 2003 však nastal nárast (zo 17 % 
v roku 2003 na 20,5 % v roku 2011).  

 
Nelegálne drogy  

Porovnania podľa druhu nelegálnych drog ukázali, že pri nákladnejších, alebo módnych 
drogách (kokaín, LSD, extáza) je badateľný mierny trend vyššej frekvencie užívania u tých 
študentov, ktorí uviedli, že sú veľmi spokojní s finančnou situáciou svojej rodiny. Študenti, 
ktorí uviedli nespokojnosť s finančnou situáciou v rodine, prípadne sú ich rodiny na tom 
oveľa horšie v porovnaní s ostatnými rodinami, preferovali užívanie lacnejších 
a zdomácnených drog, akými sú prchavé inhaláty, marihuana, trankvilizéry a sedatíva, či 
alkohol spolu s tabletkami.  

Skutočnosť, že počet užívateľov narastá s vekom, dokumentuje obr. 5. Najviac 
zneužívanou drogou na Slovensku je marihuana. 

Pri porovnaní zneužívania marihuany (obr. 6) podľa pohlavia vidíme od roku 1995 
kontinuálny nárast užívateľov – ako chlapcov, tak aj dievčat (zo 16,9 % v roku 1995 
u chlapcov na 47,4 % v roku 2011 a zo 7 % u dievčat roku 1995 na 38,2 % v roku 2011). 
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Obr. 5. Zneužívanie nelegálnych drog 1- a viackrát počas celého života v závislosti od veku študentov 
 
 

 
 

Obr. 6. Užitie marihuany alebo hašiša 1- a viackrát počas celého života – porovnanie podľa pohlavia 
 
Najvyššie percento užívateľov extázy sme zaznamenali u študentov Bratislavského kraja 

(v rokoch 2003 a 2007 – viac ako 10 %). V roku 2011 pozorujeme takmer vo všetkých 
krajoch Slovenska (s výnimkou Žilinského) pokles študentov užívajúcich extázu (obr. 7). 
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Obr. 7. Užitie extázy 1- a viackrát počas celého života – porovnanie podľa krajov 
 

Záver  

Výsledky piatej vlny prieskumov o legálnych a nelegálnych drogách formou dotazníkovej 
metódy ESPAD zaznamenali pokles užívania nelegálnych drog, ktorý bol badateľný najskôr 
v krajinách Západnej Európy, ale s určitým časovým posunom sa začínal prejavovať aj v 
krajinách bývalého sovietskeho bloku, v ktorých už užívanie nelegálnych drog zväčša tiež 
dosiahlo svoj prirodzený vrchol.  

Potvrdilo sa však stúpajúce nadmerné pitie alkoholu u mladých ľudí a obzvlášť u dievčat. 
Týka sa to nielen pitia škodlivého pre zdravie a hazardného pitia, ale predovšetkým tzv. 
nárazového pitia, čiže pitia s cieľom čo najrýchlejšie sa opiť.  

Situácia v pití alkoholu, ako aj vo fajčení cigariet, sa v priebehu času nepriaznivo zmenila 
u mladých dievčat vo veku od 15 – 19 rokov. Tieto v rokoch 2003 – 2007 uviedli pravidelné 
fajčenie skoro v rovnakých počtoch ako chlapci spred štyroch rokov a o ďalšie štyri roky sme 
svedkami opätovného vzostupu pravidelného fajčenia u oboch pohlaví.  

Dievčatá konzumujú viac legálnych i nelegálnych drog ako ich rovesníčky pred 
šestnástimi, dvanástimi, ôsmimi a štyrmi rokmi a zároveň užívajú menšie množstvo drog ako 
chlapci, s výnimkou trankvilizérov a sedatív či pitia alkoholu spolu s tabletkami. 

Konzumácia všetkých druhov legálnych a nelegálnych drog (najmä marihuany, ale aj 
syntetických drog) sa postupne od roku 1995 zvyšovala, až do roku 2007. Najvyšší nárast sa 
pozoroval u študentov v hlavnom meste. V roku 2011 nastal pokles, resp. stabilizácia. 

Pri porovnaní užívania nelegálnych drog podľa typu školy sa ukázalo, že všetky typy 
nelegálnych drog v najvyššom percente zneužívajú študenti stredných odborných škôl 
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(vrátane bývalých stredných odborných učilíšť). Na gymnáziách najvyšší počet študentov 
uviedol zneužívanie marihuany v roku 2007 (37,6 %). LSD a extázu udávali študenti 
gymnázií v počtoch cca 1 až 4 %, kým študenti stredných odborných škôl od cca 1 do 10 %.  

Ukázalo sa, že okrem vzdelanostnej úrovne rodičov, ktorej vplyv na konzumáciu drog sa 
nepotvrdil, má pomerne významný vplyv kompletnosť rodiny, ale aj ďalšie charakteristiky 
súvisiace s jej finančným a celkovým socioekonomickým statusom. Analýza potvrdila 
protektívny charakter úplnej rodiny z pohľadu prevencie vzniku drogových závislostí. Hoci 
počas viac ako šestnástich rokov od začiatku prieskumov ESPAD u stredoškolákov ani 
kompletné rodiny neodolali zmenám situácie v oblasti drog a konzumácia nelegálnych drog je 
u študentov z nekompletných rodín vyššia, úplná rodina si aj naďalej zachováva relatívne 
najmenej narušenú pozíciu vo vzťahu k drogám.  
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Nadmerné užívanie alkoholu a s ním spojené zdravotné a spoločenské dopady predstavujú 
významný verejno-zdravotnícky problém. Je to rizikový faktor viacerých chronických 
ochorení, najmä nádorových, kardiovaskulárnych, neuropsychických porúch a iných. 
Významnou mierou sa podieľa na výskyte úrazov vznikajúcich najmä v súvislosti s dopravou, 
násilným správaním a podobne. V Európskom regióne, najmä vo východnej Európe, je podľa 
oficiálnych údajov najvyššia spotreba alkoholu na svete a s tým súvisiacich zdravotných 
dopadov (1). 

Podľa údajov WHO fajčí vo svete asi 1,3 miliardy ľudí, čo predstavuje približne 47 % 
mužov a 12 % žien starších ako 15 rokov (2). Slovensko patrí ku krajinám s pomerne 
vysokým výskytom fajčenia. Podľa aktuálneho odhadu WHO jasne prevažujú muži (34,8 %), 
ktorí tvoria viac ako dvojnásobok výskytu fajčenia u žien (15,5 %) (3). 

 
Materiál a metódy 

Pomocou anonymných dotazníkov sme zisťovali a následne zhodnocovali trendy 
v požívaní alkoholu a tabaku u sledovaných študentov tretích a štvrtých ročníkov Lekárskej a 
Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rokoch 2011 a 2012. 
Výskumnú vzorku za oba roky tvorilo 600 respondentov vo veku od 21 – 28 rokov (študenti 
3. a 4. ročníkov). Návratnosť z celkového počtu 600 respondentov bola 99,2 %, z toho 72,1 % 
(n = 216) dotazníkov vyplnili ženy a 27,8 % (n = 83) a muži z Lekárskej fakulty, a 55,9 % 
dotazníkov vyplnili ženy (n = 166) a 44,1 % muži (n = 131) z Právnickej fakulty. Dotazníky 
zahŕňali okrem všeobecných údajov o respondentovi otázky ohľadne niektorých závislostí, 
akými sú aj alkohol a fajčenie. Výsledky dotazníkov sme spracovali v programe Microsoft 
Excel, pomocou dvojvzorkového t-testu a ďalších základných štatistických metód.  

Výsledky a diskusia 

Alkohol a jeho nadmerný príjem je u nás v súčasnosti spoločenským i zdravotným 
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problémom. Jeho spotreba sa neustále zvyšuje a s tým narastajú aj negatívne dôsledky jeho 
užívania. V r. 1990 sa v SR spotrebovalo na jednu osobu 14,2 litra 40 % alkoholu, 95,6 litrov 
piva a 15,9 litrov vína (4). Oproti r. 1996 narástol počet ľudí, ktorí vôbec nekonzumujú 
destiláty, z 28 % na 33 %. Slovensko patrí ku krajinám s najvyššou spotrebou čistého 
alkoholu na osobu a rok. Spotreba je v ČR vyššia a má stúpajúcu tendenciu, podobne ako i vo 
Fínsku. Naproti tomu vo Francúzsku má spotreba alkoholu trvalo klesajúcu tendenciu, 
podobne mierne klesá spotreba v krajinách Európskej únie (5).  

Podľa prieskumu zdravotného uvedomenia a správania sa obyvateľov Slovenska 
konzumácia destilátov je vo vekovej skupine 15- až 24-ročných alarmujúca, je totiž vyššia 
ako u 25- až 64-ročných (6). Riziko spojené s konzumáciou alkoholu sa často medzi 
mládežou silne podceňuje a môže viesť k poškodeniu telesného i duševného zdravia 
jednotlivca. 

V nami pozorovanej vzorke respondentov sme dospeli k nasledujúcim výsledkom 
konzumácie alkoholických nápojov v jednotlivých porovnávaných skupinách. 

Na obr. 1 je percentuálny podiel konzumentov alkoholu u študentov Lekárskej 
a Právnickej fakulty. Z obrázka je zrejmé, že až 45 % právnikov (spolu za oba roky) udáva 
aktívny konzum alkoholu, čo je takmer 2-krát vyšší počet ako u medikov. 

 
 

 

 

Obr. 1. Konzumácia alkoholu u študentov 
 

Najčastejšie požívaným druhom alkoholu v oboch sledovaných skupinách je pivo. Ako pri 
konzumácii piva, tak aj pri konzumácii ostatných alkoholických nápojov sme zaznamenali 
takmer dvakrát vyšší podiel konzumentov u právnikov ako v skupine medikov. Medzi 
študentmi Lekárskej a Právnickej fakulty sme zaznamenali signifikantý rozdiel iba v požívaní 
destilátov (v litroch/týždeň) u medikov, a to u oboch pohlaví medzi rokom 2011 a 2012 (tab. 
1). 

V roku 2011 sme zaznamenali signifikantné rozdiely v konzumácii jednotlivých druhov 
alkoholických nápojov medzi študentmi LF a PF, ktoré sú v tab. 2. 
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Tab. 1. Konzumácia jednotlivých druhov alkoholických nápojov u študentov (v litroch/týždeň) 

Štatistická významnosť < 0,05 

 
Tab. 2. Konzumácia alkoholických nápojov u študentov LF a PF za rok 2011 (v litroch/týždeň)  

LF PF 
2011 

n priemer SD min – max n priemer SD min – max 
p 

Pivo [l] 32 1,29 1,54 0,125 – 7 29 2,31 2,32 0,13 – 8 0,00065 

Víno [l] 52 1,86 3,09 0,125 – 6 47 3,99 4,7 0,075 – 9 0,0006 

Destiláty [l] 45 1,12 1,32 0,1 – 6 46 3,18 4,25 0,125 – 7 0,00027 

Štatistická významnosť < 0,05 

 
V roku 2012 sme signifikantné rozdiely v konzumácii jednotlivých druhov alkoholických 

nápojov medzi študentmi LF a PF nezaznamenali. Pre porovnanie s rokom 2011 uvádzame 
jednotlivé priemerné hodnoty skonzumovaných alkoholických nápojov u študentov Lekárskej 
aj Právnickej fakulty v roku 2012, ktoré sú v tab. 3. 
 
Tab. 3. Konzumácia alkoholických nápojov medzi študentmi LF a PF za rok 2012 (v litroch/týždeň)  

 
Tab. 4. Porovnanie rozdielu konzumácie alkoholu medzi LF a PF za roky 2011 – 2012 

LF PF Konzum alkoholu 
v l/týž n priemer SD min – max n priemer SD min – max 

P 

Pivo 69 1,48 1,55 0,125 – 8 56 2,31 2,29 0,13 – 8 0,025 

Víno 88 1,21 1,59 0,025 – 6 63 3,56 4,87 0,01 – 9 0,00045 

Destiláty 63 0,91 1,18 0,08 – 6 52 2,85 4,1 0,125 – 7 0,0018 

Štatistická významnosť < 0,05 

 
Pri porovnaní rozdielu konzumácie alkoholu v litroch za týždeň medzi Lekárskou 

a Právnickou fakultou za roky 2011 – 2012 sme zistili signifikantné rozdiely, ktoré uvádzame 
v tab. 4.  

2011 2012 
LF 

priemer SD min – max priemer SD min – max 
p 

Pivo [l] 1,29 1,54 0,12 – 7 1,71 1,55 0,2 – 8 NS 

Víno [l] 1,86 3,09 0,12 – 6 0,48 0,53 0,03 – 2 NS 

Destiláty [l] 1,12 1,32 0,1 – 6 0,38 0,36 0,08 – 1,5 0,0012 

2011 2012 
PF 

priemer SD min – max priemer SD min – max 
P 

Pivo [l] 2,31 2,32 0,13 – 8 1,66 1,12 0,2 – 4 NS 

Víno [l] 3,99 4,7 0,07 – 9 0,53 0,48 0,01 – 2 NS 

Destiláty [l] 3,18 4,25 0,12 – 7 0,33 0,15 0,1 – 0,5 NS 

LF PF 
2012 

priemer priemer 
Pivo [l] 1,71 1,66 
Víno [l] 0,48 0,53 
Destiláty [l] 0,38 0,33 
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Fajčenie je v súčasnosti najrozšírenejší návyk ľudstva. Stalo sa nielen závažným 
sociálnym javom, ale aj aktuálnym zdravotníckym problémom vedúcim mnohokrát 
k fatálnym následkom v podobe ťažkých ochorení ako karcinóm pľúc a iné. Fajčenie skracuje 
život v priemere o sedem rokov v porovnaní s nefajčiarom alebo bývalým fajčiarom. 
Závislosť ovplyvňuje úspešnosť zanechania fajčenia. Denní fajčiari majú vyššiu 
pravdepodobnosť, že sa im nepodarí prestať fajčiť. Na Slovensku máme približne 38 % 
fajčiarov, z toho je asi 20 % pravidelných fajčiarov, kde je riziko závislosti oveľa vyššie (7). 

Tabak, hlavná zložka tabakových výrobkov, je najrozšírenejšou drogou užívanou vo 
forme vdychovania dymu z horiacich či tlejúcich tabakových výrobkov. Samotný tabakový 
dym i bezdymové tabakové výrobky sú podľa kritérií IARC (International Agency for 

Research on Cancer) zaradené do skupiny 1, teda medzi dokázané karcinogény pre človeka 
(8). 

Na obr. 2 je porovnanie užívania tabakových výrobkov za rok 2012, v oboch skupinách 
respondentov je rozdielny. V skupine medikov je podiel fajčiarov (n = 18) 17,20 %, v skupine 
právnikov je tento počet dvojnásobne vyšší (n = 33) 28 %. Študentov práva fajčí až o 10,8 % 
viac ako študentov medicíny. 

Respondenti z Lekárskej fakulty udávajú ako priemernú dĺžku fajčenia cigariet 5 rokov, 
študenti Právnickej fakulty 6 a pol roka. Pri užívaní tabakových výrobkov za rok 2011 a 2012 
výsledky preukázali, že vek začatia fajčenia je v 16,5. roku života študentov. 

 
 
 

 
Obr. 2. Percentuálny podiel fajčiarov a nefajčiarov za rok 2012 

 
Tab. 5. Porovnanie priemerného počtu denne vyfajčených cigariet počas semestra a skúškového obdobia 
študentov 

 Semester SD min – max p Skúškové obdobie SD min – max p 

LF 6,05 3,90 1 – 15 7,10 5,20 1 – 20 

PF 8,31 6,25 1 – 24 
NS 

11,93 9,44 2 – 40 
NS 

Štatistická významnosť < 0,05 
 

V priemere počas semestra (tab. 5) vyfajčia právnici o 2,3 cigarety viac a v skúškovom 
období až o takmer 4 cigarety viac ako medici. Nárast počtu vyfajčených cigariet u oboch 
skupín v skúškovom období je pravdepodobne zavinený stresom zo skúšok. Vedecké 
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poznatky posledných rokov jasne dokazujú vplyv fajčenia na vznik mnohých ochorení, ktoré 
sa často končia aj smrťou.  

 
Záver 

Všeobecné odporúčania o zdravom životnom štýle v oblasti fajčenia a užívania 
alkoholických nápojov uplatňujú podľa predpokladu v praxi vo väčšej miere jednoznačne 
študenti LF aj z dôvodu, že podpora zdravia je súčasťou ich učebných osnov. Zistili sme, že 
respondenti z Právnickej fakulty viac a vo vyššej miere podliehajú týmto závislostiam, 
ktorých vplyv sa neskôr môže prejaviť zvýšeným výskytom civilizačných ochorení.  

Pre zvýšenie podielu nefajčiarov v spoločnosti, je potrebná edukácia už u detí, a to 
prístupnou formou na všetkých stupňoch vzdelávania (emocionálne-racionálne). Je potrebné 
zvýšiť vplyv na študentov vysokých škôl (ktorí sú budúcimi autoritami a vhodnými 
príkladmi). Bolo by žiaduce pokúsiť sa definovať prínos protifajčiarskeho zákona a zároveň 
publikovať s komentármi aj odpočet zdrojov investovaných do problematiky primárnej 
prevencie fajčenia. Opakovane vyhodnocovať situáciu v oblasti fajčiarstva v spoločnosti a o 
výsledkoch informovať aj štátnu správu, ktorá môže iniciovať a organizačne i inak zabezpečiť 
prípravu, priebeh a modifikáciu preventívnych opatrení. Dôležité miesto tu má i 
medzinárodná spolupráca a preberanie princípov efektívnych modelov zo zahraničia. 
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PREFERENCIA NÁPOJOV V PITNOM REŽIME – ADOLESCENTI 
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Pitný režim je ucelený systém prijímania vody vhodnými tekutinami organizmom človeka 
a spôsob pokrytia každodennej straty tekutín. Je teda preto aj súčasťou hodnotenia životného 
štýlu, kde sa sleduje biologická a energetická hodnota stravy, robí sa somatometria, 
biochemické vyšetrenia, sleduje sa pohybová aktivita, fajčenie, požívanie alkoholu, drog, atď. 
(9). Výsledkom dodržiavania optimálneho pitného režimu je dobrý zdravotný stav 
a harmonický vývoj detí a mládeže. Nedostatok tekutín vedie k dehydratácii organizmu, preto 
je vždy nutné udržať rovnováhu medzi príjmom a výdajom tekutín. Pitný režim znamená piť 
priebežne po celý deň. Najvhodnejšie je hydratovať organizmus postupne v menších dávkach, 
nedopĺňať tekutiny jednorazovo veľkým množstvom tekutín. Smäd nie je jediným 
indikátorom dehydratácie, a preto je potrebné nepodriaďovať príjem tekutín iba pocitu smädu. 
V opačnom prípade dochádza k najrôznejším poruchám zdravia (poškodenie vylučovacieho 
systému, únava, bolesti hlavy, kĺbov), ktoré najmä u školskej mládeže vedú k zníženiu 
pozornosti a zhoršeniu prospechu, čo sú len niektoré prejavy nesprávneho pitného režimu (3, 
8).   

 
Materiál a metódy 

V rámci dlhodobého monitorovania životného štýlu vysokoškolákov, stredoškolákov a 
žiakov základných škôl sme vyhodnotili súbor študentov gymnázia vo Vrútkach.  

Prieskumu sa zúčastnilo 67 študentov. Z tohto počtu bolo 15 chlapcov a 52 dievčat, ktorí 
tvorili homogénny súbor. Vek sledovaných študentov bol 16 – 18 rokov. Na hodnotenie sme 
použili vlastný anonymný dotazník, ktorý sme následne vyhodnotili a získali tak pomerne 
podrobné informácie o druhoch a množstvách konzumovaných nápojov. Pri vyhodnocovaní 
sme použili opisnú štatistiku s percentuálnym vyhodnotením. 

 
Výsledky a diskusia 

Cieľom prieskumu bolo zistiť aktuálnu situáciu v príjme tekutín u adolescentov a posúdiť 
preferenciu jednotlivých nápojov z hľadiska kvality a kvantity. 

Životné podmienky a zdravie, 2013 



 231

Adolescenti a mladí ľudia všeobecne často tieto pravidlá nedodržiavajú, čo sme zistili aj 
v našom prieskume v rámci diskusie so študentmi. 

 
Tab. 1. Konzumácia nápojov u študentov gymnázia 

Chlapci (n = 15) Dievčatá (n = 52) Spolu (n = 67) 
Druh nápoja 

n [%] n [%] n [%] 
Voda pitná z vodovodu 13 86,67 39 75,00 52 77,61 
Voda balená nesýtená 4 26,67 10 19,23 14 20,89 
Voda balená sýtená 6 40,00 17 32,69 23 34,33 
Minerálna voda 7 46,67 25 48,08 32 47,76 
Voda so sirupom nesýtená  6 40,00 20 38,46 26 38,81 
Sladené sýtené nápoje 8 53,33 17 32,69 25 37,31 
Kolové nápoje 11 73,33 28 53,85 39 58,21 
Ovocný džús   neriedený 7 46,67 25 48,08 32 47,76 
                        riedený 4 26,67 8 15,38 12 17,91 
Čaj ovocný      nesladený 3 20,00 9 17,31 12 17,91 
                        sladený 6 40,00 20 38,46 26 38,81 
Čaj čierny       nesladený 1 6,67 3 5,77 4 5,97 
                        sladený 2 13,33 11 21,15 13 19,4 
Čaj bylinkový nesladený 4 26,67 10 19,23 14 20,89 
                        sladený 2 13,33 8 15,38 10 14,93 
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Obr. 1. Konzumácia nápojov u študentov gymnázia [%] 

 
Ako z výsledkov vyplynulo, študenti preferujú pitnú vodu z vodovodu – až 78 %, 

častejšie chlapci ako dievčatá, čo je veľmi dobré zo zdravotného hľadiska. Na nasledujúcom 
mieste sa ale postupne umiestnili kolové nápoje, ovocný džús neriedený, minerálne vody, 
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ovocný sladený čaj, voda so sirupom a sladené sýtené nápoje, čo poukazuje na fakt, že 
študenti vo veľkej miere pijú najmä sladené a sýtené nápoje. Najmenej sa preferuje nesladený 
čierny čaj (tab. 1, obr. 1). V škole nie je umiestnený nápojový automat. Študenti si často nosia 
nápoje z domu, najmä ovocné čaje sladené a vodu so sirupom, a to najmä dievčatá. 
V školskom bufete sú v ponuke minerálky, sladené sýtené a kolové nápoje, ktoré študenti 
najčastejšie pijú, ale v sortimente je aj nesýtená stolová voda. Naše výsledky korešpondujú 
s výsledkami iných autorov, ktorí sa zaoberajú touto problematikou (1, 2, 4, 5, 6). 

 
Tab. 2. Konzumácia mlieka, mliečnych nápojov a kávy u študentov gymnázia 

Chlapci (n = 15) Dievčatá (n = 52) Spolu (n = 67) 
Druh nápoja 

n  [%] n  [%] n  [%] 

Mlieko 15 100 35 67,31 50 80,65 

            plnotučné 3 20 10 19,23 13 20,97 
            polotučné 11 73,33 25 48,08 36 58,06 
            odtučnené 1 6,67 0 0 1 1,61 
Biela káva 0 0 3 5,77 3 4,84 
Kakao 6 40 21 40,38 27 43,55 
Čierna káva 3 20 10 19,23 13 20,97 
Iné 0 0 1 1,92 1 1,61 

 
V tab. 2 uvádzame spotrebu mlieka, mliečnych nápojov a kávy. Aj keď sa mlieko 

nepovažuje za nápoj, je dôležité z hľadiska príjmu tekutín. Je chvályhodné, že až 100 % 
chlapcov pije mlieko takmer denne. Aj u dievčat sme zaznamenali pomerne vysokú 
frekvenciu konzumácie mlieka (67 %). Čo s týka množstva, toto by bolo potrebné zvýšiť 
u oboch pohlaví. V priemere je to len 200 ml/deň, čo je pomerne málo. Študenti preferujú 
najmä polotučné mlieko.  

Čo sa týka množstva tekutín, denný príjem je až u 69 % študentov v optimálnom rozpätí. 
Priemerný príjem u chlapcov je 2 897 ml/deň a u dievčat 2 647ml/deň. Zaznamenali sme ale 
veľmi veľké individuálne rozdiely v rozpätí od 800 – 5 000 ml/deň (tab. 3, 4; obr. 2). 

 
Tab. 3. Denný príjem tekutín u študentov gymnázia 

Chlapci (n = 15) Dievčatá (n = 52) Spolu (n = 67) Tekutiny 
[ml / deň] n [%] n [%] n [%] 
800 – 1000 0 0 2 3,85 2 2,99 
1001 – 1500 2 13,33 4 7,69 6 8,96 
1501 – 2000 2 13,33 11 21,15 13 19,4 
2001 – 2500 1 6,67 7 13,46 8 11,94 
2501 – 3000 5 33,33 15 28,85 20 29,85 
3001 – 3500 1 6,67 2 3,85 3 4,48 
3501 – 4000 3 20 4 7,69 7 10,45 
4501 – 5000 0 0 1 1,92 1 1,49 

 
Optimálnemu dennému príjmu tekutín sa blíži 69 % študentov (tab. 5). Lepšie sú na tom 

študentky. Je to pravdepodobne spôsobené tým, že dievčatá sa viac venujú svojmu vzhľadu 
ako chlapci v tomto veku. Ako sme už spomínali, zaznamenali sme veľké individuálne 
rozdiely. Študenti, ktorí aktívne športujú, aj pitný režim dodržiavajú lepšie bez ohľadu na 
pohlavie. 
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Tab. 4. Priemerný denný príjem tekutín u študentov gymnázia 

Študenti Priemer [ml/deň] Rozpätie [ml/deň] 
Chlapci (n = 15) 2896,67 ±  902,87 1300 – 4300 
Dievčatá (n = 52) 2647,12 ± 1050,66 800 – 5000 
Spolu (n = 67) 2771,89 ± 976,77 800 – 5000 

 
Výkonnosť a pocit dobrej pohody znižuje každá strata tekutín, preto náhrade je nutné 

venovať dostatočnú pozornosť. Dlhodobý nedostatok tekutín, aj keď môže byť len mierny, 
a ktorý sa často ani neregistruje, môže byť príčinou vážnych zdravotných problémov 
a porúch. Civilizačné ochorenia sú takýmto príkladom nesprávnej životosprávy vrátane 
nedostatku tekutín a môžu byť príznakom, resp. následkom trvalej miernej dehydratácie. 
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Obr. 2. Denný príjem tekutín u študentov gymnázia 

 
Pravidelný pitný režim s primeraným  množstvom tekutín, vzhľadom na vek a telesnú 

aktivitu, je najjednoduchšou prevenciou všetkých tzv. civilizačných ochorení, s ktorou treba 
začať od najútlejšieho veku. Preto je aj príjem nápojov detí a adolescentov v priebehu 
vyučovacieho procesu, ale aj počas celého dňa, dôležitou súčasťou prevencie možného 
poškodenia zdravia mládeže ohrozovanej chronickým nedostatkom tekutín. 
 
Tab. 5. Optimálny denný príjem tekutín u študentov gymnázia 

Chlapci (n = 15) Dievčatá (n = 52) Spolu (n = 67) Tekutiny 
[ml/deň] n [%] n [%] n [%] 
1500 - 3000 10 66,67 36 69,23 46 68,66 

 
Nevyhnutnou zásadou správneho pitného režimu u detí a mládeže je voľba správneho 

typu nápoja vo vhodnom množstve. Toto v súčasnosti ovplyvňuje výchova detí v rodinách, 
veľký vplyv reklamy, výchova k zdravotnému uvedomeniu, vzdelanie rodičov, ale aj finančná 
situácia v rodine.  
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Je mimoriadne dôležité poskytnúť mládeži dostatok informácií o dôležitosti dodržiavania 
zdravého životného štýlu a v rámci správnej životosprávy aj správneho pitného režimu. Dobrá 
informovanosť je predpokladom univerzálnej prevencie zdravotných problémov. 
Dodržiavanie zdravého životného štýlu od mladosti vytvára základ zdravia v dospelosti.  

  
Záver 

Záverom možno konštatovať, že aj keď sa v porovnaní s výsledkami našich 
predchádzajúcich prieskumov (7) pitný režim školskej mládeže postupne zlepšuje, je potrebná 
stála edukácia v tomto smere hlavne smerom k rodičom a vychovávateľom, aby sa do 
povedomia mládeže dostala dôležitosť starostlivosti o vlastné zdravie od útleho veku, najmä z 
hľadiska prevencie všetkých civilizačných ochorení. 
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Rómska populácia osídľuje územie strednej Európy a ostatných európskych krajín už 
niekoľko storočí. Patrí medzi najviac marginalizované etnické komunity v Európe. V snahe 
zlepšiť stav a životné podmienky tejto populácie vyhlásila Sorosova nadácia iniciatívu The 

Decade od Roma Inclusion – Dekáda rómskeho začleňovania. Túto iniciatívu prijali vlády 
deviatich európskych štátov a podporuje ju Inštitút otvorenej spoločnosti, Svetová banka, 
Európska komisia a ďalší partneri. Predstavuje prvú medzinárodnú kampaň za zmenu 
postavenia Rómov v Európe a poskytuje rámec pre vlády v strednej a východnej Európe pri 
ich činnostiach zameraných na integráciu Rómov (22). 

Na svete žije okolo 8 – 12 miliónov Rómov, z toho 7 – 9 miliónov v Európe a z nich asi 
dve tretiny v krajinách strednej a východnej Európy. Najväčší podiel rómskeho obyvateľstva 
(viac ako 2,5 milióna) žije v Rumunsku, v Maďarsku (viac ako 600 000), v Bulharsku 
(500 000), na Slovensku (400 000) a v Českej republike (300 000). Do roku 2004 bolo 
z hľadiska počtu rómskych obyvateľov na prvom mieste z krajín Európskej únie Španielsko s 
viac ako 650 000 obyvateľmi rómskeho pôvodu (1). 

Vzhľadom na počet obyvateľov je na Slovensku najpočetnejšia rómska komunita na svete, 
a to s podielom 8 – 9 % z celkového počtu obyvateľov (niektoré zdroje udávajú dokonca ešte 
vyšší podiel). Spoločným problémom európskych krajín je nedostatok dokumentácie 
o rómskych obyvateľoch, často chýbajú základné identifikačné doklady, rodné listy, záznamy 
o uzatvorení manželstva, povolenia k pobytu a iné (9). Najnovšie výskumy realizované 
v európskych krajinách sa stretávajú s rovnakým problémom – definovať rómske etnikum 
a identifikovať, kto je Róm. Problém identifikácie Rómov vyúsťuje do rôznych počtov 
a odhadov rómskeho obyvateľstva v jednotlivých krajinách a v celej Európe. V skutočnosti 
samých seba za Rómov pokladá menej občanov v porovnaní s hodnotením okolia a s 
                                                 
1 Práca je podporovaná grantom NFP OPVaV-2009/2.1/03 SORO Centrum excelentnosti pre výskum 
faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromito-
vaných osôb – CEMIO - ITMS: 26220120058 – 100 %. 
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klasifikáciou stanovenou výskumnými organizáciami (self-identification versus hetero-

identification). Výrazný vplyv na klasifikáciu obyvateľov ako Rómov spôsobujú sociálne 
a ekonomické faktory (nízky príjem, nedostatočné vzdelanie, nezamestnanosť, život vo 
veľkom rodinnom spoločenstve, v osade). Z tohto dôvodu existujú niekoľkonásobne vyššie 
odhadované počty rómskych obyvateľov v porovnaní s tým, ako sa v skutočnosti identifikujú 
sami Rómovia. Obyvatelia rómskeho pôvodu sa často hlásia k inej národnostnej menšine, či 
už z vlastného presvedčenia, alebo z obavy pred odlišným zaobchádzaním, respektíve pred 
diskrimináciou.  

V pokusoch o integráciu sa opakujú rovnaké chyby, keďže sa málo „obzeráme dozadu“ 
(10) a neuvedomujeme si aký vplyv má história na sociálnu a zdravotnú situáciu rómskeho 
etnika a aké sú východiská zdravotnej a sociálnej politiky. Odlišná etnokultúra, vyšší stupeň 
chudoby, nedostatočné vzdelanie, nezamestnanosť, možnosti rôznych foriem diskriminácie, 
problematický prístup k zdravotníckej starostlivosti sú všeobecne dobre známe problémy 
rómskej komunity v Európe. Je zrejmé, že stratégie na ich dlhodobé riešenia predstavujú 
výzvy nielen pre rómsku menšinu, ale aj pre vládne, mimovládne a medzinárodné inštitúcie. 
Na to, aby sa vytvorili vhodné politické mechanizmy a programy pre implementáciu týchto 
riešení, je potrebný prístup k spoľahlivým dátam o Rómoch, o ich vzdelaní, postavení, 
zamestnanosti, zdravotných determinantoch. Komparatívne štatistické informácie o rómskej 
populácii v strednej a východnej Európe sú nedostatočné. Doterajšie programy a výskumy sa 
spoliehali primárne na kvalitatívne informácie na úkor kvantitatívnych. V niektorých 
prípadoch boli k dispozícii štatistiky z niekoľkých krajín, no keďže dáta chýbali zo všetkých 
štátov v regióne, alebo boli spracovávané odlišnou metodikou a prístupom, nebolo možné 
zostaviť komparatívne štatistiky alebo štandardizovať dáta a informácie (3, 6, 7, 18).  

Väčšina príčin zlej životnej úrovne rómskych komunít je spojená s chudobou, slabou 
hygienou a buď neexistujúcou alebo neadekvátnou základnou infraštruktúrou v rómskych 
komunitách. To znamená, že aj projekty, ktoré nie sú priamo zamerané na zvýšenie 
zdravotnej úrovne (napríklad rozvoj infraštruktúry), môžu mať významný, aj keď nepriamy 
pozitívny efekt na ich úroveň zdravia (5, 6).  

Zdravie je jedna z oblastí, kde účinnejšia kooperácia medzi medzinárodnými aktérmi je 
nielen možná, ale aj potrebná. Organizácie ako WHO, UNDP, OSF, UNFPA a UNICEF majú 
špeciálnu expertízu a skúsenosti, a preto komparatívne výhody vo viacerých oblastiach 
cielenej angažovanosti (vakcinácie, tehotenstvo mladistvých a maloletých, plánovanie rodiny, 
a detská výživa). Organizácie s takouto komparatívnou výhodou v danej oblasti by mali 
koordinovať svoje aktivity s mnohými donormi v ich oblastiach expertízy (17, 20, 21, 23).  

Na Slovensku neexistuje jednotný systém sledovania zdravotného stavu znevýhodnených 
skupín. Pri hodnotení zdravotného stavu rómskeho obyvateľstva sa často vychádza 
z prieskumov a programov zameraných na konkrétne oblasti alebo konkrétne rizikové faktory. 
Rómske etnikum je však rozsiahle heterogénne spoločenstvo, preto aj hodnotenie zdravotného 
stavu by malo zohľadňovať túto skutočnosť. Existujúce štatistiky a dáta dokazujú, že 
priemerná dĺžka života, mortalita novorodencov, morbidita a niektoré ďalšie zdravotné 
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indikátory sú na tom podstatne horšie ako v prípade väčšiny populácie v strednej a východnej 
Európe. EÚ projekt MEHO preto analyzuje tieto problémy na základe dát, ktoré sa získali 
výskumami a prieskumami vedenými EÚ a asociovaným partnerom na LF UPJŠ (14, 16, 17).  

 
Materiál a metodika 

Národné výskumné projekty VEGA a medzinárodný projekt EU MEHO mali a majú tri 
priority, ktoré sa týkali balíka 10 – Workpackage 10: 

1. Reprodukčné zdravie.  
2. Kardiovaskulárne zdravie, rast a vývoj detskej populácie. 
3. Infekčné ochorenia a vakcinácia.  

 
Výsledky  

1. Reprodukčné ukazovatele  

Prierezové gynekologicko-pôrodnícke štúdie zo 7 kliník v Slovenskej republike potvrdili 
(vzorka 4 950 novorodencov a rodičiek, z toho 1 516 rómskych) nižšiu pôrodnú hmotnosť 
a dĺžku rómskych novorodencov a ich nižší gestačný vek. Na negatívnych zdravotných 
indikátoroch sa podieľajú aj sledované SES parametre, hlavne extrémne nízka vzdelanosť 
a zamestnanosť rómskych matiek.  

Negatívne pôsobiace faktory zo strany matky, ako sú: nižší vek matky, vyššie percento 
tzv. tínedžerských tehotenstiev, nižší hmotnostný prírastok v tehotenstve, vyšší počet 
tehotenstiev, majú vplyv na horšie výsledky novorodeneckých parametrov. Ako pozitívne 
možno v rómskej populácii rodičiek hodnotiť vyššie percento spontánnych pôrodov, nižší 
počet cisárskych rezov a napriek nižšej hmotnosti aj porovnateľné skóre novorodeneckej 
vitality označovanej ako APGAR skóre. V tab. 1 sú uvedené OR rozdiely pre rómske vs. 
majoritné matky v oblasti sledovania zamestnanosti, vzdelania, rodinného stavu a bydliska.  

 
Tab. 1. OR základných SES faktorov pre rómske matky  

Rizikový faktor OR 95% CI Relat. riziko p hodnota 
Nezamestnanosť/zamestnanosť 38,12 21,98 – 63,68 2,68 < 0,001 
Základné vzdelanie/stredná a vysoká škola  165,31 131,8 – 286,6 17,67 < 0,001 
Rodinný stav nevydatá/vydatá  5,89 4,92 – 7,65 3,92 < 0,001 
Bydlisko na vidieku/bydlisko v meste  2,79 2,12 – 3,83 1,98 < 0,001 

 
Zo súboru vyšetrených rodičiek až 61,18 % Rómiek žije bez partnera, čo je o 39 % viac 

ako u nerómskych rodičiek. Rómovia majú liberálnejší pohľad na rodinu, čo súvisí aj 
s nedostatočnou výchovou k materstvu a rodičovstvu. Rodičky žijúce bez partnera sú sociálne 
zraniteľné a takýto rodinný stav tvorí rizikový faktor pre gynekologické a novorodenecké 
zdravotné indikátory.  

U rómskych rodičiek prevláda vo veľkej miere (92,29 %) základné vzdelanie. Rozdiely vo 
frekvencii základného vzdelania medzi majoritnou a minoritnou populáciou sú obrovské, OR 
dosahuje hodnotu až 199. Vzdelanie Rómov sa stáva čoraz častejšie prioritnou témou 
mnohých projektov zameraných na zníženie chudoby a zlepšenie sociálneho stavu Rómov. 
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Zároveň zvýšenie vzdelanostnej úrovne znamená aj lepšiu šancu pre zamestnanie 
a ekonomickú aktivitu.  

V prierezovej štúdii bolo 95,63 % nezamestnaných rómskych matiek. Percento 
nezamestnaných nerómskych žien činilo len 37,07 %. Nezamestnanosť úzko súvisí s úrovňou 
vzdelania a tvorí základné riziko pre zdravotné indikátory matky a novorodenca. 

Viac ako polovica vyšetrených rómskych rodičiek (57,58 %) žije na dedine. 
U nerómskych rodičiek je to len 31,28 %. V štúdii sa nesledovalo, ktoré rodičky sú 
z rómskych osád a ktoré žijú na dedine. Vidiecke sídla majú horší prístup k zdravotníckej 
starostlivosti, náročnejšiu dochádzku a tým sú aj obyvatelia v dedinách všeobecne zdravotne 
viac ohrození. Základné biologické a návykové faktory sledované v štúdii, ktoré by mohli 
významne ovplyvniť gynekologické a novorodenecké zdravotné indikátory sú znázornené 
v tab. 2.  

 
Tab. 2. OR biologických a návykových rizikových faktorov pre rómske matky 

Rizikový faktor OR 95% CI Relat. riziko  p hodnota 
Vek matky < 18 rokov 12,87 5,85 – 34,47 11,68 < 0,001 
Fajčenie 6,52 7,18 – 10,11 3,45 < 0,001 
Káva 0,89 0,48 – 1,32 0,79 n.s. 
Alkohol 1,29 0,73 – 2,26 1,20 n.s. 
Nízky hmotnostný prírastok matky  2,89 1,69 – 3,36 2,28 < 0,001 
Vek otca < 20 rokov 1,34 0,59 – 2,42 1,29 n.s. 

 
V skupine Rómiek bolo spolu 9,25 % rodičiek pod 18 rokov. Väčší počet neplnoletých 

rodičiek medzi Rómkami hovorí o skorom začiatku pohlavného života, ako aj o nedostatočnej 
informovanosti ochrany pred počatím. Zároveň nízky vek rodičky tvorí jeden zo základných 
rizikových faktorov pre nižšiu hmotnosť novorodenca, predčasný pôrod, resp. komplikáciu 
pôrodu.  

V našej štúdii sa vyskytlo menej ako 5 % otcov mladších ako 20 rokov v obidvoch 
skupinách. Výsledky Rómov a nerómov týkajúce sa rozdielov v nízkom veku otca nie sú 
štatisticky odlišné. Tento parameter by ale nemal byť parametrom rizikovým, jedine v prípade 
nízkeho veku oboch rodičov môže ísť o riziko poruchy vývoja dieťaťa v detskom 
a dojčenskom veku.  

Optimálny hmotnostný prírastok ženy v tehotenstve je 15 kg a menej. Vyšší váhový 
prírastok hovorí najmä o nesprávnej životospráve ženy, čo jej môže spôsobiť zdravotné 
problémy (opuchy nôh, obezitu, vyšší krvný tlak a iné). Nesprávna životospráva v tehotenstve 
tiež môže byť príčinou spontánnych potratov. Nižší hmotnostný prírastok zasa potvrdzuje 
nesprávne výživové návyky, prípadne výživové energetické a nutričné deficity, ktoré môžu 
negatívne pôsobiť na vývoj plodu. V našej prierezovej štúdii malo 14,66 % rómskych rodičiek 
prírastok hmotnosti nižší ako 10 kg, u nerómskych rodičiek to bolo 5,52 %. Nižší hmotnostný 
prírastok u Rómiek súvisí s výživou, ale aj s genetickými faktormi. 

Z výsledkov vyplýva, že 9,34 % rómskych žien požíva alkohol. V skupine nerómskych 
žien požíva alkohol 7,99 % žien. Za požívanie alkoholu sme pokladali požitie viac ako 2 dcl 
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vína, resp. viac ako 0,5 dcl tvrdého alkoholu častejšie ako raz za týždeň. Výsledky požitia 
alkoholu nie sú štatistiky významné a poukazujú na vysokú pravdepodobnosť popierania 
alkoholu, hlavne v rómskej skupine matiek, kde je známa oveľa vyššia frekvencia požívania 
alkoholu než dokazuje táto prierezová štúdia. 

Za kofeinizmus sa pokladalo požitie viac ako jednej šálky kávy denne. Viac ako jednu 
šálku kávy denne pije 19,78 % rómskych žien. V skupine nerómskych žien kávu pije 
28,91 %. Nerómske ženy pijú kávu častejšie, čo je aj štatisticky významné, ale káva sa 
nedokázala ako rizikový faktor pre rozvoj plodu v prenatálnom období. 

V skupine rómskych rodičiek je 41,86 % fajčiarok. U nerómskych žien tvorilo percento 
fajčiarok len 10,15 %. Za fajčiarku sa považovala rodička, ktorá vyfajčila viac ako jednu 
cigaretu denne. Fajčenie je známy faktor rizika pre nízku pôrodnú hmotnosť novorodenca 
a skrátenie gestačného veku matky. Výsledky týkajúce sa alkoholu, kávy a fajčenia závisia od 
informácií poskytnutých rodičkami, preto nemusia odrážať realitu objektívne.  

 
Tab. 3. OR základných gynekologických a novorodeneckých charakteristík pre rómske matky a novorodencov  

Rizikový faktor OR 95% CI Relat. risk p hodnota 
Gestačný vek  1,83 1,26 – 2,65 1,69 < 0,001 
Pôrodná hmotnosť  3,70 2,42 – 5,67 3,29 < 0,001 
Pôrodná dĺžka  3,47 2,67 – 4,51 2,30 < 0,001 
Obvod hlavy  4,61 3,37 – 6,30 3,40 < 0,001 
Obvod hrudníka  2,82 1,97 – 4,04 2,46 < 0,001 

 
Až 16,28 % rómskych rodičiek malo gestačný vek nižší ako 38 týždňov, čo je o 6,67 % 

viac ako u nerómskych rodičiek (tab. 3). Potvrdilo sa, že rómske deti sa častejšie rodia 
predčasne, čo súvisí na jednej strane so zlou životosprávou matky počas tehotenstva, fajčením 
a alkoholom. Nižší gestačný vek je základnou predispozíciou pre nižšiu pôrodnú hmotnosť, 
dĺžku, obvody hlavy a hrudníka, a aj pre riziko nezrelosti novorodenca.  

Viac Rómiek rodilo spontánne (89,15 %). U nerómskych žien podiel spontánnych 
pôrodov činil 74,88 %. U nerómskych matiek sa vyskytlo viac komplikácii pri pôrode 
(2,82 %), častejšie bol aj pôrod cisárskym rezom (22,43 %) v porovnaní s rómskymi 
rodičkami. Väčší počet komplikácii počas pôrodu u nerómskych žien spôsobuje vyšší 
priemerný vek pri pôrode a fakt, že nerómske ženy odkladajú materstvo do vyššieho veku (až 
okolo tridsiatky). U rómskych rodičiek boli počty pôrodov rozmiestnené v celku rovnomerne. 

 
2. Kardiovaskulárne ochorenia, rast a vývoj detskej populácie  

V prierezovej štúdii sa sledovala skupina rómskych a nerómskych detí v dvoch vekových 
skupinách – 7- a 11-ročných detí s celkovým počtom vyšetrení 252 Rómov a 1 952 nerómov. 
V oboch porovnávaných skupinách sa merala telesná výška, hmotnosť, BMI a celkový 
cholesterol. Výsledky porovnaní potvrdili významné zaostávanie v raste rómskych detí, ale 
zároveň aj nižšie hodnoty cholesterolu. Rozdiely sú výraznejšie v skupine 11-ročných detí 
v porovnaní so 17-ročnými a v parametri výška v porovnaní s hmotnosťou a BMI. Hodnoty 
celkového cholesterolu sledujú antropometrické ukazovatele a v rómskej populácii sú napriek 
nezdravým stravovacím zvyklostiam nižšie.  
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V tej istej skupine 7- a 11-ročných detí sa meral aj krvný tlak. Rozdiely v krvnom tlaku sa 
nepotvrdili, okrem rozdielov, ktoré by nezodpovedali odlišnej výške a hmotnosti detí  

V prierezovej nutričnej survey sa dotazníkovou metódou vyhodnotilo stravovanie 150 
rómskych detí v školskom veku. Zistené výsledky poukázali na veľmi nízku až nulovú 
frekvenciu príjmu ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov, ďalej preferenciu sladkých 
a tučných jedál. Ďalej sa zaznamenala nedostatočná frekvencia jedál počas dňa, kde deti 
udávajú príjem potravy napríklad len 2- až 3-krát denne. Analýza SES preukázala veľmi 
vysokú prevalenciu fajčenia v rómskych rodinách, nízku pohybovú aktivitu detí a vysoký 
počet detí v rodinách.  

Antropometrická prierezová survey detí od 3 – 16 rokov (veľkosť vzorky rómskych detí – 
1 200) potvrdzuje výrazné zaostávanie vo výške, hmotnosti a ostatných antropometrických 
ukazovateľoch v porovnaní s celoštátnymi výsledkami antropometrických meraní, zatiaľ čo 
BMI indexy sa výrazne u školských detí neodlišujú. 

Tobbaco, Alcohol and Drug Study – TAD – (vzorka 350 rómskych detí) poukazuje na 
negatívne návyky v oblasti príjmu alkoholu a fetovanie prchavých organických látok 
v rómskej školskej populácii.  

 
3. Infekčné ochorenia a vakcinačné pokrytie 

Klinická vakcinačná štúdia pokrytia vakcináciami zahŕňa 200 Rómov školského veku 
z ambulantnej starostlivosti a poukazuje preliminárne na pomerne dobrú očkovanosť 
a preočkovanosť. Otázkou zostáva predlženie a nedodržiavanie intervalov medzi jednotlivými 
vakcinačnými dávkami, čo môže viesť k nedostatočnej tvorbe protilátok a k tzv. outbreakom, 
respektíve k vzplanutiam niektorých infekčných ochorení v tejto časti populácie.  

 
Diskusia 

Antropometrické a somatické výskumy rómskej školskej populácie v bývalej ČSR začali 
po roku 1960 (1). Nižšie hmotnosti Rómov sa prejavujú už od novorodeneckého obdobia (1), 
čo potvrdili aj výsledky MEHO štúdie. Pre rómsku populáciu boli dokonca navrhnuté iné 
normy pre tzv. nízku pôrodnú hmotnosť, ktorá je medzinárodne stanovená ako 2 500 g 
a menej. Tieto rastové trendy pretrvávajú aj v školskej detskej populácii (1). Kľúčové 
porovnanie rómskych antropometrických výsledkov s výsledkami celoštátneho prieskumu 
v SR z roku 2001 potvrdzuje významné rozdiely vyjadrené hlavne v parametri výšky (1, 9, 
11, 16). 

Závery poukazujú na fakt, že v rómskych podmienkach života sa nič nezmenilo, čo 
znamená aj minimálnu akceleráciu telesného rozvoja a rastu. Rómske deti v porovnaní 
s nerómskymi sú ľahšie a menšie. Túto retardáciu môžeme pripísať zhoršeným sociálno-
ekonomickým faktorom (5), genetickým faktorom a tiež tomu, že rómska populácia ešte stále 
vytvára dosť izolovanú sociálnu skupinu (3, 4, 6, 7, 8). 

Na antropometrické a zdravotné ukazovatele majú významný vplyv sociálno-ekonomické 
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faktory, od ktorých sa odvíja kvalita života a spôsob stravovania. Etnická skupina Rómov je z 
hľadiska podrobnejšieho nutričného sledovania pomerne problematická. Jedným z dôvodov je 
aj komunikačná bariéra. Údaje UNDP naznačujú, že najväčšie riziko podvýživy sa vyskytuje 
v Bulharsku a Rumunsku (20). Výsledky veľmi negatívnych javov v stravovaní školských 
detí potvrdili aj výskumy štúdie MEHO.  

 
Záver  

Práca a získané výsledky z MEHO projektu a ostatných národných projektov a práca 
v rámci grantu NFP OPVaV-2009/2.1/03 SORO Centrum excelentnosti pre výskum faktorov 
ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a 
imunokompromitovaných osôb – CEMIO – ITMS: 26220120058 prinášajú výsledky, ktoré 
majú prínos hlavne pre prácu verejných zdravotníkov, komunitných pracovníkov, pediatrickú 
a preventívnu prax a sú významné aj pre verejné zdravotníctvo a prípravu programov pre 
zlepšenie zdravia tejto marginalizovanej skupiny obyvateľstva. Závery uvedených 
prierezových štúdií poukazujú na fakty zhoršených zdravotných determinantov, že rómske 
deti školského a predškolského veku výrazne zaostávajú v raste za celoslovenskou 
populáciou, čo môže mať v dospelosti závažný odraz na celkovej chorobnosti a na vyššom 
počte chronických ochorení v tejto špecifickej skupine populácie. 
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MERANIE A HODNOTENIE EXPOZÍCIE DETÍ VYSTAVENÝCH ŠKODLIVINÁM 
VO VNÚTORNOM OVZDUŠÍ MATERSKÝCH ŠKÔL 

 
 

Rončáková A., Kolenová J. 

RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave  
 
 
 

Vo vnútornom prostredí budov sú koncentrácie znečisťujúcich látok 2- až 5-krát vyššie 
ako vo vonkajšom prostredí a trávime v nich až 80 % dňa. Z toho dôvodu je veľmi dôležitá 
kvalita vnútorného prostredia, pretože vplýva na ľudské zdravie. Medzi faktory, ktoré 
ovplyvňujú vnútorné prostredie, sú vonkajšie zdroje: doprava, priemyselné zdroje znečistenia 
(NO2),vnútorné zdroje: stavebné materiály, povrchové materiály (steny, podlaha), vnútorné 
zariadenia priestorov: nábytok, koberce, textílie – (formaldehyd), spôsob čistenia a 
upratovania (prachové častice), preplnenosť tried a ich vetranie (CO, CO2) (1). 

 
Materiál a metodika 
Predmetom našej úlohy bolo sledovanie kvality ovzdušia vo vnútornom prostredí 

materských škôl. Deti trávia vo vnútorných priestoroch materskej školy až jednu tretinu dňa a 
sú k účinkom toxických látok vnímavejšie než priemerní dospelí Okrem toho sú viac 
exponované aj v dôsledku aktivít, ktoré vykonávajú v predškolskom zariadení, ako je napr. 
váľanie sa po podlahe, cmúľanie predmetov a pod. Zároveň majú vyššiu dychovú frekvenciu, 
ktorá zvyšuje prijímanie škodlivých látok vzduchom. Do úlohy sme zapojili 11 materských 
škôl v meste Bratislava, ktoré sme vyberali podľa:  
− environmentálnych kritérií:  

a) škôlky situované v znečistenom prostredí, 
b) škôlky situované v čistejšom prostredí, 

− technického stavu, resp. veku budovy:  
a) škôlky v starších budovách, 
b) škôlky novších budovách. 

Znečistené prostredie a staršie budovy:  
− MŠ Špitálska, Staré Mesto – postavená v 60. rokoch 20. storočia, situovaná na rušnej 

komunikácií, s prevádzkou dvoch tried a počtom 38 detí, 
− MŠ 29. augusta, Staré Mesto – postavená v 60. rokoch 20. storočia, situovaná na rušnej 

komunikácií s prevádzkou troch tried a počtom 78 detí, 
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− MŠ Ferienčíkova, Staré Mesto – postavená v 60. rokoch 20. storočia, situovaná na rušnej 
komunikácií, s prevádzkou dvoch tried a počtom 38 detí,  

− MŠ Grösslingová, Staré Mesto – postavená v 60. rokoch 20. storočia, situovaná v objekte 
základnej školy, s prevádzkou štyroch tried a počtom 82 detí,  

− MŠ Beskydská, Staré Mesto – postavená v 60. rokoch 20. storočia situovaná v blízkosti 
frekventovanej križovatky Račianskeho mýta, s prevádzkou 2 tried a počtom 46 detí. 

Čistejšie prostredie a novšie budovy: 
− MŠ Ladislava Sáru, Karlova Ves – postavená v 80. rokoch 20. storočia, situovaná 

v sídlisku so zeleňou, štvortriedne zariadenie s počtom 82 detí, 
− MŠ Pekníkova, Dúbravka – postavená v 80. rokoch 20. storočia, situovaná v sídlisku so 

zeleňou, dvojtriedne zariadenie s počtom 42 detí, 
− MŠ Pod Rovnicami – postavená v 80. rokoch 20. storočia, situovaná v sídlisku so zeleňou, 

štvortriedne zariadenie s počtom 86 detí, 
− MŠ Pivonková – postavená v 80. rokoch 20. storočia, situovaná v sídlisku so zeleňou, 

štvortriedne zariadenie s počtom 85 detí, 
− MŠ Bradáčova – postavená v 90. rokoch 20. storočia, situovaná v sídlisku so zeleňou, 

štvortriedne zariadenie s počtom 99 detí, 
− MŠ Koniarkova – postavená v roku 2010, situovaná vo mestskej časti Vajnory, v zástavbe 

rodinných domov, 5-triedne zariadenie s počtom 122 detí. 

V ovzduší sme sledovali:  

a) prchavé organické látky, ktoré nesmú byť v koncentráciách obťažujúcich obyvateľstvo. 
Organické prchavé látky sa nachádzajú v materiáloch – stavebných, drevotrieska, penové 
a tepelnoizolačné podlahové krytiny, čalúnenie, farby, laky, lepidlá ap. Okrem toho sa 
vyskytujú aj pri činnosti človeka, napr. pri upratovaní a vykonávaní dezinfekcie, 

b) formaldehyd – LH [µg.m-3], 100 (priemerná polhodinová koncentrácia), 60 (priemerná 
24-hodinová koncentrácia). Ide o bezfarebný plyn, ktorý sa môže nachádzať v nábytku, 
kobercoch, podlahách, čistiacich prostriedkoch,  

c) frakcia PM10- LH [µg.m-3], 50 (priemerná 24-hodinová koncentrácia), drobné častice 
pevných materiálov rozptýlené v ovzduší alebo usadené na predmetoch, 

d) CO – LH [µg.m-3], 30 000 (priemerná hodinová koncentrácia), 10 000 (priemerná 24-
hodinová koncentrácia), zdroj: zle vyčistené komíny, kotle, 

e) CO2 – LH [µg.m-3] – nie je stanovené v legislatíve SR. Ide o bazálny produkt 
metabolizmu (2). 

 
Výsledky 

Výsledky objektívnych vyšetrení uvádzame v tab. 1 – 4. Pri meraní prchavých 
organických látok sme nezistili hodnoty, ktoré by zaťažovali deti v predškolskom zariadení. 
Vnútorné prostredie je však v porovnaní s pozadím 1,1- až 3,0-krát zaťaženejšie (tab. 1). 
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Tab. 1. Koncentrácia prchavých organických látok v predškolských zariadeniach [µg.m-3] 

Škôlka Herňa Spálňa Pozadie Zaťaženosť 
29. augusta 562,9 483 370,9 1,3 – 1,5 
Beskydská 663,9 801,7 661,0 1,0 – 1,2 
Gröslingová 952 2666,9 993,9 1,0 – 2,7 
Ferienčíkova 434,9 529,4 407,8 1,1 – 1,3 
Špitálska 879,6 1717,2 601,8 1,5 – 2,9 
Pivonková 909 1061,2 686,2 1,3 – 1,5 
Bradáčova 607,5 471,4 205,9 2,3 – 3,0 
Ladislava Sáru 1228,6 531,4 673,9 1,8 
Pekníkova 964,8 1059,5 382,9 2,5 – 2,8 
Pod Rovnicami 269,9 501,9 793,3 0,3 – 0,6 
Koniarkova 397,8 505,5 341,5 1,2 – 1,5 

 
Namerané zvýšené hodnoty formaldehydu v MŠ Pivonková, Špitálska, Bradáčova boli 

odôvodnené dodaním nového nábytku a kobercov. Zároveň je možné poukázať aj na 
nedostatočné vetranie (tab. 2). 
 
Tab. 2. Koncentrácia formaldehydu v predškolských  Tab. 3. Frakcia PM10 v predškolských zariadeniach 
zariadeniach [µg.m-3]   [µg.m-3] 

 Škôlka Herňa Spálňa  Škôlka Herňa Spálňa 
29. augusta 0,5 17,5  29. augusta 124,6 41,1 
Beskydská 27,5 30,5  Beskydská 368 73,4 
Gröslingová 2 0  Gröslingová 72,7 28,2 
Ferienčíkova 0 3,5  Ferienčíkova 127,1 21,9 
Špitálska 36,5 71,5  Špitálska 97,9 77,3 
Pivonková 69,5 72  Pivonková 81,7 48,4 
Bradáčova 52 97  Bradáčova 32,1 34,7 
Ladislava Sáru 0 0  Ladislava Sáru 75,2 27,5 
Pekníkova 0 0  Pekníkova 90,7 28,3 
Pod Rovnicami 0 0  Pod Rovnicami 132,7 28,1 
Koniarkova 0 0,5  Koniarkova 85,1 42,8 

 
Frakcia PM10 (prašnosť) v 10 herniach a dvoch spálňach monitorovaných materských škôl 

nie je v súlade s LH pre vnútorné ovzdušie (tab. 3). Zvýšené hodnoty tuhých častíc prachu 
poukazujú na nedostatočné upratovanie a opotrebované textilné podlahoviny. 

Oxid uhoľnatý (CO) sme nenamerali. Namerané hodnoty oxidu uhličitého (CO2), ktorý je 
normálnym produktom metabolizmu, sa pohybovali v intervaloch od 900 – 3600 µg.m-3 (tab. 
4) a poukazujú na nedostatočné vetranie a preplnenosť tried. 

 
Tab. 4. Koncentrácia CO2 v predškolských zariadeniach [µg.m-3] 

Škôlka Herňa Spálňa 
29. augusta 1 800 900 
Beskydská 900 1 800 
Gröslingová 900 900 
Ferienčíkova 1 800 900 
Špitálska 1 800 1 800 
Pivonková 1 800 1 800 
Bradáčova 1 800 1 800 
Ladislava Sáru 1 800 900 
Pekníkova 3 600 900 
Pod Rovnicami 900 900 
Koniarkova 1 800 1 800 
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Pri porovnávaní výsledkov predškolských zariadení z hygienicky lepšieho a hygienicky 
horšieho prostredia sme nezistili významné rozdiely. 

 
Záver  

Odporúčania zamerané na prevenciu a zlepšovanie kvality vnútorného ovzdušia v 
materských školách: 

− pri výstavbe predškolských zariadení preferovať lokality s minimálnymi zdrojmi 
znečistenia z vonkajšieho prostredia, 

− pri výbere interiérových materiálov zvážiť výber podlahových krytín, nábytku, ležadiel, 
hračiek, 

− predchádzať používaniu vodou nerozpustných farieb, 

− predchádzať vysokým počtom detí v triedach, 

− zabezpečiť primeraný režim vetrania počas celého dňa, 

− poučiť personál o vhodnom režime upratovania (stieranie navlhko, výmena filtrov vo 
vysávačoch ap.). 
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KVALITA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA NA ŠKOLÁCH  
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Kvalite vnútorného ovzdušia sa v minulosti venovalo menej pozornosti než kvalite 
vonkajšieho prostredia. V dôsledku poznania zdravotných rizík spojených s kvalitou 
vnútorného ovzdušia sa venuje dnes tejto problematike viac pozornosti (legislatíva, veda a 
výskum). 

Výsledky mnohých štúdii poukazujú na priamu závislosť medzi zhoršujúcim sa 
zdravotným stavom ľudí a ich pobytom v znečistenom vnútornom prostredí. Keďže 
v súčasnosti ľudia trávia vo vnútornom priestore budov 80 – 95 % svojho denného času 
(domácnosti, školy, administratívne budovy, obchodné centrá a i.), kvalita vnútorného 
ovzdušia sa tak stáva jedným z významných faktorov determinujúcich zdravie (1, 2). Ukazuje 
sa, že detský organizmus je na škodliviny vyskytujúce sa vo vnútornom prostredí oveľa 
vnímavejší (3). 

Monitoring kvality vnútorného prostredia škôl je preto z viacerých dôvodov dôležitý. 
Škola je priestor, v ktorom deti trávia veľkú časť dňa a keďže vzhľadom na svoje telesné 
proporcie a intenzívny vývoj organizmu prijímajú väčší objem vzduchu, oveľa citlivejšie 
reagujú na pôsobenie znečisteného vnútorného ovzdušia (4). 

Táto expozícia detí environmentálnym faktorom môže v konečnom dôsledku viesť 
k narušeniu ich fyziologického vývoja a k rozvoju rôznych akútnych i chronických chorôb. 
Znečistené vnútorné ovzdušie môže zhoršovať priebeh alebo byť zdrojom viacerých, najmä 
respiračných ťažkostí, ako akútna či chronická nádcha, kašeľ, bronchitída, zníženie pľúcnych 
funkcií až rozvoj astmy (5, 6, 7). 

Astma patrí v súčasnosti medzi najčastejšie detské chronické ochorenia. Alarmujúce je, že 
jej výskyt sa neustále zvyšuje. V uvádzaných príčinných súvislostiach dominujú najmä 
environmentálne faktory a faktory životného štýlu asociované s prebiehajúcimi procesmi 
modernizácie (8). 
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Znečistené vonkajšie aj vnútorné ovzdušie tak výrazne prispieva k zhoršenej situácii 
v oblasti výskytu detských respiračných chorôb. 

Hodnotenie miery rizika rastúceho výskytu alergií a astmy u detí je aj jedna z priorít 
Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie detí v Európe (CEHAPE – Children’s 

Environment and Health Action Plan for Europe) (9). Rovnako aj v zámorských krajinách sa 
venuje tomuto problému zvýšená pozornosť. Predložená práca je analýzou uvedených 
vzťahov medzi prostredím škôl a zdravím detí v súčasnej vedeckej literatúre. 

 
Metódy  

Pri hodnotení chemických, fyzikálnych a biologických parametrov znečistenia sa sledujú 
najčastejšie sa vyskytujúce škodliviny vo vnútornom prostredí – koncentrácia CO2, NOx, 
VOCs (Volatile Organic Compounds – prchavé organické zlúčeniny) či PM (Particulate 

Matter – jemné prachové častice). Často sú prítomné aj alergény z roztočov a plesní. Tieto 
riziká sa v porovnávaných štúdiách hodnotia podľa štandardných metodických postupov (10).  

Projekt SINPHONIE (Schools Indoor Pollution and Health: Observatory Network in 

Europe) sa zameriava na sledovanie kvality vnútorného ovzdušia v školách a jeho vplyvu na 
zdravotný stav detí v Európe. Od roku 2010 na ňom participuje 38 zdravotníckych inštitúcií 
z 25 krajín Európy vrátane Slovenska. Na Slovensku sa štúdia realizovala na piatich 
základných školách v Bratislavskom kraji od septembra 2011 do marca 2012. Hodnotilo sa 18 
fyzikálnych, chemických a biologických faktorov vnútorného a súvisiaceho vonkajšieho 
ovzdušia škôl. Ďalej sa sledoval zdravotný stav detí a učiteľov prostredníctvom dotazníkovej 
metódy, z fyziologických parametrov sa hodnotili pľúcne funkcie a posúdila sa sústredenosť a 
pozornosť žiakov psychologickými testami. Prostredníctvom dotazníkov prebiehal zber 
údajov o charaktere a údržbe školských budov a tried (11). 

Projekt SEARCH (School Environment and Respiratory Health of Children) vychádza 
taktiež z Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie detí v Európe. Projekt sa realizoval 
na desiatich vybraných školách. Hodnotila sa kvalita ovzdušia z hľadiska fyzikálnych 
parametrov a množstva vybraných chemických znečisťujúcich látok podieľajúcich sa na 
výskyte respiračných ochorení u detí (12).  

V rokoch 2011 – 2012 prebehla doplňujúca štúdia k projektu SEARCH, tzv. SEARCH II., 
do ktorej sa zapojili štyri nové krajiny (13). 

HESE (Health Effects of School Environment) je prierezová štúdia, ktorá prebiehala 
v rokoch 2004 – 2005, zameraná bola na hodnotenie koncentrácie chemických polutantov 
a fyzikálnych parametrov ovzdušia asociovaných s výskytom suchého kašľa (14). 

Medzi ďalšie štúdie spojené s kvalitou vnútorného ovzdušia na školách patrí štúdia 
realizovaná na základných školách v Mníchove (Nemecko, 2011), v ktorej sa sledovala 
a hodnotila koncentrácia PM10 častíc v triedach šiestich mníchovských škôl a v 
prislúchajúcom vonkajšom prostredí. Zároveň sa zisťovalo zloženie týchto častíc v oboch 
prostrediach a porovnávala sa ich toxicita pre ľudský organizmus (15). 
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Šesť základných škôl vo Francúzsku sa zapojilo do štúdie, ktorá sledovala stav 
vnútorného ovzdušia a spojitosť s prevalenciou astmy a rinitídy u detí, ktoré tieto školy 
navštevovali. Zo znečisťujúcich látok prítomných v ovzduší sa v tejto štúdii hodnotili jemné 
prachové častice (PM2,5), NO2 a vybrané VOCs (16). 

Prierezová štúdia vo švédskom meste Uppsala sledovala zdravotný stav detí asociovaný so 
znečisteným ovzduším v školách. Zameriavala sa na hodnotenie priechodnosti nosových dutín 
a biomarkerov prítomných v nosovej laváži. Medzi vyšetrované polutanty prítomné vo 
vnútornom ovzduší patrili CO2, NO2, prachové častice a plesne (17). 

Úroveň biologickej kvality ovzdušia a stupeň výskytu alergénov roztočov v prachu sa 
hodnotili v interiéroch vybraných zariadení pre deti a mládež na Slovensku (18). 

V práci sa analyzujú získané výsledky z jednotlivých projektov a štúdií.  
 
Výsledky a diskusia 

Výsledky monitoringu vnútorného ovzdušia v školách v Európe, vrátane Slovenska (12, 
14, 15, 16, 17, 18) poukázali na viaceré riziká pre zdravý vývoj a zdravie školských detí 
(tab. 1). 

 
Tab. 1. Prehľad vybraných projektov zameraných na monitoring vnútorného ovzdušia škôl 

Rizikový 
faktor 

Krajina/ 
lokalita 

Koncentrácia/obsah Zdroj 
Dopad na zdravotný 
stav 

Referencie 

krajiny EÚ nad 50 µg/m3 
 
 
limit: 50 µg/m3 

vonkajšie/vnútorné 
zdroje znečistenia, 
nedostatočné 
vetranie 

chronický kašeľ, 
bronchitída, 
dýchavičnosť, 
konjuktivitída 

12, 14 

PM10 Mníchov 
(Nemecko) 

117±48 µg/m3 
 
 
limit: 50 µg/m3 

bytové textílie 
prítomné v triedach 

toxicita pre 
keratinocyty a bunky 
exprimujúce CYP2B6 
a CYP3A4 

15 

PM2,5 

Francúzsko nad 10 µg/m3 
 
 
limit: 10 µ/m3 

vonkajšie/vnútorné 
zdroje znečistenia, 
nedostatočné 
vetranie 

ponámahová astma 16 

CO2 
5 krajín EÚ nad 1000 ppm 

 
limit: 1000 ppm 

nedostatočná 
ventilácia 

rinitída, suchý kašeľ 14 

NOx 
Francúzsko, 
Uppsala 
(Švédsko) 

nad 40 µg/m3 
 
limit: 40 µg/cm3 

exhaláty z áut astma, znížená 
priechodnosť 
nosových dutín 

16, 17 

VOC 
Francúzsko   

- 
povrchové nátery, 
čistiace prostriedky 

astma, 
rinokonjunktivitida 

16 

roztoče 
Slovensko nad 2 µg/g prachu 

 
limit: 2 µg/g prachu 

bytové textílie, 
pasívny prenos 

astma, rinitída, ekzém, 
atopická dermatitída 

18 

plesne 

Uppsala 
(Švédsko) 

  
 
- 

vysoká vlhkosť 
vzduchu 

znížená priechodnosť 
nosových dutín, 
zvýšené množstvo 
lysozýmu v nosovej 
laváži 

17 
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Výsledky projektu SEARCH (12) ukázali vo všetkých sledovaných školách prekročené 
hranice koncentrácie prachových častíc v ovzduší, čo sa dáva do súvislosti s výskytom 
bronchitídy u detí. Pozorovala sa i najvyššia prevalencia výskytu alergických reakcií 
v porovnaní s inými krajinami zapojenými do projektu. Medzi najrizikovejšie faktory 
ovplyvňujúce výskyt sledovaných respiračných ochorení patrí nedodržiavanie kapacity 
školských zariadení, druh podlahy a spôsob upratovania v školských zariadeniach. 
Nedostatočná kapacita, plastová podlaha a dezinfekčné prostriedky používané pri upratovaní 
sú asociované s rizikom rozvoja symptómov astmy, bronchitídy a prejavov alergií.  

Projekt SEARCH II s výsledkami, ktoré by mali byť prezentované v priebehu roka 2013, 
poslúži ako podklad k opatreniam zameriavajúcim sa na zlepšenie kvality vnútorného 
prostredia a zvýšeniu energetickej efektívnosti školských budov (13). 

V prierezovej štúdií HESE boli zvýšené hodnoty PM10 častíc a CO2 asociované 
s výskytom suchého kašľa a rinitídou (14). Riziko výskytu všetkých spomínaných 
respiračných ochorení sa významne zvyšuje v školských triedach s nedostatočnou ventiláciou. 
Slabé vetranie sa dáva do súvisu aj s vysokými množstvami prchavých organických látok 
a biologickým znečistením ovzdušia (baktérie, plesne, roztoče) (19). 

Výsledky štúdie realizovanej na základných školách v Mníchove v r. 2011 poukázali na 
vyššie koncentrácie PM10 častíc vo vnútornom prostredí tried v porovnaní s korešpondujúcim 
vonkajším prostredím. Vnútorné PM10 častice vykazovali odlišné chemické zloženie a 
vyznačovali sa aj toxicitou pre keratinocyty a bunky exprimujúce CYP2B6, pričom toxický 
efekt vonkajších PM10 častíc pre ľudské bunky sa v tejto štúdii nepreukázal. Sledované triedy 
boli vetrané prirodzeným spôsobom, zaujímavé však je, že v triedach boli prítomné pohovky 
s vankúšmi (cozy corners). Za optimálne odporúčanie sa považuje zlepšiť prirodzenú 
ventiláciu tried (15). 

Súvislosť zvýšeného množstva polutantov vo vnútornom ovzduší škôl a vyššej 
prevalencie výskytu astmy potvrdila štúdia realizovaná na francúzskych základných školách. 
Zvýšená prevalencia prítomnosti rinokonjunktivitídy bola asociovaná s vyššími 
koncentráciami formaldehydu vo vnútornom ovzduší. Astma alergického pôvodu sa 
pozorovala v spojitosti s nadlimitnými koncentráciami PM2,5, NO2 a akroleinu (16). 

Zlá ventilácia bola aj dôsledkom zvýšených koncentrácií NO2 a plesní v školách vo 
švédskej Uppsale. Tieto polutanty boli príčinou zníženej priechodnosti nosových dutín 
a zvýšeného množstva lysozýmu v nosovej laváži, čo môže spôsobiť zápalové reakcie a s tým 
spojené ochorenia horných dýchacích ciest (17). 

Dôležitosti pravidelného vetrania vo vnútornom prostredí sa venuje európsky projekt 
HealthVent, ktorý porovnáva rôzne typy vetrania v budovách úradov, škôl a iných zariadení 
a navrhuje smernice na zlepšenie a skvalitnenie vnútorného prostredia (20). 

Taktiež prítomnosť roztočov v interiéri je v poslednej dobe veľmi sledovaným problémom 
v dôsledku alergénov nachádzajúcich sa v ich exkrementoch. Roztoče sa nachádzajú hlavne 
v bytových textíliách, takže ich výskyt je vyšší najmä v obytných domoch, ale pasívnym 
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prenosom prenikajú aj do budov pre verejnosť (školy, úrady). Výsledky výskumu 
realizovaného v zariadeniach pre deti a mládež na Slovensku ukázali nevyhovujúcu úroveň 
biologickej kvality vnútorného ovzdušia a zvýšené hodnoty obsahu alergénov z roztočov 
v prachu sledovaných miestností (18). 

Projekt SINPHONIE (11) bol ukončený v decembri 2012. Výsledky poslúžia ako podklad 
pre navrhnutie opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality vnútorného prostredia školských 
budov. Uvedený komplexný výskum zameraný na zlepšovanie kvality vnútorného ovzdušia 
škôl v Európe bude podkladom pre prípravu návodu na realizáciu opatrení na zlepšenie 
kvality vnútorného prostredia na školách a poskytne príslušným subjektom postupy do praxe, 
ktoré povedú k minimalizácii negatívnych vplyvov vnútorného ovzdušia škôl na zdravie detí. 

  
Záver 

Deti patria k najzraniteľnejším skupinám populácie, preto je dôležité umožniť im zdravý 
spôsob života a zabezpečiť prostredie, v ktorom sú minimalizované, resp. eliminované 
zdravotné riziká.  

Súčasné intenzívne výskumy z oblasti kvality vnútorného školského prostredia odhalili 
mnohé negatívne vplyvy zvýšeného znečistenia ovzdušia na zdravotný stav detí. Z dopadov 
dominovali respiračné symptómy a ochorenia (chronický kašeľ, dýchavičnosť, rinitída, 
bronchitída, astma), ale aj konjunktivitída a rôzne formy dermatitídy. Zaznamenali sa zvýšené 
aktivity imunitného systému detí. Iné štúdie ukázali vplyv znečisteného ovzdušia v školách na 
schopnosť koncentrácie a pozornosť žiakov a tým ovplyvnenie celkovej kvality a efektivity 
výučby.  

Ochorenia v školskom veku tak majú dopad na celkový vývin dieťaťa a môžu priamo a 
nepriamo ovplyvniť zdravie v neskoršom veku až v dospelosti. Prezentované projekty a štúdie 
priniesli výsledky poukazujúce na potrebu pokračovať v monitorovaní kvality školského 
prostredia. 

Zabezpečiť zdravé prostredie škôl je dôležité nielen z dôvodu znižovania detskej 
morbidity, ale aj pre ochranu a podporu telesného a duševného rozvoja detí a z dôvodu 
investície do populácie zdravých a kvalifikovaných dospelých jedincov. 
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Detské pieskoviská patria k sídliskám tak samozrejme ako iné objekty. Predstavujú súčasť 
ich architektúry a životného prostredia. Pieskovisko je určené pre najnižšiu vekovú kategóriu 
detí. Typické pre toto obdobie sú ruko-ústne aktivity. Keďže deti v tomto veku ešte nemajú 
vypestované základné hygienické návyky a majú vyvíjajúci sa imunitný systém, musí aj 
detské pieskovisko spĺňať určité nároky na estetickú a funkčnú vybavenosť, ale predovšetkým 
na zdravotnú bezpečnosť z ohľadom na ochranu zdravia detí. Z tohto hľadiska je dôležité 
poukázať na možné zdravotné riziká vyplývajúce z chemického, mikrobiologického, 
parazitárneho a mechanického znečistenia piesku detských pieskovísk. 

Riziká chemického znečistenia  

K najčastejším chemickým kontaminantom môžu patriť: kadmium, olovo, ortuť, arzén, 
chróm, nikel, meď a zinok. Ide o skupinu ťažkých kovov, ktoré môžu mať obzvlášť na detský 
organizmus toxické účinky. Na rozdiel od iných látok znečisťujúcich životné prostredie kovy 
nepodliehajú chemickej degradácii (1). Môžu kontaminovať životné prostredie v skládkach 
hlušiny pri ťažbe rúd, v halách v okolí bývalých hút, v okolí chemických a iných 
spracovateľských závodov, môžu znečisťovať pôdu (kumulovať sa v nej), vodu a vstupovať 
do potravinového reťazca (okolie aj bývalých závodov, záhradkárstva na bývalých 
smetiskách, hnojenie kontaminovanými kalmi a i.). Spady z továrenských komínov 
a z tepelných elektrární obsahujú niekedy celú paletu kovov (2). 

Dieťa nie je malý dospelý. Expozícia dieťaťa chemickým látkam sa môže odlišovať od 
expozície dospelých v rôznych ohľadoch, napr. významnými rozdielmi v resorpčnej 
schopnosti tráviaceho traktu, ktorý sa vyznačuje zvýšenou priepustnosťou (3, 4). Pri náhlom 
nadmernom príjme kovov do organizmu môže vzniknúť akútne ochorenie. Kovy sa však často 
kumulujú v rôznych cieľových orgánoch (pľúca, pečeň, obličky, kosti), môžu sa v nich 
hromadiť od detstva, pretrvávať aj roky a vyvolávať chorobné príznaky chronického 
charakteru po rôzne dlhom časovom období (1, 3). Najčastejšie chronické poškodenia z kovov 
sú zapríčinené olovom, kadmiom a ortuťou. Sumácia pôsobenia naoko malých dávok 
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jednotlivých kovov v dlhoročnom časovom intervale narúša pôvodne čisté prostredie – 
panenský terén – obyvateľstva od detstva. To môže mať vplyv aj na manifestáciu neskorých 
účinkov z toxických kovov.  

Riziká mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia  

Kontaminácia životného prostredia rôznymi štádiami parazitov predstavuje vážny 
zdravotný problém nielen u nás, ale aj vo svete. Szabová a kol. (2007) zaznamenali na 
Slovensku až 45,7 % pozitivitu na prítomnosť zárodkov endoparazitov. Významná z hľadiska 
verejného zdravia je škrkavka Toxocaracanis, ktorá je najčastejším parazitom psov v našich 
klimatických podmienkach. Hlavným zdrojom parazitárnych infekcií sú exkrementy psov a 
mačiek v pieskovisku, ktoré môžu za určitých okolností spôsobiť ochorenia, ako napr. 
toxokaróza, toxoplazmóza, nákaza detskou pásomnicou. Zdrojom ostatných parazitárnych 
ochorení ako askarióza či trichuróza je infikovaný človek a pôvodcovia týchto nákaz sa do 
detského pieskoviska môžu dostať napr. pri polievaní piesku kontaminovanou vodou. Z 
mikrobiálnych nákaz prichádza do úvahy predovšetkým salmonelóza a ochorenia spôsobené 
fekálnymi streptokokmi a termotolerantnými koliformnými baktériami. Prítomnosť 
Salmonella sp. a geohelmintov (vajíčka, larvy) je v detských pieskoviskách neprípustná. 
Pôvodcovia uvedených ochorení sa do organizmu dostávajú najčastejšie ústami, možný je aj 
prenos sliznicou a poranenou kožou. 

Prenos parazitóz v mestách podporujú aj hlodavce. V bytoch chované psy (spoločenské), 
ktoré sa delia o životný priestor s majiteľmi. nie sú uchránené pred stykom s parazitmi. V čase 
pravidelného venčenia a pohybu v areáloch miest si utvárajú kontakt s inými spoločenskými 
psami, ako aj s voľne sa túlajúcimi psami. Nevyhnú sa ani kontaktu s prostredím – zdrojom 
zárodkov parazitov, ktoré po sebe zanechal túlavý pes (exkrementy). Spoločenský pes sa 
stretáva aj s exkrementami hlodavcov a vtákov, ktoré môžu byť zdrojom parazitóz. Takýmto 
kontaktom sa aj pravidelne ošetrovaný pes môže stať prameňom črevných parazitov a 
súčasťou cirkulácie parazitóz v prostredí. Ťažšie riešiteľným problémom je neobmedzený 
pohyb mačiek v týchto lokalitách. Mačky z dôvodu zahrabávania svojich exkrementov 
vyhľadávajú pôdne podložie, predovšetkým piesok v detských pieskoviskách.  

Miera kontaminácie okolitého prostredia v mestských areáloch vo veľkej miere závisí od 
veľkosti areálu navštevovaného psami, od počtu psov pravidelne sa prechádzajúcich v danom 
areáli a od úrovne veterinárnej starostlivosti. Úmerne s kontamináciou okolitého prostredia 
rastie aj kontaminácia detských pieskovísk.  

Riziká mechanického znečistenia  

Detské pieskoviská znečistené lístím, odpadom z dreva, papiera, plastov, kamienkami, 
úlomkami tehly, ohorkami z cigariet, sklom, injekčnými striekačkami so zvyškami krvi, ktoré 
ohrozujú nielen mechanickým poranením, ale aj možnosťou infekcie, napr. vírusovými 
hepatitídami B a C. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli posúdiť hygienický stav detských 
pieskovísk na vybraných sídliskách v meste Martin a Vrútky po stránke chemického, 
mikrobiologického, parazitárneho a mechanického znečistenia.  
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Materiál a metódy 

V okrese Martin je zriadených 17 detských pieskovísk lokalizovaných na sídliskách, ktoré 
sú súčasťou občianskej vybavenosti mesta. Sú verejne prístupné, rozmiestnené po celom 
území mesta. Nachádzajú sa v správe referátu komunálnych alebo technických služieb miesta, 
z rozpočtu ktorých sa financuje aj ich údržba. 

Materiálom boli vzorky piesku odobraté z verejných pieskovísk. Pri výbere lokality sa 
zohľadňovala predpokladaná environmentálna záťaž a návštevnosť pieskoviska. Odber 
vzoriek sme zrealizovali počas sezóny – júl 2012, s počtom odobratých vzoriek piesku 10.  

Pri odbere vzoriek sa použila jednotná metodika odberu vzoriek piesku z pieskoviska na 
chemické, bakteriologické a parazitologické rozbory, ktorú odporúča Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky. Uvedená metodika bola prevzatá zo Státního zdravotního 
ústavu Praha. Piesok sa odoberal sterilnou naberačkou do sterilnej sklenenej fľaše s objemom 
7 dl, ktorá sa následne sterilne uzavrela. Odber sa robil z piatich odberových bodov (zo 4 
rohov a stredu pieskoviska, z rôznej hĺbky – z povrchu, z hĺbky 30 cm), po tomto kroku sa 
celá vzorka vo fľaši zhomogenizovala. Odobratý materiál sa uskladnil pri teplote 2 °C po 
dobu 24 hodín a následne transportoval v prenosnej chladničke na Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Žiline. Tu sa vzorky piesku spracovali a vyhodnotili v špecializovanom 
chemickom a mikrobiologickom laboratóriu. 

Stanovenie ťažkých kovov (kadmium, olovo, chróm, nikel, arzén, meď, zinok) sa 
realizovalo pomocou atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS). Ťažké kovy sa zo vzorky 
piesku najprv izolovali extrakciou kyselinou dusičnou v ultrazvukovom kúpeli a prefiltrovaný 
extrakt sa použil na AAS analýzu. Pri stanovení koncentrácie olova, kadmia, chrómu, niklu, 
arzénu sa použila elektrotermická atomizácia. K atomizácii dochádza pomocou elektricky 
vyhrievaného grafitového atomizéra v inertnej atmosfére dusíka (AAS Varian – AA240Z 
GTA 120). Meď a zinok sa stanovovali použitím plameňovej techniky. K atomizácii 
dochádza pôsobením plameňa zmesou acetylén, vzduch (AAS Varian – AA240 FS). 
Koncentrácia ťažkých kovov (Cd, Pb, Cr, Ni, As, Cu, Zn, Hg) sa určila metódou externého 
štandardu. Koncentrácia ortuti sa stanovovala na ortuťovom analyzátore AMA 254. 
Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sa stanovovali metódou vysoko účinnej 
kvapalinovej chromatografie (HLPC) s detekciou na fluorescenčnom detektore. HPLC 
analýza sa vykonávala na kvapalinovom chromatografe La Chrom MERCK-HITACHI 
v zostave interface (L-7000), autosampler (L-7200), termostat kolóny (L-7350), FL detektor 
(L-7480) a pumpa (L-7100). PAU sa zo vzorky piesku najprv izolujú extrakciou metanolom 
v ultrazvukovom kúpeli. Extrakt sa prefiltruje cez mikrofilter a použije sa na nástrek do 
HLPC systému, kde sa PAU delia na chromatografickej kolóne LiChroCART 250-4 
LiChrospher PAH. Koncentrácia PAU sa určí metódou externého štandardu. Vzhľadom na 
skutočnosť, že na Slovensku nie sú doteraz legislatívne stanovené hygienické limity 
chemických kontaminantov v piesku detských pieskovísk, výsledky chemických analýz sa 
porovnali s hygienickými limitmi platnými v Českej republike – Vyhláška MZ ČR č. 
135/2004 Sb. (7). Výsledky uvádzame v grafoch na obrázkoch. 
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Na stanovenie mikrobiologického znečistenia Salmonella sp., termotolerantnými 
koliformnými baktériami a fekálnymi streptokokmi sa použili kultivačné metódy. Na zistenie 
biologickej kontaminácie vajíčkami parazitov sa použila kombinovaná centrifugačná 
a flotačná metóda (RÚVZ v Žiline – interný predpis – Mikrobiologické a biologické 
vyšetrenie piesku).  

Výsledky laboratórnych analýz sme porovnali s najvyššími prípustnými množstvami 
vybraných indikátorov mikrobiologického a biologického znečistenia piesku v pieskovisku 
podľa Vyhlášky NR SR č. 521/2007 Z.z. 

 
Výsledky a diskusia 

Chemické znečistenie 
 

mg/kg mg/kg  

Obr. 1. Hodnoty kadmia v pieskoviskách 
Najvyššie prípustné množstvo 0,3 mg/kg 

(Vyhláška MZ ČR č. 135/2004 Sb.) 

Obr. 2. Hodnoty olova v pieskoviskách 
Najvyššie prípustné množstvo 30,0 mg/kg 

(Vyhláška MZ ČR č. 135/2004 Sb.) 

mg/kg mg/kg 

 

Obr. 3. Hodnoty ortuti v pieskoviskách Najvyššie 
prípustné množstvo 0,3 mg/kg 

(Vyhláška MZ ČR č. 135/2004 Sb.) 

Obr. 4. Hodnoty chrómu v pieskoviskách  
Najvyššie prípustné množstvo 20,0 mg/kg  

(Vyhláška MZ ČR č. 135/2004 Sb.) 

 
Počas sezóny roku 2012 sme na sídliskách v meste Martin odobrali 10 vzoriek piesku. 

Chemické analýzy nepreukázali prekročenie najvyšších prípustných množstiev ani v jednom 
chemickom ukazovateli. Namerané hodnoty chemických ukazovateľov sa pohybovali hlboko 
pod vyhláškou stanovenými hygienickými limitmi (obr. 1 – 5). Na základe týchto zistení 
môžeme skonštatovať, že všetky odobraté vzorky piesku vyhovovali požiadavkám Vyhlášky 
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MZ ČR č. 135/2004 Sb., ktorou sa stanovujú hygienické požiadavky na kúpaliská, sauny 
a hygienické limity piesku v pieskoviskách. Verejné pieskoviská, z ktorých sme vzorky 
piesku analyzovali, nepredstavujú zdravotné riziko po stránke chemickej kontaminácie piesku 
v detskom pieskovisku ťažkými kovmi. 
 
 mg/kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5. Hodnoty PAU v pieskoviskách Najvyššie prípustné množstvo 1,0 mg/kg  
(Vyhláška MZ ČR č. 135/2004 Sb.) 

 
 KTJ/1g vzorky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 6. Výskyt termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov 

NPM – Najvyššie prípustné množstvo 750 KTJ v 1 g vzorky (Vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z.z.) 
 
Mikrobiálne a parazitárne znečistenie  

Z celkového počtu odobratých vzoriek piesku nevyhovovali štyri vzorky piesku 
požiadavkám podľa Vyhlášky NR SR č. 521/2007 Z. z. (8). Z počtu nevyhovujúcich vzoriek 
v dvoch bol prekročený ukazovateľ termotolerantné koliformné baktérie (ul. Sever, ul. Izabely 
Textoris). V jednom prípade išlo o prekročenie najvyššieho prípustného množstva 
v ukazovateli fekálne streptokoky (ul. Rumunskej Armády) a v jednom prípade (ul. 
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Puškinova) išlo o prekročenie obidvoch ukazovateľov – termotolerantné koliformné baktérie 
aj fekálne streptokoky (obr. 6). 

V rámci mikrobiologických analýz sa prítomnosť baktérií rodu Salmonella sp. a vajíčok 
geohelmintov nepotvrdila ani v jednej vzorke piesku. Zo skupiny iných izolovaných 
mikroorganizmov bola v jednom prípade dokázaná prítomnosť plesní (ul. Puškinova). V 
dvoch vzorkách (ul. Rumunskej armády, ul. J. V. Dolinského) sa zistila prítomnosť 
Citrobacter sp. V dvoch vzorkách bola dokázaná prítomnosť Escherichia coli (ul. Gogoľova, 
ul. Galangova) a v jednom prípade Enterobacter sp. (ul. Jozefa Krónera). 

 
Mechanické znečistenie 

V rámci terénneho prieskumu sme zistili znečistenie pieskovísk lístím, trávou, 
kamienkami, odpadom z PVC, papiera. V jednom prípade sme zistili kontamináciu piesku 
trusom. Čo sa týka vybavenosti, pri väčšine pieskovísk boli preliezačky, rebríky, hojdačky, 
šmýkačky a lavičky. Okolie všetkých pieskovísk bolo zatrávnené, vysadené stromy a kríky. 
Dve pieskoviská boli oplotené a opatrené značkou zákaz vodenia psov. V týchto 
pieskoviskách bola situácia z hľadiska mechanického znečistenia výrazne lepšia v porovnaní 
s neoplotenými areálmi. Všetky pieskoviská boli v tvare štvorca a v prevažnej miere na 
betónovom podklade s vyvýšeným obrubníkom. 

 
Záver 

Z výsledkov nášho prieskumu, ako aj z výsledkov iných prác zaoberajúcich sa touto 
problematikou vyplýva, že piesok na pieskoviskách určený na hranie detí môže byť 
kontaminovaný a stať sa tak zdrojom nákazy viacerých bakteriálnych, vírusových a 
parazitárnych ochorení. Základným predpokladom pre elimináciu chemického, 
mikrobiologického a mechanického rizika je pravidelné a dôsledné realizovanie komplexu 
preventívnych opatrení, ktoré budú zamerané na elimináciu zdravotných rizík pri hre na 
detskom pieskovisku. Preventívne opatrenia možno rozdeliť do viacerých oblasti. Môžu to 
byť opatrenia vykonávané na pieskovisku, opatrenia zamerané na deti a ich rodičov, a 
preventívne opatrenia týkajúce sa zvierat. Účinným opatrením je zdravotná výchova, 
informovanie obyvateľov o možných rizikách, poučenie majiteľov zvierat, prevádzkovateľov 
pieskovísk, apelovanie na rodičov, aby pri hre v piesku dávali na deti pozor, zabránili im jesť 
piesok, dávať ruky a hračky do úst, nedávali deťom jesť počas hry a pod. 

Dodržiavanie hygienických požiadaviek na detské pieskoviská je nevyhnutným 
predpokladom na zabezpečenie ochrany a podpory zdravia detí s dôrazom na predchádzanie 
vzniku a šíreniu prenosných ochorení a na prevenciu expozície detskej populácie chemickým 
kontaminantom.  
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Za posledných 20 rokov nastal veľký rozvoj telekomunikačných technológií a s ním je 
spojené aj používanie mobilných telefónov a základňových staníc pracujúcich na princípe 
vysielania a prijímania elektromagnetických (ďalej EM) signálov v pásme ultravysokých 
frekvencií. V roku 2011 presiahla úroveň používania mobilných telefónov celosvetovo 85 %, 
čo poukazuje na masové používanie mobilných telefónov. Predmetom výskumov a 
experimentálnych štúdií vykonávaných v tejto oblasti sú účinky EM polí na centrálny nervový 
systém, oko, mužské zárodočné bunky a ucho, vznik subjektívnych zdravotných ťažkostí či 
možný karcinogénny účinok EM žiarenia. Z pohľadu verejného zdravotníctva je potrebné 
zvýšiť informovanosť verejnosti v problematike EM žiarenia z mobilných telefónov a 
sústrediť sa na prevenciu vzniku ochorení sledovaním a hodnotením determinantov zdravia 
(1, 4, 5).  

Cieľom našej štúdie bolo zistiť vedomostnú úroveň a postoje stredoškolákov v oblasti 
fyzikálnej podstaty mobilnej komunikácie, biologických účinkoch EM žiarenia a o spôsoboch 
ochrany zdravia pred negatívnymi účinkami EM žiarenia z mobilných telefónov. 

 
Materiál a metódy  

V I. polroku 2012 sme na Gymnáziu Viliama Paulínyho – Tótha (ďalej GVPT) v Martine 
realizovali prieskum zameraný na zistenie úrovne vedomostí a postojov stredoškolákov k 
problematike mobilnej komunikácie. Výber vzorky respondentov bol zámerný. Kritériami 
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Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0189-11 (prof. Jakuš). 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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výberu bol vek (16 – 19 rokov), pohlavie (ženy, muži) a štúdium na GVPT výlučne v 4-ročnej 
forme štúdia.  

Na zistenie úrovne vedomostí stredoškolákov sme použili neštandardizovaný anonymný a 
dobrovoľný dotazník, ktorý obsahoval 20 otázok zameraných na problematiku EM žiarenia z 
mobilných telefónov. Dotazník mal teoretickú (vedomostné otázky 1 – 11) a praktickú časť 
(informatívne otázky 12 – 20). V teoretickej časti na každú otázku boli uvedené 3 možnosti 
odpovede (a, b, c) a stredoškoláci mali označiť len 1 správnu odpoveď. Praktická časť 
dotazníka obsahovala 9 otázok s 3 – 5 možnosťami odpovede (a, b, c, d, e) a taktiež mali 
označiť len 1 odpoveď, s ktorou sa najviac stotožňujú. Dotazníky sme študentom rozdali 
osobne s vysvetlením spôsobu ich vyplňovania. Návratnosť dotazníkov dosiahla 100 %. Pri 
spracovaní údajov sme použili program MS Office Excel a štatistický program GraphPad 
InStat (USA). Na zistenie štatistickej významnosti rozdielov medzi hodnotenými súbormi 
sme použili Mann-Whitneyho U-test a ANOVA test. Výsledky prezentujeme formou tabuliek 
a graficky. 

 
Výsledky 

Z celkového súboru 346 respondentov bolo 228 (66 %) žien a 118 (34 %) mužov. 
Priemerný vek respondentov bol 17,75 rokov. Z počtu 228 žien bolo 17 (7,5 %) žien vo veku 
16 rokov, 74 (32,5 %) vo veku 17 rokov, 90 (39,4 %) vo veku 18 rokov a 47 (20,6 %) žien vo 
veku 19 rokov. Z počtu 118 mužov 4 (3,4 %) muži mali 16 rokov, 37 (31,3 %) bolo vo veku 
17 rokov, 57 (48,3 %) vo veku 18 rokov a 20 (17,0 %) mužov malo vek 19 rokov (obr. 1).  

 
Obr. 1. Rozdelenie respondentov podľa veku a pohlavia 

 
Vo vedomostnej časti dotazníka celková priemerná úspešnosť správnych odpovedí 

stredoškolákov GVPT Martin dosiahla 48,8 %, čo zodpovedá počtu 5,36 ± 1,96 správnych 
odpovedí. Ženy dosiahli priemernú úspešnosť 50,4 %, čo zodpovedá počtu 5,54 ± 1,90 
správnych odpovedí a umiestnili sa pred mužmi. Muži dosiahli priemernú úspešnosť 45,6 %, 
čo zodpovedá počtu 5,02 ± 2,05 správnych odpovedí (tab. 1). Pri zisťovaní štatistickej 
významnosti rozdielov v úspešnosti odpovedí medzi stredoškolákmi sa ich vzájomné 
porovnanie ukázalo ako signifikantné (p < 0,05). 
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 Tab. 1. Celková priemerná úspešnosť odpovedí stredoškolákov (muži vs. ženy) 

Študenti 
Pohlavie 

n [%] 
Priemerná úspešnosť 

odpovedí [%] 
Priemer počtu správnych 

odpovedí (x  ± SD) 
Poradie 

Ženy 228 66 50,4 5,54 ± 1,90 1. 

Muži 118 34 45,6 5,02 ± 2,05 2. 
Spolu 346 100 48,8 5,36 ± 1,96 - 

 
Vzájomným porovnaním údajov sme u 16- až 19-ročných stredoškolákov zistili, že 

najvyššiu priemernú úspešnosť odpovedí (50,4 %, t.j. 5,54 ± 2,06) dosiahli 17-roční 
stredoškoláci. Priemernú úspešnosť odpovedí 49,4 % (5,43 ± 1,94) dosiahli študenti vo veku 
16 rokov a nižšiu úspešnosť dosiahli 18-roční študenti 48,4 % (5,33 ± 1,89). Najnižšia 
priemerná úspešnosť odpovedí 46,7 % (5,13 ± 1,97) sa zistila u 19-ročných stredoškolákov 
(tab. 2). Pri zisťovaní štatistickej významnosti rozdielov medzi stredoškolákmi podľa veku (aj 
pre každú vekovú kategóriu) sa vzájomný pomer ukázal ako nesignifikantný (p > 0,05).  

 
 Tab. 2. Celková priemerná úspešnosť odpovedí stredoškolákov podľa veku 

Študenti Vek 
[roky] n [%] 

Priemerná úspešnosť 
odpovedí [%] 

Priemer počtu správnych 

odpovedí ( x  ± SD) 
Poradie 

16 21 6 49,4 5,43 ± 1,94 2. 
17 111 32 50,4 5,54 ± 2,06 1. 
18 147 43 48,4 5,33 ± 1,89 3. 
19 67 19 46,7 5,13 ± 1,97 4. 
Spolu 346 100 48,8 5,36 ± 1,96 - 

  
Z hľadiska pohlavia stredoškolákov mali ženy v porovnaní s mužmi viac vedomostí, ale 

pre každú vekovú kategóriu študentov sa nepreukázala vyššia vedomostná úroveň žien v 
porovnaní s mužmi. 

Vyhodnotením informatívnej časti dotazníka sme zistili, že 344 (99,5 %) stredoškolákov 
používalo mobilný telefón a 2 študenti (0,5 %) neboli užívateľmi mobilného telefónu. Z počtu 
344 stredoškolákov malo 297 (86,3 %) študentov 1 mobilný telefón a 47 (13,7 %) študentov 
používalo 1 a viac mobilných telefónov, s využitím služieb viac ako jedného mobilného 
operátora. Pri zisťovaní, koľko minút pretelefonujú stredoškoláci v priebehu 24 h sme zistili, 
že zo súboru 344 užívateľov mobilného telefónu 84 (25 %) študentov telefonovalo do 3 
min/deň, 92 (27 %) od 3 – 6 min/deň, 56 (16 %) od 6 – 10 min/deň, 36 (10 %) od 10 – 15 
min/deň, 40 (12 %) od 15 – 30 min/deň a 36 (10 %) študentov telefonovalo viac ako 30 minút 
denne. Pri telefonovaní mobilným telefónom 32 (9,3 %) stredoškolákov používalo hands-free 
set, 304 (88,3 %) ho nepoužívalo, 4 (1,2 %) študenti nevedeli, čo je hands-free set a 4 (1,2 %) 
sa nevedeli vyjadriť.  

Ukázalo sa, že muži poznali viac hodnotu špecifickej miery absorpcie – Specific 

Absorption Rate (SAR) svojho mobilného telefónu (p < 0,05) v porovnaní so ženami. Na 
otázku, kde najčastejšie nosia stredoškoláci mobilný telefón, zo súboru 228 žien 129 (56,6 %) 
odpovedalo, že v batohu, príp. v kabelke, 97 (42,6 %) odkladalo mobilný telefón do vrecka 
nohavíc, 1 (0,4 %) odkladala mobilný telefón do puzdra na opasku a 1 (0,4 %) študentka 
nebola užívateľkou mobilného telefónu. Z počtu 118 mužov 109 (92,3 %) nosilo mobilný 
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telefón vo vrecku nohavíc, 5 (4,2 %) odkladali mobilný telefón do batohu, 3 (2,5 %) mali 
mobilný telefón v puzdre na opasku a 1 (1 %) stredoškolák nebol užívateľom mobilného 
telefónu (obr. 2). Pri zisťovaní štatistickej významnosti rozdielov medzi stredoškolákmi podľa 
pohlavia sme zistili, že muži v porovnaní so ženami nosili mobilný telefón viac vo vrecku 
nohavíc (p < 0,001) a ženy ho mali viac v batohu ako muži (p < 0,001).  

Obr. 2. Odpovede stredoškolákov na otázku, kde nosia mobilný telefón, podľa pohlavia 

 
V záverečnej otázke dotazníka sme sa stredoškolákov pýtali, či pri používaní mobilného 

telefónu sa u nich vyskytli subjektívne zdravotné ťažkosti. 

Z počtu 228 žien 177 (78 %) označilo žiadne subjektívne zdravotné ťažkosti, 16 (7 %) 
malo bolesť hlavy, 18 (8 %) uviedlo pocit tepla v zvukovode, 11 (4 %) označilo bolesť hlavy 
s teplom v zvukovode a 6 (3 %) študentiek sa nevedelo vyjadriť (tab. 3).  

 
Tab. 3. Subjektívne zdravotné ťažkosti žien (n = 228) pri používaní mobilného telefónu  

Žiadne subj. 
zdravotné 
ťažkosti 

Bolesť hlavy 
Pocit tepla  

v zvukovode 

Bolesť hlavy 
a teplo  

v zvukovode 

Iné subj. 
zdravotné 
ťažkosti 

Bez 
vyjadrenia 

Vek 
[roky] 

n [%] n [%] n [%] n [%] n [%] n [%] 
16 11 5 1 0 3 1 2 1 0 0 0 0 
17 52 23 10 5 9 4 1 0 0 0 2 1 
18 76 33 2 1 2 1 6 2 0 0 4 2 
19 38 17 3 1 4 2 2 1 0 0 0 0 
Spolu 177 78 16 7 18 8 11 4 0 0 6 3 

 
Z počtu 118 mužov 106 (89 %) z nich neuviedlo žiadne subjektívne zdravotné ťažkosti, 2 

(2 %) označili bolesť hlavy, 2 (2 %) mali pocit tepla v zvukovode, 1 (1 %) uviedol bolesť 
hlavy s teplom v zvukovode, 1 (1 %) označil iné zdravotné ťažkosti (nespavosť) a 6 (5 %) 
stredoškoláci sa nevedeli vyjadriť (tab. 4).  
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Pri zisťovaní štatistickej významnosti rozdielov medzi stredoškolákmi podľa pohlavia sa 
ukázalo, že pri telefonovaní mobilným telefónom muži uviedli menej subjektívnych 
zdravotných ťažkostí ako ženy (p < 0,05).  

 
Tab. 4. Subjektívne zdravotné ťažkosti mužov (n = 118) pri používaní mobilného telefónu  

Žiadne subj. 
zdravotné 
ťažkosti 

Bolesť hlavy 
Pocit tepla  

v zvukovode 

Bolesť hlavy 
a teplo  

v zvukovode 

Iné subj. 
zdravotné 
ťažkosti 

Bez 
vyjadrenia 

Vek 
[roky] 

n [%] n [%] n [%] n [%] n [%] n [%] 
16 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 31 26 2 2 1 1 0 0 0 0 3 2 
18 53 45 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 
19 18 15 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
Spolu 106 89 2 2 2 2 1 1 1 1 6 5 

 
Diskusia 

Štátna zdravotná politika Slovenskej republiky formuluje priority štátu zamerané na 
ochranu, podporu, zabezpečenie, zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a na poskytovanie 
zdravotníckej starostlivosti občanom. Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva je 
výslednicou komplexného pôsobenia základných determinantov zdravia a je jedným z 
hlavných cieľov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Vo všetkých programoch a 
projektoch verejného zdravotníctva sa deklaruje jednoznačná zmena zamerania z liečby 
ochorení do prevencie a podpory zdravia (8, 13).  

V tomto kontexte sme zamerali náš prieskum na aktuálnu problematiku rastúcej expozície 
obyvateľstva EM žiareniu z mobilných telefónov s cieľom zvýšiť záujem stredoškolákov o 
skúmanú oblasť, priniesť nové poznatky o ich vedomostiach a praktických návykoch (životný 
štýl – determinant zdravia). Stredoškoláci GVPT v Martine prejavili záujem o problematiku, 
čoho dôkazom je vysoká návratnosť dotazníkov. Vo vedomostnej časti dotazníka sme u 16- 
až 19-ročných stredoškolákov zistili priemernú úroveň vedomostí. Ukázalo sa, že 
stredoškoláci vedeli najviac o možných negatívnych účinkoch používania mobilných 
telefónov a ich závislosti od veľkosti absorbovaného EM žiarenia v oblasti hlavy, krku a ruky 
držiacej telefón.  

Nižšiu úroveň vedomostí sme zistili v otázkach o maximálnej prípustnej záťaži mobilného 
telefónu na ľudský organizmus a pri používaní mobilného telefónu u pacientov s 
implantovaným kardiostimulátorom. Najnižšiu úroveň vedomostí sme zistili v otázkach o 
fyzikálnych účinkoch EM žiarenia v oblasti rádiovej časti spektra.  

Z pohľadu pohlavia 16- až 19-ročných stredoškolákov sa potvrdilo, že ženy preukázali 
viac vedomostí ako muži. Naše zistenia poukazujú na dôležitosť edukácie a hľadania nových 
foriem výučby, ako túto problematiku dostať do povedomia stredoškolákov. Na základe 
našich zistení je potrebné spätnou väzbou informovať stredoškolských pedagógov o 
vedomostnej úrovni ich študentov so snahou prispieť k ďalším možnostiach zvýšenia 
efektívnosti výučby stredoškolákov v prírodovedecky orientovaných predmetoch na GVPT v 
Martine.  
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V informatívnych otázkach sme zistili, že stredoškoláci vo veľkej miere využívajú 
mobilnú komunikáciu, pričom sa zvyšuje aj počet užívateľov jedného a viac mobilných 
telefónov s využitím služieb viacerých mobilných operátorov. Naše nálezy korešpondujú s 
nálezmi uvádzanými v písomníctve (4, 5). Dĺžka hovoru mobilným telefónom uvádzaná 
ženami a mužmi bola zhodná (najčastejšie od 3 – 6 min/deň), ale u mužov sme zistili nižší 
výskyt subjektívnych zdravotných ťažkostí. Nepreukázala sa súvislosť medzi počtom 
pretelefonovaných min/24 h mobilným telefónom a výskytom subjektívnych zdravotných 
ťažkostí. V iných dotazníkových štúdiách sa často diskutujú tieto subjektívne zdravotné 
príznaky: napr. bolesť hlavy, únava, nespavosť, vplyv na kognitívne funkcie, tinitus, pocit 
tepla v zvukovode atď. (6, 7, 9 – 12, 14). Poukazuje sa i na ohrozenie zdravia pri používaní 
mobilného telefónu počas jazdy. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že vodiči 
telefonujúci počas jazdy autom majú v dôsledku zníženej pozornosti až 4-krát vyššie riziko 
vzniku nehody ako vodiči nepoužívajúci mobilný telefón (15).  

Na základe poznatkov zo štúdie INTERPHONE (3) klasifikovala Svetová zdravotnícka 
organizácia v spolupráci s Medzinárodnou komisiou pre ochranu pred neionizujúcim žiarením 
(ICNIRP) rádiofrekvenčné EM žiarenie ako možný karcinogén pre človeka (2). Vzhľadom na 
rapídny nárast počtu užívateľov mobilných telefónov v globálnom meradle je potrebné 
informovať verejnosť a poukázať na dôležitosť dodržiavania preventívnych opatrení 
zameraných na minimalizáciu expozície obyvateľstva rádiofrekvenčným EM žiarením. 

 
Záver 

Závažnosť problematiky pôsobenia tohto druhu neionizujúceho žiarenia na zdravie 
človeka vyžaduje neustále zlepšovanie informovanosti obyvateľstva o jeho možných 
nežiaducich účinkoch pri nadmernom používaní prostriedkov mobilnej komunikácie. 
Výsledky prieskumu poukazujú na masové používanie mobilných telefónov u stredoškolákov, 
ktorí vlastnia často viac ako jeden mobilný telefón. Naše nálezy poukazujú na potrebu 
edukácie mladých ľudí s dôrazom na dôležitosť dodržiavania preventívnych opatrení pri 
používaní mobilného telefónu a bezdrôtovej komunikácie. 
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Človek môže žiť určitým životným štýlom, ale málokedy si uvedomí, že je to súbor 
previazaný s jeho postojmi a hodnotami, ktoré uznáva. Pokiaľ sa ale zaviaže pomáhať 
druhým, mal by mať čisté a nezištné úmysly a nemal by zatajovať informácie, ktoré by mohli 
ohroziť iného človeka (1). Darcovstvo krvi sa vyvíja ako každý zdravotnícky či spoločenský 
problém. Na to, aby sme ho pochopili, musíme poznať niektoré skutočnosti o krvi. Keďže 
zatiaľ neexistuje umelá krv, ktorá by mohla nahradiť skutočnú ľudskú krv, je dôležitý 
neustály prísun prvodarcov, teda nových darcov krvi. Základné informácie, ktoré sa týkajú 
darovania krvi, by mal mať každý človek. Len človek so správnymi a dostačujúcimi 
informáciami si dokáže vytvoriť správnu predstavu o podstate darcovstva krvi. Ak chceme 
dosiahnuť, aby mali darcovia alebo potenciálni darcovia správne a dostačujúce informácie 
o darovaní krvi, je veľmi dôležitá edukácia. Edukáciou chceme docieliť čo najkvalitnejšiu krv 
pre pacientov, ale aj zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, keďže zdravý životný štýl je 
v dnešnej uponáhľanej dobe veľmi dôležitý – stály prísun zeleniny, ovocia, dodržiavanie 
pitného režimu, vyvarovanie sa častej konzumácii mastných vyprážaných jedál nielen pred 
odberom krvi, ale aj počas celého života. 

 
Materiál a metódy 

Skúmanú vzorku tvorilo 200 respondentov (prvodarcov), z nich 100 respondentov 
(prvodarcov) bolo needukovaných a 100 respondentov (prvodarcov) bolo edukovaných 
prostredníctvom edukačného materiálu. Pri výbere vzorky bola použitá technika zámerného 
výberu. Respondenti boli vo veku od 18 – 19 rokov, študujúci na stredných školách. Zber 
informácií od respondentov sme získavali prostredníctvom neštandardizovaného dotazníka, 
ktorý pozostával z 19 položiek. Položky, ktoré boli uvedené v dotazníku, sa týkali 
predovšetkým životosprávy pred darovaním krvi, a to fajčenia, užívania alkoholických 
nápojov, sexuálneho života, trávenia voľného času a pod. 

 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Výsledky 

Medzi edukovanými a needukovanými prvodarcami bolo zastúpenie fajčiarov 
a nefajčiarov približne rovnaké. Zaujímalo nás, koľko prvodarcov pred darovaním krvi 
fajčilo. Obr. 1 znázorňuje fajčenie prvodarcov cca 2 h pred darovaním krvi. 
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Obr. 1. Fajčenie prvodarcov krvi pred darovaním krvi 

 
Pred darovaním krvi z needukovaných prvodarcov fajčilo 37 %, z edukovaných bolo 2 % 

fajčiacich pred odberom krvi. Najviac nefajčiarov bolo medzi needukovanými prvodarcami 
(54 %), needukovaných nefajčiarov bolo 20 %. Obr. 2 zobrazuje trávenie voľného času 
prvodarcov krvi. 
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Obr. 2. Trávenie voľného času prvodarcov krvi 

 
Skôr aktívne trávi svoj voľný čas až 66 % edukovaných prvodarcov a 47 % 

needukovaných prvodarcov. Skôr pasívne trávi svoj voľný čas najviac needukovaných 
prvodarcov – je ich 47 % a edukovaných prvodarcov, ktorí trávia voľný čas pasívne je 34 %. 
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Obr. 3. Sexuálny život prvodarcov krvi. 

 
Z edukovaných prvodarcov má 34 % sexuálneho partnera viac ako 3 mesiace, 1 % má 

menej ako 3 mesiace sexuálneho partnera a až 65 % udalo, že nemá sexuálneho partnera. Z 
needukovaných prvodarcov má 41 % sexuálneho partnera viac ako 3 mesiace, 26 % má 
sexuálneho partnera menej ako 3 mesiace a 33 % nemá sexuálneho partnera (obr. 3). 

 
Diskusia 

Na transfúznom pracovisku sa denne stretávame s darcami (prevažne prvodarcami), ktorí 
prídu darovať krv nepripravení. Fajčením vzniká v tele nebezpečný karboxyhemoglobín, 
ktorý sa viaže na červené krvinky, a práve tie sú nosičmi kyslíka. Preto je dôležité, aby 
darcovia pred darovaním krvi nefajčili. Darcom krvi odporúčame, aby minimálne 12 – 16 
hodín pred darovaním krvi nefajčili, prípadne sa úplne vzdali tohto nezdravého zlozvyku. Ako 
trávia prvodarcovia svoj voľný čas?  

Viac ako 60 % edukovaných prvodarcov a skoro 50 % needukovaných prvodarcov trávi 
svoj voľný čas aktívne. Teší nás, že prvodarcovia svoj voľný čas trávia práve športovaním, 
pohybovou aktivitou, ktorá je taká dôležitá pre fyzickú kondíciu človeka. Ale treba spomenúť, 
že deň pred darovaním krvi by sa mali darcovia šetriť – to znamená, že darca by mal 
vynechať náročný tréning alebo ťažkú fyzickú prácu. Ako sme už v našej práci spomenuli, 
zvýšená telesná námaha pred darovaním, môže spôsobiť zvýšenú aktivitu pečeňových 
enzýmov (ALT). No nielen zvýšená telesná aktivita spôsobuje jeho zvýšenie, ale aj niektoré 
lieky, ďalej alkohol a tučné jedlá. Práve kvôli zvýšeniu pečeňových enzýmov sú niektorí 
darcovia na istý čas vyradení z darcovstva. Preto nás zaujímalo, či prvodarcovia mali zvýšenú 
fyzickú aktivitu pred darovaním. Skoro 90 % edukovaných a 70 % needukovaných 
prvodarcov nemalo zvýšenú aktivitu pred darovaním. Needukovaných prvodarcov, ktorí mali 
zvýšenú fyzickú aktivitu bolo 30 %. Pre každého človeka je vhodný taký druh pohybovej 
aktivity, ktorý bude vykonávať bez zdravotných komplikácií. Treba opäť spomenúť, že 
k zdravému pohybu a zdravému spôsobu života nepatria cigarety, alkohol či drogy – nezdravé 
životné návyky (2). Promiskuitné správanie, t. j striedanie sexuálnych partnerov, by malo byť 
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u darcov krvi tak isto ako užívanie drog tabu. Ľudia, ktorí sa chcú stať darcami krvi, by mali 
mať v prvom rade stáleho sexuálneho partnera, pretože existuje tzv. diagnostické okno, keď 
vírus v odobratej krvi nemožno odhaliť. Preto je veľmi dôležité pravdivo odpovedať na 
otázky v dotazníku, ktorý vypĺňajú darcovia vždy pred darovaním krvi. Zistili sme, že viac 
ako 20 % needukovaných prvodarcov má sexuálneho partnera menej ako 3 mesiace, 
z edukovaných prvodarcov krvi to bolo len 1%. Jednou z podmienok pre darovanie krvi je 
mať sexuálneho partnera viac ako 3 mesiace. 

 
Záver 

Výchova k zdraviu a edukácia potenciálnych darcov krvi a aj viacnásobných darcov krvi 
je veľmi dôležitá. Správnu životosprávu darcu krvi by mali prvodarcovia dodržiavať. Zdravý 
životný štýl je nesmierne dôležitý, a to by si mali všetci darcovia uvedomiť. Človek praktizuje 
svoju životosprávu na základe získaných informácií a postojov. To, či sa postoje prenesú aj do 
spôsobu života, závisí od mnohých osobnostných faktorov, ako sú hierarchia hodnôt, morálka, 
pocit zodpovednosti, zdravotné uvedomenie, skúsenosti a sila vôle (3, 4). Životný štýl 
každého človeka má určite veľký vplyv na zdravie. A svoj životný štýl si vie každý jedinec 
ovplyvňovať sám. Stará životná múdrosť hovorí, že každý je strojcom svojho šťastia a 
strojcom svojho zdravia. 
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Problematika zdravotní gramotnosti je ve světě rozšířeným a řešeným tématem; na území 
ČR a SR je tento pojem zatím znám jen poměrně úzké skupině odborníků. Jako první použil 
termín zdravotní gramotnost v roce 1974 Simonds; požadoval doplnění osnov a zvýšení 
gramotnosti u žáků v oblasti zdraví, přičemž ovšem nepředpokládal, že by se zdravotní 
gramotnost zvýšila pouze doplněním osnov nebo zavedením nového předmětu, za nutné 
považuje ji uvést do života (3). Dle našeho názoru by bylo přínosné, kdyby se tento pojem 
rozšířil mezi laickou veřejnost podobně jako např. pojmy matematická nebo informační 
gramotnost. To by mohlo mít, podobně jako je tomu u těchto analogických pojmů, příznivé a 
užitečné konsekvence. Připomeňme ještě, že ani ve školských dokumentech, jako je Rámcový 
vzdělávací program pro základní vzdělávání, se tento pojem doposud nevyskytuje, a to ani v 
rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, ani v rámci oboru Výchova ke zdraví. Příspěvek se 
pokusí nastínit možnosti zkoumání a především rozvoje a posilování kritické zdravotní 
gramotnosti v rámci oboru Výchova ke zdraví. 

Pokud se snažíme dohledat v České republice zmínky o zdravotní gramotnosti, příliš 
úspěšní nebudeme. Až teprve v roce 2009 byla vydána publikace Zdravotní gramotnost a její 
role v péči o zdraví (3), která shrnuje dosavadní poznatky z této oblasti; v roce 2010 vyšla 
Holčíkova publikace Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost (4). V zahraničí se 
problematice zdravotní gramotnosti věnuje například Ilona Kicbusch nebo Helen Osborne; 
dále lze nalézt informace na webových stránkách Světové zdravotnické organizace. 

Podívejme se nyní na různá vymezení pojmu zdravotní gramotnost. Lze ji definovat 
následovně: 

− Zdravotní gramotnost je pojímána jako schopnost přijímat správná rozhodnutí mající 
vztah ke zdraví v kontextu každodenního života – doma, ve společnosti, na pracovišti, ve 
zdravotnických zařízeních, v obchodě i politice (3). 

− Zdravotní gramotnost je schopnost číst, rozumět a jednat na základě zdravotních 
informací. Centrum pro strategii zdravotní péče (3). 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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− Zdravotní gramotnost je schopnost získat, interpretovat a rozumět základním zdravotním 
informacím i službám a dovednost využít takové informace a služby ke zlepšení zdraví. 
United States Department of Health and Humen Services (4). 

− Zdravotní gramotnost znamená kognitivní a sociální dovednost, která determinuje 
motivaci a schopnost jednotlivců získávat přístup ke zdravotním informacím, rozumět jim 
a využívat je k rozvoji a udržení dobrého zdraví. Definice WHO (4). 

V souvislosti se zdravotní gramotností se setkáváme s tzv. modely zdravotní gramotnosti, 
což jsou myšlenkové konstrukce, s jejichž pomocí si lze snadněji uvědomit hlavní 
komponenty zdravotní gramotnosti, hladiny úrovně zdravotní gramotnosti, některé dynamické 
vazby, možnosti měření a hodnocení zdravotní gramotnosti (4). Za nejčastěji užívaný model 
zdravotní gramotnosti lze označit Nutbeamův model (3), který pracuje se třemi úrovněmi 
zdravotní gramotnosti: 

1. Funkční zdravotní gramotnost – týká se výsledku tradiční zdravotní výchovy 
spočívající v poskytování informací o zdravotních rizicích, struktuře a funkci zdravotnického 
systému; cílem je rozšířit a prohloubit znalosti lidí o zdravotních rizikových faktorech a 
ochotě přijímat předepsaná opatření; nevyžaduje oboustrannou komunikaci, neposiluje 
samostatnost, nerozvíjí schopnost řešit nestandardní zdravotní problémy. 

2. Interaktivní zdravotní gramotnost – záměrem je rozvíjet schopnosti občanů jednat 
samostatně, posílit jejich motivaci a odpovědnost při respektování pokynů. 

3. Kritická zdravotní gramotnost – rozvíjí u jedinců schopnosti, které se týkají jejich 
individuálního chování, sociálně a politicky orientované činnosti. 

Nároky na vysokou zdravotní gramotnost se zvyšují v souvislosti s prodlužováním délky 
života, velkým výběrem léků, rozšiřujícími se možnostmi terapeutických postupů a vyšší 
účastí pacientů na spolurozhodování, komunikací s lékařem, rozvojem medicínských 
technologií a internetu (4). 

Ve Velké Británii například 1/5 občanů nerozumí jednoduchým informacím, které mohou 
přispět k lepšímu zdraví; rozdíly jsou výrazné u různých sociálních skupin – osoby z vyšších 
sociálních skupin kladou častěji otázky svému praktickému lékaři (45 % oproti 35 % u nižších 
sociálních skupin) a mají např. lepší přístup ke zdravotním informacím na internetu (39 % 
oproti 16 % u nižších sociálních skupin). Výzkumy z USA ukazují, že ztráty, které vznikají 
díky nízké zdravotní gramotnosti, jsou odhadovány na 73 miliard dolarů ročně (jedná se o 
využívání pohotovostní služby, nedodržování pravidel v užívání léků, nevyužívání 
preventivních služeb a péče o zdraví) (4). 

Pokud se podíváme na problematiku zdravotní gramotnosti v oblasti školství, např. 
provedeme analýzu kurikulárních dokumentů, zjistíme, že zdravotní gramotnosti není 
věnována dostatečná pozornost. Navrhujeme dokonce zavést nový pojem, a tím je „zdravotní 
kompetence“ (10), který by dle našeho názoru pomohl zvýšit důraz podpory zdraví na všech 
stupních vzdělávání. Řehulka o zdravotní gramotnosti říká: „Zdravotní gramotnost by se měla 

vytvářet v posluchárnách, třídách, ve sborovnách a rodinách. Zdravotní gramotnost by 
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neměla být jen předmětem výzkumu, ale stát se samozřejmostí a nepostradatelným nástrojem 

dobré pedagogické práce i účinné péče o zdraví.“ (4). 

Nyní obraťme více pozornost k problematice výchovy ke zdraví, která je prostředkem 
k rozvoji zdravotní gramotnosti. Mužíková (7) uvádí, že výchovu ke zdraví lze chápat šířeji – 
jako součást systému výchovy a vzdělávání a úžeji – jako konkrétně vymezený vzdělávací 
obor definovaný vzdělávacími dokumenty. 

Výchova ke zdraví si klade za úkol změnit chování lidí tak, aby si uvědomili nutnost 
přechodu z oblasti léčení nemocí do oblasti podpory zdraví a prevence. (5).  

Zdravotní výchovu orientovanou na zdraví (výchova ke zdraví) lze charakterizovat níže 
uvedenými rysy (3):  

− důraz je kladen na pozitivní motivaci, 
− komunikace je vícestranná; jedná se o partnerský dialog osob, které společně hledají cestu 

ke zdraví, 
− zdraví je zde pojímáno jako důležitá životní hodnota, kterou má smysl poznávat a pro 

kterou stojí za to něco užitečného udělat, 
− měla by posilovat sebedůvěru a odpovědnost občanů, 
− cílem výchovy ke zdraví je aktivní a odpovědný občan, který si váží zdraví, dokáže se 

zorientovat, vyhledat potřebné poznatky, případně se poradit s vhodnými odborníky. 

Jedním ze zásadních témat výchovy ke zdraví a zdravotní gramotnosti je problematika 
první pomoci. Zřejmě všichni považujeme za samozřejmost, že bychom měli umět poskytnout 
první pomoc v případě, kdy je to potřeba; rovněž se pravděpodobně shodneme na tom, že u 
některých profesí je dovednost poskytování první pomoci nezbytnou nutností. Učitelská 
profese má ovšem navíc ještě jeden obrovský potenciál: právě učitel může pomoci vystoupit 
ostatním ze začarovaného kruhu „neumím, neznám, nikdo mě to nenaučil“. Musí ovšem začít 
sám u sebe. 

Uvědomili jsme si obecně nízkou úroveň zdravotní gramotnosti studentů PdF MU 
(potažmo občanů ČR) v souvislosti s výzkumem první pomoci. V oblasti výuky první pomoci 
je v přípravě budoucích učitelů nápadná disproporce mezi potřebou, která vychází z reality 
školního dění, a skutečným stavem přípravy budoucích učitelů v této oblasti; dokonce si 
určité zřetelné nedostatky uvědomuje i mnoho studentů. Nezbytným východiskem pro 
koncipování efektivní přípravy pedagogů je objektivní posouzení současné edukační reality v 
oblasti první pomoci. Proto bylo připraveno a realizováno výzkumné šetření zaměřené na 
studenty pregraduálního učitelského studia. 

Nejprve ale stručně zmiňme některá výzkumná šetření, která již byla na tomto poli 
provedena: 

Výzkumné šetření Marádové a kol. (6) bylo zaměřeno na zjištění znalostí studentů PdF 
UK v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí; obsahovalo také téma první pomoci. 
Osloveno bylo celkem 210 respondentů. 4 položky se vztahovaly k první pomoci. Výzkumná 
sonda odhalila značné vědomostní nedostatky. Z volných odpovědí respondentů, mapujících 
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jejich názory na vzdělávání v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a první 
pomoci, lze vyčíst, že sami vnímají tato témata jako opomíjená. 

Tupý (11) na základě závěrečné zprávy České školní inspekce o úrazech ve školách a 
školských zařízeních uvádí, že na mnohých fakultách připravujících učitele na jejich povolání 
není problematika prevence úrazů a poskytování první pomoci ve společném základu a také 
ve specializovaných oborech (např. v tělesné výchově) je prostor pro tuto problematiku 
minimální. Doporučuje soustřeďovat se na vzdělávání učitelů v dané oblasti (pregraduální 
vzdělávání, další vzdělávání, dílčí upevňování vědomostí a dovedností). 

Wiegerová (12) na základě výzkumu, který provedla, uvádí několik příčin, kvůli kterým 
se učitelé na ZŠ obávají některých témat souvisejících se zdravím, včetně problematiky první 
pomoci. Těmito příčinami jsou např.: 

− učitelé mají pocit, že tématům z oblasti zdraví nerozumějí, 
− učitelé nejsou pro práci se zdravotními tématy připravováni, 
− chybí důsledná struktura pregraduálního a postgraduálního vzdělávání na univerzitách. 

V následujícím textu uvádíme výsledky našeho výzkumného šetření, které bylo 
realizované s cílem zjistit úroveň znalostí v oblasti první pomoci u studentů PdF MU. 

 
Cíle výzkumu a formulace hypotéz 

Výzkumné šetření, které jsme provedli (8 – 10) k posouzení současné edukační reality v 
oblasti první pomoci, bylo zaměřeno na zjišťování znalostí studentů v oblasti první pomoci a 
jejich vzdělávací potřeby v dané oblasti, bylo ovšem provedeno speciálně vytvořenou 
metodikou testování, a to prezentací podnětových videoukázek, na které měli respondenti 
písemně reagovat. Stanovili jsme následující hypotézy: 

1. Studenti poskytnou u vybraných stavů minimálně v 75 % správně první pomoc (resp. 
budou správně reagovat na podnětovou situaci prezentovanou ve videoukázce). 

2. Studenti reagují při poskytování první pomoci významně častěji na základě dřívějších 
informací než na základě intuice. 

 
Metodika 

Výzkumné šetření bylo realizováno formou písemného dotazování – anonymního šetření; 
nástrojem šetření byl speciálně pro tento účel koncipovaný formulář – dotazník a speciálně 
vytvořená metodika testování, která spočívala v prezentaci videoukázek (10), znázorňujících 
situace vyžadující první pomoc. Těmito situacemi byly konkrétně: mdloba, epileptický 
záchvat, srdeční infarkt a úraz elektrickým proudem. Tento typ testování jsme zvolili z toho 
důvodu, že považujeme použití vizuálního materiálu za více motivační. Videoukázky 
možných reálných situací vtáhnou respondenty více do děje a vzbudí jejich zájem a 
pozornost, znázorňují totiž situace, které mohou potkat každého z nás. Zkoumaný soubor 
tvořilo 312 respondentů – studentů PdF MU – dvouoborového studia (pedagogické 
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asistentství) nebo lektorství cizího jazyka (Nj, Aj, Rj). Pro testování hypotéz byl použit 
Pearsonův chí-kvadrát test, za hladinu statistické významnosti byla zvolena hodnota 0,05. 

 
Výsledky 

Hypotézy 1 ani 2 se nepotvrdily. Požadovaných 75 % správných postupů první pomoci 
bylo dosaženo pouze u reakce na stav mdloby (78 %), u epileptického záchvatu poskytlo 
správně první pomoc jen 20 % respondentů, u srdečního infarktu pouze 11 % respondentů a u 
úrazu elektrickým proudem 39 % respondentů. Převažující je odpověď respondentů, že jejich 
reakce vyplývá více z intuice, než z předchozí informace; pouze u epileptického záchvatu 
reagují častěji na základě předchozí informace, ovšem tyto informace jsou již zastaralé (často 
se objevovaly odpovědi, ve kterých respondenti vkládají do úst postiženého předměty – 
dřevo, kapesník apod. a drží postiženého, který je v křeči; tyto postupy byly již v nových 
doporučeních první pomoci zcela změněny, bohužel jsou stále součástí myšlenkových 
stereotypů případných pomáhajících). Za potěšující považujeme fakt, že 81 % respondentů 
projevilo zájem o kurz první pomoci. Svědčí to o tom, že sami studenti si uvědomují význam 
této dovednosti zachraňující lidské životy. 

 
Diskuse 

Z výsledků vyplývá, že informovanost studentů o problematice první pomoci jsou 
naprosto nedostačující. Pro výzkumné šetření byly záměrně vybrány situace, se kterými 
se každý z respondentů může setkat v každodenním životě. Přesto je z výsledků zřejmé, že 
pouze u mdloby by byli studenti schopni poskytnout správně první pomoc. U závažnějších 
stavů, jako je epileptický záchvat, srdeční infarkt a úraz elektrickým proudem jsou výsledky 
znalostí studentů hrozivé. Stejně tak je zarážející, že studenti převážně volili variantu, že by 
poskytli první pomoc na základě intuice. Pouze malé procento studentů absolvovalo kurz 
první pomoci, ze kterého získali certifikát, 81 % studentů uvádí, že by měli zájem o kurz 
první pomoci. Z poslední části dotazníku (volné odpovědi respondentů) je navíc zřejmé, že si 
tyto skutečnosti studenti uvědomují a přejí si posílení výuku první pomoci na PdF MU.  

 
Závěr 

Výsledky námi provedených výzkumných šetření ukázaly značné nedostatky ve 
znalostech studentů Pedagogické fakulty MU v Brně, úroveň jejich informovanosti 
nedosahovala ani nastaveného – velmi mírného – kritéria. Navrhujeme tedy několik opatření, 
která by mohla přispět k posílení výuky první pomoci na PdF MU v Brně (popř. také na 
jiných fakultách). 

1. Implementace první pomoci do přípravy budoucích učitelů do všech studijních 
programů (učitelství pro MŠ, 1 a 2. stupeň základního vzdělávání a učitelství pro střední 
školy) – zařazení výuky první pomoci do již existujících předmětů, posílení výuky první 
pomoci u studentů oboru Výchova ke zdraví, nabídka nově koncipovaných volitelných 
předmětů první pomoci pro všechny studenty PdF MU, posílení praktického nácviku postupů 
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první pomoci a aplikací vybraných metod učení (např. prvky zážitkové pedagogiky aj,), 
využití e-learningových kurzů PP v rámci MU. 

2. Diskuse o výsledcích práce se zástupci jiných pedagogických fakult, sdílení zkušeností 
a návrhy vhodných opatření. 

3. Posílení oborové didaktiky výchovy ke zdraví. 

4. Tvorba metodických materiálů pro učitele, jejich prezentace na webových stránkách 
Katedry výchovy ke zdraví. 

5. Spolupráce PdF se základními školami. 

6. Implementace námi doporučených návrhů do školních vzdělávacích programů. 

7. Další výzkumná šetření, zjišťující edukační realitu na všech stupních škol. 

Problematika první pomoci je pouze dílčím tématem, které souvisí s problematikou 
zdravotní gramotnosti a jejím zvyšováním. V současné době připravujeme výzkumné šetření 
zaměřené na širokou veřejnost s cílem zjistit úroveň zdravotní gramotnosti občanů ČR. 

Za stěžejní předpoklad zvyšování zdravotní gramotnosti považujeme změnu výuky 
výchovy ke zdraví na všech stupních škol. Nutný je rozvoj oborové didaktiky, která bude 
postavena na výukových metodách jako jsou metody dovednostně-praktické (vytváření 
dovedností), aktivizující (řešení problémů, situační a inscenační metoda) a komplexní 
výukové metody (skupinová a kooperativní výuka, kritické myšlení) a kognitivně 
psychologické teorii zastoupenou konstruktivismem a sociokognitivní teorie kooperativního 
vyučování a učení (1). Tato potřeba nás přivedla k myšlence vytvoření nové učebnice 
výchovy ke zdraví, postavené na výše uvedených psychodidaktických principech. 
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Mnohá realizovaná výzkumná šetření potvrzují, že stále více dětí trpí nadváhou. Na druhé 
straně roste počet dětí a dospívajících, kteří mají abnormální stravovací návyky nebo jsou 
z nejrůznějších důvodů nespokojeni se svou postavou. Extrémní výživové zvyklosti 
a poškozující chování dětí vůči svému tělu ohrožuje jejich zdraví. Na základě výsledků 
realizovaných výzkumných šetření, příspěvek upozorňuje na nutnost zabývat se extrémním 
výživovým chováním dětí. 

Mezi nejčastěji vyskytující se extrémní výživové zvyklosti řadíme poruchy příjmu 
potravy a obezitu. V tomto příspěvku se budeme podrobněji věnovat již zmíněným poruchám 
příjmu potravy. Mezi nejčastější poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie (anorexia 

nervosa) a mentální bulimie (bulimia nervosa). 

Mentální anorexie postihuje nejčastěji dívky v období začínající puberty. V tomto čase se 
tělo dívky mění, zároveň jsou na ni kladeny nároky ze strany rodičů i školy a ona pod tíhou 
toho všeho může uznat, že jediné, co dokáže skutečně zvládnout je přetvoření vlastního 
vzhledu (4). Na počátku tohoto psychického onemocnění může stát pouhé cvičení nebo dietní 
opatření. Co se týče výběru potravin, dívky nejdříve ubírají vysoce energetické potraviny 
a konzumují jen nízkokalorické či light výrobky. Za nějaký čas vyloučí i tyto výrobky 
a stravují se zeleninou, jogurty a vodou – někdy ani to není v jejich silách. Na druhou stranu 
se u těchto dívek zvýší konzumace soli, koření a kávy (8).  

Pro stanovení diagnózy mentální anorexie je třeba pečlivě  vyloučit jiné tělesné a duševní 
poruchy, které se projevují nechutenstvím, poklesem tělesné hmotnosti, problémy s příjmem 
potravy. Zvláště jde o některé nádorové choroby, infekce (tuberkulózu), endokrinní poruchy, 
depresivitu. Anorektické rysy mohou být též součástí obrazu u patologických závislostí (2, 5, 
8). U mentální anorexie je přítomna specifická psychopatologie – obava z tloušťky. Tato 
obava má charakter ovládané až nutkavé myšlenky. Pacientky samy usilují o nízkou 
hmotnost. Následovně vzniká podvýživa, sekundární endokrinní a metabolické změny 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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a narušení tělesných funkcí. Nízké hmotnosti dosahují různými způsoby, tj. buď nejčastěji 
hladověním, tzv. restriktivní typ, nebo přejídáním a následným vypuzováním, např. 
vyprovokovaným zvracením, zneužíváním laxativ, diuretik, klyzmat, tzv. purgativní typ (7). 

Mentální bulimie neboli bulimia nervosa se vyskytuje dva až třikrát častěji než anorexie. 
Postižené osoby obvykle zkonzumují velké množství potravy a následně se tohoto přebytku 
zbavují různými způsoby. Přitom pocit přejedení může být velmi relativní. I v případě, že 
nemocní mnohdy sní jen o něco málo, než původně chtěli, přesto následuje snaha zmírnit vliv 
jídla na váhu zvracením, přechodnými hladovkami, laxativy či diuretiky. Psychologický 
obsah se velmi podobá mentálnímu obsahu anorexie, prožívání je silně ovlivňováno 
myšlenkami na jídlo, strachem z přibírání a negativními emocemi – úzkostí, apatií, špatnou 
náladou, smutkem, pocity viny, neschopností, nepatřičností, nenávistí vůči sobě a vlastnímu 
tělu. Stejně jako u mentální anorexie rozlišujeme i u mentální bulimie purgativní typ, kdy 
nemocní pravidelně zvrací, zneužívají laxativa nebo diuretika a nepurgativní typ, při němž 
období, kdy pacienti dodržují přísné diety a intenzivně cvičí, jsou střídány s přejídáním bez 
pravidelných purgativních (zvracení, projímadla) metod (3, 6, 9). 

Kromě mentální anorexie a bulimie se rozeznávají ještě další typy extrémních výživových 
zvyklostí. Jde zejména o nespecifické a atypické extrémní výživové zvyklosti (u pacientů 
chybí jeden nebo více základních znaků onemocnění, ale projevuje se téměř typický obraz 
poruchy) a syndrom záchvatovitého přejídání (pakované epizody přejídání bez hladovění 
nebo purgativního chování) (3). 

  
Materiál a metodika 

Na náhodně vybraných základních a středních školách bylo osloveno 972 žáků. Výzkum 
se týkal znalostí žáků o extrémních výživových zvyklostech, konkrétně poruchách příjmu 
potravy a byl realizován pomocí anonymního dotazníkového šetření.  

Výzkumné šetření bylo zaměřeno na zjištění znalostí žáků o výše zmíněné problematice, 
srovnání jejich znalostí a postojů dle pohlaví a zmapování informačních potřeb nejen žáků, 
ale také škol o dalším vzdělávání se v problematice extrémních výživových zvyklostí.  

 
Výsledky  

Realizace výzkumných šetření probíhala v letech 2007, 2009 a 2011 v Brně, Znojmě 
a Táboře. Podrobnosti o výzkumném šetření jsou popsány v tabulce 1. Výsledky jsou 
prezentovány grafickou formou s komentářem. 

Záměrně byli osloveni žáci druhého stupně ZŠ a SŠ, jelikož právě zde se vyskytuje 
riziková skupina mládeže, u které se mohou projevit poruchy příjmu potravy. Sebraná data 
byla převedena do elektronické podoby pomocí formulářů, generovaných programem EpiInfo, 
v. 6.04cz. Statistické zpracování bylo provedeno pomocí metody ANOVA a x2 testu 
v programech EpiInfo, modulu Analysis a programu Statistica for Windows, v. 6cz (11, 12). 

Prezentujeme pouze dílčí výsledky výzkumných šetření. Nezabýváme se srovnáním 
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jednotlivých škol, ale výsledky odpovědí na konkrétní otázky, proto se grafické hodnocení 
výsledků procentuelně rovná počtu dotázaných v jednotlivých městech. 

 
Tab. 1. Realizace výzkumného šetření 

ZŠ a SŠ Počet respondentů 

ZŠ Brno 234 
ZŠ Znojmo 314 
SŠ Tábor 280 
SŠ Brno 144 
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Obr. 1. Přehled odpovědí na otázku: Umíš vysvětlit pojem poruchy příjmu potravy? 

 
Téměř polovina dotázaných dívek dokáže vysvětlit pojem poruchy příjmu potravy, naproti 

tomu hoši v nadpoloviční většině neví, jak tento pojem vysvětlit (obr. 1). Statisticky 
významný rozdíl mezi pohlavími byl nalezen na hladině 5 %. Rozdíl mezi školami byl 
shledán jako statisticky významný na hladině 5 %. Téměř polovina žáků víceletých gymnázií 
umí objasnit pojem poruchy příjmu potravy, kdežto ze základních škol je schopna tento pojem 
vysvětlit jen třetina žáků. Při našich dalších šetření bylo zjištěno, že si žáci nedávají do 
souvislostí pojem „poruchy příjmu potravy“ a pojmy „mentální anorexie“ a „mentální 
bulimie“, což platilo jak při hodnocení odpovědí dle pohlaví, tak i dle věku. Informovanost o 
pojmech „anorexie a bulimie“ byla vyšší než informovanost o pojmu „poruchy příjmu 
potravy“. 

Téměř třetina dívek odpověděla, že se první informace o poruchách příjmu potravy 
dozvěděla z časopisů, zatímco téměř většina hochů nikoliv (obr. 2). Statistický rozdíl mezi 
pohlavími byl zaznamenán jako významný na hladině 5 %. Největší procento hochů se 
dozvědělo o této problematice ve škole. Velká část respondentů se poprvé o poruchách příjmu 
potravy dozvěděla od rodičů a z televize. Rozdíl mezi školami byl statisticky významný na 
hladině 5 %. Necelá třetina žáků základních škol se o problematice poprvé dozvěděla ve 
škole, zatímco dvě třetiny žáků z víceletých gymnázií obdrželo první informace od rodičů 
a z televize. I výsledky našich dalších výzkumných šetření potvrzují, že sdělení týkající se 
poruch příjmu potravy, která jsou dětem předávány ve škole, hrají nezastupitelnou úlohu 
v informovanosti dětí.  
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Obr. 2. Přehled odpovědí na otázku: Od koho ses dozvěděl/a první informace o poruchách příjmu potravy? 
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Obr. 3. Přehled odpovědí na otázku: Uvítal/a bys přednášky na toto téma či hlubší rozbor problému? 

 

Statistický rozdíl mezi pohlavími nebyl shledán jako významný, ač nadpoloviční většina 
dívek by přivítala přednášky týkající se problematiky poruch příjmu potravy, zatímco 
nadpoloviční většina hochů nikoliv (obr. 3). Rozdíl mezi školami taktéž nebyl shledán jako 
statisticky významný. Většina respondentů by uvítala přednášky na dané téma. Také 
navazující výzkumná šetření potvrzují, že dívky se o tuto problematiku zajímají více než 
chlapci, což je logické vzhledem k charakteru tématu.  

Jednotlivé odpovědi uvedené na obr. 4 neřazeno vzestupně ani sestupně: informace o 
mentální anorexii (na obr. značeno jako odp. 1), informace o mentální bulimii (jako odp. 2), 
příčiny poruch příjmu potravy (jako odp. 3), rizika poruch příjmu potravy (jako odp. 4), léčba 
poruch příjmu potravy (jako odp. 5), pravdivé příběhy lidí, kteří se setkali s touto chorobou 
(jako odp. 6), jak se nejlépe zbavit přebytečných kilogramů (jako odp. 7), informace o méně 
známých poruchách příjmu potravy (jako odp. 8), nezajímá mě to (jako odp. 9). 

Téměř 58 % dívek by zajímaly pravdivé příběhy lidí s poruchami příjmu potravy. 
U chlapců se o prvenství dělí téma pravdivé příběhy lidí, léčba a rizika poruch příjmu potravy. 
Zanedbatelné nebylo však ani procento respondentů, kteří by se nechtěli dále zabývat touto 
problematikou. Respondentům se jeví jako nejméně přitažlivé téma, které by informovalo 
o mentální bulimii. I další šetření potvrzují, že v největší míře respondenty zajímají kazuistiky 
lidí, kteří některou z forem poruch příjmu potravy onemocněli.  
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Obr. 4. Přehled odpovědí na otázku: Zajímala by Vás problematika poruch příjmu potravy hlouběji?  
Pokud ano, jaká část této problematiky by Vás zajímala? 

 
Diskuse 

Z realizovaných, avšak v příspěvku graficky nedokladovaných výsledků výzkumných 
šetření bylo zjištěno, že poruchy příjmu potravy jsou v osnovách základních škol v České 
republice zahrnuty jen okrajově. Informovanost žáků o této problematice je nízká, zvláště 
v šestých třídách. Zájem pedagogů o rozšíření výuky formou přednášek nebo diskusí na 
školách kolísá podle jejich odborného zaměření. Více ochoty věnovat se tématu extrémních 
výživových zvyklostí prokázali učitelé přírodovědných a společenskovědních předmětů. 

Dívky jsou ve velké míře nespokojeny se svým vzhledem i současnou tělesnou váhou, a to 
přesto, že jejich hmotnost odpovídala normě při výpočtu Body Mass Indexu. Za znepokojující 
zjištění lze považovat fakt, že některá dotazovaná děvčata využívala k redukci váhy nejen 
dietu a cvičení, ale i zvracení a projímadla.  

Důležité je, že žáci jeví o problematiku zaměřující se na poruchy příjmu potravy zájem 
a chtějí znát nové informace. Zajímali se především o pravdivé příběhy lidí, kteří se 
s poruchami příjmu potravy setkali, případně jimi sami onemocněli. Z pedagogického 
hlediska by mohlo jít o vhodný způsob prevence – do příběhu lze zakomponovat znaky 
poruch příjmu potravy, jejich následky, léčbu, atd.  

Zhruba třetina dotazovaných respondentů odpověděla, že o poruchách příjmu potravy 
nejsou dostatečně informováni. Z tohoto výsledku je patrné, že tato problematika by měla být 
ve škole, a to například v předmětu Výchova ke zdraví, rozebírána mnohem hlouběji 
a pečlivě ji. Je důležité, aby si žáci osvojili a vštípili do paměti alespoň základní informace 
týkající se jednotlivých poruch a hlavně si zapamatovali zásady prevence. Je podstatné 
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uvědomit si, že v rámci informovanosti a prevence ohledně problematiky poruch příjmu 
potravy, má velkou váhu souhra více působících faktorů.  

Hodnotový žebříček rodiny, tlak trhu a konzumních mechanismů, orientace společnosti na 
úspěch a výkon, vytvářejí závažné neurotizující momenty již od útlého věku. Děti by měly být 
brzy osloveny v okruhu vlastní rodiny a později ve škole nespecifickou prevencí, později (na 
přechodu z prvního do druhého stupně ZŠ) zaměřenou již specificky na extrémní výživové 
zvyklosti a jiné typy sociálních patologií. Nerespektování zásad zdravého životního stylu 
může napáchat značné a někdy i nenapravitelné škody ve vývoji a růstu dětského organismu, 
nepříznivě zasáhnout do celostního pojetí zdraví.  

 
Závěr 

Problematika extrémních výživových zvyklostí u dětí a adolescentů je velice závažná. 
Mentální anorexie a mentální bulimie patří mezi psychiatrická onemocnění, které jsou 
vzhledem k ostatním psychiatrickým diagnózám spojené s nejvyšší úmrtností. Zákeřnost 
těchto onemocnění spočívá v tom, že nemocní si diagnózu nepřipouštějí, nejsou ke svému 
stavu vnímaví a nemají na něj kritický náhled. Poruchy příjmu potravy vznikají jako důsledek 
mnoha faktorů, kterým na základě znalostí o této problematice lze do jisté míry předcházet. 
Léčba poruch příjmu potravy je záležitost dlouhodobá, cesta zpátky není snadná. Pedagogičtí 
pracovníci sehrávají významnou úlohu ve zprostředkování informací o poruchách příjmu 
potravy, zejména v primární, ale i sekundární prevenci. Učitelé by měli jít příkladem, 
podporovat studenty, aby se hodnotili na základě osobnostních kvalit, posilovat jejich 
sebedůvěru s cílem omezit projevy sebedestruktivního chování. Mezi další úkoly by mělo 
patřit žáky seznámit se skutečností, že dnešní ideál krásy je pokřivený, každý jedinec může 
být něčím výjimečný. Informace o poruchách příjmu potravy je vhodné žákům 
zprostředkovávat rovněž aktivní besedou s odborníky. V České republice se přednáškovou 
činností o této problematice zabývá Občanské sdružení Anabell. 

V současnosti jsou poruchy příjmu potravy začleněny do Rámcově vzdělávacích 
programů a implementovány do výuky pouze okrajově, je nutné posílení znalostí a zájmu 
pedagogů o tuto problematiku.  

 

Literatura 

1. Clarková N. Sportovní výživa. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000: 272. ISBN 80-247-9047-5. 
2. Krch FD, Richterová I. Chci ještě trochu zhubnout: o zhoubných následcích redukčních diet vypravují ti, 

které diety dovedly až k poruchám příjmu potravy (mentální anorexii a bulimii) nebo jen „oběti“ redukčních 
diet. Praha: MOTTO, 1998: 91. ISBN 80-85872-86-2. 

3. Krch FD, a kol. Poruchy příjmu potravy: Vymezení a terapie. Praha: Grada Publishing, 1999: 238. ISBN 80-
71696-27-7. 

4. Maloney M, Kranzová R. O poruchách příjmu potravy. Praha: Nakl. Lidové noviny, 1997: 153. ISBN 80-
7106-248-0. 

5. Papežová H. Anorexia nervosa: příručka pro všechny, kteří nemocí trpí – postižené samotné, jejich rodiny, 
přátele, partnery a některé odborníky (učitele a lékaře první linie). Praha: Psychiatrické centrum, 2000: 76. 
ISBN 80-85121-32-8. 

6. Papežová H. Bulimia nervosa: příručka pro všechny, kteří nemocí trpí – postižené samotné, jejich rodiny, 
přátele, partnery a některé odborníky (učitele a lékaře první linie). Praha: Psychiatrické centrum, 2003: 109. 
ISBN 80-85121-81-6. 



 282

7. Navrátilová M, a kol. Klinická výživa v psychiatrii. Praha: Maxdorf, 2000: 152. ISBN 80-85912-33-3. 
8. Krch FD. Mentální anorexie. Praha: Portál, 2002: 235. ISBN 80-71785-98-9. 
9. Krch FD. Bulimie: Jak bojovat s přejídáním? Praha: Grada Publishing, 2003: 170. ISBN 80-24705-27-3. 
10. Krch FD. Poruchy příjmu potravy. Praha: Grada Publishing, 2005: 255. ISBN 80-2470-840-X. 
11. Dean AG, et al. Epi Info, Version 6: A word processing, database, and statistics program for epidemiology 

on microcomputers. 6th ed. Atlanta: Center for Disease Control and Prevention, 1994: 257. 
12. STATSOFT Inc. STATISTICA for Windows (Data Analysis Software System). Version 6. Tulsa: StatSoft 

Inc., 2001. <http://www.statsoft.com>. 



 283 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUBJEKTÍVNE HODNOTENIE ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 
ŠTUDENTMI TRNAVSKEJ UNIVERZITY V ROKU 2011 1 

 
 

V. Šťastná, M. Psota, M. Švaro, Ľ. Bošák 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava 
 
 
 

I keď vysokoškolskí študenti nepatria k najohrozenejším skupinám obyvateľstva z 
pohľadu výskytu civilizačných ochorení, prechod zo stredoškolského do vysokoškolského 
prostredia a nástup dospelosti spojený s liberalizáciou osobného života môžu sprevádzať 
určité zdravotné riziká – osvojením si zdraviu škodlivých návykov a zmenou životného štýlu 
(1, 2). Preto je dôležité monitorovať životný štýl mladých ľudí, pričom výskum poukazuje aj 
na dôležitosť subjektívneho vnímania zdravia jednotlivcami, ktorý sa javí ako potenciálne 
silný prediktor prežívania, mortality, morbidity, invalidity, zníženej výkonnosti a využívania 
zdravotnej starostlivosti (3 – 5). Z tohto dôvodu cieľom našej prierezovej štúdie bolo zistiť, 
ako hodnotia študenti Trnavskej univerzity (TU) svoje zdravie a životný štýl.  

 
Súbor a metodika 

Vstupné údaje sme získali v rámci projektu Dni zdravia Trnavskej univerzity, ktorý sa 
realizoval na štyroch fakultách TU sídliacich v Trnave. 

Sledovaný súbor pozostával z 207 študentov (25 % mužov, 75 % žien), čo predstavovalo 
5 % z celkového počtu 4 226 denných študentov TU študujúcich na štyroch fakultách. 
Priemerný vek vzorky bol 21,4 rokov (CI 95% 21,2-22,6 rokov). Priemerný vek mužov bol 
21,8 rokov (CI 95% 21,3-22,2 rokov). Priemerný vek žien bol 21,3 rokov (CI 95% 21,0-21,5).  

Potrebné informácie sme získali prostredníctvom dotazníkov. Dotazník vychádzal zo 
skrátenej verzie dotazníka CINDI. Zameriaval sa na faktory životného štýlu (fajčenie, fyzická 
aktivita, stravovacie návyky, návštevnosť preventívnych prehliadok), psychosociálne faktory 
(prežívanie duševného napätia v škole a doma) a subjektívne hodnotenia zdravia a životného 
štýlu študentmi. Každý participant podstúpil meranie a výpočet indexu telesnej hmotnosti 
(BMI) a ďalšie merania, ktoré však nie sú predmetom tohto príspevku.  
                                                           

1 Projekt Dni zdravia Trnavskej univerzity finan čne a materiálne podporili Union zdravotná poisťovňa, 
a.s. a Nadácia Orange (číslo grantu: 09/14-ŠpT/ŠpT-2010).  
 

Životné podmienky a zdravie, 2013 



 284 

Štatistické analýzy sme vykonali v programe R. Na overenie štatistickej významnosti sme 
použili chí-kvadrátový test, resp. Fisherov exaktný test. Za hladinu štatistickej významnosti 
bola stanovená hladina p < 0,05. 

Výsledky 

Z celkového počtu študentov, ktorí sa zúčastnili Dní zdravia Trnavskej univerzity, 38 % 
študentov si myslí, že žije zdravo. Za zdravý považujú svoj životný štýl častejšie muži (41 %) 
ako ženy (36 %), p > 0,05. Naopak, 36 % študentov si myslí, že nežije zdravo. Svoj životný 
štýl nevedelo zhodnotiť 27 % študentov. Obr. 1 sumarizuje výsledky subjektívneho 
hodnotenia faktorov, ktoré podľa názoru študentov predstavujú najväčšiu hrozbu pre 
predčasné úmrtie. Najviac študentov (68 %) považuje za najväčšie riziko predčasného úmrtia, 
stres.  

Obr. 1. Rizikové faktory, ktoré podľa názoru študentov TU predstavujú najväčšiu hrozbu pre predčasné úmrtie 
 
Prevalencia duševného napätia v škole a v súkromní u študentov bola nízka. Väčšina 

študentov prežíva duševné napätie len občas (50 % študentov doma, 45 % študentov v škole). 
Veľmi často duševné napätie v škole prežíva 8 % študentov a doma 5 % študentov.  

Vlastné stravovanie hodnotili študenti nasledovne: zdravo sa stravuje 35 % študentov 
(33 % mužov a 35 % žien) a nezdravo 39 % študentov (51 % mužov a 35 % žien). Na otázku 
nevedelo odpovedať 26 % študentov (16 % mužov a 30 % žien). Z analýzy frekvencie 
konzumácie vybraných potravín možno konštatovať vysoké percentuálne zastúpenie 
študentov denne konzumujúcich ovocie (45 %) a zeleninu (42 %) a naopak, nízke 
percentuálne zastúpenie študentov denne konzumujúcich údeniny (1 %), múčne jedlá (7 %) 
a alkohol (víno – 1 %, tvrdý alkohol – 0 %). Zaznamenalo sa aj nízke percentuálne zastúpenie 
študentov konzumujúcich aspoň jeden až trikrát týždenne ryby (26 %), strukoviny (34 %), 
a naopak, vysoké percentuálne zastúpenie študentov denne konzumujúcich biele pečivo 
(56 %), sladené nápoje (28 %) a sladkosti (47 %). Soľ do jedla si ešte pred ochutnaním 
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pridáva 15 % študentov. Väčšina študentov (71 %) si soľ pridáva len v prípade, ak nie je jedlo 
dostatočne slané, 14 % študentov si soľ do jedla nikdy nepridáva.  

Subjektívne vyhodnotilo svoju hmotnosť ako normálu 69 % študentov (72 % mužov 
a 68 % žien), nadváhu má podľa tvrdení študentov 20 % (20 % mužov a 20 % žien), podváhu 
6 % študentov (4 % mužov a 7 % žien). Svoju hmotnosť nevedelo zhodnotiť 5 % študentov 
(4 % mužov a 5 % žien). Na základe objektívneho merania sme normálnu hmotnosť zistili 
u 73 % študentov (76 % mužov a 72 % žien), nadhmotnosť u 10 % študentov (22 % mužov 
a 7 % žien), obezitu u 3 % študentov (2 % mužov a 4 % žien) a podváhu u 13 % študentov 
(0 % mužov a 17 % žien). 

Proporcia študentov, ktorí vykonávali fyzickú aktivitu (min. 20 minút) denne sa 
pohybovala na úrovni 18 %. Študenti vykonávajúci fyzickú aktivitu menej ako dva až trikrát 
týždenne (46 %), mali snahu fyzickú aktivitu zvýšiť. Najviac študentov (41 %) sa pokúšalo 
fyzickú aktivitu zvýšiť počas posledného mesiaca, 27 % študentov sa pokúšalo fyzickú 
aktivitu zvýšiť pred mesiacom až pol rokom a 21 % študentov pred viac ako pol rokom. 
Fyzickú aktivitu sa nepokúšalo zvýšiť 11 % študentov. 

Proporcia fajčiacich študentov sa pohybovala na úrovni 32 %. Úmysel prestať fajčiť malo 
83 % mužov a 91 % žien (p > 0,05), pričom v minulosti sa reálne pokúšalo prestať fajčiť 
74 % študentov. Záujem o škodlivé účinky fajčenia malo percentuálne viac fajčiacich žien 
(71 %) ako fajčiacich mužov (55 %), p > 0,05.  

 
Subjektívne hodnotenie vlastného zdravia 

Väčšina študentov zapojených do prieskumu sa cítila byť zdravá (71 %), pričom svoje 
zdravie vo väčšej miere hodnotili lepšie muži (80 %) ako ženy (67 %), p > 0,05. Napriek 
tomu 43 % študentov uviedlo, že trpí určitým ochorením. Prevalencia vybraných ochorení 
u študentov TU je na obr. 2. 

 
 

Obr. 2. Prevalencia vybraných ochorení u študentov TU 
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Preventívnu prehliadku u všeobecného lekára za posledný rok absolvovala polovica 
(51 %) študentov (50 % mužov, 51 % žien, p > 0,05). Preventívnu prehliadku u zubára za 
posledný rok absolvovalo 89 % študentov (86 % mužov, 90 % žien, p > 0,05), gynekologickú 
preventívnu prehliadku 73 % žien. Samovyšetrovanie vykonáva 48 % študentov. Prsníky si 
samovyšetruje 51 % žien, semenníky 38 % mužov, p > 0,05.  

 
Diskusia 

Predkladaná štúdia popisuje výsledky subjektívneho hodnotenia zdravia a životného štýlu 
študentov TU. I keď vzdelanie ako jeden z významných determinantov zdravia vo vysokej 
miere ovplyvňuje životný štýl jednotlivca, v našom prieskume subjektívne za zdravý označilo 
svoj životný štýl len 38 % študentov. Ako prekvapivú považujeme skutočnosť, že až 27 % 
študentov zapojených do prieskumu nevedelo svoj životný štýl zhodnotiť, čo môže byť, podľa 
nášho názoru, výsledkom nedostatočnej zdravotnej uvedomelosti študentov alebo jednoducho 
skutočnosťou, že študenti nemali záujem na túto otázku odpovedať. Ďalšie zaujímavé zistenie 
priniesla analýza faktorov, ktoré sú podľa názoru študentov najväčším rizikom pre predčasné 
úmrtie. Najviac študentov (68 %) vníma ako najväčšie riziko predčasného úmrtia stres. 
Naopak, najvýznamnejšie rizikové faktory predčasného úmrtia – fajčenie (42 %), nadváha 
(34 %) a fyzická inaktivita (32 %) uvádzalo na prvé priečky nižšie percento študentov. 
K podobným zisteniam dospeli aj Reiner a Grassi (6, 7). Napriek vyššie popisovaným 
zisteniam, prevalencia duševného napätia v škole i doma bola nízka a väčšina študentov 
prežívala stres len občas. Naopak vyššiu prevalenciu sme zaznamenali práve u rizikových 
faktorov, ktoré študenti nepokladali za najväčšiu hrozbu v analýze faktorov pre riziko 
predčasného úmrtia. Prevalencia fajčenia sa pohybovala na úrovni 32 %, nadváhou trpelo na 
základe objektívneho merania BMI 10 % študentov, obezitou 3 % študentov, denne fyzickú 
aktivitu vykonávalo 18 % študentov a väčšia časť študentov (39 %) hodnotila svoje 
stravovanie ako nezdravé, resp. ho zhodnotiť nevedela (26 %).  

Napriek zisteniu, že len 38 % študentov považuje svoj životný štýl za zdravý, 71 % 
študentov zapojených do prieskumu subjektívne zhodnotilo, že sa cítia byť zdraví. 
V súvislosti s týmto zistením je zaujímavé, že až 43 % študentov uviedlo v dotazníku, že trpí 
niektorým z uvedených ochorení. Subjektívny pocit zdravia môže preto súvisieť aj s tým, že 
študenti neprikladajú svojmu zdravotnému stavu až takú mieru dôležitosti, alebo ochorenia, 
vzhľadom na adaptačné schopnosti mladého organizmu, zatiaľ neovplyvňujú ich subjektívne 
vnímanie vlastného zdravia.  

 
Záver 

Naše zistenia potvrdzujú konštatovanie Jurkovičovej (1) a Schmidtovej (2), že i napriek 
adaptabilite organizmu a všeobecne dobrému zdravotnému stavu, predstavujú vysokoškolskí 
študenti určitú rizikovú skupinu. Vzhľadom na zvýšenú prevalenciu niektorých rizikových 
faktorov (nízka denná fyzická aktivita, fajčenie), nízke percento študentov vykonávajúcich 
samovyšetrovanie prsníkov/semenníkov a fakt, že relatívne vysoké percento študentov 
nevedelo zhodnotiť vlastný životný štýl, stravovanie a pod., odporúčame do života univerzity 
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implementovať prvky primárnej prevencie a podpory zdravia s cieľom zvýšiť informovanosť 
o zdravom životnom štýle, rizikových faktoroch a prevencii pred civilizačnými ochoreniami 
prostredníctvom organizovania podobne zameraných univerzitných podujatí, distribúciou 
informačných tabúľ a materiálov na všetkých fakultách TU. Domnievame sa, že tieto aktivity 
by našli odozvu minimálne u tých študentov, ktorí sa v dotazníkovom prieskume vyjadrili, že 
majú záujem o zlepšenie svojho zdravia. Taktiež odporúčame do budúcna vykonávať 
podobné prieskumy s cieľom dlhodobého monitorovania stavu zdravia študentov TU.  
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Masmédiá nás pravidelne informujú o lokálnych i globálnych finančných problémoch a 
nutnosti šetriť na každej úrovni. Tieto problémy sa výraznou mierou dotýkajú aj 
zdravotníctva. Na Slovensku je zabezpečenie zdravotnej starostlivosti dané ústavou. Jednou 
z oblastí, kde sa môže zdravotníctvo účinne podieľať na šetrení financií je oblasť prevencie 
chorôb súvisiacich s prácou. S touto oblasťou popri zdravotných preventívnych programoch 
súvisia aj ergonomické programy.  

Naša legislatíva aj napriek informáciám z vyspelých krajín sa otázkam využívania 
ergonómie v rámci chorôb z DNJZ súvisiacich s prácou dlhodobo vyhýba.  

Bližšie informácie o ergonomických programoch a zdravotníckych aktivitách v tejto 
oblasti sa získali hlavne v rámci spolupráce bývalého Ústavu preventívnej a klinickej 
medicíny v Bratislave a University of Iowa v USA.  

Na základe tejto spolupráce vznikol aj medzinárodný projekt č. 919/2011 Transforming 

Industry industry in Slovakia Through Participatory Ergonomics, ktorý sa zameral na 
modifikovanie modelu ergonomického programu používaného na prevenciu chorôb z DNJZ 
súvisiacich s prácou v USA na podmienky v podnikoch na Slovensku. Na základe spolupráce 
s viacerými špecialistami z oblasti PPL, BOZP, ale aj vrcholovými manažmentmi viacerých 
podnikov, sme mohli tento model odskúšať v 19 podnikoch na Slovensku a v jednom podniku 
v ČR.  

Napriek ťažkostiam, ktoré vznikli zásahom vtedajšieho ministra zdravotníctva – dr. 
Zajaca, ktorý v roku 2003 zrušil vtedajšie riešiteľské pracovisko na ÚPKM v Bratislave, 
vedenie Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

                                                           

1 Táto práca vznikla v rámci riešenia projektu KEGA č. 003STU-4/2012 (1743): Tvorba interaktívnej 
multimediálnej učebnice Mechatronika pre stredné odborné školy 
 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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vytvorilo podmienky na úspešné doriešenie tohto projektu. Vznikol model všeobecnej formy 
ergonomického programu na princípoch účastníckej ergonómie, o ktorom sme informovali 
v roku 2007.  

Ďalšie výskumy v tejto oblasti pokračovali v rámci prác doktorandov (1 – 6), ktorí 
vytvorili návrhy modifikácií všeobecnej formy ergonomického programu, návrh metodiky na 
vyhodnocovanie prínosov ergonomického programu, preskúmali možnosti pomoci orgánov 
BOZP pri iniciovaní a uplatňovaní ergonomických programov. V rámci jednej z týchto prác 
sa nám podarilo získať aj údaje o výskyte zdravotných ťažkostí vo vybraných podnikoch 
vybraných štátov EÚ. Napriek tomu sa nám pre tento odskúšaný program nepodarilo získať 
legislatívnu podporu. V tomto smere sa aktivizuje aj Slovenská ergonomická spoločnosť, 
ktorá už v tejto otázke komunikuje s príslušnými ministerstvami (7). 

 
Materiál a metódy 

Materiál pre túto prácu sme získali v prevádzkach podnikov na Slovensku i štátoch EÚ, 
kde manažment na základe informovaného súhlasu zamestnancov súhlasil s uskutočnením 
štúdie. Ako základnú metódu sme použili modifikovaný dotazník Nordic Questionnaire (8), 
doplnený o výsledky analýzy videozáznamov a rozhovorov so zamestnancami a zástupcami 
manažmentu podnikov. Do štúdie sme sa snažili zapojiť všetkých zamestnancov 
v sledovaných prevádzkach podnikov, ktorí vyjadrili informovaný súhlas s vyšetrením.  

Uskutočňovali sme prevažne retrospektívne kohortové štúdie, tam kde sa ergonomický 
program inicioval, a kohortové štúdie v podnikoch, kde ergonomický program úspešne 
pokračoval (8). Ako ukazovatele sme použili výskyt, lokalizáciu a intenzitu ťažkostí 
podpornopohybového systému (ďalej PPS) za posledný rok.  

Intenzita ťažkostí PPS sa hodnotila pomocou štvorbodovej škály, ktorá vyšetrené osoby 
rozdelila do štyroch skupín:  

− skupina 1 – bez ťažkostí PPS,  

− skupina 2 – s ťažkosťami PPS nízkej intenzity, kde ešte návšteva lekára nebola nutná,  

− skupina 3 – s ťažkosťami PPS vysokej intenzity, kde už návšteva lekára bola nutná a kde 
bola pracovná expozícia dlhšia ako 1 rok,  

− skupina 4 – s ťažkosťami PPS vysokej intenzity, kde návšteva lekára bola nutná už po 
pracovnej expozícii kratšej ako 1 rok.  

Nakoľko skupina 4 sa vyskytuje zriedkavo, čo by mohlo skomplikovať štatistické 
hodnotenie pre účely ergonomickej analýzy, v ďalšom síce konštatujeme, že vo vzorke je 
zastúpená aj skupina 4, pre ďalšie spracovanie však túto skupinu spájame so skupinou 3. 

 
Výsledky a diskusia 

Na základe uvedených metód sme celkove zistili pomerne vysoký výskyt ťažkostí PPS 
u okolo 90 % vyšetrených osôb (v niektorých prevádzkach nebol zriedkavosťou ani výskyt 
ťažkostí u 100 % zamestnancov), čo indikuje nedostatky ich pracovno-organizačných 
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systémov z hľadiska ergonómie. Na Slovensku celkove viac ako polovica sledovaných ľudí 
musela kvôli intenzite ťažkostí PPS navštíviť lekára. 

Zaujímavé poznatky sa podarilo získať pri hodnotení podkladov získaných v rámci 
riešenia práce (6). Autor uvedenej práce využil rodinné kontakty s podnikmi zameranými na 
montáž, servis a údržbu priemyselnej čistiacej techniky na Slovensku i v zahraničí. Podklady 
pre ergonomickú analýzu sa mu podarilo získať pomocou dotazníka Nordic Questionnaire, 
ale aj na základe rozhovorov so zamestnancami od top manažmentu po zamestnancov na 
jednotlivých pracoviskách. Podarilo sa mu získať aj fotodokumentáciu.  

V príslušnom odvetví na Slovensku pracuje 5 podnikov, ktoré boli zároveň ochotné aj 
spolupracovať. V ostatných európskych štátoch v tomto odvetví pracuje cca 200 podnikov, 
z ktorých bolo oslovených 76. Z nich bolo ochotných spolupracovať spolu 6 podnikov zo 
štátov Taliansko, Nemecko, Dánsko, Portugalsko a Švajčiarsko. Spolu bolo 
rozdistribuovaných 311 dotazníkov, z ktorých sa vrátilo 256, čo predstavuje návratnosť 85,2 
%. Nejde o reprezentatívnu vzorku, napriek tomu sa podarilo zistiť zaujímavé náznaky, ktoré 
súvisia s prevenciou chorôb PPS. Preto v tabuľke 1 prezentujeme výsledky porovnania 
výskytu a intenzity ťažkostí PPS za Slovensko a za európske štáty ako celok (tab. 1). 

 
Tab. 1. Porovnanie výskytu kategórií podľa intenzity ťažkostí PPS v podnikoch sledovaného odvetvia na 
Slovensku a zapojených podnikoch v štátoch Európy  

Výskyt kategórií podľa intenzity ťažkostí PPS 

Bez ťažkostí PPS 
(skupina 1) 

Výskyt slabších 
ťažkostí PPS  
(skupina 2) 

Intenzívne ťažkosti, 
návšteva lekára nutná 

(skupina 3 a 4) 

Spolu Skupiny 
európskych 
štátov 

n [%] n [%] n [%] n [%] 
Slovensko 9 6,0 69 46,3 71 47,7 149 60,3 
Európa 5 5,1 15 15,3 78 79,6 98 39,7 
Spolu 14 5,7 84 34,0 149 60,3 247 100,0 

Chí kvadrát = 26,80; počet stupňov voľnosti = 2; p = 0,000002 
 
V uvedenej tabuľke nie je výraznejší rozdiel v zastúpení zamestnancov bez ťažkostí PPS 

medzi slovenskou a európskou vzorkou zamestnancov. Významne sa obe vzorky líšia vo 
výskyte ľahších a intenzívnych ťažkostí PPS. Vyzerá to tak, že zamestnanci vo vzorke 
z európskych podnikov, väčšinou keď pociťujú ťažkosti lokalizované v PPS, neváhajú 
a jednoducho vyhľadajú lekára.  

Ukazuje sa, že zamestnanci zo slovenskej vzorky sa odhodlajú navštíviť lekára, len keď 
intenzita ťažkostí je taká vysoká, že nezaberajú bežné lieky proti bolesti. 

Lokalizácia ťažkostí PPS v tab. 2 naznačuje, na ktoré časti pracoviska je potrebné sa 
sústrediť v rámci preventívne zameranej ergonomickej racionalizácii práce ako na Slovensku, 
tak v zapojených podnikoch európskych štátov. Táto tabuľka dokumentuje, že zamestnanci zo 
slovenskej vzorky navštevujú lekára najčastejšie kvôli intenzite ťažkostí v oblasti drieku. 
U zamestnancov zapojených európskych podnikov navštevujú zamestnanci lekára kvôli 
viacerým ťažkostiam. Dá sa však predpokladať, že ide o ťažkosti s nižšou intenzitou ako 
u zamestnancov na Slovensku. 
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Tab. 2. Lokalizácia ťažkostí PPS v podnikoch sledovaného odvetvia na Slovensku a v zapojených podnikoch 
v štátoch Európy ako indikátor nedostatkov pracovísk z hľadiska ergonómie 

Podniky na Slovensku  
(n = 163)  

Podniky v európskych štátoch  
(n = 102) Lokalizácia ťažkostí PPS 

symptómy 
[%] 

návštevy u lekára 
[%] 

symptómy 
[%] 

návštevy u lekára 
[%] 

Šija 63,2 17,8 37,3 22,5 
Plecia 30,7 9,2 24,5 18,6 
Chrbát (thorakálna oblasť) 46,0 14,7 41,2 34,3 
Lakte 13,5 2,5 14,7 10,8 
Kríže (lumbosakrálna oblasť) 66,3 30,1 43,1 34,3 
Dlane/Ruky 32,5 7,4 15,7 7,8 
Bedrá/stehná 10,4 3,7 19,6 17,6 
Kolená 36,2 10,4 40,2 34,3 
Členky/Chodidlá 29,4 9,2 22,5 14,7 

 
Tab. 2 naznačuje, že na Slovensku sa zamestnanci odhodlajú navštíviť lekára neskoro, 

keď už majú vysoký stupeň intenzity zdravotných ťažkostí, ktoré sú často symptómami 
rozvinutých bolestivých syndrómov.  

Tab. 1 a 2 naznačujú rozdielny prístup k ochrane zdravia zamestnancov v zapojených 
podnikoch v porovnaní so Slovenskom, ktorý núti k zamysleniu nad takýmto stavom. Zdá sa, 
že základný chybný krok v zabezpečovaní prevencie chorôb súvisiacich s prácou sa 
uskutočnil na Slovensku zrušením závodných ambulancií v podnikoch pod zámienkou 
slobodnej voľby lekára, kde všetko zostalo na pleciach špecialistov z oblasti BOZP, ktorí 
neboli na takúto eventualitu odborne pripravovaní. V súčasnosti sa táto chyba postupne 
napráva, niektoré podniky si začali dobrovoľne zriaďovať závodné ambulancie. 

Ďalšou chybou je, že sa ergonómia vytráca z legislatívnych materiálov. Cez politické 
rozhodnutia tieto prechádzajú radom novelizácií, ktoré situáciu pri zabezpečovaní prevencie 
chorôb súvisiacich s prácou komplikujú.  

Na rozdiel napr. od USA, sa za základ nepovažuje požiadavka, že práca a pracovné 
podmienky nesmú poškodiť zdravie zamestnanca. Keď sa v USA zamestnancovi potvrdí 
poškodenie zdravia alebo choroba z povolania, na základe zákona Disability Act podnik musí 
primerane zamestnanca odškodniť, zistiť, čo mu poškodilo zdravie, vyriešiť odstránenie 
zistených negatívnych faktorov a vytvoriť podmienky, aby sa zamestnanec mohol vrátiť na 
svoje pracovisko a do kolektívu, na ktorý bol zvyknutý.  

Na Slovensku sa zameriavame hlavne na ochranu podnikania, podnikateľov 
a zamestnávateľov, ktorí sú viac menej ochotní brať do úvahy len platnú legislatívu 
a zneužívajú vysokú nezamestnanosť na Slovensku. 

Systémom odmien motivujú zamestnancov, aby čím menej navštevovali lekára. 
Zamestnanca síce neprepustia zo zamestnania preto, že v práci ochorel, ale prepustia ho, lebo 
nestačí plniť výkonovú normu, ktorú kedysi po zácviku bol schopný plniť a zdravotné 
problémy mu to teraz nedovolia. Takýto zamestnanec obrazne povedané – padne do sociálnej 
siete. Musí podstúpiť liečbu, prípadne bude musieť poberať invalidný dôchodok, čo má 
potom dopad na financie v zdravotníctve.  
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Naši partneri z USA nás od začiatku našich intenzívnych kontaktov v roku 1996 
upozorňovali, že takáto situácia bude hroziť, keď sa v podnikoch zanedbajú preventívne 
zamerané ergonomické programy. Vysvetľovali nám, že podnikatelia sa pragmaticky 
zameriavajú na zisk a budú ochotní takéto preventívne programy akceptovať, len keď si 
overia, že im to prináša zisk.  

Zdá sa, že doterajší koncept aplikovaný väčšinou pracovných zdravotných služieb (ďalej 
PZS) spôsobil, že podnikatelia nepociťovali prínosy z ich činnosti a videli len náklady, ktoré 
musia v tejto súvislosti vynakladať. Ich sťažnosti vlastne poškodili záujmy preventívneho 
lekárstva, nakoľko bola schválená legislatívna úprava, ktorá neukladá zamestnávateľom 
povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 2, 
zdravotný dohľad prostredníctvom zdravotníckych pracovníkov v tíme PZS. Takýchto prác je 
v podnikoch veľké množstvo a znamenajú potenciálne riziko zvyšovania výskytu zdravotných 
ťažkostí a chorôb z povolania, ktoré zaťažia sociálnu sféru a zvýšia problémy s financovaním 
zdravotníctva. 

Poznatky, ktoré sme získali v rámci spolupráce s našimi partnermi v USA, ale aj vlastné 
poznatky z praxe a riešenia vlastných projektov nám naznačujú, že bude potrebné znovu 
zvážiť oblasť prevencie chorôb z povolania a pripraviť k tomu aj zrozumiteľnú a adekvátnu 
legislatívu. 

Na Slovensku sú však už aj teraz PZS, ktoré sa iniciatívne snažia o pragmatický postup 
osvedčený vo vyspelých krajinách, kde sa nielen analyzuje situácia z hľadiska ohrozenia 
zdravia zamestnancov, ale je aj snaha pomôcť pri realizácii preventívnych opatrení 
prostredníctvom ergonomickej racionalizácie a aj pri priebežnom hodnotení ich účinnosti 
v podnikovej praxi. 

Rezervy sú aj v oblasti prípravy lekárov špecialistov na oblasť PPL, ktorá by sa mala 
zamerať na diagnostiku bolestivých syndrómov a aj na epidemiologické metódy uplatňované 
v rámci ergonomických analýz a pri vyššie zmienenom hodnotení dopadov preventívnych 
opatrení realizovaných v podnikovej praxi (9). 

Značné rezervy sú aj v oblasti odbornej prípravy technickej inteligencie, ktorá sa v praxi 
realizuje hlavne aplikovaním výpočtovej techniky a špeciálnych softvérov. Pri tom je 
tendencia podceňovať zdravotné dopady práce a pracovných podmienok na zamestnancov. 
Ich hodnotenie pracovísk vychádza často zo zjednodušeného chápania človeka, jeho 
schopnosti prekonávať stresogénne fyzické a psychické nároky práce a pracovných 
podmienok spolu s nástrahami moderného života spoločnosti. Ergonomické riešenie takto 
nesleduje skutočné dopady na zdravie človeka, ale skôr sa tu riešenie zameriava na 
prispôsobenie sa nejakej norme alebo etalónu pracovných podmienok, t.j. vlastne virtuálnej 
realite a nie skutočným dopadom.  

Aby sa znížili nároky práce na školenie a zácvik zamestnancov, dochádza k výraznému 
zjednodušovaniu obsahu práce. Zamestnanci sú často nútení vykonávať dva tri pracovné 
úkony v pomerne vysokom pracovnom tempe v priebehu celej pracovnej zmeny. V takýchto 
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prevádzkach nie sú výnimkou ani nadčasy. Technici často problém vidia skôr z technického 
a ekonomického ako z ľudského hľadiska.  

 
Záver 

V súčasnosti sme svedkami globálnej finančnej krízy. V rámci nej sa nedostáva 
finančných prostriedkov ani zdravotníctvu. Na základe našich výsledkov, ale aj poznatkov 
našich zahraničných partnerov, je chybou, keď sa v rámci prevencie chorôb súvisiacich 
s prácou neuplatnia systematické ergonomické programy založené na účastníckom princípe, 
zamerané na zvyšovanie efektívnosti ľudskej práce bez negatívnych dopadov na zdravie 
zamestnancov a životné prostredie. 

Proces iniciovania ergonomických programov sa nám podarilo navrhnúť a úspešne overiť 
aj v podmienkach podnikov Slovenska. Pokiaľ bude záujem, radi budeme spolupracovať pri 
príprave legislatívy i konkrétnych aplikáciách v rámci PZS v spolupráci s podnikovým 
manažmentom i špecialistami z oblasti BOZP, ktorí aj naďalej majú svoje miesto v podnikoch 
na základe platnej legislatívy. Legislatíva Slovenska by sa mala upraviť tak, aby sa zvýšila 
zodpovednosť podnikov za zdravie zamestnancov. 
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Významné zmeny, ku ktorým dochádza vo svete práce za posledné obdobie, spôsobujú aj 
vznik nových a narastajúcich rizík pri práci vrátane psychickej pracovnej záťaže. Tieto riziká 
sú označené za jednu z najvýznamnejších výziev súčasnosti. Odvíjajú sa od rôzne vnímaných 
problémov na pracovisku, ktoré môžu vyústiť do viacerých foriem stresu dokázateľne 
súvisiaceho s prácou, s násilím na pracovisku, ale aj s obťažovaním a šikanovaním. 
Nadmerný stres súvisí so zhoršením výkonnosti, zvýšením absencií a úrazovosti, ohrozuje 
zdravie zamestnancov a znemožňuje vyrovnať sa s ďalšími nárokmi práce (1, 2).  

Aj pri odlišnostiach v právnych poriadkoch jednotlivých členských štátov EÚ poskytuje 
transponovanie rámcovej Smernice 89/391/EHS spoločný základ pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci (BOZP). Podľa tejto smernice je zamestnávateľ povinný zabezpečiť všetky 
aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov súvisiace s prácou. Kľúčovou 
povinnosťou na tomto úseku je preto posúdenie všetkých rizík, ktorým sú zamestnanci pri 
práci vystavení, vrátane psychickej pracovnej záťaže. Príklady psychosociálnych rizík sú 
vysoké pracovné zaťaženie, monotónna práca, nejasné očakávania ohľadom pracovnej 
výkonnosti, ale aj riziko násilia a i. Pre zamestnávateľa to môže mať dôsledky, ako napr. 
poruchy vo výrobe, problémy pri kooperácii, zvýšená fluktuácia zamestnancov, incidenty. 
Následkami pre zamestnancov môžu byť psychické problémy, stres, poruchy spánku alebo 
choroby (3, 4, 5).  

Výbor vrchných inšpektorov práce (SLIC) sa v roku 2012 dohodol na uskutočnení 
kampane venovanej psychosociálnym rizikám s cieľom vytvoriť nástroje na hodnotenie 
a kontrolu psychosociálnych rizík tak, aby vyhovovali potrebám všetkých štátov (5).  

Podľa údajov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, 
stres súvisiaci s prácou patrí k najčastejšie uvádzaným príčinám ochorenia pracovníkov 
a postihuje viac ako 40 miliónov ľudí celej Európy. Stres spôsobený prácou je v krajinách EÚ 
druhým najčastejším zdravotným problémom, ktorý postihuje 28 % zamestnancov krajín EÚ 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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(6).  

Prieskum a štúdie ukazujú, že vznikajúce psychosociálne riziká v oblasti BOZP sú často 
výsledkom technických, či organizačných zmien. Významnými činiteľmi sú tiež sociálno-
ekonomické, demografické a politické zmeny vrátane aktuálneho javu – globalizácie. Na obr. 
1 je desať najčastejšie vznikajúcich psychosociálnych rizík identifikovaných expertmi 
s určením priemerných hodnôt od 1 do 5 bodov Likertovej stupnice s uvedením štandardnej 
odchýlky. Títo autori ich následne zadelili do piatich oblastí:  
− nové formy pracovných zmlúv a neistota zamestnania (uplatňovanie neistých pracovných 

zmlúv s trendom tzv. štíhlej výroby, zabezpečovanie služieb externými organizáciami),  
− starnúca pracovná sila (starnutie obyvateľstva a zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, 

zraniteľnejší starnúci zamestnanci),  
− intenzifikácia práce (väčšie nároky, vyššia pracovná záťaž, bez kompenzácie zvýšenej 

pracovnej záťaže),  
− vysoké emocionálne nároky v zamestnaní (čoraz naliehavejší problém, najmä 

v rozrastajúcich sa a konkurenčných odvetviach poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
zastrašovanie v práci),  

− nerovnováha v pracovnom a osobnom živote (neistá príležitostná práca, vysoká pracovná 
záťaž, premenlivý alebo nepredvídateľný pracovný čas môžu viesť ku konfliktu medzi 
pracovnými nárokmi a požiadavkami osobného života) (7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. 10 najdôležitejších psychosociálnych rizík (7) (Zdroj: http://osha.europa.eu)  
 
Materiál a metódy 

V rámci zmluvného poskytovania PZS sme sledovali spolu 205 respondentov – 
zamestnancov vybranej oblasti sociálnej starostlivosti v 3 zariadeniach – domovoch sociálnej 
starostlivosti Žilinského kraja (tab. 1, 2).  
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Tab. 1. Rozloženie súboru  

 Nepretržitá prevádzka  
Počet zamestnancov 

(n) 
Počet žien 

(n1) 
Ø vek ± SD 

A 
304 klientov (49 – 99 rokov), mobilných 262, 
imobilných 42  

100 98 40,5 ± 12,12 

B 
64 klientov (35 – 102 rokov), mobilných 35, 
imobilných 29, + 52 klientov útulku  

55 55 44,09 ± 11,51 

C 
90 zdravotne ťažko postihnutých žien (18 – 84 
rokov), mobilných 70, čiastočne imobilných 9, 
imobilných 11  

50 46 40,5 ± 9,1 

Spolu  205 199 41 ± 11,35 
 
Tab. 2 Profesijné zloženie sledovaného súboru  

Profesia  Počet respondentov (n) [%] 
riaditeľ  3 1,46 
zástupca riaditeľa 2 0,98 
hlavná sestra  4 1,95 
zdravotná sestra  46 22,44 
opatrovateľka  52 25,37 
sanitárka  35 17,07 
zdravotnícky asistent  17 8,29 
sociálny pracovník  20 9,76 
ergoterapeut  16 7,80 
fyzioterapeut  6 2,93 
vedúci zdravotno-sociálneho úseku  1 0,49 
psychológ  1 0,49 
vedúci ekonomického úseku  1 0,49 
vedúci pracovnej terapie  1 0,49 
Spolu:  205 100 % 

 
 Cieľovú skupinu sme vybrali na základe dobrovoľnosti spoločností a na základe 

zmluvnej spolupráce pri poskytovaní preventívnych a ochranných služieb. Pri aplikácii sa 
zabezpečilo dodržiavanie základných etických princípov na základe smerníc pre 
biomedicínsky výskum podľa Helsinskej deklarácie:  
− úplná informovanosť respondentov, 
− dobrovoľnosť účasti s právom kedykoľvek odmietnuť ďalšiu účasť, 
− ochrana osobných údajov,  
− zachovanie mlčanlivosti, 
− zachovanie anonymity o údajoch respondentov pre zamestnávateľa.  

Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže sme vykonali v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 
542/2007 Z. z. (8). Z hľadiska psychickej záťaže senzorickej a mentálnej sme použili 
štandardnú metódu pre hodnotenie úrovne pracovných podmienok podľa (9). Táto štandardná 
metóda je určená ako základný skríningový nástroj pre zaraďovanie pracovísk do kategórií vo 
faktore psychická pracovná záťaž – senzorická a mentálna. Vykonávajú ju zdravotnícki 
pracovníci v spolupráci so zodpovedným zástupcom spoločnosti a je zameraná na hodnotenie 
závažnosti úrovne pracovných podmienok z hľadiska psychickej záťaže, ktorá pôsobí na 
zdravotný stav zamestnancov a ich pracovnú pohodu. Metóda hodnotenia psychickej 
pracovnej záťaže z hľadiska úrovne pracovných podmienok hodnotí psychickú pracovnú 
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záťaž v štyroch stupňoch podľa jedenástich charakteristík práce a pracovného prostredia. 
Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa tejto metódy má platnosť iba pre konkrétnu 
skúmanú pracovnú skupinu, pretože pracovné skupiny sa aj pri podobnom charaktere práce 
od seba líšia sociálno-psychologickými okolnosťami. Hodnotenie psychickej pracovnej 
záťaže podľa charakteristík práce a pracovného prostredia sa robí skupinovo pre pracovné 
činnosti alebo profesie v tých istých pracovných podmienkach, nie individuálne pre každého 
zamestnanca. Súčasťou Protokolu o hodnotení psychickej pracovnej záťaže z hľadiska úrovne 
pracovných podmienok je odôvodnenie zaradenia každej charakteristiky práce a pracovného 
prostredia do stupňa A, B, C alebo D a prevod na výsledný stupeň 1, 2, 3 alebo 4 v súlade 
s metódou. O nadmernú psychickú záťaž ide vtedy, ak sa pri použití tejto metódy zistí tretí 
alebo štvrtý stupeň psychickej záťaže (3, 9). 

Ďalšou použitou metódou bolo subjektívne hodnotenie psychickej záťaže pri práci podľa 
Meistera (10). Metóda slúži na subjektívne hodnotenie vplyvov pracovnej činnosti na 
psychiku zamestnancov. Je vhodná na orientačné skríningové hodnotenie rôznych pracovných 
činností alebo profesií. Na základe desiatich položiek metóda individuálne aj skupinovo 
hodnotí psychickú záťaž pri práci v charakteristikách: psychické preťaženie, monotónna záťaž 
(monotónia) a nešpecifická záťaž. Hodnotí aj individuálne prežívanie subjektívne pociťovanej 
psychickej záťaže pri práci. Súčasťou kritérií nadmernej psychickej pracovnej záťaže sú tretí 
stupeň psychického preťaženia, tretí stupeň monotónnej záťaže alebo tretí stupeň 
nešpecifickej záťaže, dosiahnuté v tejto metóde (10).  

 Postup pri hodnotení:  

1. Pred hodnotením psychickej pracovnej záťaže sme zhromaždili všetky dostupné 
informácie o pracovnej činnosti a pracovisku.  

2. Psychickú pracovnú záťaž sme hodnotili nepriamo prostredníctvom:  

− charakteristík práce a pracovného prostredia – vykonávali zdravotnícki pracovníci 
v spolupráci so zodpovedným zástupcom jednotlivých spoločností, 

− charakteristík subjektívnej odozvy zamestnanca na psychickú pracovnú záťaž – 
vykonávali zamestnanci.  

3. Pri hodnotení pracovnej záťaže sa prihliadalo aj na prípadné zaradenie pracovnej 
činnosti do kategórie 3 alebo 4 vo faktoroch práce a pracovného prostredia Prílohy č. 1 k 
Vyhláške MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného 
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach 
návrhu na zaradenie prác do kategórií (11) a na ďalšie charakteristiky práce a pracovného 
prostredia, ktoré môžu zvyšovať psychickú pracovnú záťaž.  
  

Výsledky  

Zariadenie A poskytuje starostlivosť občanovi, ktorému nemožno poskytnúť inú sociálnu 
službu alebo poskytnutie inej sociálnej služby dostatočne nerieši hmotnú alebo sociálnu 
núdzu občana, ktorý:  
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1. je poberateľom dôchodku,  
2. pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú 

občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti,  
3. poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

Zariadenie poskytuje komplexné služby sociálnej starostlivosti pre 304 klientov vo veku 
49 – 99 rokov formou celoročného pobytu alebo na dobu určitú, najdlhšie na tri mesiace. 
Komplexnými službami je nevyhnutná starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie, 
zaopatrenie a ďalšia starostlivosť, ktorou je poradenstvo, záujmová, kultúrna a rehabilitačná 
činnosť, pracovná terapia, rekreačná činnosť. V zariadení je umiestnených 262 mobilných 
a 42 imobilných klientov. Organizácia vykonáva rizikové práce od roku 2002, ktoré sa 
opakovane prehodnocovali v r. 2012 (tab. 3).  
 

Tab. 3. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (A)  

Profesia Kategória 
riaditeľ 2. 
zástupca riaditeľa 1. 
hlavná sestra 2. 
zdravotná sestra 3. 
opatrovateľka 2. 
sanitárka 3. 
zdravotnícky asistent 2. 
sociálny pracovník 1. 
ergoterapeut 2. 
inštruktor sociálnej 
rehabilitácie 

1. 

rehabilitačná sestra 1. 
masér 1. 

 
Zariadenie B poskytuje starostlivosť v podobných prípadoch ako zariadenie A, k 

zariadeniu patrí aj útulok, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie starostlivosti 
občanovi, ktorý je bez prístrešia a je v hmotnej núdzi, alebo sa zrušila ústavná výchova po 
dosiahnutí jeho plnoletosti. V útulku možno poskytovať starostlivosť aj občanovi, na ktorom 
je páchané násilie osobou, s ktorou žije v domácnosti. Sociálna služba sa klientovi v útulku 
poskytuje na dobu 6 mesiacov. V tomto období sa klient stabilizuje, pomôžu sa mu vybaviť 
úradné záležitosti (chýbajúce doklady, dávky v hmotnej núdzi, starostlivosť u všeobecného 
lekára, sprostredkovanie komunikácie medzi úradmi a pod.). Každý klient si vyžaduje 
individuálny prístup. Doba stabilizácie a osamostatnenia sa klienta často presahuje 6 
mesiacov (klienti psychicky narušení, ťažko zdravotne postihnutí, neprispôsobiví a i.).  

V súčasnosti je v zariadení umiestnených 64 klientov vo veku 35 – 102 rokov, z toho 35 
mobilných a 29 imobilných a 52 klientov útulku. Organizácia vykonáva rizikové práce od 
roku 2002, ktoré sa opakovane prehodnotili z hľadiska psychickej pracovnej záťaže v roku 
2012. V zariadení pracuje spolu 5 rehoľných sestier (tab. 4). 

Domov sociálnych služieb (C) poskytuje komplexné služby v sociálnej starostlivosti 
zdravotne ťažko postihnutým ženám v počte cca 90 vo veku od 18 – 84 rokov, z toho 70 
mobilných, 9 čiastočne imobilných a 11 imobilných. Okrem iného poskytuje nevyhnutnú 
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starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie, zaopatrenie a ďalšiu starostlivosť, ktorou je 
poradenstvo, záujmová, kultúrna a rehabilitačná činnosť, pracovná terapia, rekreačná činnosť. 
Hlavnému zameraniu domova sociálnych služieb poskytovaním sociálnej starostlivosti 
zdravotne ťažko postihnutým obyvateľkám je prispôsobené aj personálne obsadenie 
zamestnancov v nepretržitej prevádzke. V zariadení pracuje spolu 6 rehoľných sestier. 
Organizácia vykonáva rizikové práce od roku 2007, ktoré sa následne prehodnotili v r. 2009 
a 2012 (tab. 5).  

 
Tab. 4. Zariadenie pre seniorov a domov          Tab. 5. Domov sociálnych služieb (C)  
sociálnych služieb a útulok (B)  

Profesia Kategória  Profesia Kategória 
riaditeľka 3.  riaditeľ 3. 
zástupkyňa riaditeľky 3.  hlavná sestra 2. 
hlavná sestra 3.  vedúca zdravotno-sociálneho úseku 2. 
zdravotná sestra 3.  psychológ 2. 
zdravotnícky asistent 3.  zdravotnícky asistent 2. 
opatrovateľka 3.  sanitárka 2. 
fyzioterapeut 2.  opatrovateľka 2. 
pracovný terapeut 2.  pracovný terapeut 3. 
sanitárka 3.  inštruktor sociálnej práce 3. 
sociálna pracovníčka 2.  sociálny pracovník 3. 
   vedúci ekonomického úseku a robotníckych 

povolaní  
 

3. 
   zdravotná sestra 3. 
   rehabilitačný pracovník, fyzioterapeut 3. 
   sestra, asistent zdravotného úseku 3. 
   vedúca pracovnej terapie  3. 

 
Tab. 6 Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce zaradené do 3. kategórie z hľadiska psychickej 
pracovnej záťaže  

Profesia  
Počet 

respondentov 
Počet respondentov 

vykonávajúcich rizikové práce 
riaditeľ  3 2 
zástupca riaditeľa 2 1 
hlavná sestra  4 3 
zdravotná sestra  46 40 
opatrovateľka  52 1 
sanitárka  35 35 
zdravotnícky asistent  17 8 
sociálny pracovník  20 2 
ergoterapeut  16 7 
fyzioterapeut  6 1 
vedúci zdravotno-sociálneho úseku  1 1 
psychológ  1 - 
vedúci ekonomického úseku  1 1 
vedúci pracovnej terapie  1 1 
Spolu  205 (199 žien) 103 (101 žien) 

 
Sledovaný súbor z oblasti poskytovania sociálnych služieb tvorili dominantne ženy 

v produktívnom veku s priemerným vekom 41 rokov (SD = 11,35). Analýza získaných 
výsledkov preukázala vo vybraných profesiách zvýšenú psychickú pracovnú záťaž, na 
základe čoho sa práce vykonávané týmito profesiami zaradili do zoznamu rizikových prác 
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v 3. kategórii (tab. 6).  
 

Diskusia 

Psychická pracovná záťaž ako faktor práce a pracovného prostredia môže viesť k stresu 
pri práci, čím sa pre zamestnanca stáva potenciálnym rizikovým faktorom. Predstavuje súhrn 
všetkých hodnotiteľných vplyvov práce a pracovných podmienok (úroveň pracovných 
podmienok), ktoré úzko súvisia so subjektívnym vnímaním pracovnej záťaže zamestnanca. 
Psychická pracovná záťaž môže pôsobiť na kognitívne, senzorické a emocionálne procesy 
zamestnanca, ktoré ho môžu ovplyvňovať a vyvolať tak stav zvýšeného psychického 
zaťaženia. Medzi hlavné charakteristiky subjektívnej odozvy zamestnanca na psychickú 
pracovnú záťaž patrí psychické preťaženie, monotónia a tzv. nešpecifické preťaženie ako 
kombinácia preťaženia s jednostrannou záťažou, konflikty a problémy na pracovisku, 
emocionálna záťaž, frustrácia, nespokojnosť a i. V terminologickom ponímaní je potrebné 
klásť dôraz na odlišovanie psychickej pracovnej záťaže od stresu (12).  

Psychický stres môžeme označiť ako reakciu organizmu na zvýšenú psychickú záťaž. Ak 
zamestnanec pociťuje a prežíva stres spôsobený vnímaním nerovnováhy medzi jeho 
individuálnymi schopnosťami a požiadavkami, ktoré sa naňho pri práci kladú, môžeme tento 
stav označiť ako profesionálny stres (2, 13). 

Medzi významné stresory pracovného prostredia môžeme zaradiť:  
− organizačné podmienky práce (organizácia práce, organizačné zmeny, komunikácia 

organizačných záležitostí, identita a kultúra organizácie a i.),  
− vývoj zamestnaneckej kariéry (obavy zo straty zamestnania, nezamestnanosť, nemožnosť 

zvyšovanie kvalifikácie, dosiahnutie kariérneho stropu a i.),  
− úlohy kladené na zamestnanca (vysoká zodpovednosť, nízke kompetencie, tlak vedenia aj 

podriadených, a i.),  
− požiadavky na pracovníka (kvalitatívne, kvantitatívne, časová tieseň, úzky priestor pre 

rozhodovanie a i.),  
− pracovné prostredie a podmienky (ergonomické usporiadanie pracoviska, rizikové faktory 

a i.),  
− sociálna atmosféra na pracovisku (medziľudské vzťahy, komunikácia, štýl riadenia a i.), 
− zmennosť, režim práce a odpočinku,  
− uspokojenie biologických a sociálnych potrieb (1).  

 
Základnou povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť hodnotenie faktorov práce 

a pracovného prostredia vrátane psychickej pracovnej záťaže pre účely zaradenia prác do 
kategórií a vykonávať účinné opatrenia na zníženie, resp. vylúčenie nepriaznivých účinkov 
faktorov práce a pracovného prostredia na zdravotný stav zamestnancov (14).  

Využitie psychologických poznatkov s cieľom zlepšiť psychickú pohodu človeka pri práci 
sa ani dnes nepresadzuje ľahko. Preventívne opatrenia by mali byť preto zamerané najmä na:  
− využívanie možnosti participácie zamestnancov,  
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− sústredenie pozornosti na odstránenie alebo zníženie psychickej monotónie,  
− vytváranie a zavádzanie programov podpory zdravia v rámci podnikov,  
− prihliadanie na individuálne potreby pracovníkov,  
− rešpektovanie osobnej odolnosti voči stresu (15).  

Technickými opatreniami na zníženie psychickej pracovnej záťaže môžu byť 
ergonomická úprava pracoviska, obmedzenie senzorickej záťaže, kvalita pracovného 
prostredia. Organizačnými opatreniami na tomto úseku sú organizácia práce, režim práce 
a odpočinku. Iné opatrenia zohľadňujú systém riadenia zameraný na ochranu zamestnanca, 
motivácia zamestnancov, systém výberu a zaraďovania zamestnancov vrátane ich zácviku, 
výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a pod. (1).  

Posúdenie psychofyziologickej odozvy na pracovnú záťaž pomáha orientácii v aktuálnych 
problémoch pracoviska a je základným predpokladom na odstraňovanie zdrojov neprimeranej 
psychickej záťaže. Ide o veľmi aktuálnu problematiku vzhľadom na nárast profesií s prevažne 
psychickou zložkou záťaže i v súvislosti s nepriaznivými údajmi o duševnom zdraví súčasnej 
populácie (16). Je potrebné v tejto súvislosti však upozorniť na rozdielnosti možností 
a odporúčaní hodnotenia psychickej pracovnej záťaže ponúkaných odbornými inštitúciami 
(ako napr. EU-OSHA, výbor vrchných inšpektorov SLIC, HSE a i.) s legislatívnymi 
možnosťami SR (1). 

Pri posudzovaní psychickej záťaže sa musíme zmieriť s faktom, že neexistuje metóda, 
ktorá by umožňovala priamo nahliadnuť do ľudských pocitov. Preto sa musíme uspokojiť 
s tým, že pri hodnotení účinkov psychickej záťaže na človeka môžeme veľkosť zaťaženia 
hodnotiť len sprostredkovane podľa veľkosti zmien sledovaných funkcií alebo systémov 
organizmu. Rovnaká vážnosť by sa mala prikladať fyziologickým a biochemickým 
parametrom, pozorovaniu správania, výkonovým testom, sociálnym faktorom a subjektívnym 
výpovediam. Neexistuje metóda, ktorá by spĺňala všetky uvedené požiadavky. Objektívne 
hodnotenie podľa súčasnej legislatívy je menej prácne a môžu ho vykonávať zdravotnícki 
pracovníci s príslušným vzdelaním, v žiadnom prípade nie bezpečnostní technici a podobne. 
Metodika na subjektívne hodnotenie vplyvov pracovnej činnosti na psychiku zamestnancov 
podľa Meistera je vhodná len na orientačné skríningové hodnotenie rôznych pracovných 
činností alebo profesií. Vzhľadom na to, že zamestnanci vedia, že majú šancu dostať sa do 
rizika, subjektívnu odozvu na záťaž nadhodnocujú (17). 

Na základe porovnania získaných výsledkov s výsledkami iných autorov (18, 19, 20 a i.) 
je možné konštatovať, že práca v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti je z pohľadu 
psychickej pracovnej záťaže mimoriadne náročná pre personál. Na tím pracovníkov sa kladú 
nielen požiadavky odbornej spôsobilosti, ale práca v tejto oblasti si vyžaduje požiadavky 
„umenia“ riešiť etické problémy pri opatere prestarnutého klienta.  

 
Záver  

V práci sme poukázali na psychickú pracovnú záťaž zamestnancov vo vybranej oblasti 
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poskytovania sociálnej starostlivosti. Pri použití metodík na hodnotenie psychickej pracovnej 
záťaže v súlade s platnou legislatívou SR sme očakávali dva výstupy:  

1. Vyhľadávanie pracovísk, kde nastal nesúlad v hodnotení vplyvu pracovnej záťaže na 
zamestnancov s objektívnym posúdením kategórie psychickej záťaže.  

2. Individuálnu diagnostiku, ktorá slúži na vyhľadávanie problémových osôb s 
neprimeranou odozvou na pracovnú záťaž.  

Analýza získaných výsledkov preukázala vo vybraných profesiách zvýšenú psychickú 
pracovnú záťaž, na základe čoho sa práce vykonávané týmito profesiami zaradili do zoznamu 
rizikových prác v 3. kategórii.  

Tendenciu k zvýšenej psychickej pracovnej záťaži v sledovanej oblasti je možné 
odôvodniť najmä špecifickými podmienkami práce pri poskytovaní komplexných služieb 
sociálnej starostlivosti zdravotne ťažko postihnutým a prestarnutým mobilným a imobilným 
klientom v nepretržitej prevádzke.  

Spoločným základom pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci je 
zaisťovanie všetkých aspektov ochrany zdravia, vrátane znižovania psychickej pracovnej 
záťaže. Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže je v SR stále málo mapovanou oblasťou, 
preto výsledky získané našou analýzou môžu byť výzvou a zároveň môžu poslúžiť nielen 
zamestnávateľovi, ale aj odbornej verejnosti.  

Na základe uvedených zistení je zamestnávateľ povinný zabezpečovať opatrenia na ich 
elimináciu a na predchádzanie profesionálnemu poškodeniu zdravia. V ostatných 
doplnkových činnostiach boli pre zamestnávateľa a pre niektorých zamestnancov individuálne 
odporučené ďalšie opatrenia na ochranu zdravia.  
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To, že pracovná psychická záťaž má v celosvetovom rozsahu stúpajúcu tendenciu, 
potvrdzuje aj odhad Svetovej zdravotníckej organizácie, podľa ktorej budú už v roku 2020 
psychické problémy najčastejšou príčinou pracovnej neschopnosti. Psychická záťaž ako 
faktor pracovného prostredia môže prispieť v súčinnosti s inými faktormi k vzniku rôznych 
ochorení, ale vo výraznej miere v konečnom dôsledku práve vplyvom tejto záťaže dochádza 
k ovplyvneniu kvality života.  

Pracovnú psychickú záťaž (PPZ) nevieme zatiaľ objektívne hodnotiť, nemáme pre ňu ani 
najvyšší prípustný limit a nemáme ani presne zmapovaný dopad pracovnej psychickej záťaže 
na ľudský organizmus. Stres súvisiaci s prácou je veľmi problematické merať a hodnotiť, 
pretože je problematické tento pojem racionalizovať (8). 

Provazník (4) definuje psychickú pracovnú záťaž ako faktor, ktorý predstavuje súhrn 
všetkých hodnotiteľných vplyvov práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia 
pôsobiacich na kognitívne, senzorické a emocionálne procesy človeka, ktoré ho ovplyvňujú 
a vyvolávajú stavy zvýšeného psychického napätia a zaťaženia psychofyziologických funkcií 
a negatívne ovplyvňujú zdravotný stav zamestnancov.  

Cieľom objektivizácie PPZ (pracovná psychická záťaž) u stewardov bolo identifikovať 
faktory pracovného prostredia, posúdiť riziko PPZ stewardov, navrhnúť kategorizáciu rizika 
PPZ podľa NV č. 448/2007 Z. z., navrhnúť opatrenia na zníženie rizika PPZ a zároveň 
posúdiť pracovné podmienky stewardov podľa NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, ktorých nedodržanie zvyšuje 
riziko PPZ.  

 
Súbor a metódy 

Do hodnotenia PPZ bolo zaradených 105 zamestnancov železničnej spoločnosti v profesii 
steward, u ktorých sme predpokladali zvýšenú PPZ z dôvodu výkonu práce v neštandardnom 
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pracovnom prostredí, z dôvodu výkonu pracovnej činnosti iba v nočných hodinách, rovnako 
z dôvodu sociálnych interakcií pri komunikácii s cestujúcimi a z dôvodu organizačnej 
zodpovednosti. Základným poslaním hodnotenej železničnej spoločnosti je poskytovať služby 
v oblasti reštauračného stravovania a ubytovania v železničných vozňoch špeciálnej stavby. 

Súčasne platná legislatíva SR, vyhláška MZ SR 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o 
ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a 
senzorickou záťažou pri práci (6) pojednáva o metódach hodnotenia pracovnej psychickej 
záťaže, ktoré sú založené na dotazníkovom prieskume, teda na skúmaní a hodnotení viac 
subjektívnej odpovede zamestnanca. Pre hodnotenie pracovnej psychickej záťaže sa 
odporúčajú štandardné postupy (1 – 3). Na hodnotenie psychickej záťaže podľa vyhlášky MZ 
SR č. 542/ 2007 Z. z. sme použili oba oficiálne dotazníky.  

1. Dotazník na hodnotenie pracovnej psychickej záťaže časť A z hľadiska úrovne 
pracovných podmienok spolu s hodnotením. Táto metóda hodnotí pracovnú psychickú záťaž 
v štyroch stupňoch podľa jedenástich charakteristík práce a pracovného prostredia. Súčasťou 
hodnotenia je odôvodnenie zaradenia charakteristiky práce a pracovného prostredia do 
stupňov A, B, C a D a prevod na výsledné stupne 1, 2, 3 a 4. Výsledky hodnotenia PPZ podľa 
tejto metódy sa považujú za základný skríningový nástroj preventívneho pracovného 
lekárstva pre hodnotenie závažnosti úrovne pracovných podmienok z hľadiska psychickej 
pracovnej záťaže, ktoré môžu pôsobiť na zdravotný stav zamestnancov a ich pracovnú 
pohodu.  

2. Meisterov dotazník na hodnotenie pracovnej psychickej záťaže podľa charakteristík 
subjektívnej odozvy zamestnancov na záťaž obsahuje 10 konštatovaní, ku ktorým 
zamestnanci vyjadrujú svoje stanovisko na základe skúseností z vlastnej pracovnej činnosti. 
Metóda, individuálne aj skupinovo hodnotí psychickú záťaž pri práci v charakteristikách: 
psychické preťaženie, monotónna záťaž (monotónia) a nešpecifická záťaž. Na každú otázku 
možno odpovedať pomocou päťstupňovej škály, odpovede sú vyjadrené na kontinuu 
vyjadrujúcom mieru súhlasu od úplného súhlasu až po úplný nesúhlas 

 
Výsledky a diskusia 

Výsledky hodnotenia PPZ z hľadiska úrovne pracovných podmienok 

Prevod stupňov A, B, C, D na výsledné stupne 1, 2, 3, 4 sme vykonali v súlade s metódou 
uvedenou vo vyhláške MZ SR č. 542/2007 Z. z. Súčasťou hodnotenia je odôvodnenie 
zaradenia charakteristiky práce a pracovného prostredia do stupňov A, B, C a D a prevod na 
výsledné stupne 1, 2, 3 a 4. (Odôvodnenie je súčasťou protokolu o hodnotení PPZ, pre jeho 
rozsah ho neuvádzame). 

Podľa metódy na hodnotenie PPZ z hľadiska charakteristík prác a úrovne pracovných 
podmienok uvedenej v prílohe č. 5 vyhlášky MZ SR 542/2007 Z. z. PPZ v profesii 
steward bola záťaž zaradená do stupňa 2. 
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Hodnotenie PPZ podľa charakteristík subjektívnej odozvy zamestnancov na záťaž 

Metóda slúži na subjektívne hodnotenie vplyvov pracovnej činnosti na psychiku 
zamestnancov. Je vhodná na orientačné skríningové hodnotenie rôznych prác a profesií. 
Hodnotenie PPZ podľa tejto metódy má platnosť iba pre konkrétnu skúmanú pracovnú 
skupinu, pretože pracovné skupiny sa aj pri podobnom charaktere práce od seba líšia 
sociálno-psychologickými okolnosťami (motiváciou k práci, stabilitou pracovnej skupiny, 
vzťahmi medzi ľuďmi, prístupom vedúcich zamestnancov, podmienkami, v ktorých sa práca 
vykonáva). U každého jednotlivca sa vypočítajú hodnoty troch faktorov a hrubé skóre. To 
slúži na hodnotenie jednotlivcov. Na skupinové hodnotenie slúžia mediány a aritmetické 
priemery faktorov a hrubého skóre. Štatistické spracovávanie výsledkov začína výpočtom 
mediánov pre každú položku zvlášť. Tie sa porovnávajú s kritickou hodnotou mediánov, ktoré 
predstavujú normované hodnoty stanovené W. Meisterom pre pracovné skupiny. V tých 
položkách, kde zistený medián prekračuje kritickú hodnotu, hodnotí pracovná skupina svoju 
prácu negatívne. Ďalej sa robí celkové zhodnotenie záťaže v troch stupňoch a sleduje sa 
priemerná hodnota troch faktorov záťaže: I. preťaženie, II. monotónia, III. nešpecifický 
faktor. 

Výsledky skupinového hodnotenia PPZ podľa subjektívnej odozvy zamestnancov sú 
uvedené v tab. 1. 

 
Tab. 1. Mediány položiek Meisterovho dotazníka a kritické hodnoty, ktorých prekročenie znamená vysokú 
psychickú záťaž pri práci 

 
Celý súbor 

(kritická hodnota) 
Meisterove kritické 

hodnoty 
I. Preťaženie   
1 – časový tlak 2 3 
3 – zodpovednosť 2 3 
5 – konflikty v práci 2 2,5 
II. Monotónia   
2 – malé uspokojenie 2 2,5 
4 – otupujúca práca 2 2,5 
6 – monotónia 2 2,5 
III. Nešpecifický faktor   
7 – nervozita 2 3 
8 – presýtenie 2 3 
9 – únava 2 3 
10 – úbytok dlhodobej výkonnosti 2 2,5 

 
Výsledný stupeň pre hodnotenú skupinu stewardov je 2. stupeň subjektívne udávaného 

psychického pracovného preťaženia, čo znamená, že stewardi primerane prežívajú záťaž, 
pri ktorej môže pravidelne dochádzať k dočasnému ovplyvneniu subjektívneho stavu, 
resp. výkonnosti (obr. 1).  

Výsledky hodnotenia PPZ jednotlivcov 

U každého jednotlivca sa vypočítali na základe vyhodnotenia jednotlivých odpovedí 
hodnoty faktorov psychickej záťaže (preťaženie, monotónia, nešpecifická záťaž) a hrubé 
skóre sčítaním výsledkov odpovedí pre faktor I, II, III. Na základe toho sme získali 
ucelený náhľad, ako stewardi posudzujú svoju pracovnú činnosť, resp. ako prežívajú 
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pracovnú psychickú záťaž (obr. 2). 

 
 

Obr. 1. Porovnanie dosiahnutých kritických hodnôt jednotlivých faktorov u stewardov  
s Meisterovými hodnotami 

 

 
 

Obr. 2. Vyhodnotenie subjektívne prežívanej PPZ stewardami 
 

Návrh kategórie rizika PPZ pre stewardov 

Pri posudzovaní prác do kategórie rizika sa vychádza z kritérií pre zdravotné riziká podľa 
§ 31 zákona č. 355/2007 Z. z. (7) a z vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. (5). Aj napriek 
nedosiahnutiu kritérií daných citovanou vyhláškou sme stewardov železničnej spoločnosti 
navrhli na zaradenie do 2. kategórie rizika pracovnej psychickej záťaže. Pri odôvodnení 
zaradenia stewardov do 2. kategórie rizika prihliadame na skutočnosť, že stewardi vykonávajú 
svoju pracovnú činnosť iba v nočných zmenách, čo pokladáme za dostatočný dôvod nášho 
návrhu zaradenia do 2. kategórie rizika PPZ.  

Odporúčania na zníženie expozície zamestnancov PPZ 

1. Odporúčania pre stewardov sa týkajú akcentu na vytváranie a dodržiavanie vhodných 
ergonomických podmienok práce, ktorých zanedbanie by mohlo byť príčinou zdravotných 
ťažkostí. Ide najmä o tieto:  
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− zabezpečenie vhodného sedenia (úprava chrbtovej časti sedačky a opierky hlavy vo vozni 
WLAB – lôžkový vozeň prvej a druhej triedy),  

− zabezpečenie vhodného umelého osvetlenia pracovného prostredia (ležadlové vozne),  

− zabezpečenie vhodnej tepelno-vlhkostnej mikroklímy v kabíne stewardov, najmä vo vozni 
WLAB (odstránenie zvýšeného prúdenia vzduchu z digestora pre varenie). 

2. Dodržiavať opatrenia na predchádzanie zvýšenej pracovnej psychickej a senzorickej 
záťaže (technické, organizačné). 

3. Zvážiť možnosť zabezpečenia vhodnej pohybovej aktivity pre stewardov (plávanie 
termo-hydroterapie, masáže), zameranej na predchádzanie ochorení podporno-pohybovej 
sústavy. 
 

Záver 

Vykonaná analýza potvrdila PPZ ako faktor práce z pohľadu úrovne pracovných 
podmienok, ktorý môže byť zdrojom pracovného diskomfortu a môže znamenať dočasné 
ovplyvnenie subjektívneho stavu pracovnej výkonnosti. Individuálne nie je možné vylúčiť aj 
možné zdravotné riziká. 

Subjektívny názor na vplyv psychických prežitkov vyjadrilo 105 stewardov, pričom ako 
nepriaznivý stav, v zmysle negatívnej odozvy na svoj stav, hodnotilo 16 stewardov (15 %) (do 
úvahy prichádzajú najmä preťaženie, stresogénne impulzy), čo nie je signifikantné pre 
závažnosť zvažovania a navrhovania opatrení na zlepšenie situácie.  

Sledovaní stewardi železničnej spoločnosti posudzujú svoju pracovnú činnosť ako 
primeranú a vo veľmi malej miere ako nepriaznivú. V sledovaných oblastiach záťaže uvedené 
hodnoty neprekročili kritické hodnoty faktorov, ale ani nedosiahli tieto kritické hodnoty, čo 
indikuje pocit psychickej pohody u zamestnancov.  

Z veľmi rozdielnych výsledkov subjektívne vnímanej PPZ je zrejmé, že iba malá skupina 
stewardov prežíva určitú časť svojej pracovnej činnosti ako zvýšenú psychickú záťaž, čo sme 
v stanovených hypotézach nepredpokladali. 
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HODNOCENÍ NEROVNOM ĚRNÉHO TEPELNĚ-VLHKOSTNÍHO 
MIKROKLIMATU 1  
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4Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Česká republika 
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Česká legislativa až donedávna neobsahovala požadavky na nerovnoměrné tepelně-
vlhkostní mikroklima. V pracovním prostředí jsou nejčastější příčinou nerovnoměrné radiačně 
konvekční zátěže (NRKZ) horké povrchy technologických zařízení (sklárny, hutě), zatím co 
v kancelářských a výrobních prostorách lehkého průmyslu se na NRKZ podílí především 
tepelné nebo chladové sálání od okenních ploch případně nevhodně seřízeného větrání a 
topení. Tepelné podmínky na pracovišti ovlivňují nejen pracovní pohodu zaměstnanců, ale 
mají zásadní vliv i na produktivitu práce a bezpečnost zaměstnanců (10, 13 – 15). Základní 
normou pro hodnocení vlivu NRKZ na tepelnou pohodu zaměstnanců v rámci EU je EN ISO 
7730 (2), která se opírá o subjektivní pocity zjištěné u velkých souborů osob. 

Cílem této práce bylo zjistit odezvu fyziologických ukazatelů a subjektivních pocitů 
pokusných osob (PO) při převážně duševní práci na nerovnoměrnou radiačně konvekční zátěž 
v experimentálních podmínkách v klimatické komoře a vypracovat a ověřit správnost dosud 
používaných kritérií, případně navrhnout kritéria nová. 

 
Metodika 

Fyziologické testy byly konány na souboru 24 žen, studentek Lékařské fakulty Ostravské 
univerzity, ve věku 20 až 23 let. Pokusy probíhaly v klimatické komoře Národní referenční 
laboratoře pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek při Zdravotním ústavu se 
sídlem v Ostravě a zahrnovaly měření fyzikálních faktorů tepelného prostředí, měření 

                                                 
1 Práce prezentuje výsledky projektu „Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému“ 
řešeného v rámci výzkumného záměru VÚBP, v.v.i. č. MPS0002595001: BOZP – zdroj zvyšování kvality 
života, práce a podnikatelské kultury. 
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fyziologické odezvy, sledování subjektivních pocitů pokusných osob a ovlivnění mentálního 
výkonu.  

Klimatická komora má vnitřní prostor 2 x 3 x 2 m (obr. 1). Upravený vzduch je 
dopravován do komory ze strojovny vzduchovodem skrze otvor rozměru 1 x 1 m ve stěně 
podélné osy a odváděn ve stěně na protilehlé straně. Komora umožňuje nastavení v širokém 
rozmezí rychlost vzduchu (va), teplotu vzduchu (ta) a relativní vlhkosti vzduchu (RH). 
Intenzita jednostranného sálání má maximum 200 W.m-2. 

 

 
Obr. 1. Schéma klimatické komory 

 

Pokusy byly rozděleny podle výsledné teploty kulového teploměru (tg) do tří etap (E I až 
E III). V E I byla zvolena tg = 19 °C, v E II tg = 22 °C a v E III tg = 25 °C. Rozdíl radiační 
teploty od sálajícího panelu (tr) a výsledné teploty kulového teploměru (tr – tg) v jednotlivých 
etapách znázorňuje tab. 1. Intenzita sálání (I) v jednotlivých pokusech se pohybovala 
v rozmezí od -97 do +153 W.m-2. Rychlost proudění vzduchu se pohybovala ve všech etapách 
v rozmezí 0,2 až 0,3 m.s-1, relativní vlhkost vzduchu se pohybovala ve fyziologickém rozmezí 
30 – 70 %. Tepelné podmínky v každé etapě byly zvoleny tak, aby byly optimální pro 
uniformní tepelnou zátěž sedícího subjektu (1). Tepelné podmínky v každé etapě jsou 
souborně uvedeny v tab. 1. 

PO byly oblečeny jednotně do jednoduchého oděvu, který v závislosti na tg (19 až 25 °C) 
měl tepelný odpor 1,0; 0,75 a 0,5 clo. Tepelný odpor oděvu byl stanoven podle ISO 9920 (3). 
PO byly obeznámeny s průběhem pokusů a pro hodnocení mentální výkonnosti na 
počítačových úlohách byly zacvičeny v optimálním prostředí, aby jejich výkon byl stabilní. 
Hodnocení mentální výkonnosti je součástí jiné práce (6). PO byly exponovány jednotlivým 
tepelným podmínkám vždy jednu hodinu. Po vstupu do komory se PO nejprve adaptovaly na 
experimentální podmínky po dobu 20 minut sezením u počítače. PO byly ve všech etapách 
obráceny obličeji k sálavému panelu. 
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Tab. 1. Přehled mikroklimatických podmínek během pokusů 

Etapa I (E I)  Etapa II (E II)  Etapa III (E III)  E I – E III 
tg 

[oC] 
trA  

[oC] 
trA  – tg 
[oC] 

tg 
[oC] 

trA  
[oC] 

trA  – tg 
[oC] 

tg 
[oC] 

trA  
[oC] 

trA  – tg 
[oC] 

I 
[W.m-2] 

16 - 3 16 - 6 16 -9 - 97 
19 ± 0 19 - 3 19 -6 - 80 
22 3 22 ± 0 22 -3 - 62 
25 6 25 3 25 ±0 - 44 
32 13 32 10 32 7 ± 0 
40 21 40 18 40 15 + 55 
46 27 46 24 46 21 + 99 

19 

53 34 

22 

53 31 

25 

53 28 + 153 

 
Fyzikální podmínky byly kontinuálně měřeny ve výši 110 cm nad podlahou u hlavy PO a 

v úrovni kotníků. Měřené fyzikální parametry: va, RH a tr, byly měřeny přístrojem Indoor 
Climate Analyzer type 1213 fy Bruel and Kjaer. Radiační teplota byla měřena jednak ve 
směru radiace (trA), jednak z opačného směru (trB). Výsledná teplota kulového teploměru (tg) a 
stereoteplota (tstereo) byly měřeny kulovým stereoteploměrem Jokl-Jirák (obr. 2) (8, 11). Jako 
stereoteplota je udávána teplota segmentu stereoteploměru orientovaného směrem k sálající 
ploše.  

 
 

Obr. 2. Kulový stereoteploměr Jokl-Jirák a sondy pro měření suché teploty a rychlosti proudění vzduchu.. 
 
Tab. 2. Sedmibodová stupnice  
tepelných pocitů (EN ISO 7730) 

Fyziologické parametry – srdeční frekvence (SF) a teplota 
kůže (tsk) byly měřeny průběžně a zaznamenávány 
v půlminutových intervalech do paměti počítače. Průměrná 
teplota kůže (tsk,prům) byla vypočítána jako vážený průměr ze 
šesti měřených hodnot (7). Teplota tělesného jádra byla měřena 
v ústech pod jazykem (tor) ihned po vstupu do komory a na 

konci pobytu v komoře. Na konci pobytu v komoře vyplnily PO dotazník, ve kterém uvedly 
jak celkové, tak lokální tepelné pocity. Byla použita sedmistupňová stupnice dle EN ISO 
7730 (2) (tab. 2). Vodní bilance byla určována z rozdílu váhy PO před vstupem do komor a 
bezprostředně po jejím opuštění. Během experimentu PO nepřijímaly žádnou potravu ani 
nápoje a rovněž nemočily. 

Body Pocit 
+ 3 Horko 
+ 2 Teplo 
+ 1 Mírně teplo 
 0 Neutrálně 
- 1 Mírně chladno 
- 2 Chladno 
- 3 Zima 
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Pro statistické vyhodnocení byla použita korelační a regresní analýza (hladina 
významnosti 5 %). Zpracování bylo provedeno v programu Stata v. 10 (5). 

Použité symboly: 
ta  teplota vzduchu [°C] va  rychlost vzduchu [m.s 

tg  výsledná teplota kulového teploměru [°C] RH  relativní vlhkost vzduchu [%] 
to  operativní teplota [°C] M  energetický výdej [W.m 

tr  radiační teplota [°C] tor  orální teplota [°C] 
trA  radiační teplota ze směru sálání [°C] tsk  teplota kůže [°C] 
trB  radiační teplota z protilehlé stěny [°C] tsk,prům  průměrná teplota kůže [°C] 
tstereo  stereoteplota [°C] Icl  tepelný odpor oděvu [clo] 
I  intenzita sálání [W.m R  Pearsonův korelační koeficient 
 

Výsledky 

Nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly v průměrných hodnotách SF a teploty 
tělesného jádra mezi jednotlivými pokusy v rámci etap ani mezi jednotlivými etapami. 
Rovněž ztráta vody potem a dýcháním v průběhu pobytu v komoře byla zanedbatelná a mezi 
jednotlivými pokusy i etapami nebyly statisticky významné rozdíly. 

Pro vyjádření tepelné nerovnoměrnosti prostředí používá ISO EN 7730 rozdíl radiační 
teploty ze směru sálající plochy a protilehlé plochy (trA – trB) (2). V naší práci jsme použili 
k vyjádření nerovnoměrnosti tepelného stavu prostředí rozdílu stereoteploty a výsledné 
teploty kolového teploměru (tstereo – tg). Použití stereoteploty je zdůvodněno velmi dobrou 
korelací jak mezi tstereo a trA (|R| = 0,994), tak mezi rozdíly hodnot (trA – trB) a (tstereo – tg) (|R| = 
0,985). Vztah mezi tstereo a tg je vyjádřen rovnicí (01), graficky uvedený vztah znázorňuje obr. 
3.  

 

 
 

Obr. 3. Vztah mezi rozdílem teplot (tstereo – tg) a (trA – trB) vypočítaný ze všech měření (va = 0,25 až 1,00 m.s-1) 
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Vztah mezi (trA – trB) a (tstereo – tg) je vyjádřen rovnicí (02). 

trA =  -23,30 + 3,11 · tstereo – 22,45 · v - 0,00196 · tg 
2 · to + 0,0386 · tstereo

2 · v (|R| =0,994)  (01) 
(tstereo - tg) = 0,218 (trA – trB) - 0,0948 [°C] (|R|=0,985)         (02) 

 
Vztah mezi celkovým pocitem tepla a fyziologickými ukazateli tepelného stavu 

organismu 

Vztah mezi celkovým pocitem tepla, vyjádřeným v sedmibodové stupnici (-3 = zima, +3 
= horko), a teplotou kůže měřenou na jednotlivých částech a průměrnou teplotou kůže, uvádí 
tab. 3. Celkový pocit tepla koreluje v rámci celého souboru nejlépe s tsk stehna (|R|=0,83), 
méně těsná je korelace mezi celkovým pocitem tepla a tsk předloktí (|R| = 0,72) a tsk lýtka (|R| 
= 0,64). Korelační koeficient pro vztah mezi tsk,prům a celkovým pocitem tepla v rámci celého 
souboru činí (|R| = 0,70) (tab. 3). 

 
Tab. 3. Celkový pocit tepla, vyjádřený v sedmibodové stupnici (-3 = zima, +3 = horko) v závislosti na teplotě 
kůže  

y = celkový pocit tepla, x = teplota kůže 
 

Vztah mezi celkovým pocitem tepla a fyzikálními faktory tepelného stavu prostředí 

Subjektivní pocit tepla koreluje dobře s hodnotou (tstereo – tg) jen v rámci jednotlivých etap 
(|R| = 0,63 až 0,95), v rámci celého souboru je však korelace velmi slabá (|R| = 0,45). Rovněž 
průměrná teplota kůže korelovala dobře s hodnotou (tstereo – tg) jen v rámci jednotlivých etap 
(|R| = 0,56 až 0,84), v rámci celého souboru je však korelace velmi slabá (|R| = 0,362).  

Výsledky multifaktorové analýzy 

Jelikož samotná hodnota (tstereo – tg) neposkytovala v rámci celého souboru uspokojivou 
korelaci jak s průměrnou teplotou kůže, tak se subjektivním pocitem tepla, byla provedena 
multifaktorová analýza, do níž byly zařazeny i další fyzikální respektive fyziologické 
ukazatele. 

Vztah mezi celkovým pocitem tepla a průměrnou teplotou kůže nejlépe vyjadřuje rovnice 
(03): 

Celkový pocit = -20.63 + 0,08 (tsk,čelo – tsk,lýtko)
2 + 0,67 tsk,prům – 0,02 tsk,čelo (tsk,čelo – tsk,lýtko)  

(|R| = 0,815)               (03) 

Vztah mezi fyzikálními faktory prostředí a tsk,prům nejlépe vyjadřuje rovnice (04):  

tsk,prům = 25, 38 + 0,55 Icl + 0,01 RH + 0.29 to+ 0,03 (tstereo – tg) (|R| = 0,959)     (04) 

 

Teplota kůže |R| Celkový pocit tepla 
Čelo 0,44 y = -0,0898x2 + 6,3751x - 113,03 
Hrudník 0,05 y = 0,0107x2 - 0,693x + 10,989 
Záda 0,69 y = 0,6213x2 - 41,627x + 696,94 
Předloktí 0,72 y = -0,3991x2 + 26,435x - 437,41 
Stehno 0,83 y = -0,0522x2 + 3,7125x - 64,828 
Lýtko 0,64 y = 0,1772x2 - 10,515x + 155,62 
tsk,prům  0,70 y = -0,1441x2 + 9,9549x - 171,31 
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Vztah mezi (tstereo – tg) a celkový pocit tepla nejlépe vyjadřuje rovnice (05):  

Celkový pocit = -2,19 – 0,93 Icl - 0,05 (tstereo – tg) + 10,88 va (|R| = 0,84)       (05) 

Jelikož EN 7730 vychází při hodnocení nerovnoměrnosti tepelného prostředí z rozdílu 
radiačních hodnot dvou protilehlých ploch (trA – trB), vypočítali jsme rovnici i pro vztah mezi 
celkovým pocitem tepla a hodnotou (trA – trB). Uvedený vztah nejlépe vyjadřuje rovnice (06): 

Celkový pocit = -2,46 – 0,89 Icl – 0,024 (trA-trB) + 11,5.va (|R| = 0,84)       (06)  

Multifaktorová analýza prokázala, že při zohlednění dalších ukazatelů tepelně-vlhkostního 
mikroklimatu, existuje dobrá korelace jak mezi fyzikálními faktory prostředí a subjektivním 
vnímáním pocitem tepla, tak mezi oběma výše uvedeným faktory a fyziologickou odezvou 
organismu. Na základě tohoto zjištění byla rovnice (05) využita k sestavení nomogramu, 
vyjadřujícímu vztah mezi pocitem tepla a (tstereo – tg) pro tg 19 až 25 °C, va = 0,2 m.s-1 a 
tepelný odpor oděvu 0,5 až 1 clo (obr. 4). Obr. 5 vyjadřuje stejný vztah mezi pocitem tepla a 
(trA – trB) odvozený ze vztahu podle rovnice (06). Rovnice (05) byla dále využita k výpočtu 
tabulek přípustných hodnot tepelné nerovnoměrnosti prostředí pro pracoviště třídy práce I 

(energetický výdej M = ≤ 80 W.m-2) a třídy práce IIa (M = 81 až 105 W.m-2) (12), (tab. 4a a 
4b). 

Obr. 4. Vztah mezi pocitem tepla a hodnotou (tstereo – tg) vyjádřený rovnicí (05). 
 
Horizontální nerovnoměrnost tepelně vlhkostního mikroklimatu 

Limitní hodnoty pro pracoviště třídy I a IIa byly stanoveny (v souladu s ISO EN 7730, 
tab. A 1 tohoto standardu (2) rozdílně pro pracoviště kategorie A a B (pracoviště s vysokými 
nároky na tepelný komfort prostředí) a pro pracoviště kategorie C (pracoviště s běžnými 
požadavky na tepelný komfort prostředí). Pro kategorii A a B byl stanoven limit pro pocit 
tepla v rozsahu ±0,5 od hodnoty optimální, pro kategorii C byl zvolen limit v rozsahu ±0,7 od 
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hodnoty optimální. Souborně jsou experimentálně zjištěné mezní hodnoty pro horizontální 
tepelnou nerovnoměrnost prostředí uvedeny v tab. 4a a 4b. 
 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5

Pocit 

t s
te

re
o

 -
t g

  
[°

C
]

tg=19°C, Icl=1,00 clo

tg=22°C, Icl=0,75 clo

tg=25°C, Icl=0,50 clo

 
Obr. 5. Vztah mezi pocitem tepla a hodnotou (trA-trB) vyjádřený rovnicí (06). 

 
Tab. 4a. Přípustné horizontální rozdíly proti chladnému povrchu mezi stereoteplotou a výslednou teplotou 
kulového teploměru (tstereo – tg) na úrovni hlavy pro práci třídy I a IIa vykonávanou na nevenkovních 
pracovištích. Kategorie A a B platí pro pracoviště s požadovanou vysokou a střední kvalitou prostředí (pocit 
tepla v rozsahu ±0,5). Kategorie C platí pro ostatní pracoviště s běžnými nároky na kvalitu prostředí (poct tepla 
v rozsahu ±0,7). Při tstereo < tstereo,opt narůstá pocit chladu, při tstereo > tstereo,opt narůstá pocit tepla i když celkový 
pocit zůstává v oblasti příjemných (nebo alespoň přijatelných) hodnot. Pro srovnání jsou uvedené hodnoty 
doporučené normou ISO 7730. 

Vůči chladnému povrchu 
Kategorie A, B Kategorie C 

tg na 
úrovni 
hlavy 
[°C] 

tstereo 

[°C] 
tstero – tg 

[°C] 
ISO  

trA  - trB [°C] 
tstereo 

[°C] 
tstereo – tg 

[°C] 
ISO 

trA  – trB [°C] 
19 19,4 0,4 18,1 - 0,9 
20 20,1 0,1 18,8 - 1,2 
21 20,7 - 0,3 19,4 - 1,6 
22 22,9 - 0,9 19,8 - 2,2 
23 24,6 - 1,6 20,1 - 2,9 
24 21,5 - 2,5 20,2 - 3,8 
25 21,4 - 3,6 20,1 - 4,9 
26 21,4 - 4,6 19,8 - 6,2 
27 20,9 - 6,1 19,6 - 7,4 
 tstereo,opt = 21,5 °C 

2,1 

tstereo,opt = 20 °C 

2,7 

 
b) Vertikální nerovnoměrnost tepelného prostředí: 

Limitní hodnoty pro vertikální tepelnou nerovnoměrnost, vyjádřenou přípustným rozdílem 
tg na úrovni hlavy a tg na úrovni kotníků pro jednotlivé hodnoty tg na úrovni hlavy, jsou 
uvedeny v tab. 5. 
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Tab. 4b. Přípustné horizontální rozdíly proti teplému povrchu mezi stereoteplotou a výslednou teplotou kulového 
teploměru (tstereo – tg) na úrovni hlavy pro práci třídy I a IIa vykonávanou na nevenkovních pracovištích. 
Kategorie A a B platí pro pracoviště s požadovanou vysokou a střední kvalitou prostředí (poct tepla v rozsahu 
±0,5). Kategorie C platí pro ostatní pracoviště s běžnými nároky na kvalitu prostředí (poct tepla v rozsahu ±0,7). 
Při tstereo < tstereo,opt narůstá pocit chladu, při tstereo > tstereo,opt narůstá pocit tepla i když celkový pocit zůstává 
v oblasti příjemných (nebo alespoň přijatelných) hodnot. Pro srovnání jsou uvedené hodnoty doporučené normou 
ISO 7730. 

Vůči teplému povrchu 
Kategorie A, B Kategorie C 

tg na 
úrovni 
hlavy 
[°C] 

tst 

[°C] 
(tstereo -tg) 

[°C] 
ISO 

(trA– trB) [°C] 
tst 

[°C] 
(tstereo– tg) 

[°C] 

ISO 
(trA– trB) 

[°C] 
19 25,8 6,8 27,1 8,1 
20 26,6 6,6 27,9 7,9 
21 27,2 6,2 28,5 7,5 
22 27,6 5,6 28,9 6,9 
23 27,9 4,9 29,2 6,2 
24 27,9 3,9 29,3 5,3 
25 27,9 2,9 29,2 4,2 
26 27,9 1,9 29,2 3,2 
27 27,6 0,6 28,9 1,9 
 tstereo,opt = 28 °C 

4,9 

tstereo,opt = 29 °C 

7,5 

 
Tab. 5. Přípustný rozdíl mezi teplotou kulového teploměru na úrovni hlavy (tg hlava) a na úrovni kotníků (tg 
kotník) pro výslednou teplotu kulového teploměru na úrovni hlavy 19 až 25 °C. Kategorie A a B platí pro 
pracoviště s požadovanou vysokou a střední kvalitou prostředí (poct tepla v rozsahu ±0,5). Kategorie C platí pro 
ostatní klimatizovaná a přirozeně a nuceně větraná pracoviště (poct tepla v rozsahu ±0,7). Pro srovnání jsou 
uvedené hodnoty doporučené normou ISO 7730.  

Kategorie A, B Kategorie C tg na úrovni 
hlavy 
[°C] 

tg kotník – tg hlava  
[°C] 

ISO 
∆ta 

tg kotník – tg hlava  
[°C] 

ISO 
∆ta 

19 0,0 -0,5 
20 0,0 -1,0 
21 0,0 -1,5 
22 -0,5 -2,0 
23 -1,5 -3,0 
24 -2,5 -3,5 
25 -3,5 

< 3°C 
 

-4,5 

< 4°C 

Všechny 0,003tg
3 – 0,116tg

2 +1,036tg 0,003tg
3 – 0,093tg

2 + 0,851tg 

∆ta = rozdíl mezi ta v úrovni hlavy a ta v úrovni kotníků. 
  

Diskuse 

V české legislativě dosud zcela chyběly podklady pro hodnocení nerovnoměrné tepelné 
zátěže. Tento nedostatek řeší novela Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., č. 93/2012 Sb. (4), která 
vychází z výsledků této studie. Na rozdíl od ISO normy (2), která se opírá o subjektivní 
hodnocení pocitu tepla u sledovaného souboru osob, námi navržené hodnoty jsou podloženy 
jak subjektivními pocity, tak fyziologickou odezvou organismu. Do studie jsme zařadili 
úmyslně pouze ženy, jelikož v předchozí pilotní studii se ukázalo, že ženy jsou citlivější na 
změny mikroklimatu a jako optimální volí hodnoty asi o 1 °C vyšší než muži. Tento rozdíl 
nebyl podmíněn rozdílným charakterem oděvu, jelikož jak muži, tak ženy měly oblek 
naprosto shodný (9). Z výsledků předložené studie vyplývá, že samotná hodnota (trA – trB) 
nebo (tstereo – tg) není uspokojivým ukazatelem pro hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže i 
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když z hlediska energetického a tepelného odporu oděvu byly tepelné podmínky v každé 
etapě optimální pro uniformní tepelnou zátěž sedícího subjektu. Ukázalo se, že pro výsledný 
pocit tepla hraje významnou roli kromě (tstereo – tg) i teplota a rychlost proudění vzduchu. 
Z našich výsledků vyplývá, že při horizontální tepelné nerovnoměrnosti nebude ve všech 
podmínkách vyhovovat vůči chladnému povrchu normou ISO doporučené rozpětí (trA – trB) 
pro kategorii A až C 2,1 až 2,7 °C, resp. vůči teplému povrchu v rozsahu 4,9 až 7,5 °C, ale 
přípustné hodnoty (trA – trB) resp. (tstereo – tg) se budou měnit v poměrně širokém rozmezí 
v závislosti na tg v úrovni hlavy. Obdobně při vertikální nerovnoměrnosti bude při tg v úrovni 
hlavy 19 °C vnímán jako přijatelný nižší rozdíl mezi tg na úrovni hlavy a kotníků než při tg 
25 °C. 

 

Závěr 

Výsledky fyziologické studie prokázaly, že nerovnoměrná radiačně-konvekční zátěž, 
vyjádřená jak hodnotou (tstereo – tg), tak hodnotou (trA – trB), koreluje velmi dobře jak se 
subjektivními pocity tepla, tak s fyziologickými ukazateli tepelného stavu organismu, pokud 
jsou zohledněny i další fyzikální, resp. fyziologické ukazatelé. Rovnice, vyjadřující vztah 
mezi (tstereo – tg) a pocitem tepla pokusných osob, byla využita k návrhu tabulek přípustných 
hodnot nerovnoměrné radiačně-konvekční zátěže pro energeticky málo náročnou práci třídy 
práce I a IIa. V souladu s ISO EN 7730 byly navrženy limity rozdílně pro pracoviště 
s vysokými nároky na tepelný komfort prostředí (pracoviště kategorie A a B) a pracoviště 
s běžnými požadavky na tepelný komfort prostředí (kategorie C). 
 
Poděkování: Autoři děkují panu Kiliánovi ze Zdravotního ústavu Ostrava za technickou 
spolupráci při řešení projektu. 
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Vzhledem k nárůstu profesionálních onemocnění horních končetin z vibrací  
a z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže u zaměstnanců Ministerstva obrany, jsme se 
zaměřili na sledování faktorů potencionálně rizikových pro vznik těchto nemocí. Riziko 
vibrací a nadměrné fyzické zátěže, převážně lokální svalové zátěže, je prokázané a daná 
normovaná měření je mnohokrát potvrdila. Cílem naší práce bylo posouzení vlivu chladu a 
vlhka na vznik profesionálních onemocnění horních končetin. K sledování jsme si vybrali 
práci dřevorubce.  

Pracovní charakteristika  
Práce dřevorubce obnáší převážně manipulaci s jednomužnou motorovou pilou. Vlastní 

pracovní činnost v lese se skládá z kácení vzrostlých starých stromů a jejich odvětvování, z 
prořezávky a z probírky náletových dřevin. V rámci osmihodinové směny pracuje dřevorubec 
s motorovou pilou cca 5 hodin. Ve zbylém čase dělá přípravné práce jako doplňování paliva, 
oleje, přecházení na jiné stanoviště apod. a dodržuje povinné bezpečnostní přestávky z 
důvodu snížení expozice vibracím. Práce probíhá v různých pracovních polohách, nejčastěji 
v předklonu, často se zaujímáním nefyziologických poloh horních končetin i celého těla. Za 
nejobtížnější část práce je považováno kácení vzrostlých stromů pro přípravu holin k výsadbě 
nového lesa. Tato těžba je náročná z důvodu síly kácených stromů a velké fyzické zátěže při 
odvětvování. Práce v lese jsou prováděny celoročně, to znamená i v zimním období. Práce se 
přerušují pouze v případě velmi nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou silný vítr a 

silný déšť nebo při poklesu korigované teploty vzduchu pod minus 30 °C. 

Legislativa  

− Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, definuje postup při 
kategorizace prací a evidenci rizikových prací (1). 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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− Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, definuje zátěž chladem, stanovuje hygienický limit, jeho zjišťování a 
hodnocení, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů. Dále 
stanovuje minimální opatření k ochraně zdraví a bližší podmínky poskytování ochranných 
nápojů (2).  

− Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, 
stanovuje kritéria pro zařazení prací do kategorií (3).  
  
Metodika  

Pro stanovení hodnot a prostorového rozložení teploty na povrchu, rychlost a 
bezrizikovost bylo měření provedeno pomocí termovizní metody zjišťování teplotních polí na 
povrchu materiálů pomocí měření intenzity infračerveného záření (pro bezdotykové měření 
teploty se využívá elmg záření od 0,4 do 25 µm).  

Výhody a možnosti termovizní metody pro posouzení zátěže chladem byly nejprve 
ověřeny v laboratorních podmínkách (viz. obr. 1 – 5). Následně bylo provedeno měření v 
reálném prostředí (viz. obr. 6 – 10).  

 

 

Obr. 1. Ochranné pracovní rukavice Obr. 2. Měření tepelné propustnosti rukavic (suchá, 
vlhká) – čas 0:00min 

 

 

Obr. 3. Měření tepelné propustnosti rukavic  
(suchá, vlhká) – čas 42:00min 

Obr. 4. Měření tepelné propustnosti rukavic  
(suchá, vlhká) – čas 77:00min 
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         Obr. 5. Křivka chladnutí (suchá, vlhká) 

 
Hygienické posouzení a měření v terénu  

Práce dřevorubce je zařazena rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví do třetí 
kategorie rizikové z důvodu expozice proměnnému hluku a vibracím přenášeným na ruce. 
Dále je práce zařazena zaměstnavatelem do druhé kategorie pro zátěž chladem. 

Při hygienickém posouzení práce dřevorubce jsme se zaměřili na dodržování povinností 
stanovených platnou legislativou České republiky a to zejména na dodržování minimálních 
opatření k ochraně zdraví při práci, poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek, 
vedení evidence rizikových prací a provádění preventivních prohlídek.  

Dále jsme provedli dotazníkové šetření, měření makroklimatických podmínek dle 
normových požadavků a bezkontaktní měření metodou zjišťování teplotních polí na povrchu 
ochranných pracovních rukavic a přímo na kůži rukou.  

 

 

Obr. 6. Práce dřevorubce – místo měření Obr. 7. Měření v terénu pomocí termovizní kamery 
 

Výsledky měření a šetření v terénu  

Šetření obsahovalo provedeno opakované zhodnocení tepelné zátěže a tepelného komfortu 
pomocí subjektivních posuzovacích stupnic dle ČSN ISO 10551 Ergonomie tepelného 
prostředí (stupnice tepelného vnímání, tepelného komfortu, tepelné preference, přijatelnosti a 
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stupnice snesitelnosti). V průměru pracovníci soudili, že jejich vlastní tepelný stav se blíží 
tepelné neutralitě a medián jejich odpovídajícího posouzení byl mírně diskomfortní.  

 

 

Obr. 8. Měření v terénu pomocí termovizní kamery 

  

Obr. 9. Měření teploty povrchu ochranných rukavic (nová) a teploty kůže ruky ihned po fyzické zátěži 

  

Obr. 10. Měření teploty povrchu ochranných rukavic (opotřebovaná) a teploty kůže ruky ihned po fyzické zátěži 

 
Bylo posouzeno a interpretováno riziko fyziologických omezení či diskomfortu při práci 

v chladném klimatickém prostředí dle ČSN EN ISO 15265 Ergonomie tepelného prostředí. 
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Výsledky měření termovizní metodou jsou průběžně zpracovávány. Z předběžných 
výsledků vyplývá, že nedochází k výraznému snížení teploty povrchu kůže rukou při působení 
nízkých teplot vzduchu.  

 
Závěr  

Dle předběžných výsledků měření usuzujeme, že faktor chladu nemá dominantní vliv na 
riziko vzniku profesionálního onemocnění z přetížení a z působení vibrací při práci 
dřevorubce, ani v extrémně nízkých teplotních podmínkách z důvodu velké fyzické náročnosti 
práce. 
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BIOLOGICKÝ MARKER GENOTOXICKÝCH FAKTOR Ů (CAPL), 
PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE CYTOSTATIK ŮM A KOU ŘENÍ 

 
 

J. Kůsová, M. Kašová, H. Tomášková 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Česká republika 
 
 
 

Získané chromosomální aberace jako výstup konvenční techniky cytogenetického 
vyšetření s názvem cytogenetická analýza periferních lymfocytů (CAPL) jsou pokládány za 
marker expozice a biologických účinků genotoxických (nejčastěji mutagenních, 
karcinogenních) faktorů prostředí (1, 2, 6). 

Skrz krev (nezachycuje pouze aktuální – den až týden – situaci, nýbrž expozici za cca 
poslední tři měsíce) odebranou od pracovníka, exponovaného in vivo reálnou směsí faktorů, 
jsou zjišťovány změny ve struktuře chromosomů, vyvolané právě spolupůsobením reálných 
faktorů prostředí na úrovni biologické reakce organismu na celou komplexní směs. U 
expozice cytostatikům obecně je vzhledem k jejich různému působení, různým bodům, 
prostřednictvím kterých preparát biologicky omezuje růst buněk (poškození DNA – např. 
alkylací, působením volných radikálů, antimetabolity; inhibitory topoizomeráz, jiných 
důležitých enzymů; narušení mitotického vřeténka; ovlivnění angiogeneze, event. buněčných 
receptorů apod.), nejdůležitější efekt celé komplexní směsi, protože se na různých 
pracovištích používají různá cytostatika. O jejích vzájemném biologickém působení, kterému 
je vystaven personál, zatím mnoho nevíme.  

V souvislosti s epidemiologickými studiemi, prokazujícími kauzální vztah mezi vysokou 
úrovní chromosomálních aberací (vyjádřenou v % aberantních buněk – % AB.B.) a zvýšeným 
rizikem vzniku nádorového onemocnění (3, 4, 5, 7, 8), byla CAPL jako marker biologických 
účinků mutagenních a karcinogenních látek v posledních letech využívána i v oblasti ochrany 
zdraví při práci, konkrétně v rámci preventivních prohlídek na (orgánem ochrany veřejného 
zdraví) vybraných pracovištích s expozicí látkami s pozdním účinkem. 

Cílem stávající práce bylo získat průměrné skupinové hodnoty chromosomálních aberací 
pro různé režimy expozice cytostatikům a pro deklarované kuřáky a nekuřáky a ty vzájemně 
porovnat.  
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Materiál a metody 

Anonymizované výsledky jmenovaného cytogenetického vyšetření (CAPL), provedené 
laboratoří genetické toxikologie ZÚ se sídlem v Ostravě (2009 – pololetí 2012) v rámci 
preventivních prohlídek, byly použity pro statistické hodnocení skupin pracovníků 
exponovaných při výrobě cytostatik, při jejich přípravě ke klinickému použití v lékárnách a 
při jejich aplikaci na klinických odděleních (onkologiích). Výběr pracovníků k vyšetření byl 
prováděn patřičným lékařem závodní preventivní péče (od dubna 2012 v souladu se zákonem 
373/2011 Sb. pracovně lékařskou službou), resp. zaměstnavatelem. Laboratoř obdržela 
k vyšetření vzorek krve společně s průvodkou, z jejichž údajů bylo možno pracovníky zařadit 
podle výše hodnocených kritérií. 

Konkrétní sledovaná pracoviště:  

− Výroba cytostatik (např. paklitaxel) a imunomodulátorů (např. cyklosporin, takrolimus, 
mofetil) – TEVA Czech Industries, s.r.o., (645 osob). Farmaceutická firma, vznikla 
z dřívější Galeny Opava, od r. 2006 součástí nadnárodní společnosti TEVA 
Pharmaceutical Industries se sídlem v Izraeli s celosvětovou působností – Amerika, 
Evropa, Asie – a ročním obratem ve stovkách miliard amerických dolarů. 

− Dozorovaná zdravotnická zařízení – pracovníci lékáren a onkologických oddělení (FN 
Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, SZZ Krnov, Slezská nemocnice Opava, nemocnice 
Nový Jičín – 290 osob).  

Sestavené skupiny byly podrobeny hodnocení pomocí statistického programu Stata v. 10 
(základní deskriptivní statistika). Eventuální rozdíly mezi skupinami byly hodnoceny pomocí 
neparametrického Kruskal-Wallisova testu. 

 
Výsledky a diskuse 

Skupinové hodnocení pracovníků při výrobě cytostatik (TEVA Czech Industries, s.r.o.) je 
znázorněno na obr. 1. Vzhledem k uváděným expozicím jak samostatně cytostatikům, tak 
samostatně imunomodulátorům, dále kombinaci zmíněných dvou faktorů a v mnohem menší 
míře i prachu karcinogenních dřev, jsou v grafu zobrazeny hodnoty pro všechny jmenované 
skupiny. Mezi těmito skupinami je výrazně nižší hodnota chromosomálních aberací u 
expozice prachu karcinogenních dřev. Výsledek Kruskal-Wallisova testu byl v tomto případě 
hraniční – na hladině významnosti 5,11 %. 

Obr. 2 uvádí skupinové hodnocení pracovníků zdravotnických zařízení s rozlišením 
expozice na klinických (onkologických) odděleních a v lékárnách. Celkově ve všech 
sledovaných zařízeních, i když tato hodnota pro osoby pracující v lékárnách byla nižší, nebyl 
zjištěn statisticky významný rozdíl. Avšak při samostatném hodnocení velké fakultní 
nemocnice, v níž část lékárny pro přípravu cytostatik podléhá speciálnímu režimu (biohazard 
boxy, celotělové ochranné oděvy pracovníků), byl rozdíl mezi pracovníky lékárny a ostatními 
zdravotnickými pracovníky signifikantní (obr. 3).  
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Poznámka ke grafům: čísla, přiřazena jednotlivým sloupcům, označují počet osob ve 
skupině; chybové úsečky 95% CI a * signifikantní rozdíl. 

 
Obr. 1. Skupinové hodnocení pro pracovníky TEVA Czech Industries, s.r.o. 

 

  
 

Obr. 2. Skupinové hodnoty pro pracovníky všech 
zdravotnických zařízení 

 
Obr. 3. Skupinové hodnoty pro pracovníky FNO 

 
Pokud srovnáme skupinové hodnoty markeru biologických účinků cytostatik při jejich 

výrobě a při jejich použití ve zdravotnických zařízeních, pak se tyto dvě skupiny významně 
neliší (obr. 4). Je však třeba zdůraznit, že v jednotlivých skupinách neznáme konkrétní 
používaná cytostatika, tím méně jejich množství či poměry. V grafu je zároveň uvedena 
(čarou) úroveň chromosomálních aberací pro dospělou neexponovanou populaci obyvatel 
Ostravska, která leží pod hodnotami pro profesionálně exponované skupiny. 

Poznámka: V r. 2005 a 2007 participovala naše laboratoř Zdravotního ústavu v Ostravě na 
tzv. celostátním monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, 
který monitoroval zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám 
v několika lokalitách ČR. Vedle Ostravy byla v uvedeném období sledována Praha, Liberec, 
Kroměříž a Uherské Hradiště. Výsledná skupinová hodnota CAPL pro dospělé profesionálně 
neexponované obyvatele Ostravy byla v obou letech na úrovni 1,81 %, respektive 1,82 % 
AB.B. a signifikantně se nelišila od skupinové hodnoty v ostatních lokalitách. 
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Obr. 4. Srovnání skupinových hodnot pro výrobu cytostatik (TEVA)  

a expozici cytostatikům ve zdravotnických zařízeních 
  

 
Obr. 5. Skupinové hodnocení (TEVA) pro nekuřáky, 

kuřáky a silné kuřáky 

 
Obr. 6. Skupinové hodnocení (FNO) pro nekuřáky, 

kuřáky a silné kuřáky 

 
Obr. 7. Skupinové hodnocení kuřáků a nekuřáků v zdravotnických zařízeních 

 
Rovněž mezi osobami, uvádějícími, kolik cigaret denně vykouří (0 = nekuřák; 5 a více = 

kuřák; 10 a více = silný kuřák), nebyly zjištěny rozdíly ve skupinové úrovni chromosomálních 
aberací. Pouze při samostatném hodnocení pracovníků při výrobě cytostatik byl zjištěn 
signifikantní rozdíl mezi nekuřáky (74,4 %) a silnými kuřáky, nikoli mezi nekuřáky a kuřáky 
(25,6%) (obr. 5, 6, 7). Ve skupině zdravotníků přiznalo kouření 18 % pracovníků. 
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Závěry  

učiněné na základě statistického zpracování laboratorních výsledků, získaných od osob, 
které v uvedeném období prošly preventivní prohlídkou, jsou následující: 

1. Při vzájemném statistickém porovnání markeru biologických účinků cytostatik (CAPL) 
u skupin pracovníků exponovaných cytostatikům při jejich výrobě, přípravě v lékárnách a 
aplikaci na klinických odděleních, nebyly zjištěny významné rozdíly. S výjimkou pracovníků 
FN Ostrava, u nichž byla potvrzena statisticky významně vyšší úroveň chromosomálních 
aberací u klinických pracovníků ve srovnání s pracovníky lékárny.  

2. Rovněž se v úrovni získaných chromosomálních aberací nelišili profesionálně 
exponovaní kuřáci od nekuřáků. Pouze u pracovníků TEVA Czech Industries, s.r.o., 
vykazovali signifikantně vyšší hodnotu tzv. silní kuřáci ve srovnání s nekuřáky. 

3. Úroveň chromosomálních aberací byla u skupin profesionálně exponovaných osob 
vyšší ve srovnání s neexponovanou dospělou populací Ostravska.  
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RESPIRAČNÁ TOXICITA SKLENÝCH VLÁKIEN 1 
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Hlavné oblasti použitia sklených vlákien sú izolácie administratívnych budov a rodinných 
domov, zvukovoizolačné materály a vetracie šachty, izolácie potrubí, vzduchové a 
kvapalinové filtre, strešné izolácie, izolácie pre autá, lietadlá, maringotky, chladničky, 
domáce sporáky atď. Textilné vlákna sa používajú hlavne na závesy a záclony, ale aj sitá, 
elektrické priadze, strešné lepenky, krytiny, vystužovanie plastov, papiera, gumy atď. Jemná 
sklená vlna nachádza využitie vo výrobkoch vysokých technológií, ako sú špeciálne filtračné 
papiere, súčasti batérií, izolačné materiály pre kozmonautiku atď. Najviac sú profesionálne 
exponovaní pracovníci vo výrobe, pri rezaní a balení týchto vlákien, v stavebnom priemysle 
pri inštalácii alebo odstraňovaní izolácií. 

Priemyselné minerálne vláknité prachy, kde patria aj sklené vlákna, sa používajú v 
mnohých priemyselných odvetviach a predstavujú nepriaznivé faktory v pracovnom 
a životnom prostredí. Sklené vlákna (SV) sú amorfnej povahy a používajú sa ako jedna 
z možností náhrady za azbest. 

Choroby pľúc (obštrukčné, fibrotické, nádorové), ktoré sú dôsledkom znečisteného 
ovzdušia (pevné aerosóly vrátane mnohých prachov vláknitého aj nevláknitého pôvodu) majú 
vzostupný trend. Z toho dôvodu je dôležité prispieť k poznaniu vplyvu konkrétnych faktorov 
životného prostredia na výskyt pľúcnych ochorení, a to aj v dôsledku expozície pevným 
aerosólom, ako sú priemyselné prachy. V konečnom dôsledku by tieto informácie mali viesť 
k preventívnym opatreniam, ktoré by výskyt a závažnosť týchto chorôb obmedzili. 

 

                                                 
1Táto práca bola podporovaná v rámci projektu APVV – Respiračná toxicita a patomechanizmus 
pľúcnych ochorení vzniknutých po expozícii priemyselným minerálnym vláknitým prachom – 
substitútom za azbest (APVV -21-01110). 
 

Životné podmienky a zdravie, 2013 



 331

Cieľom našej štúdie bolo: 

− zistiť ako sklené vlákna ovplyvňujú zápalové a cytotoxické parametre bronchoalveolárnej 
laváže (BAL) v akútnej fáze (48 h) a v subchronických fázach (30 a 90 dní po 
intratracheálnom podaní), 

− určiť koreláciu medzi dobou expozície a hodnotami vybraných BAL parametrov u 
potkanov exponovaných skleným vláknam v porovnaní s kontrolnou skupinou.  

 
Materiál a metódy 

Kontrolnej skupine zvierat (potkany typu Wistar) sme intratracheálne instilovali 0,4 ml 
fyziologického roztoku/zviera. Ďalšej skupine zvierat sme intratracheálne instilovali 4 mg 
sklených vlákien v 0,4 ml fyziologického roztoku/zviera. Po 48 hodinách, 30 a 90 dňoch od 
instilácie sme im urobili výplach pľúc (pod i. p. thiopentalovou narkózou – 150 mg/1kg) 
a stanovili vybrané zápalové a cytotoxické parametre bronchoalveolárnej laváže (BAL) a 
histológiu pľúcneho tkaniva: 

− celkový počet monocytov a alveolárnych makrofágov (AM) v BAL, 

− diferenciálny obraz BAL (% polymorfonukleových leukocytov (PMNL), AM, lymfocytov 
(LY), 

− % nezrelých foriem AM,  

− % dvojjadrových buniek BAL,  

− fagocytovú aktivitu AM, 

− viabilitu AM.  

Rozmer intratracheálne podaných sklených vlákien v experimente: L (dĺžka) 22,6 µm 
(SD = 13,6), d (hrúbka) 1,1 µm (SD = 0,85). 

Chemické zloženie: SiO2 – 57,5 %, Na2O – 14,95 %, B2O3 – 8,75 %, CaO – 7,5 %, Al2O3 

– 5,1 %, MgO – 4,13 %, K2O – 1,06 %, SO3 – 0,12 %, F – 0,83 %, Fe2O3 – 0,07 %, TiO2 – 
0,01 %, ZrO2 – 0,03 %. 

Na štatistické spracovanie údajov sme použili neparametrický Mann-Whitneyho U test s 
použitím softvéru XLSTAT.  

  
Výsledky 

Bunky z diferenciálneho obrazu BAL po expozícii skleným vláknam sú vo všetkých 
časových úsekoch v porovnaní s kontrolnou skupinou štatisticky významne zmenené (znížené 
percentuálne zastúpenie AM a zvýšené % Ly a PMN) (tab. 1).  

Celkový počet AM a Le v BAL bol oproti kontrolným hodnotám po 2 a 30 dňoch od 
podania zvýšený (štatisticky významne v akútnej fáze u Le) a po 90 dňoch od instilácie TiO2 
sa znížil. Percento nezrelých foriem AM v BAL bolo oproti kontrole štatisticky významne 
zvýšené vo všetkých 3 sledovaných fázach (tab. 2). Percentuálne zastúpenie dvojjadrových 
buniek bolo oproti kontrole zvýšené vo všetkých časových úsekoch – významne po 30 a 90 
dňoch od podania nanočastíc. 
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Tab. 1. Diferenciálny obraz BAL buniek po 2-, 30- a 90-dňovej expozícii (hodnoty predstavujú mediány a 25. 
a 75. percentily; *p < 0,05) 

Diferenciálny 
obraz BAL 

Časová 
expozícia 

[dni] 

Kontrolná skupina  
0,2 ml/ zviera 

fyziologického roztoku 

Sklené vlákna 0,4 mg 
GF v suspenzii/zviera 

Významnosť 
(pokles / nárast 
oproti kontrole) 

2 
96,5 

(95,0; 98,0) 
66,0 

(62,0; 69,0) 
↓ *0,004 

30 
97,5 

(97,0; 98,0) 
81,0 

(74,0; 86,0) 
↓ *0,004  AM [%] 

90 
98,0 

(98,0; 98,0) 
79,5 

(78,0; 80,0) 
↓ *0,004 

2 
2,0 

(1,0; 4,0) 
31,0 

(24,0; 34,0) 
↑ *0,004 

30 
1,5 

(1,0; 2,0) 
14,0 

(10,0; 20,0) 
↑ *0,004 PMN [%] 

90 
1,0 

(1,0; 1,0) 
14,0 

(13,0; 15,0) 
↑ *0,003 

2 
1,0 

(1,0; 1,0) 
3,5 

(3,0; 7,0) 
↑ *0,003 

30 
1,0 

(1,0; 1,0) 
5,0 

(4,0; 6,0) 
↑ *0,013 Ly [%] 

90 
1,0 

(1,0; 1,0) 
7,0 

(7,0; 7,0) 
↑ *0,002 

 
Tab. 2. Zápalové parametre BAL po 2-, 30- a 90-dňovej expozícii (hodnoty predstavujú mediány a 25. a 75. 
percentily; *p < 0,05) 

Parametre BAL 
Časová 

expozícia 
[dni] 

Kontrol. skupina  
0,2 ml/ zviera 

fyziologického roztoku 

Sklené vlákna  
0,4 mg GF  

v suspenzii/zviera 

Významnosť 
(pokles / nárast 
oproti kontrole) 

2 
2677,5 

(2250,0; 2880,0) 
4512,3 

(2835,0; 4929,5) 
↑ 0,054 

30 
3246,3 

(3017,5; 4802,5) 
5090,0 

(4815,0; 5220,0) 
↑ 0,055 

Celkový počet 
AM v BAL (103) 

90 
3588,8 

(3372,5; 4185,0) 
3240,0 

(3145,0; 3782,5) 
↓ 0,337 

2 
2862,5 

(2385,0; 3105,0) 
5105,0 

(3285,0; 5801,0) 
↑ * 0,01 

30 
3718,75 

(3200,0; 5015,0) 
5652,5 

(5265,0; 5780,0) 
↑ 0,078 

Celkový počet Le 
v BAL (103) 

90 
3698,8 

(3515,0; 4320,0) 
3542,5 

(3285,0; 4335,0) 
↓ 0,749 

2 
6,5 

(6,0; 8,0) 
11,0 

(10,0; 16,0) 
↑ *0,008 

30 
5,0 

(2,0; 7,0) 
17,5 

(15,0; 18,0) 
↑ *0,004 Nezrelé formy 

AM [%] 

90 
9,5 

(8,0; 10,0) 
17,5 

(15,0; 19,0) 
↑*0,004 

2 
0,5 

(0,0; 1,0) 
1,0 

(1,0; 2,0) 
↑ 0,101 

30 
0,0 

(0,0; 0,0) 
3,0 

(3,0; 7,0) 
↑ *0,002 

Dvojjadrové 
bunky [%] 

90 
0,0 

(0,0; 0,0) 
3,5 

(3,0; 4,0) 
↑ *0,002 
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Tab. 3. Cytotoxické parametre BAL po 2-, 30- a 90-dňovej expozícii (hodnoty predstavujú mediány a 25. a 75. 
percentily; *p < 0,05) 

Parametre BAL 
Časová 

expozícia 
[dni] 

Kontrol. skupina  
0,2 ml/ zviera 

fyziologického roztoku 

Sklené vlákna 0,4 
mg GF v 

suspenzii/zviera 

Významnosť 
(pokles / nárast 
oproti kontrole) 

2 
85,0 

(83,0; 86,0) 
79,5 

(78,0; 81,0) 
↓* 0,013 

30 
85,0 

(84,0; 85,0) 
77,0 

(74,0; 77,0) 
↓0,051 Viabilita AM [%]  

90 
83,0 

(81,0; 84,0) 
82,5 

(81,0; 85,0) 
↓0,936 

2 
38,0 

(36,0; 41,0) 
31,5 

(28,0; 46,0) 
↓0,333 

30 
38,0 

(36,0; 41,0) 
30,5 

(29,0; 38,0) 
↓0,054 

Fagocytová aktivita 
AM [%]  

90 
51,5 

(50,0; 58,0) 
49,0 

(46,0; 52,0) 
↓0,227 

 
V porovnaní s kontrolnou skupinou bola viabilita aj fagocytová aktivita AM vo všetkých 

časových úsekoch znížená (tab. 3). Štatisticky významne zmenená bola iba viabilita AM 
v akútnej fáze. 

Časová závislosť hodnôt BAL parametrov – korelácia s časom 

V diferenciálnom obraze buniek BAL sme zaznamenali v kontrolnej skupine 
nesignifikantnú koreláciu s časom. V exponovanej skupine sme pozorovali pozitívnu 
koreláciu s časom v podiele AM, negatívnu koreláciu v podiele PMN a nesignifikantnú 
koreláciu s časom v podiele Le z difrenciálneho obrazu buniek. V prípade nezrelých foriem 
AM sme zistili v kontrolnej skupine pozitívnu koreláciu s časom a nesignifikantnú koreláciu 
s časom u exponovaných zvierat (tab. 4).  
 
Tab. 4. Spearmanove korelácie (neparametrické) hodnôt BAL parametrov s dĺžkou doby expozície (2-, 30- a 90-
dňová expozícia) 

BAL parametre Štatistická významnosť 
podiel AM + *  
podiel PMN – **  Diferenciálny obraz buniek 
podiel Ly N.S. 

Nezrelé formy AM  N.S. 
Dvojjadrové bunky  + *  
Počet AM v celej BAL  N.S. 
Počet Le v celej BAL  N.S. 
Viabilita AM  N.S. 
Fagocytová aktivita AM  + *** 

 + pozitívna korelácia s časom; – negatívna korelácia s časom; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
 

Celkový počet AM v BAL a aj celkový počet Le v BAL vykazovali nesignifikantnú 
koreláciu s časom v oboch prípadoch. V prípade viability AM sme zistili pozitívnu koreláciu 
s časom v kontrolnej skupine a nesignifikantnú koreláciu v prípade exponovanej skupiny. 
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Pozitívnu koreláciu s časom sme zaznamenali v prípade fagocytovej aktivity AM, tak 
v kontrolnej, ako aj v exponovanej skupine zvierat. 

Časová závislosť hodnôt BAL parametrov – korelácia s časom 

− V diferenciálnom obraze buniek BAL v exponovaných skupinách zvierat sme zistili 
pozitívnu koreláciu s časom, a to v percentuálnom podiele AM, negatívnu koreláciu v 
podiele PMN a nesignifikantnú koreláciu s časom v podiele Le.  

− V prípade nezrelých foriem AM u exponovaných zvierat sme zistili nesignifikantnú 
koreláciu s časom.  

− Celkový počet AM v BAL a taktiež aj celkový počet Le v BAL vykazovali 
nesignifikantnú koreláciu s časom v oboch prípadoch. 

− V prípade viability AM v exponovaných skupinách sme zistili nesignifikantnú koreláciu. 

− Pozitívnu koreláciu s časom sme zaznamenali v prípade fagocytovej aktivity AM. 

Zmeny pľúcneho tkaniva po 2-, 30-, 90-dňovej expozícii skleným a amozitovým vláknam 
(4 mg/04 ml fyziologického roztoku/zviera) v porovnaní s kontrolou (0,4 ml fyziologického 
roztoku/zviera) (tab. 5).  

 
Tab. 5. Histologické nálezy – Stupeň podľa Wagnera 

 Časová závislosť 
Doba expozície 2-dňová 1-mesačná 3-mesačná 
Kontrola 0 0 0 
Sklené vlákna 0 5 5 
Amozitové vlákna (azbest) 0 6 8 

 
Diskusia 

V práci sa zaoberáme sklenými vláknami, ktoré patria medzi umelo vyrobené minerálne 
priemyselné vláknité prachy a ktoré sa používajú ako náhrady za azbest. Profesionálna 
expozícia skleným vláknam – pri vysokej koncentrácii vo vzduchu – môže viesť 
k nešpecifickému prechodnému stavu, ktorý sa prejavuje kašlaním a dýchavičnosťou. 
U niektorých pracovníkov, ktorí boli skleným vláknam profesionálne exponovaní viac ako 10 
rokov, sa zistila prítomnosť mikronodulárnych malých opacít a v prípade 
niekoľkodesaťročnej expozície došlo až k fibrotickým zmenám pľúcneho tkaniva (7). Vo 
všeobecnosti výsledky mnohých experimentálnych štúdií nevykazujú signifikantný nárast 
incidencie tumorov pľúc alebo pleury po expozícii skleným vláknam. Okrem účinkov na 
respiračný trakt sklené vlákna môžu spôsobiť dráždenie kože v podobe kontaktnej dermatitídy 
(1). 

Zápalové a cytotoxické parametre získané BAL poskytujú dobrú identifikáciu pľúcneho 
poškodenia. Ako počet, tak aj typ získaných buniek, ich viabilita a stav aktivácie umožňuje 
poukázať na účinok škodlivej inhalovanej noxy. Diferenciálny obraz buniek, ako aj celkový 
počet buniek, sú dôležitými ukazovateľmi odzrkadľujúcimi stav exponovaného organizmu. 
Expozícia škodlivým materiálom spôsobuje zmenu v diferenciálnom počte buniek, 
proporcionálnym zvýšením zápalových buniek PMN a Ly (2). Expozícia skleným vláknam 
v našom prípade štatisticky významne znížila % AM a štatisticky významne vzrástlo % PMN 
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a Ly z diferenciálneho obrazu BAL, po všetkých časových expozíciách. PMN tvoria dôležitú 
časť diferenciálneho obrazu buniek, najmä v akútnej fáze – ako odpoveď na expozíciu 
vláknitým prachom. Túto skutočnosť potvrdzujú aj naše výsledky, pretože po akútnej 
expozícii sa % PMN najviac významne zvýšilo v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

AM sú predominantné typy buniek prítomné v BAL (tvoria 80 – 95 % pľúcnych buniek). 
Zohrávajú významnú úlohu v obrane pľúc voči rôznym škodlivinám. Pretože AM prichádzajú 
do kontaktu s inhalovanou noxou, prioritne sa používajú v in vitro a in vivo experimentoch. 
Zmena v ich počte alebo funkcii určuje pľúcne poškodenie a charakterizuje patogenitu ako 
odpoveď na expozíciu vláknitým prachom. V porovnaní s kontrolnou skupinou sme zistili 
zvýšenie celkového počtu AM a Le po 2- a 30-dňovej expozícii a zníženie po 90 dňoch od 
instilácie. 

Zníženie počtu alveolárnych makrofágov, viability a fagocytovej aktivity môže vyústiť do 
oslabeného clearensu inhalovaných materiálov, čo môže viesť k zvýšeniu účinnej dávky 
potencionálnej škodliviny (2, 5, 6). Náš experiment poukazuje na zníženie celkového počtu 
AM po 3-mesačnej expozícii a zníženie percenta viability a fagocytovej aktivity v každom 
časovom úseku.  

Po 2- a 30-dňovej expozícii sme zaznamenali zvýšený počet leukocytov v BAL ako 
výsledok zápalovej odpovede, ktorý opisujú viacerí autori (4, 8). Čo sa týka dvojjadrových 
buniek v BAL a nezrelých foriem AM, zistili sme štatisticky významne zvýšené percento v 
každej vyšetrovanej fáze.  

Dosiahnuté výsledky v experimente poukazujú na významné zmeny vyšetrených 
parametrov, podobne ako aj výsledky Gubera et al. (3), ktoré tak isto preukázali zvýšenie 
niektorých zápalových buniek v bronchoalveolárnej laváži. 

 
Záver 

− Sklené vlákna majú v súčasnosti veľmi široké využitie v priemysle, preto je potrebné 
sledovať zdravotný stav exponovaných ľudí alebo sledovať ich toxické účinky 
v podmienkach experimentu. Nevyhnutné pre prax je, aby pracovníci a ich 
zamestnávatelia v oblasti výroby a spracovania sklených vlákien boli o ich účinkoch 
dostatočne informovaní. Obidve strany by mali dbať najmä na dôsledné dodržiavanie 
preventívnych opatrení a regionálne úrady verejného zdravotníctva s príslušným odborom 
by mali na ich dodržiavanie dohliadať. 

− Z nášho experimentu vyplýva, že sklené vlákna v porovnaní s kontrolnou skupinou 
významne ovplyvňujú najmä zápalové parametre a to vo všetkých časových úsekoch (po 
2-dňovej, 30-dňovej a 90-dňovej expozícii), čo znamená, že aj po 90 dňoch od instilácie 
sklené vlákna v pľúcach experimentálnych zvierat ešte pretrvávajú a vyvolávajú zápalové 
reakcie.  

− Zmeny pľúcneho tkaniva podľa histologických nálezov po expozícii SV v porovnaní 
s kontrolou (stupeň 0) vykazovali stupeň 5. 
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Histologické nálezy po expozícii SV nepreukázali rozdiel medzi 1-mesačnou a 3-
mesačnou expozíciou (stupeň podľa Wagnera 5 – 5; pri azbestovej expozícii 6 – 8). 

 
L iteratúra 

1. APFE – European Glass Fibre Producers Association. Continuous Filament Glass Fibre Human Health 
[online]. 2003. [cit. 2012-05-03]. Dostupné na: <http://www.ppg.com/glass/fiberglass/Documents/apfe.pdf>. 

2. Dziedzic D, Wheeler CS, Gross KB. Bronchoalveolar lavage: detecting markers of lung injury. In M. Corn 
(Ed.) Handbook of Hazardous Materials New York: Academic Press, 1993: 99-111. ISBN 0-12-189410-X 

3. Guber A, Lerman S, Lerman Y, Ganor E, et al. Pulmonary Fibrosis in a Patient With Exposure to Glass 
Wool Fibres. Am J Industr Med, 2006; 49(12): 1066-1069.  

4. Hurbánková M. Niektoré nové poznatky v oblasti profesionálnej prašnej expozície a pľúcnych ochorení I. 
Vláknité prachy. Studia Pneumol Phtiseol, 1999; 59(3): 99-103.  

5. Hurbánková M. Použitie bronchoalveolárnej laváže pri pľúcnych ochoreniach vzniknutých po expozícii 
minerálnym prachom v experimente a u ľudí. Čes Pracov Lék, 2005; 6(1): 37-41. 

6. Hurbánková M, Černá S, Beňo M, et al. Kombinovaný účinok keramických vlákien a fajčenia z hľadiska 
vybraných zápalových a cytotoxických parametrov bronchoalveolárnej laváže a histologických nálezov 
v experimente. Pracov Lék, 2010; 62(3): 102-108. 

7. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Man – Made – Mineral Fibres and 
Radon. Lyon, 1988; 43: 300. 

8. Morimoto Y, Tanaka I. In vivo studies of Mann-made Mineral Fibers – Fibrosis – Related Factors. Industr 
Health, 2001; 39: 106-113. 



 

 337  

 
 
 
 
 
 
 
 

SLEDOVANIE VPLYVU FAJ ČENIA NA MIERU VYLU ČOVANIA  
MARKEROV BENZÉNOVEJ EXPOZÍCIE 

 
 

I. Bajusová1, P. Kolarčik2
, M. Ihnatko3

, Ľ. Legáth1 

1Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, UN L. Pasteura, Košice 
2 Ústav verejného zdravotníctva, UPJŠ, Košice 

3 Oddelenie pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, Nemocnica Košice–Šaca 
  
 
 

Benzén je základný aromatický uhľovodík, od ktorého sa odvodzujú jeho homológy. Ide o 
bezfarebnú, horľavú kvapalinu, ktorá horí silne dymiacim plameňom. Získava sa z produktov 
vznikajúcich pri spracovaní čierneho uhlia na koks. V pracovnom procese by sa mal  
nahrádzať menej nebezpečnými látkami (9). Akútna intoxikácia benzénom sa prejaví stavmi 
podobnými opitosti, pri väčších dávkach môže nastať bezvedomie až smrť. Benzén sa 
vstrebáva pľúcami a tráviacim traktom. Kožou sa dobre nevstrebáva, odmasťuje ju a dráždi. 
Chronická intoxikácia vedie k poškodeniu krviniek, možný je vznik leukémie (4, 6, 10).  

V SR je expozícia benzénu legislatívne upravená. NV SR č. 356/2006 Z. z. uvádza 
technické smerné hodnoty (TSH) plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi 
účinkami v pracovnom ovzduší. Pre benzén je hodnota TSH 3,3 mg.m-3, ktorej zodpovedajú 
expozičné ekvivalenty močom vylučovaných biomarkerov. Pre kyselinu trans,trans-
mukonovú (ttMA) je doporučená biologická medzná hodnota (BMH) 1,25 mg.g-1 kreatinínu 
ttMA (8). Kyselina ttMA sa vylučuje močom ako 2 – 4 % podiel vstrebanej dávky benzénu, 
jej polčas rozpadu vylučovania je 5,7 hod. (7). Maximálne vylučovanie ttMA sa 
u exponovaných pracovníkov dosahuje na konci pracovnej zmeny, pričom ttMA predstavuje 
spoľahlivý biomarker expozície benzénu. Fyziologické hladiny ttMA v moči sú u nefajčiarov 
0,04 – 0,14 mg.g-1 kreatinínu, u fajčiarov 0,06 – 0,23 mg.g-1 kreatinínu (7).  

Fenol signifikantne koreluje s vysokoúrovňovou benzénovou expozíciou (3, 7). Fenol ako 
akceptovateľný biomarker expozície benzénu v súčasnosti v odporúčaní NV SR č. 356/2006 
Z. z. nie je uvedený. Biologický limit odporúčaný pre fenol v 4-hodinovom moči v ČR platný 
do r. 2003 bol do hodnoty 30 mg.l-1 alebo do 19 mg.g-1 kreatinínu (7).  

Zvolené biomarkery benzénovej expozície sú porovnateľné polčasmi vylučovania z 
organizmu, preto sa zvolili ako premenné na sledovanie vplyvu fajčenia na mieru ich 
vylučovania u exponovaných pracovníkov (3, 7).  
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Cigaretový dym obsahuje relatívne vysoké koncentrácie benzénu a je nezanedbateľným 
zdrojom jeho expozície pre fajčiarov. Odhad príjmu benzénu z vyfajčenej cigarety sa 
pohybuje od 10 do 30 µg (10). Predpokladá sa, že látky obsiahnuté v cigaretovom dyme 
zvyšujú účinky rizikových faktorov v pracovnom prostredí.  

Cieľom práce bolo overiť hypotézu, či fajčenie u zamestnancov exponovaných benzénu 
(prípadne vplyv počtu vyfajčených cigariet u exponovaných fajčiarov) ovplyvňuje mieru 
vylučovania zvolených markerov benzénovej expozície.  

 
Materiál a metódy 

Vyšetrili sme 105 vzoriek moču pracovníkov exponovaných benzénu, ich priemerný vek 
bol 44,8 rokov.  

Na analýzu ttMA metódou HPLC s UV detekciou sme použili kvapalinový chromatograf 
SHIMADZU LC 20 Prominence s PDA detektorom SPD – M20A (λ = 263 nm) za 
podmienok: kolóna: Nucleosil C-18, 12,5 cm x 4,0mm x 5µm, mobilná fáza: 0,8 % kyselina 
octová (v/v): metanol, (89 : 11,v/v), prietok: 1,0 ml/min, pracovná teplota kolóny: 20 °C, 
dávkovanie – autosampler, 10 µl, čas analýzy: 9 min. Na izoláciu ttMA z moču sa použila 
SPE extrakcia. Zistené medze detekcie (LOD) a stanoviteľnosti (LOQ) pre ttMA v moči boli 
0,057 mg.l-1 a 0,189 mg.l-1 ttMA. Presnosť HPLC metódy sme vyjadrili ako opakovateľnosť 
merania prostredníctvom hodnôt RSD, ktoré boli nižšie ako 7,6 %. Správnosť metódy 
(výťažnosť) sme overili analýzou certifikovaného referenčného materiálu (CRM) s obsahom 
ttMA pri dvoch rôznych koncentráciách. Výťažnosť ttMA v oboch hladinách bola vyššia ako 
96 % (2).  

Na stanovenie fenolu v moči sme použili spektrofotometrickú metódu podľa Bardodeja 
(3). LOD a LOQ pre fenol boli 3,01 mg.l-1 a 10,03 mg.l-1. Na overenie správnosti stanovenia 
sme použili CRM, hodnota výťažnosti stanovenia fenolu bola 80 %. 

Vyšetrené koncentrácie ttMA a fenolu v moči sme prepočítali na koncentráciu súčasne 
vylučovaného kreatinínu. Kreatinín sme stanovili spektrofotometricky Jaffého reakciou (3). 
Pracovníkom exponovaným benzénu sa moč odoberal v čase, keď bola predpokladaná 
koncentrácia látky najvyššia (na konci pracovnej zmeny, koncom pracovného týždňa). 

Na získanie informácií o dĺžke a frekvencii fajčenia sme zostavili dotazník, ktorý rozdelil 
respondentov na nefajčiarov a fajčiarov a určil mieru fajčenia fajčiarov v priemernom počte 
cigariet skonzumovaných za deň (cig./D).  

Štatisticky sme testovali vplyv expozície benzénu a fajčenia na mieru vylučovania 
zvolených markerov pomocou lineárnej a logistickej regresie (SPSS 18.0). Vypracovali sme 
deskriptívnu štatistiku charakteristík súboru (priemerné koncentrácie markerov v celom 
súbore vyšetrovaných a v trichotomizovaných súboroch podľa fajčiarskych zvyklostí). 
Rozdiely medzi trichotomizovanými skupinami sme štatisticky testovali použitím analýzy 
rozptylu ANOVA. Lineárnou regresiou sme skúmali efekt expozície benzénu na pracovisku 
a fajčenia na mieru vylučovania zvolených biomarkerov. Logistickou regresiou sme testovali 
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vplyv fajčenia a dĺžku fajčenia na pravdepodobnosť výskytu zvýšenej hladiny vyšetrovaných 
markerov expozície benzénu. 

 
Výsledky a diskusia 

Hodnota strednej koncentrácie kreatinínu (n = 105) bola 1 182,8 (660,6) mg.l-1, 

s rozsahom nameraných hodnôt kreatinínu v intervale (164,0 – 4 214,0) mg.l-1.  

Obsah ttMA v moči u pracovníkov exponovaných benzénu bol 0,66 (0,67) mg.l-1, resp. 
0,80 (1,34) mg.g-1 kreatinínu, neprekračoval odporúčaný koncentračný limit pre úroveň TSH 
benzénu v zmysle platnej legislatívy v SR (8). Priemerný obsah ttMA v moči exponovaných 
zamestnancov sa pohybuje na objektívne vyššej úrovni než fyziologickej (aj pre fajčiarov).  

Priemerná hodnota koncentrácie fenolu pre exponovaných pracovníkov bola 12,06 (18,03) 
mg.l-1, resp. 10,64 (12,67) mg.g-1 kreatinínu, priemerný obsah fenolu sa u týchto 
zamestnancov pohybuje na fyziologickej úrovni (5). 

Existujú štúdie poukazujúce na skutočnosť, že fajčenie zvyšuje vylučovanie ttMA v 
skupinách fajčiarov oproti skupine nefajčiarov i bez priamej profesionálnej expozície (1). 
Fajčenie sa považuje za faktor modifikujúci toxicitu benzénu u ľudí. Boli publikované i 
porovnávacie štúdie, ktoré štatisticky signifikantný vplyv aktívneho fajčenia na vylučovanie 
biomarkerov expozície benzénu nepotvrdili (6).  

Dotazník vyplnilo 104 zo 105 zamestnancov exponovaných benzénu. Vyhodnocovaná 
skupina respondentov (n = 104) bola rozdelená v pomere nefajčiar (n = 59) : fajčiar (n = 45). 
Priemerný počet cigariet za jeden deň u fajčiarov sa pohyboval v rozmedzí od 2 do 20 cig./D. 
Pre interpretáciu a potreby logistickej regresie sme skupinu vyšetrovaných exponovaných 
pracovníkov podľa fajčiarskych návykov trichotomizovali na skupinu nefajčiarov [a], na 
skupinu s nižším počtom cig./D. [b], a skupinu s vyšším počtom cig./D. [c], pričom limitom 
pre fajčiarov bola hodnota 10 cig./D (medián). Rozdiely vo vylučovaní biomarkerov medzi 
trichotomizovanými skupinami sme štatisticky testovali využitím analýzy rozptylu ANOVA.  

 
Tab. 1.Vylučovanie markerov benzénu u exponovaných nefajčiarov a fajčiarov (n = 104)  

 Počet cigariet 
[cig./D] n (%) 

Koncentrácia ttMA 
Priemer (SD) 

[mg.g-1 kreatinínu] 

Koncentrácia fenolu 
Priemer (SD) 

[mg.g-1 kreatinínu] 
Nefajčiar  0             [a] 59 (56,7) 1,01 (1,71) 1 9,44 (13,36) 2 

Fajčiar 1 – 10      [b] 28 (26,9) 0,51 (0,40) 1 10,19 (8,51) 2 

Fajčiar 11 – viac  [c] 17 (16,3) 0,60 (0,66) 1 15,77 (15,48) 2 

1Rozdiel v koncentrácii ttMA F = 1,551; sig. = 0,217 
2 Rozdiel v koncentrácii fenolu F = 1,638; sig. = 0,191 

 
V tabuľke 1. uvádzame rozdiely v hodnotách priemerných koncentrácii oboch zvolených 

markerov v prospech fajčiarov [c], ktoré sú vzhľadom na štatistickú signifikantnosť 
nevýznamné. V prípade hodnôt priemerných koncentrácii vylučovanej ttMA u nefajčiarov [a] 
sme dokonca pozorovali vyššiu hodnotu priemernej koncentrácie vylučovanej ttMA. 
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Z lineárnej regresie vyplýva, že skutočnosť, či je exponovaný zamestnanec fajčiarom 
alebo nefajčiarom, nemá štatisticky signifikantný vplyv na hladinu vylučovaných markerov: 
ttMA (B = -0,47; 95% CI: -0,99–0,06; sig. = 0,082)  
fenol (B = 2,85; 95% CI: -2,13–7,84; sig. = 0,259).  

Ani dĺžka fajčenia exponovaného zamestnanca v rokoch nemala štatisticky signifikantný 
vplyv na hladinu vylučovaných markerov benzénovej expozície: 
ttMA (B = 0,01; 95% CI: 0,01–0,02; sig. = 0,244)  
fenol (B = -0,12; 95% CI: -0,46–0,22; sig. = 0,478).  

Logistickou regresiou sme testovali vplyv fajčenia a dĺžky fajčenia na pravdepodobnosť 
výskytu zvýšenej hladiny vyšetrovaných biomarkerov expozície benzénu. Zo štatistického 
hľadiska sa nepotvrdil štatisticky signifikantný vzťah medzi exponovaným fajčiarom 
a úrovňou vylučovanej hladiny biomarkerov:  
ttMA (OR = 0,28; 95% CI: 0,07–1,06; sig. = 0,061)  
fenol (OR = 2,34, 95% CI: 0,71–7,70; sig. = 0,164).  

V prípade ttMA, hodnota koeficientu pomeru šancí (odds ratio, OR = 0,28) a jeho 
signifikancia na hranici významnosti naznačuje, že môže existovať určitý predpoklad 
(v prípade väčšej vzorky), že fajčenie ovplyvňuje vylučovanie ttMA, ale paradoxne tak, že 
fajčiari majú vyššiu pravdepodobnosť vykazovať nižšie hodnoty vylučovanej ttMA ako 
nefajčiari.   

Dĺžka aktívneho fajčenia v rokoch nebola signifikantným prediktorom zvýšeného 
vylučovania zvolených biomarkerov: 
ttMA (OR = 1,02; 95% CI: 0,92–1,13; sig. = 0,730) 
fenol (OR = 1,01, 95% CI: 0,94–1,08; sig. = 0,865). 

Ani počet cigariet skonzumovaných za deň nebol signifikantným prediktorom zvýšeného 
vylučovania biomarkerov expozície benzénu: 
ttMA (OR = 1,01; 95% CI: 0,80–1,26; sig. = 0,969) 
fenol (OR = 1,05, 95% CI: 0,90–1,21; sig. = 0,565).  
 

Záver 

Prezentované výsledky práce nedokázali priamy vplyv fajčiarskych návykov na 
hodnotenie profesionálnej záťaže inhalačným benzénom. Výsledky nepotvrdzujú vzťah medzi 
mierou vylučovaných metabolitov a dĺžkou fajčenia, ani množstvom dennej konzumácie 
cigariet. Paradoxne sa pozorovala zvýšená hladina vylučovanej ttMA v skupine nefajčiarov, 
aj keď jej signifikancia nedosiahla štatistickú významnosť. Dĺžka fajčenia ani množstvo 
denne skonzumovaných cigariet sa neukázali ako signifikantný prediktor zvýšeného 
vylučovania oboch biomarkerov.  
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EXPOZÍCIA ZAMESTNANCOV NA ZVÁRA ČSKÝCH PRACOVISKÁCH 
 
 

D. Tomášková, A. Augustínová, A. Mičiaková 

 Oddelenie laboratórií preventívneho pracovného lekárstva, RÚVZ so sídlom v Žiline 
 
 
 

Zváranie je technológia spájania dvoch taviteľných materiálov pomocou lokálneho 
roztavenia, zliatia a následného ochladenia. Oceľ sa najlepšie zvára v ochrannej atmosfére. 
Ak sa zvára bez ochrannej atmosféry, kyslík sa musí predtým spáliť obaľovacím materiálom, 
aby sa nedostal do styku s elektródou a zváraným materiálom. Hliník, ako aj nerez, sa zvárajú 
pod ochrannou atmosférou (argón) MAG, WIG resp. TIG. 

Pri zváraní materiálu na zváračských pracoviskách sú zamestnanci vystavení pôsobeniu 
viacerých fyzikálnych, ako aj chemických faktorov. Zváračské pevné aerosóly vznikajú pri 
zváraní pár a ich následnou kondenzáciou z prídavného materiálu alebo zo základného 
materiálu s povrchovou úpravou. Podľa súčasnej platnej legislatívy sa zváračské pevné 
aerosóly zaraďujú do skupiny pevných aerosólov s možným fibrogénnym účinkom (1). Tieto 
zváračské dymy spôsobujú respiračné ťažkosti ako zápal pľúc, pľúcny edém, stratu pružnosti 
v pľúcnom tkanive, chronickú bronchitídu až udusenie. V niektorých prípadoch zváračov 
postihuje zváračská horúčka ako reakcia organizmu pri inhalácii toxických látok vzniknutých 
oxidov kovov, najmä medi, zinku, chrómu, niklu, mangánu, kobaltu. Prejavuje sa ako akútny 
horúčkovitý stav podobný chrípke, príznaky zvyknú ustúpiť spontánne do 24 hodín od 
expozície (2).  

Zdrojom hluku na zváračských pracoviskách nie je len samotný proces zvárania, ale 
vysoké expozície hluku sú charakteristické pre pomocné alebo sprievodné práce, ako je 
príprava zvarových plôch a finálna úprava zvarov, ale aj hluk odsávacieho zariadenia 
a ventilácie. 

Cieľom našej práce bolo poukázať na expozíciu zváračov zváračskými pevnými 
aerosólmi, ťažkými kovmi, ako aj zaťaženie hlukom na jednotlivých sledovaných 
zváračských pracoviskách a poukázať na účelné dodržiavanie technologického postupu 
a dodržiavanie zásad práce s mobilnými odsávacími jednotkami, ako aj vhodným použitím 
odsávacích systémov na zváračských pracoviskách.  
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Materiál a metódy 

Odbery sme vykonávali na jednotlivých zváračských pracoviskách. Pri odbere 
zamestnanci na jednotlivých pracovných miestach zvárali za rôznych pracovných podmienok, 
ktoré uvádzame v tab. 1. Na osobné odbery v dýchacej zóne zvárača pod zváračskou maskou 
(3) sme použili čerpadlá Apex (Chromspec) a čerpadlá Airchek 52 (Chromservis) s IOM 
odberovými hlavicami priemeru 25 mm. Prietok na čerpadlách bol nastavený na 2 l/min a 
pred a po meraní kontrolovaný plavákovým prietokomerom typ Casella (Chromservis). 
Osobné odbery na jednotlivých pracovných miestach trvali v závislosti od charakteru práce od 
2 do 4 hodín. 

 
Tab. 1. Podmienky odberu na jednotlivých zváračských pracoviskách 

Zváracia technika Prídavný materiál Materiál Odsávanie 
Ochranná atmosféra oxidu 
uhličitého 

Drôt 1,2 mm Anweld Oceľ S 355 Centrálne 

Ochranná atmosféra Arcal Drôt SG2 a SG3 Oceľ S 355 Nezabudované 

Ochranná atmosféra Corgoň Drôt JM 56 EN 440 Pozinkovaný plech Centrálne 

Ochranná atmosféra oxidu 
uhličitého 

Drôt ITALFIN IT – SG2 Oceľ S 355 Mobilné odsávanie 

Ochranná atmosféra Ferromax Drôt Carbofil 1 Oceľ S 355 Nezabudované 

Ochranná atmosféra MISON 18 Drôt G4 Si Oceľ 11 523 Nezabudované 

Ochranná atmosféra oxidu 
uhličitého 

Drôt Filcord CE G424 Oceľ 11 523 Centrálne 

Ochranná atmosféra oxidu 
uhličitého 

Drôt IT SG2 Oceľ 11 373 Nezabudované 

TIG Drôt OK Autrod 
wolfrámová elektróda 

Nerez Centrálne 

Ochranná atmosféra Ferromax Drôt SG2 Oceľ S 355 Nezabudované 

TIG  Drôt OK Autrod, 
wolfrámová elektróda 

Nerez Mobilné odsávanie 

 
Vzorky sme následne spracovali v laboratóriu, a to gravimetrickou metódou. Na odber 

sme použili nitrocelulózové filtre Synpor s priemerom 25 mm. Filtre sme vážili po ich 24 h 
ustálení v exikátore na analytických váhach Sartorius. Na základe získaných údajov od 
zamestnávateľov sme vypočítali celozmenové časové expozície zváračským pevným 
aerosólom pre jednotlivých zamestnancov podľa STN EN 689 (4). Chróm a nikel sa 
stanovovali po mineralizácii kyselinou dusičnou a následným 30 minútovým varom na AAS 
(Varian) technikou GTA. Mangán a zinok sa mineralizovali kyselinou dusičnou za varu 30 
minút a mineralizát sa stanovoval na AAS technikou Flame.  

Hluk sme merali stacionárnymi odbermi zvukovým analyzátorom Norsonic 110, pričom 
mikrofón bol umiestnený v strednej osovej rovine hlavy, vo výške očí, s osou mikrofónu 
paralelne s pohľadom, metódou merania pracovnej úlohy (5). 
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Výsledky  

Naša práca bola zameraná na expozíciu zamestnancov pre pracovné zaradenie zvárač na 
pracoviskách zváračskej výroby. Vypočítali sme hodnoty TWA pre pracovné zaradenie 
zvárač na jednotlivých pracovných miestach a hodnoty porovnali s hodnotami NPELc pre 
zváračský pevný aerosól – 5,0 mg/m3 podľa NV SR č. 471/2011. Výsledky sme spracovali do 
tab. 2. Z 39 sledovaných pracovných miest, kde sa vykonali odbery zváračských pevných 
aerosólov, v 19 prípadoch boli prekročené hodnoty – najvyšších prípustných expozičných 
limitov (NPELc). V 3 prípadoch boli hodnoty prekročené viac ako dvojnásobne. V 48,7 % 
všetkých sledovaných pracovných miest boli prekročené limitné hodnoty NPELc pre 
zváračské pevné aerosóly a na sledovaných pracoviskách bez odsávacích jednotiek boli tieto 
hodnoty prekročené v 68,8 % prípadoch. Z 39 pracovných miest v jednom prípade bola 
prekročená hodnota mangánu.  

 

Tab. 2. Rozsah nameraných hodnôt pre jednotlivé ukazovatele a celozmenové priemery 8-hodinového časovo- 
váženého priemeru (TWA) v mg/m3 pre zváračský pevný aerosól a ťažké kovy – osobné odbery (1) limitné 
hladiny hluku LAex,8h pre expozíciu hluku pre stacionárne odbery (6)  

Sledovaný ukazovateľ Rozsah nameraných hodnôt Celozmenové priemery Limitné hodnoty 
Zváračské pevné aerosóly 
[mg/m3] 

2,08 – 13,97 1,56 – 13,97  5,0* 

Mangán [mg/m3] 0,02 – 0,63 0,01 – 0,63  0,5* 

Chróm [mg/m3] 0,01 – 0,05 0,01 – 0,05  2,0* 

Nikel [mg/m3] 0,005 – 0,031 0,005 – 0,031  0,5* 

Zinok [mg/m3] 0,05 0,038  neudávané 

Hluk [dB] 82,6 – 94,3 80,6 – 93,7 85** 

* Hodnoty NPELc a NPEL priemerný podľa NV SR č. 471/2011. Uvedené výsledky boli korigované na 
referenčnú teplotu a tlak na pracovných miestach 
** Limitné hladiny hluku podľa NV č. 555/2006 – horné akčné hodnoty – namerané hodnoty prepočítané na 
časové expozíciu zvýšené o hodnotu neistoty merania 

 
Hodnoty niklu, chrómu ani zinku neboli v sledovaných vzorkách prekročené – tab. 3. 

Z výsledkov vyplynulo, že na 11 kontrolovaných zváračských pracoviskách, kde bolo 39 
zváračských pracovných miest, bola v 18 prípadoch prekročená NPELc pre osemhodinovú 
pracovnú expozíciu TWA pre zváračské pevné aerosóly a ich následné zaradenie do kategórie 
rizikových prác III., v troch prípadoch do kategórie rizikových prác IV. Mangán bol z 39 
odberoch prekročený len na jednom pracovnom mieste a po prepočte zaradený do kategórie 
III. Pomerne vysoké hodnoty aj pri zabezpečení odsávania pre zváračské pevné aerosóly boli 
namerané na pracovisku s mobilnými odsávacími jednotkami, kde ich zvárači nepoužívali, 
alebo ich použitie nezodpovedalo požiadavkám na odsávanie (inak natočené mobilné hubice, 
zváranie úplne mimo dostupných mobilných odsávacích jednotiek) a v jednom prípade boli 
úplne zanesené filtre mobilnej odsávacej jednotky, ktorá tak neplnila svoju funkciu. Na 
uvedenom pracovisku po výmene filtrov na mobilnej odsávacej jednotke došlo k poklesu 
koncentrácie zváračských pevných aerosólov o 46 % pôvodne nameranej hodnoty a hodnota 
TWA potom neprekračovala hodnotu NPELc. Zo 16 miest odberu zváračských pevných 
aerosólov, ktoré boli bez odsávania, sa v 11 prípadoch prekročili limitné hodnoty na 
pracovisku. 
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Tab. 3. Prekročenie limitných hodnôt v závislosti od sledovaných ukazovateľov a podmienok na pracovisku 

Sledovaný ukazovateľ 
Počet 

odberových 
miest 

Prekročené hodnoty  
TWA alebo LAex,8h 

Prekročenie 
limitných hodnôt 

[%] 

Prekročenie limitných 
hodnôt na pracoviskách 

bez odsávania 
[%] 

Zváračské pevné aerosóly 39 19 48,7  68,8 

Mangán 39 1 2,6 0 

Nikel  9 0 0 0 

Chróm 9 0 0 0 

Zinok 1 0 0 0 

Hluk 17 13 76,5 80 

 
Zo 17 sledovaných prípadov pre hodnotiacu hladinu expozície hluku v 13 prípadoch boli 

prekročené hodnoty LAex,8h. Z 5 miest, kde sa vykonalo meranie hluku a boli bez odsávacieho 
zariadenia, v 4 prípadoch boli prekročené hodnoty expozície hluku. Posudzovaná hladina 
hluku na 17 meracích miestach v 13 prípadoch prekračovala povolené limity a zamestnanci 
boli zaradení do kategórie III. rizikových prác. 

 
Záver 

Pri zváraní oceľových a nerezových materiálov na pracoviskách zváračskej výroby sú 
zamestnanci vystavení pôsobeniu fyzikálnych aj chemických faktorov. Patria k nim aj 
zváračské pevné aerosóly s obsahom ťažkých kovov, ako aj hluk spôsobený nielen samotným 
zváraním, ale aj sprievodnými pomocnými prácami a v neposlednom rade aj odsávacím 
zariadením, ktoré na jednej strane znižuje zaťaženie zamestnancov koncentráciou 
zváračských pevných aerosólov, ale na druhej strane pri nesprávnom nastavení môže 
zvyšovať hluk na zváračských pracoviskách.  

Na 11 kontrolovaných zváračských pracoviskách sme vykonali osobné odbery v dýchacej 
zóne zváračov na IOM odberové hlavice na stanovenie zváračských pevných aerosólov 
a obsahu ťažkých kovov, ako aj stacionárne merania ekvivalentnej hladiny A zvuku v oblasti 
ucha zvárača metódou merania pracovnej úlohy. 

V 48,7 % všetkých sledovaných pracovných miest boli prekročené limitné hodnoty NPEL 
pre zváračské pevné aerosóly a zo sledovaných pracovísk bez odsávacích jednotiek boli tieto 
hodnoty prekročené v 68,8 % prípadoch. Z uvedeného vyplýva, že používanie odsávacích 
jednotiek na pracovisku zlepšuje pracovné podmienky zváračov na pracovisku. Čo sa týka 
expozície hluku na uvedených pracoviskách, z 12 pracovných miest s odsávacou jednotkou 
boli expozície hluku prekročené v 9 prípadoch a na pracoviskách bez odsávania z 5 
pracovných miest v 4 prípadoch. Na expozícii hluku sa podieľali jednak nastavenie plameňa 
na zváranie, pomocné práce ako obrusovanie zvarov vibračnou brúskou, ako aj úprava zvarov 
búchaním kladivom, ktoré značne zvyšovali namerané hodnoty. 

Správne používanie mobilných odsávacích jednotiek znižuje koncentráciu zváračských 
pevných aerosólov v dýchacej zóne zvárača. Odsávacie jednotky pri nesprávnom nastavení 
zvyšujú riziko expozície hluku na zváračských pracoviskách. Správne pracovné návyky 
zlepšujú podmienky práce zvárača a znižujú aj jeho expozíciu na pracovisku. 
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Práce důlních záchranářů klade nárazově mimořádné nároky na fyzickou zdatnost a 
psychickou odolnost záchranářů. Netto energetický výdej u běžných zásahových akcí se 
pohybuje od 184 W (vzpřímená chůze po rovině) až po 800 W při lezení ve stojáku nebo 
nesení raněného, špičkově ale může dosahovat až 1 200 W. Srdeční frekvence může přitom 
dosahovat krátkodobě hodnot kolem 180 až 200 tepů za minutu (3). Práce s dýchacím 
přístrojem zvyšuje energetický výdej proti práci bez dýchacího přístroje v průměru o 36 % 
(3). Výkon tak náročné práce vyžaduje maximální aerobní kapacitu 3,4 až 3,5 litrů (3). Kromě 
vysoké energetické náročnosti práce jsou důlní záchranáři vystaveni i extrémní tepelné zátěži 
a dehydrataci vzhledem k nemožnosti uhrazovat při práci s dýchacím přístrojem ztracené 
tekutiny (12). Jsou popisovány smrtelné nehody důlních záchranářů z přehřátí. V roce 2002 
zemřeli v USA 2 záchranáři, v roce 1998 zemřelo v Polsku 6 záchranářů (12). Za 
hypoxických podmínek se zvyšuje ventilační práce, což se projeví v ukazatelích srdeční, 
ventilační a metabolické odpovědi (1). S ohledem na pracovní podmínky, které musí 
záchranář zvládat, považuje Piekarski (9) submaximální testy u důlních záchranářů za 
nedostatečné a doporučuje, aby v rámci preventivních prohlídek byly u nich prováděny 
zátěžové testy do maxim. Udržení si požadované výkonnosti po celou dobu produktivního 
věku záchranáře vyžaduje pravidelný trénink. Intenzita zátěže v průběhu tréninku musí být 
srovnatelná se zátěží během skutečných zásahů (7). Podle Spencera (11) by záchranář měl být 
20 až 45 let stár, vážit 64 až 96 kg, být zdráv, fyzicky zdatný, inteligentní, psychicky stabilní 
a odolný proti psychickému stresu. 

Na základě dosavadních zkušenosti byla vedením Hlavní báňská záchranné stanice 
v Ostravě (HBZSO) stanovena kritéria, které musí splňovat bánští záchranáři v závislosti na 
věku a vykonávané profesi. Výkonnostní kritéria uvádí tabulka 1. 

 
 
 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Tab. 1. Kritéria pro posuzování fyzické připravenosti báňských záchranářů 

Věk (roky) 
Ukazatel Záchranář 

20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 a více 
Profesní 45,3  41,2  36,5  34,7  
Dobrovolný 44,1  38,8  34,8  33,0  

VO2max/kg 
 (ml) 
 Technik 41,6 36,8 33,9 31,3 

 
Metodika 

V první polovině roku 2012 byl v rámci povinných periodických preventivních prohlídek, 
vyšetřen soubor 301 báňských záchranářů HBZSO (dále HBZSO 2012).Vyšetření zahrnovalo: 
anamnestický dotazník, základní interní vyšetření včetně klidového EKG (12 svodů), základní 
antropometrické vyšetření a složení těla metodou BIA (bioelektrické impedance), 
biochemické vyšetření zahrnující celkový cholesterol a jeho frakce HDL a LDL, TAG a 
glykemii nalačno, spirometrické vyšetření a spiroergometrické vyšetření. U všech vyšetřených 
osob byl proveden kontinuální stupňovitý zátěžový test do maxima na bicyklovém ergometru 
(OXYCON PRO). Zátěž byla zvyšována z počátečních 25 W v minutových intervalech o 25 
W až do maxima. Výsledky antropometrických vyšetření a ukazatelů fyzické zdatnosti 
souboru báňských záchranářů byly srovnány s výsledky fyzické zdatnosti profesionálních 
důlních záchranářů HBZSO z roku 1977 (3) a ostravské průmyslové populace z roku 1977 
(2). Pro statistické vyhodnocení byla použita popisná statistika, t-test a analýza rozptylu 
(ANOVA). Statistické testy byly hodnoceny na hladině významnosti 5 %. 

 

Výsledky 

Průměrný věk souboru důlních záchranářů činil 42,4 ± 7,2 roky. Profesní a věkové složení 
souboru znázorňuje tab. 2. Základní antropometrické charakteristiky souboru jsou uvedeny 
v tab. 3.  
 
Tab. 2. Věková struktura souboru 

Věk (roky) 
Profese 

20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 60 
Celkem 

Profesní záchranář 3 26 48 6 83 
Dobrovolný záchranář 13 63 63 12 151 
Technik 1 3 40 23 67 
Celkem 17 92 151 41 301 
 
Tab. 3. Základní antropometrická charakteristika souboru 

Antropometrie Průměr SD Min Max 
Hmotnost (kg) 87,6 11,8 61,3 130,6 
Výška (cm) 177,7 6,5 158 196 
BMI (kg.m-2) 27,7 3,2 19,3 41,1 
Tuk (%) 23,6 5,5 4,7 37,4 
 

Anamnestické údaje 

Průměrná celková doba práce v hornictví u celého souboru činila 20,1 ± 8 roků, z toho 
průměrná expozice v profesi báňský záchranář činila 12 ± 7,7 roků. Na hypertenzi se léčí 
13,9 % (42) osob, 1 osoba se léčí na diabetes mellitus a 1 osoba udává respirační potíže. 
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Pravidelně kouří 22,6 % záchranářů, z toho 75 % do 10 cigaret denně (tab. 4). Sportovní 
aktivita souboru se ukázala překvapivě nízká, více než polovina souboru nesportuje nebo 
sportuje jen sporadicky, pravidelně, více než 2-krát týdně, sportuje pouze 23,9 osob (tab. 5). 

 
Tab. 4. Rozdělení souboru podle kouření    Tab. 5. Sportovní aktivita souboru 

Kouření Počet [%]  Sportovní aktivita Počet [%] 
Kuřák 68 23  ≥ 2x týdně 72 24 
    z toho do 10 cigaret 52 75  1x týdně 72 24 
    z toho do 20 cigaret 17 25  Nesportuje 157 52 
Nekuřák 229 76  Celkem 301 100 
Exkuřák 4 1     
 

Výsledky vyšetření 

V rámci celého souboru nebyly zjištěny u vyšetřených osob jak na klidovém, tak na 
zátěžovém EKG ischemické změny ani jiné závažnější poruchy. Srovnání antropometrických 
hodnot a fyzické zdatnosti mezi jednotlivým profesními skupinami souboru báňských 
záchranářů uvádí tabulka 6 a 7. Vzhledem k malým počtům osob v mladších věkových 
kategoriích bylo provedeno statistické hodnocení jen pro páté a šesté decenium. Nebyly 
nalezeny signifikantní rozdíly jak v antropometrických ukazatelích, tak ve fyzické zdatnosti 
mezi skupinou profesních a dobrovolných záchranářů. 

 
Tab. 6. Srovnání fyzické zdatnosti profesních báňských záchranářů, dobrovolných záchranářů a techniků 
HBZSO 2012. Testováno proti skupině profesních záchranářů – páté decennium 

Věk (roky) 41 – 50 
Profese Profesní záchranář Dobrovolný záchranář Technik 
Počet 48 63 40 
Parametr průměr SD průměr SD průměr SD 
Hmotnost (kg 85,8 10,6 87,7 11,3  92,8**  10,8 
Výška (cm) 177,5 5,3 177,7 6,6  179,7 5,6 
BMI (kg/m2) 27,2 2,9 27,7 2,5  28,7* 2,9 
Tuk (%) 23,5 5,5 23,8 4,5  25,2 5,2 
VO2max (l) 3,36 0,39 3,27 0,46  3,22 0,38 
VO2max/kg (ml) 39,3 3,3 37,5 4,8  34,8***  2,7 

* p < 0,05, **  p < 0,01, ***  p < 0,001 
 
Tab. 7. Srovnání fyzické zdatnosti profesních báňských záchranářů, dobrovolných záchranářů a techniků 
HBZSO 2012. Testováno proti skupině profesních záchranářů – šesté decenium 

Věk (roky) 51 – 60 
Profese Profesní záchranář Dobrovolný záchranář Technik 
Počet 6 12 13 
Parametr průměr SD průměr SD průměr SD 
Hmotnost (kg) 83,7 9,7 92,1 11,7 92,4 13,1 
Výška (cm) 174,3 6,2 176 8,4 176,8 6,6 
BMI (kg/m2) 27,6 3,8 29,7 3,3 29,6 4,2 
Tuk (%) 19,9 7,3 26,9 5,6  26,5* 5,3 
VO2max (l) 3,04 0,26 3,06 0,35 2,97 0,52 
VO2max/kg (ml) 36,8 6,4 33,6 4,6 32,4 5,1 

 * p < 0,05, **  p < 0,01, ***  p < 0,001 

Naproti tomu záchranářští technici jsou v obou věkových kategoriích těžší, vyšší, mají 
vyšší hodnoty BMI a % tuku, zatím co fyzická zdatnost v absolutních, ale zejména 
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v relativních hodnotách, je nižší. Statistické významnosti dosahují však tyto rozdíly jen 
v některých ukazatelích a to především u skupiny čtyřicet až padesátiletých (tab. 6 a 7). 

Základní antropometrické údaje a ukazatele fyzické zdatnosti současných profesních 
záchranářů ve srovnání s výsledky vyšetření profesních záchranářů z roku 1977 dle 
jednotlivých decennií jsou uvedeny v tabulce 8 až 10. Současní profesní záchranáři jsou proti 
stejně starým profesním záchranářům z roku 1977 ve 4. a 5. decenniu významně těžší, vyšší a 
mají více tuku. V obou decenniích dosahují signifikantně vyšší absolutní, ale i relativní 
hodnoty VO2max. Stejné závislosti jsou patrné i v 6. deceniu. Vzhledem k malým počtům osob 
ve skupině padesáti až šedesátiletých, je rozdíl významný jen u VO2max, v přepočtu na 
kilogram hmotnosti (VO2max/kg) je rozdíl na hranici statistické významnosti. 
 
Tab. 8. Srovnání fyzické zdatnosti souboru profesních báňských záchranářů 2012 a souboru profesních báňských 
záchranářů 1977 – čtvrté decennium (3) 

Věk (roky) 31 – 40 
Profese Profesní záchranář 2012 Profesní záchranář 1977 
Počet 26 51 
Parametr průměr SD průměr SD 

 
p-hodnota 

 
Hmotnost (kg) 87,7 14,1 81 9,8 0,0072 
Výška (cm) 178 5,9 173 6,1 0,0012 
Tuk (%) 22,8 6,6 16 5,8 < 0,001 
VO2max (l) 3,54 0,54 2,92 0,53 < 0,001 
VO2max/kg (ml) 40,6 4 37,6 7,1 0,0497 

 
Tab. 9. Srovnání fyzické zdatnosti souboru profesních báňských záchranářů 2012 a souboru profesních báňských 
záchranářů 1977 – páté decennium (3) 

Věk (roky) 41 – 50 
Profese Profesní záchranář 2012 Profesní záchranář 1977 
Počet 48 20 
Parametr průměr SD průměr SD 

 
p-hodnota 

 
Hmotnost (kg) 85,8 10,6 81,1 9,7 0,0424 
Výška (cm) 177,5 5,3 173,1 5,8 0,0034 
Tuk (%) 23,5 5,5 16,6 5,1 < 0,001 
VO2max (l) 3,36 0,39 2,81 0,43 < 0,001 
VO2max/kg (ml) 39,3 3,3 34,8 5,7 < 0,001 

 
Tab. 10. Srovnání fyzické zdatnosti souboru profesních báňských záchranářů 2012 a souboru profesních 
báňských záchranářů HBZO 1977 – šesté decennium (3) 

Věk (roky) 51 – 60 
Profese Profesní záchranář 2012 Profesní záchranář 1977 
Počet 6 8 
Parametr průměr SD průměr SD 

 
p-hodnota 

 
Hmotnost (kg) 83,7 9,7 78,9 13,9 0,4847 
Výška (cm) 174,3 6,2 169,4 4,4 0,1081 
Tuk (%) 19,9 7,3 18,4 4,8 0,6501 
VO2max (l) 3,04 0,26 2,12 0,52 0,0019 
VO2max/kg (ml) 36,8 6,4 28,4 7,7 0,0513 

 

V tab. 11 jsou srovnány antropometrické hodnoty a fyzická zdatnost souboru současných 
báňských záchranářů a ostravské mužské průmyslové populace z roku 1977 (2). Z tab. 11 je 
patrno, že soubor záchranářů je proti stejně staré průmyslové populaci z roku 1977 v průměru 
o 5,8 cm vyšší a 10,6 kg těžší a má o 7,9 % vyšší procento tělesného tuku. V zátěžovém testu 
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mají současní záchranáři v průměru o 0,57 l vyšší celkovou aerobní kapacitu a v přepočtu na 
kg hmotnosti dosahují v průměru o 2,6 ml/kg vyšší minutovou spotřebu kyslíku než stejně 
stará ostravská průmyslová populace z roku 1977. S výjimkou VO2max/kg u věkové kategorie 
21- až 30-letých jsou všechny rozdíly statisticky vysoce významné. 

 
Tab. 11. Srovnání fyzické zdatnosti souboru báňských záchranář 2012 a souboru ostravské průmyslové populace 
1977 (2) (v tabulce jsou uvedeny aritmetické průměry a směrodatné odchylky sledovaných parametrů) 

 Záchranáři HBZO 2012 Ostravská průmyslová populace 1977 
Věk (roky) 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 
Počet 17 92 151 41 195 235 192 94 
Hmotn.(kg) x 

SD 
83,2 
13,3 

85,7 
11,8 

88,4 
11,2 

91 
12,4 

74,2*** 

10 
76,9***  
11,3 

77,1*** 

11,3 
77,9***  
12,7 

Výška (cm) x 
SD 

178,9 
9,4 

177,4 
6,5 

178,2 
6,0 

176,2 
7,0 

173,8***  
6,1 

171,9***  
6,6 

171,9*** 

6,5 
169,8*** 

7,6 
Tuk (%) x 

SD 
21,3 
5,0 

22,2 
5,6 

24,1 
5,0 

25,6 
6,0 

13,2***  
5,8 

15,5***  
5,6 

15,7*** 

5,4 
17,3***  

4,9 
VO2max (l) x 

SD 
3,56 
0,53 

3,4 
0,47 

3,28 
0,42 

3,01 
0,44 

3,08*** 

0,51 
2,84*** 

0,57 
2,69*** 

0,54 
2,32***  
0,49 

VO2max/k
g (ml) 

x 
SD 

43,2 
5,5 

39,8 
3,6 

37,4 
4,3 

33,4 
5,3 

41,7 
7,1 

37,5*** 

7,0 
34,6***  

6,3 
29,5***  

5,9 

Poznámka: * p < 0,05, **  p < 0,01, ***  p < 0,001 
 

Diskuse a závěr 

Naše výsledky potvrdily výsledky našich dřívějších prací (4, 5) i antropometrických 
výzkumů (8), podle kterých je současná mladá česká populace vyšší a těžší a podle některých 
názorů dosahuje již svého geneticky podmíněného maxima. Na rozdíl od výsledků studie 
fyzické zdatnosti ostravské populace z roku 2004 (6), která ve srovnání jak s ostravskou (2), 
tak i českou a slovenskou populací z roku 1977 (10) dosahovala nižší hodnoty jak 
v absolutních, tak relativních hodnotách maximální minutové spotřeby kyslíku, je fyzická 
zdatnost souboru báňských záchranářů významně lepší. Z hlediska požadavků na fyzickou 
zdatnost důlních záchranářů, dosahují jak profesní, tak dobrovolní záchranáři v rozhodujících 
věkových kategoriích požadované limitní hodnoty. Variabilita výsledků však naznačuje, že 
zejména u dobrovolných záchranářů a techniků a profesních záchranářů nejstarší věkové 
skupiny nebudou některé osoby požadované limity splňovat. 
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ÚROVEŇ IMPLEMENTÁCIE LEGISLATÍVY ZAMERANEJ NA BEZPE ČNOSŤ  
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Počítačové technológie sa stali neoddeliteľnou súčasťou pracovného prostredia 
v mnohých odvetviach ľudskej činnosti. Piaty európsky prieskum o pracovných podmienkach 
poukázal na to, že jednou z najvýraznejších zmien na pracoviskách je narastajúce množstvo 
pracovníkov používajúcich informačné technológie. V roku 2010 väčšinu času alebo celý 
pracovný čas pracovalo s počítačom 31 % pracovníkov z krajín EU12, pričom v roku 1991 to 
bolo približne 14 % (1). Napriek tomu, že dlhodobá práca so zobrazovacou jednotkou (ZJ) 
v pracovnom prostredí sa považuje za príčinný faktor viacerých ochorení, stále je potrebné 
získavať viac dôkazov o tomto príčinnom vzťahu (2, 3). Už súčasná úroveň poznatkov však 
postačuje na to, aby na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci so ZJ bola zavedená 
legislatíva, upravujúca podmienky, v ktorých by sa mal tento negatívny vplyv na pracovníkov 
eliminovať. Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so 
zobrazovacou jednotkou ustanovuje Smernica Rady Európy 90/270/EHS (ďalej len smernica) 
(4). Slovenská republika prevzala túto smernicu do svojej legislatívy prostredníctvom 
Nariadenia Vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami (5). 

 Nakoľko smernica má odporúčací charakter, zaujímalo nás, do akej miery sú jej 
odporúčania implementované na pracoviskách so ZJ v Trnavskom kraji. Cieľom tejto štúdie 
je preto na základe subjektívneho hodnotenia získaného od zamestnancov zhodnotiť úroveň 
implementácie smernice na pracoviskách so zobrazovacou jednotkou. 

                                                           

1
 Projekt bol podporený Fogarty International Centre, číslo D43TW000621. Za obsah výhradne 

zodpovedajú autori projektu a nemusí nutne reprezentovať oficiálne názory Fogarty International Centre 
alebo National Institutes of Health. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Subjekty a metóda  

Túto pilotnú prierezovú štúdiu sme vykonali od augusta 2011 do mája 2012 v Trnavskom 
kraji. Ako nástroj zberu údajov sme použili neštandardizovaný dotazník, ktorý bol zostavený 
na základe iných dotazníkov, použitých v podobných výskumoch v Českej republike, 
Nemecku, Holandsku, Veľkej Británii, Dánsku a Fínsku (6, 7). Jednotku sledovania tvorili 
podniky (organizácie), ktoré majú podľa Registra ekonomických činností SR viac ako 10 
zamestnancov. Oslovili sme všetky do tohto kritéria spadajúce organizácie, na ktoré sa nám 
podarilo získať kontakt (e-mail, telefónne číslo, poštovú adresu), t.j. 1 908 z 2 759 organizácii 
(69 %). Respondentmi boli pracovníci so zobrazovacími jednotkami. Na základe počtu 
zamestnancov sme oslovovali zamestnancov podľa nasledovného kľúča: organizácie s 10 až 
49 zamestnancami – 1 respondent, organizácie s 50 až 249 zamestnancami – 3 respondenti, 
organizácie s 250 a viac zamestnancami – 5 respondenti. Kritériom pre zaradenie 
zamestnanca do prieskumu bola podmienka, že musel pracovať so zobrazovacou jednotkou 
viac ako 4 hodiny denne a musel mať viac ako 18 rokov. Finálny súbor tvorilo 140 
zamestnancov. Na štatistické analýzy sme použili chí-kvadrátový, resp. Fisherov exaktný test 
a hladinu štatistickej významnosti sme stanovili na úroveň p < 0,05. Táto štúdia bola 
schválená Etickou komisiou Fakultnej nemocnice v Trnave (163/11/EK). 

 
Výsledky 

Zo 140 respondentov – zamestnancov oslovených organizácii, 55 % uviedlo, že pracujú v 
štátnom sektore a 45 % v súkromnom sektore. Najvyššie percentuálne zastúpenie mala 
verejná správa (27 %), školstvo (25 %) a iné služby (13 %). Malé organizácie (do 50 
zamestnancov) predstavovali 30 % z celkového súboru, stredne veľké organizácie (50 – 249 
zamestnancov) predstavovali 52 % zo súboru a veľké organizácie (250 a viac zamestnancov) 
predstavovali 18 % z celkového súboru. Spomedzi ťažkostí, ktoré sa vyskytovali 
u pracovníkov so ZJ, sa najčastejšie vyskytovali bolesti chrbtice (63 %), bolesti hlavy 
a problémy so zrakom (zhodne 58 %), pocit únavy (55 %), bolesti horných končatín (14 %), 
stres (9 %). Nezaznamenali sme štatisticky významné rozdiely vo výskyte ťažkostí vzhľadom 
na veľkosť organizácií. Pri hodnotení rozdielov vzhľadom na príslušnosť organizácie 
k súkromnému alebo štátnemu sektoru sme zaznamenali štatisticky významný rozdiel vo 
výskyte bolestí hlavy, ktoré sa vyskytovali viac v štátnom sektore (67,1 %) v porovnaní so 
súkromným sektorom (46,8 %), p < 0,05. Obr. 1 sumarizuje prevládajúcu pracovnú náplň 
respondentov. 

O problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) so zobrazovacou 
jednotkou bolo poučených 53 % zamestnancov. Nezaznamenali sme štatisticky významné 
rozdiely v tom, či boli respondenti zaškolení ani medzi organizáciami zo štátneho 
a súkromného sektora, ani z hľadiska veľkosti organizácie. Najbežnejším spôsobom 
inštruktáže bola skupinová inštruktáž v priebehu práce (50 %), ďalej individuálna inštruktáž 
pred nástupom na tento typ práce (31 %), priebežné vzdelávanie (19 %), individuálna 
inštruktáž počas práce (15 %) a v najmenšom percente boli zamestnanci zaškolení pomocou 
kurzov alebo poskytnutím písomného materiálu (zhodne po 11 %).  
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Obr. 1. Prevládajúca pracovná náplň 140 pracovníkov so ZJ, Trnavský kraj, 2011/2012 

 
Prestávky počas práce si mohlo robiť 94 % respondentov a 96 % z nich si ich režim 

určovalo samo. Nezaznamenali sme štatisticky významné rozdiely v tom, či si respondenti 
robili prestávky v práci ani medzi organizáciami zo štátneho a súkromného sektora, ani 
z hľadiska veľkosti organizácie.  

V rámci preventívnej prehliadky má 18 % respondentov zabezpečené aj oftalmologické 
vyšetrenie. Nezaznamenali sme žiadne štatisticky významné rozdiely v zabezpečovaní 
oftalmologických prehliadok medzi organizáciami zo štátneho a súkromného sektora, ani 
medzi organizáciami podľa veľkosti. O ergonomické pomôcky žiadalo zamestnávateľa 35 % 
zamestnancov, pričom zamestnávateľ vyhovel 92 % respondentov. 

Tab. 1 sumarizuje výsledky subjektívneho hodnotenia pracovného miesta so ZJ 
zamestnancami. Je zrejmé, že vysoké percento respondentov sa vyjadruje o svojom 
pracovnom mieste pozitívne, výnimkou je otázka dostupnosti držiaka na dokumenty, ktorý 
má na pracovisku 34 % respondentov, ďalej neprítomnosť rušivých zvukov vydávaných 
počítačom a tlačiarňou (60 %) a relatívne nízke percento respondentov udáva, že tepelno-
vlhkostná mikroklíma je na ich pracovisku vyhovujúca (67 %). 

Vo všeobecnosti si 39 % respondentov z nášho prieskumu myslí, že ich pracovné miesto 
je usporiadané správne. Takmer polovica – 40% respondentov – na túto otázku nevedelo 
odpovedať. 

Pri porovnávaní organizácií z hľadiska ich príslušnosti k štátnemu alebo súkromnému 
sektoru sme zistili štatisticky signifikantný rozdiel v odpovediach respondentov na otázku, či 
sú znaky na obrazovke ich ZJ dobre čitateľné. Zistili sme, že znaky na obrazovke sú podľa 
respondentov dobre čitateľné viac v organizáciách zo štátneho sektora (100 %) ako 
v organizáciách zo súkromného sektora (93,7 %), p < 0,05. Tab. 2 sumarizuje štatisticky 
signifikantné rozdiely, ktoré sme zistili pri rozdelení organizácií podľa veľkosti.  
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Tab. 1 Subjektívne hodnotenia respondentov ich pracovného miesta (vyjadrené v percentách) 

Podmienky pracovného prostredia 
Súhlasím 

[%]  
Nesúhlasím 

[%] 
Neviem  

[%] n 

Znaky na obrazovke sú dobre čitateľné 97 3 0 139 

Obraz je stabilný, nebliká 95 4 1 140 

Obrazovka sa neleskne 91 7 2 139 

Software, ktorý používam zohľadňuje moje zručnosti, práca 
s ním je pre mňa jednoduchá 

91 6 3 140 

Poloha monitora je prispôsobiteľná 89 7 4 140 

Klávesnica je matná a symboly na nej sú dobre čitateľné 89 10 1 140 

Software na mojom počítači je vhodný na prácu, ktorú mám 
vykonávať 

89 8 3 140 

Kontrast je ľahko nastaviteľný 88 4 8 139 

Klávesnicou sa dá pohodlne pohybovať podľa mojich 
požiadaviek (kábel je dostatočne dlhý, aby mohol byť pohodlne 
umiestnený na pracovnom stole) 

84 15 1 140 

Môj pracovný stôl je dostatočne vysoký vzhľadom na moju 
výšku 

83 10 7 140 

Na stole mám dosť miesta pre prácu s myšou 83 16 1 140 

Môj pracovný stôl je dostatočne veľký na to, aby som na ňom 
okrem práce so ZJ mohol vykonávať aj iné práce 

77 21 2 139 

Osvetlenie na mojom pracovnom mieste je dostatočné 75 21 4 140 

Na pracovnom stole mám dostatok miesta, aby som pri práci 
s klávesnicou mohol mať položené predlaktia a lakte na stole 

74 25 1 140 

Počítač, tlačiareň ani iné zariadenia na mojom pracovisku 
neprodukujú nadmerné teplo 

71 20 9 140 

Keď sedím pri počítači, mám dostatok priestoru pre nohy (do 
ničoho nekopem) 

71 28 1 140 

Teplota aj vlhkosť vzduchu na mojom pracovnom mieste mi 
vyhovujú 

67 28 5 139 

Počítač, tlačiareň ani iné zariadenia na mojom pracovisku 
nevydávajú rušivé zvuky 

60 37 3 140 

Mám držiak na dokumenty 34 65 1 140 

 
Znalosti respondentov o existencii legislatívy upravujúcej bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci boli nasledovné: 48 % respondentov vedelo o existencii nejakých legislatívnych 
úprav, o existencii smernice 90/270/EHS vedelo 46 % respondentov a o existencii slovenskej 
legislatívy ošetrujúcej bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so ZJ vedelo 30 % 
respondentov. S niektorým z daných predpisov sa oboznámilo 24 % respondentov. Väčšina, 
87 % respondentov, si myslí, že legislatíva v tejto oblasti je potrebná. 

 
Diskusia 

Ako sme spomenuli v úvode, práca so ZJ sa stala neoddeliteľnou súčasťou života ľudí. 
Človek strávi v práci veľkú časť svojho života, a tak je prirodzené, že pracovné podmienky 
musia spĺňať také kritéria, aby neohrozovali zdravie zamestnancov. Toto kritérium platí aj pre 
prácu so ZJ. V našej prierezovej štúdii sme preto zisťovali, či pracovné miesta so ZJ 
v Trnavskom kraji podľa subjektívnych názorov zamestnancov spĺňajú kritériá, ktoré 
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stanovuje legislatíva Európskej únie a Slovenskej republiky. Podobné prieskumy sa robili aj 
v iných krajinách (6, 7). 

 
Tab. 2. Frekvencia odpovedí na vybrané otázky v organizáciách podľa veľkosti. 

Odpoveď [%] 
Podmienky pracovného prostredia 

Veľkosť 
organizácie súhlasím nesúhlasím neviem 

n 
p 

hodnota 

malá 100 0 0 42 

stredná 95,9 2,7 1,4 73 Obraz je stabilný, nebliká 

veľká 84 16 0 25 

< 0,05 

malá 90,5 0 9,5 42 

stredná 90,3 1,4 8,3 72 Kontrast je ľahko nastaviteľný 

veľká 80 16 4 25 

< 0,05 

malá 92,9 7,1 0 42 

stredná 68,5 30,1 1,4 73 
Keď sedím pri počítači, mám 
dostatok priestoru pre nohy (do 
ničoho nekopem) veľká 44 56 0 25 

< 0,05 

malá 95,2 2,4 2,4 42 

stredná 82,2 17,8 0 73 
Na stole mám dosť miesta pre prácu 
s myšou. 

veľká 64 36 0 25 

< 0,05 

malá 78,6 14,3 7,1 42 

stredná 68,1 29,2 2,8 72 
Teplota aj vlhkosť vzduchu na 
mojom pracovnom mieste mi 
vyhovujú veľká 44 48 8 25 

< 0,05 

 
Podľa smernice zamestnávateľ „musí plánovať činnosti pracovníka tak, aby bola počas 

pracovného času jeho práca so zobrazovacou jednotkou pravidelne prerušovaná prestávkami 
alebo inými činnosťami, ktoré znížia pracovné zaťaženie prácou so zobrazovacou jednotkou“ 
(4). Zistili sme vysoké percento (96 %) respondentov, ktorým zamestnávateľ umožnil prerušiť 
prácu prestávkou. Ak si zamestnanci prestávky nerobili (celkovo 9 respondentov), bolo to 
z nasledovných dôvodov: tempo a charakter práce im nedovoľovali robiť si prestávky (62 %) 
alebo nemali potrebu robiť si prestávky (38 %). Okrem práce so ZJ vykonáva aj iné pracovné 
činnosti až 91 % našich respondentov. Vo všeobecnosti, v krajinách, kde prebehli podobné 
štúdie (Nemecko, Holandsko, Česká republika, Dánsko, Veľká Británia, Fínsko) ako je tá 
naša, len veľmi málo zamestnávateľov neumožňuje svojim zamestnancom pracujúcim so ZJ 
robiť si prestávky. Požiadavky smernice sú teda v tomto ohľade naplnené tak u nás, ako aj 
v spomínaných krajinách (7).  

V našom prieskume sme tiež zistili, že oftalmologické vyšetrenie, ktoré smernica rovnako 
odporúča, má zamestnávateľom zabezpečených 18 % respondentov. V Českej republike sa 
toto percento pohybuje na úrovni 19 %, vo Fínsku 50 % zamestnancov pracujúcich so ZJ 
potvrdilo, že majú zabezpečené oftalmologické vyšetrenie (6, 7).  

Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnancov o problematike bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci so ZJ. Analýzou našich dát sme zistili, že informovaných bolo 
v našom súbore 53 % zamestnancov, pričom najbežnejším spôsobom inštruktáže bola 
skupinová inštruktáž v priebehu práce (50 %).V českom prieskume (6) sa zistilo, že takéto 
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informácie malo 47 % respondentov, avšak najčastejšie ich respondenti získali individuálnou 
inštruktážou v priebehu práce (42 %).  

V našom súbore sa 36 % respondentov snažilo získať informácie o správnom uložení 
pracovného miesta so ZJ aj samo. Najčastejšie na to využívali internet (75 %). V českom 
prieskume sa o usporiadanie pracovného miesta so ZJ zaujímalo 38 % respondentov 
a prioritným zdrojom informácií (55 %) bol aj internet (6). 

O ergonomické pomôcky (podložky pod myš, držiak na dokumenty atď.) žiadalo 
zamestnávateľa 35 % zamestnancov, pričom zamestnávateľ vyhovel 92 % z nich. 
V prieskume z Českej republiky (6) žiadalo o tieto pomôcky 42 % respondentov a v 95 % im 
zamestnávateľ vyhovel. 

V našom dotazníku boli aj otázky, ktoré vychádzali z Prílohy smernice a boli formulované 
tak, aby zistili, či podľa zamestnancov ich pracovné miesta spĺňajú požiadavky smernice. Ich 
odpovede zosumarizované v tabuľke 1 svedčia o tom, že tieto požiadavky legislatívy sú 
implementované na relatívne vysokej úrovni. Toto zistenie je v zhode s výsledkami českej, 
holandskej, nemeckej a fínskej štúdie, kde percento súhlasných odpovedí varírovalo medzi 70 
– 90 % (7). Výnimkou v našom prieskume je iba dostupnosť držiaka na dokumenty, ktorý je 
dostupný iba pre 34 % respondentov. Problematické je aj zabezpečenie príjemnej tepelno-
vlhkostnej mikroklímy a toho, aby hardvér nevydával rušivé zvuky. Podobne ako v iných 
štúdiách (7), aj v našej vzorke sme zistili, že relatívne málo respondentov je plne spokojných 
so svojim pracovným miestom (39 %). 

V štúdii sme sa zaoberali aj rozdielmi, ktoré by potenciálne mohli vzniknúť v závislosti 
od veľkosti organizácie a aj v závislosti od príslušnosti k sektoru, do ktorého organizácia 
patrí. Potešujúce je, že sme nezistili žiadne významnejšie rozdiely medzi organizáciami 
v závislosti od príslušnosti k sektoru. Málo štatisticky významných rozdielov sme zistili 
v subjektívnom hodnotení pracovného miesta podľa požiadaviek smernice v závislosti od 
veľkosti organizácie. Zdá sa, že so stúpajúcou veľkosťou organizácie klesá percento 
súhlasných odpovedí pri piatich kritériách, ktoré sú zosumarizované v tabuľke 2. Toto zistenie 
je prekvapujúce a napríklad pri hodnotení mikroklimatických podmienok ho konštatovali aj 
autori v českej štúdii (6). Možným vysvetlením je, že zamestnanci v malých organizáciách 
mali obavy odpovedať na položené otázky pravdivo, zatiaľ čo vo viac anonymných veľkých 
organizáciách tieto zábrany zamestnanci nepociťovali. 

 
Záver 

Predkladaná štúdia má viacero limitov. Napriek našej snahe sa nám nepodarilo zabezpečiť 
reprezentatívnosť súboru. Toto hľadisko však nebolo možné splniť vzhľadom na nezáujem 
organizácií zúčastniť sa prieskumu. S týmto súvisí aj ďalší limit štúdie, a to spôsob zberu 
údajov. Tento sa mal uskutočňovať riadeným rozhovorom, avšak jedinou možnosťou, ako 
získať potrebné údaje, bolo rozdistribuovať dotazníky a nechať zamestnancov vyplniť ich 
samostatne. Toto mohlo viesť k získaniu nie celkom spoľahlivých výsledkov. Okrem toho by 
bolo iste prospešné hodnotiť pracovné miesto aj objektívne, nielen subjektívne 
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prostredníctvom pohľadu zamestnancov. Ďalej by bolo zaujímavé zaradiť do prieskumu aj 
organizácie, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov – bolo by tak možné poznať situáciu aj 
v tých najmenších organizáciách. Napriek týmto limitom však štúdia priniesla podľa našich 
vedomostí prvé hodnotenie úrovne, na akej je smernica implementovaná na pracoviskách so 
ZJ v Trnavskom kraji a je prvou svojho druhu aj v rámci Slovenskej republiky. Konštatujeme, 
že rôzne požiadavky smernice sú na pracoviskách kraja implementované na rôznej úrovni. Za 
nedostatočné považujeme fakty, že len polovica pracovníkov so ZJ bola informovaná 
o zásadách BOZP pri práci so ZJ a len 18 % respondentov má zamestnávateľom zabezpečené 
vyšetrenia u oftalmológa.  

O nedostatočných vedomostiach respondentov o správnom usporiadaní pracovného 
miesta svedčí aj fakt, že až 40 % respondentov nevedelo zhodnotiť, či je ich pracovné miesto 
usporiadané správne. Napriek tomu, že 87 % respondentov si myslí, že legislatíva v oblasti 
BOZP pri práci so ZJ je potrebná, vedomosť, že takáto legislatíva na Slovensku a v Európskej 
únii existuje, mala len polovica respondentov. V ďalšom výskume odporúčame vykonať 
reprezentatívnu celoslovenskú štúdiu, ktorá by doplnila naše prvotné zistenia. Nevyhnutným 
prvkom, ktorý je potrebný pre zníženie limitov štúdie, ktoré boli popísané, je podľa nášho 
názoru začlenenie regionálnych úradov VZ do zberu údajov. 
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Faktormi životného štýlu a jeho dopadmi na zdravie sa zaoberajú mnohí autori (1, 2, 3). 
Životný štýl je jedným z hlavných atribútov zdravia, ktoré sa podieľajú až z 50 % na našom 
zdraví, fyzickej kondícii, vzhľade. Je preto dôležité zamerať pozornosť na tento fakt, snažiť sa 
edukovať a tiež poukázať na pozitívne a negatívne faktory životného štýlu. Štúdia predstavuje 
analýzu aktuálneho zdravotného stavu somatického a psychického zdravia, vplyvu stresu, 
životného štýlu a rizikových faktorov zamestnancov nezdravotníckej a zdravotníckej strednej 
školy v Košiciach.  

 
Materiál a metódy  

V júni 2012 sme oslovili nezdravotnícku strednú školu (gymnázium) a zdravotnícku 
strednú školu a formou dotazníkovej štúdie sme sa pýtali zamestnancov na ich zdravotný stav, 
životný štýl, vplyv stresu. Zároveň sme im odmerali krvný tlak a vyšetrili krvné parametre – 
celkový cholesterol a triglyceridy. Štúdie sa zúčastnilo 28 zamestnancov gymnázia a 26 
zamestnancov strednej zdravotníckej školy vo veku od 23 – 68 rokov.  

 
Výsledky a diskusia 

Človek trávi v zamestnaní približne tretinu svojho života. Zamestnanie je preto dôležitý 
faktor ovplyvňujúce zdravie. Stále viac sa potvrdzuje, že stres v práci má nežiaduce následky 
na zdravie zamestnancov. Zamestnanec je vystavený stresu, keď požiadavky z pracovného 
prostredia presahujú schopnosť zamestnanca vyrovnať sa s nimi alebo ich regulovať (obr. 1). 
Keď sa stres definuje týmto spôsobom, pozornosť sa zameria na príčiny súvisiace s prácou 
a na požadované regulačné opatrenia (4). 

 

                                                           

1
 Práca bola financovaná z grantu VVGS – 16/GSD/2011.  

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Obr. 1. Charakter zamestnania a jeho náročnosť 

 
Väčšina ľudí v novodobej spoločnosti žije uponáhľaný život a nevenujú pozornosť 

spôsobu života. Nezdravý spôsob života vplýva na predčasnú úmrtnosť. Najvýznamnejšou 

mierou chorobnosti jedinca sa v rámci životného štýlu podieľa najmä výživa (30 – 50 %), 

fajčenie (30 – 40 %), alkohol (4 %) a ďalšie faktory (obr. 2) (2). 
 

 
Obr. 2. Charakteristiky životného štýlu 

 
Chápanie zdravia sa mení. Už to nie je len neprítomnosť choroby, ale celková, teda 

telesná, psychická, sociálna a duševná pohoda (definícia WHO). Zaujímalo nás subjektívne 
vnímanie zdravia (obr. 3) a subjektívne hodnotenie fyzickej kondície (obr. 4). 

Stres je jedným z faktorov ovplyvňujúci produktivitu človeka v mnohých sférach života 
(5). Pri dlhodobom pôsobení stresu sa môže rozvinúť chronická únava, syndróm vyhorenia, 
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ochorenia pohybového ústrojenstva a tiež kardiovaskulárne ochorenia. Individuálne 
charakteristiky, ako je osobnosť jedinca, hodnoty, ciele, vek, pohlavie, úroveň vzdelania a 
rodinnej situácie, ovplyvňujú schopnosť vyrovnať sa so stresom. Tieto vlastnosti sa môžu 
vzájomne ovplyvňovať s rizikovými faktormi, a buď môžu zhoršiť alebo zmierniť ich účinky 
(6).  

 
 

Obr. 3. Odpoveď na otázku: ,,Ako sa cítite?“ 
 

 
 

Obr. 4. Hodnotenie súčasnej fyzickej kondície 
 

 
 

Obr. 5. Miera stresu 
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Iným faktorom vyvolávajúcim preťaženie je nedostatok odpočinku a citové uspokojenie 
z práce. Veľkou príčinou preťaženosti je neschopnosť uvoľniť sa. Preťaženosť sa prejavuje aj 
u tých pracovníkov, ktorí sú výrazne perfekcionistami, ambiciózni, príliš svedomití atď. (7). 
Na obr. 5 a 6 sú odpovede respondentov na otázky týkajúce sa miery stresu a príčiny vzniku 
stresu v zamestnaní. 

 

Obr. 6. Príčiny vzniku stresu 
 
Preventívna medicína už dávnejšie zistila, že odstránením rizikových faktorov sa dá 

určitým ochoreniam predchádzať, alebo ich posunúť do vyššieho veku, preto je pre nás 
dôležité vedieť tieto rizikové faktory rozoznať a obmedziť ich negatívne pôsobenie (obr. 7). 
Niektoré príznaky však už dopredu signalizujú ochorenie. 

 

 
 

Obr. 7. Rizikové faktory 
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Výsledky krvného tlaku, hladiny celkového cholesterolu a triglyceridov sú na obrázkoch 
8, 9 a 10. S narastajúcim záujmom o krvný tlak a jeho hranice sa objavuje aj nový pojem – 
prehypertenzia. Ide o opakované nameranie systolického TK 120 – 139 alebo diastolického 
TK 80 – 89 mmHg, ktoré môže vyústiť do hypertenzie, ak sa nedodržuje správna 
životospráva – redukcia hmotnosti, príjmu soli, vylúčenie stresu a fajčenia, zvýšená pohybová 
aktivita (11). 

 
 

Obr. 8. Distribúcia hodnôt krvného tlaku 
 

 
 

Obr. 9. Distribúcia hladiny celkového cholesterolu v krvi 
 

 
 

Obr. 10. Distribúcia hladiny triglyceridov v krvi 
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V predchádzaní a liečení takzvaných civilizačných chorôb sa preukazuje zmena zdravého 
životného štýlu ako možno najdôležitejšie opatrenie. Medzi závažné rizikové faktory 
kardiovaskulárnych ochorení patria: vysoký krvný tlak (hypertenzia), diabetes mellitus, 
obezita (Body Mass Index viac ako 30), fajčenie, porucha lipidového metabolizmu (vysoká 
koncentrácia celkového cholesterolu > 5,17 mmol/l, ale hlavne vysoká koncentrácia LDL 
cholesterolu (> 3 mmol/l), nízka koncentrácia HDL cholesterolu (< 0,9 mmol/l,), vysoká 
koncentrácia triglyceridov (> 1,9 mmol/l), hyperinzulinémia a inzulínová rezistencia, sedavý 
spôsob zamestnania a nízka pohybová aktivita, vysoká koncentrácia fibrinogénu, nízky príjem 
antioxidantov, vysoká koncentrácia C-reaktívneho proteínu (hsCRP) atď. (12). Nemenej 
dôležitý je aj stres. So stresom sa stretáva prakticky každý človek. Môže ohroziť fyziologickú 
rovnováhu jedinca a ovplyvniť jeho emocionálne prežívanie, schopnosť vnímať problémy, 
vzťahy s okolím (13). Vzniká ako dôsledok neprimeraného zaťaženia, nepriaznivých 
pracovných a životných podmienok a neistoty. Na rozdiel od krátkodobých stresových 
situácií, ktoré za istých okolností môžu byť prospešné, dlhodobo vyskytujúci sa stres má 
devastujúce účinky na psychiku, zdravie a produktivitu človeka (5).  

 
Záver 

Predpokladá sa, že zamestnanci zdravotníckej školy by mali byť zdravší, tým že poznajú 
lepšie prevenciu, pretože ich životný štýl je ovplyvnený poznatkami z praxe. Výsledky 
poukazujú na fakt, že hoci vedú zamestnanci strednej zdravotníckej školy horší životný štýl 
(viac respondentov fajčí, stravuje sa nezdravo, majú nižšiu pohybový aktivitu), cítia sa 
zdravší oproti zamestnancom gymnázia a majú aj lepší zdravotný stav. Zamestnanci gymnázia 
sa snažia viesť zdravý životný štýl, no ako rizikový faktor u nich prevláda stres 
z prepracovanosti a z neistoty v práci. Zistili sme u nich zistený výrazne vyššie zastúpenie 
hypertenzie I. stupňa a vysokej hladiny cholesterolu. V štúdii sme chceli poukázať na životný 
štýl a zvládanie stresu, upevniť vzťah k primárnej prevencii, zlepšiť životný štýl s cieľom 
ochrany a zachovania zdravia respondentov. 
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Medzi najčastejšie profesionálne ochorenia v Slovenskej republike patrí ochorenie 
z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia (DNJZ) (1, 2, 3). Pri ochoreniach 
z DNJZ sú poškodené štruktúry pohybového systému končatín – kosti, kĺby, šľachy, svaly, 
nervy a cievy (1, 2, 3, 6).  

Vznik týchto ochorení je podmienený pracovnými faktormi – dlhodobosť, nadmernosť, 
jednostrannosť, ale aj individuálnymi vplyvmi, ku ktorým patrí celková zdatnosť pracovníka, 
jeho konštitúcia a v neposlednom rade anatomicko-funkčný stav pohybového systému (1, 2, 
5). Ochorenie z DNJZ je lokalizované dominantne na horných končatinách, i keď v klinickej 
praxi sa stretávame aj s ochorením na dolných končatinách (4). 

  
Materiál a metódy 

V kazuistike opisujeme chorobu z povolania u 37-ročnej robotníčky B. M., ktorá 
pracovala pri razení a balení elektróniek. Upozorňujeme na význam pracovnej anamnézy, na 
objektívne hodnotenie pracoviska hygienickým prieskumom, na diagnostiku, diferenciálnu 
diagnostiku ochorenia a dynamiku klinického stavu. 

 
Kazuistika  

Pacientka B. M., 37-ročná nefajčiarka bola poslaná na ambulanciu KPLaT s podozrením 
na ochorenie horných končatín (HK) z DNJZ s prejavmi recidivujúcej epikondylitídy HK 
a cervikokraniálneho (CC) syndrómu. Je vyučená ako mechanik elektronických zariadení. 
Pracuje 18 rokov vo firme JJ Elektronik Čadca, na montáži malých a veľkých systémov 
elektróniek. 

Niekoľko týždňov sa sťažovala na bolesti v lakťoch, tŕpnutie a slabosť horných končatín. 
Napriek opakovanej práceneschopnosti, podávaniu medikamentóznej liečby, aplikácii 
obstrekov, absolvovaniu fyzikálno-rehabilitačných procedúr, noseniu ortéz, zdravotný stav sa 
nelepšil. 
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Pri objektívnom fyzikálnom vyšetrení sme zistili frigidné horné končatiny, predĺžený 
Prusikov príznak a pozitívny Tinellov test. Obojstranne pacientka horšie doťahovala špičku, 
oba lakte pri vyšetrení boli bolestivé, oba epikondyly pri supinácii a pronácii boli tiež 
bolestivé. Ramená boli bez obmedzenia hybnosti a bez algií. Biochemické vyšetrenia, vrátane 
zápalových parametrov boli v rámci referenčných hodnôt. Röntgenologické vyšetrenie 
cervikánej chrbtice poukázalo na napriamenú lordózu a mierne esovitú skoliózu. Na ľavom 
lakti bola röntgenologicky verifikovaná ulnárna epikondylitída. Elektromyografickým – EMG 
vyšetrením sa zistil obojstranne v lakti parciálny blok vedenia motorickými vláknami n. 
ulnaris. Na oboch HK sa zistila predĺžená senzitívna latencia n. medianus. Vyšetrenie 
pomocou silomeru na oboch HK poukázalo na veľmi nízke hodnoty (PHK 8, ĽHK 10). 
Neurologickým vyšetrením bola diagnostikovaná paréza n. ulnaris bilaterálne, kubitálny sy 
bilaterálne, zistila sa hypotrofia svalstva predlaktia na oboch horných končatinách 
a obojstranná ulnárna epikondylitída. Ortopedické vyšetrenie poukázalo na súvislosť bolestí 
v lakťoch s vykonávanou prácou. 

Hygienický prieskum potvrdil, že pacientka pracovala pri razení a balení malých 
a veľkých systémov elektróniek. Pri razení malých systémov elektróniek sa predpokladá 
prekročenie prípustných hodnôt lokálnej svalovej záťaže oboch rúk a predlaktí. Neprimerané 
zaťaženie spôsobuje aj stereotypná pracovná činnosť v úkole, pričom horné končatiny sú 
celozmenovo vo vynútenej polohe. Za pracovnú zmenu orazila pracovníčka 7 000 kusov 
elektróniek. Pri razení veľkých systémov elektróniek uchopí pracovníčka všetkými prstami 
pravej HK elektrónku a vloží ju do ručnej razičky. Oboma HK ovláda pracovníčka páky na 
pretlačenie farby na elektrónky. Za pracovnú zmenu orazí pracovníčka 2 300 elektróniek. 

Pri balení malých elektróniek pracovníčka nabalila za zmenu 4 600 kusov. Balenie 
veľkých elektróniek bolo v úkole, počet kusov za zmenu bol až 3 200. Základná poloha pri 
balení oboch systémov elektróniek bola bez opory rúk. Pri balení malých aj veľkých 
elektróniek je zaznamenané zvýšené svalové napätie pri trvalom namáhaní tých istých 
svalových skupín, čo pri celozmenovom úchope sklenej elektrónky za vrchnú časť prstami 
rúk má za následok poruchu krvného zásobenia a svalovú únavu. Tieto faktory evokujú 
neprimerane veľkú svalovú silu. 

 
Diskusia a záver 

Na základe komplexného klinického vyšetrenia, posúdenia skutočností uvedených 
v hygienickom prieskume, precíznej diferenciálnej diagnostiky, bola pacientke cestou 
celoštátneho konzultačného dňa uznaná choroba z povolania – ochorenie z DNJZ na horných 
končatinách – sy kanalis kubiti bilat. a epikondylitis uln. humeri s pozit. rtg. korelátom. 
Vzhľadom na to, že sme sa pri takejto profesii nestretli s ochorením z DNJZ, prípad 
považujeme za precedentný a preto sme ho riešili v kolektíve odborníkov z klinického 
pracovného lekárstva a v kolektíve hygienikov na celoštátnej úrovni. V zmysle platných 
smerníc bolo priznané ochorenie ako profesionálne a odškodnenie za sťaženie spoločenského 
uplatnenia sa vykonalo podľa platnej legislatívy (6, 7, 8). 
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Podrobné klinické vyšetrenie a precízna diferenciálna diagnostika potvrdili súvislosť 
ochorenia s vykonávanou pracovnou činnosťou. Nezastupiteľné miesto pri celkovom 
posúdení prípadu má hygienický prieskum, ktorý potvrdil prekročenie prípustných hodnôt 
lokálnej svalovej záťaže oboch predlaktí a rúk, čo potencovala ešte aj intenzita práce vo 
vzťahu k frekvencii pracovných pohybov. Aj keď pracovníčka nevykonávala nadčasovú 
prácu, v prípade potreby zamestnávateľa – plnenie objednávky – vykonávala ojedinele 
nárazovú prácu. V čase vzniku a vývoja profesionálneho ochorenia pracovala podľa 
výkazníctva 2 dni 9,5 hodín a 10 hodín. Pri balení malých elektróniek používala nastrihaný 
papier na požadovanú veľkosť podľa typu elektrónky. Do škatuľky uložila 120 kusov 
a následne do väčšej škatule 1 200 kusov, pričom zatláčala rohy papiera. Norma balenia bola 
4 600 kusov. Pri balení veľkých elektróniek bola norma nabalenia 3 200 kusov za zmenu. 
Práca bola úkolová, pracovníčka ju vykonávala v sede bez opory rúk. 

Ako z príspevku vyplýva, aj pri vykonávaní menej obvyklých profesií môže vzniknúť 
profesionálne ochorenie. 
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Olovo je kov, s ktorým sa ľudstvo stretáva už niekoľko tisícročí. Za posledných desať 
rokov došlo v SR k výraznému poklesu hlásených profesionálnych intoxikácií olovom. Podľa 
zdravotníckej štatistiky SR bolo v r. 2001 – 2010 na Slovensku hlásených 23 profesionálnych 
intoxikácii olovom (4). Ich reálny počet v skutočnosti však môže byť vyšší.  

 
Materiál a metódy 

Na Kliniku pracovného lekárstva a toxikológie (KPLaT) v Martine sa obrátil konateľ 
slovenskej firmy so žiadosťou o vyšetrenie biologických expozičných testov (olova a zinku) u 
svojich pracovníkov pracujúcich na montáži pásových dopravníkov v Belgicku. Spoločnosť 
s celosvetovým pôsobením vyrába rôzne stacionárne a pohyblivé zariadenia určené na 
nakladanie, vykladanie, skladovanie a premiestňovanie sypkých materiálov (napr. rudy, 
piesku, síry a pod.). Uvedená firma vykonáva okrem výroby aj montáž zariadení, ale 
montážne práce často robia na zmluvu menšie zahraničné firmy. 

V našom prípade išlo o montáž kompletného systému pohyblivých (aj stacionárnych 
zariadení) v prístave Antverpy, určených na prepravu sypkého materiálu – najmä železnej 
rudy dovážanej z celého sveta. Ruda z lodí sa prekladala do špeciálnych násypiek, odtiaľ sa 
nasýpala na pohyblivé pozemné dopravníkové pásy, ktoré ju vozili do skladov v prístave. 
Potom sa opäť dopravníkmi nasýpala do vagónov a vlakmi rozvážala na rôzne miesta 
v Európe. Ruda bývala často vlhká, čo spôsobovalo upchávanie nasýpacieho zariadenia 
zásobníkov (sýpok) a pracovníci museli ručne čistiť násypky, kým prišli na spôsob, ako 
upraviť a nastaviť zariadenie tak, aby nedochádzalo k opakovaným poruchám a prerušeniu 
prepravy. Pri týchto prácach zo začiatku nepoužívali žiadne osobné ochranné pomôcky 
(respirátory) až dovtedy, kým nedošlo k pracovnému úrazu jedného z domácich pracovníkov, 
ktorému pri vyšetrení v miestnej nemocnici urobili kompletné krvné vyšetrenia a zistili 
vysoké hodnoty olova a zinku v krvi. 
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Na základe toho sa nariadilo vyšetrenie olova a zinku v biologickom materiáli všetkým 
pracovníkom pracujúcim pri dopravníkových pásoch v prístave. Druh rudy ani jej presné 
zloženie sa nám nepodarilo zistiť. Slovenským pracovníkom sa uvedené vyšetrenia urobili 
v toxikologickom laboratóriu KPLaT v Martine postupne – ako prichádzali zo zahraničia 
domov. Vyšetrenia si hradili zamestnanci sami, preto sme im iné kovy okrem olova 
nevyšetrovali. 

Pracovníci, ktorí mali zvýšené hodnoty Pb v krvi nad indikatívnu biologickú medznú 
hodnotu (1,930 µmol.l-1) boli pozvaní na ambulantné vyšetrenie, resp. pri hodnotách 
plumbémie vyšších ako 3 µmol.l-1 na hospitalizáciu – za účelom intravenóznej liečby chalátmi 
(mobilizácie Pb infúziami s CaNa2- EDTA). 

 
Výsledky  

Pb v krvi sme vyšetrili 21 pracovníkom v priemernom veku 39,76 ± 12,57 roka, 
s priemernou hodnotou plumbémie 1,920 ± 0,831 µmol.l-1, metódou AAS. Priemernú dĺžku 
expozície súboru – 21 montážnych robotníkov – nemôžeme uviesť, nakoľko sa na prácach 
priebežne striedali. Orientačne sa pohybovala od 2 do 5 mesiacov (tab. 1). 

 
Tab. 1. Sledované parametre vyšetrovaného súboru montážnych pracovníkov 

Parametre Exponovaná skupina 
Počet (N) 21 
Vek (roky ± SD) 39,76 ± 12,57 
Doba expozície 2 až 5 mesiacov 
Pb v krvi (µmol/l ± SD) 1,920 ± 0,831 

 
Hodnoty plumbémie sa pohybovali od 0,861 do 4,117 µmol.1-1 (obr. 1). Zvýšené hodnoty 

Pb v krvi nad indikatívnu biologickú medznú hodnotu (1,930 µmol.1-1) boli u 8 pracovníkov. 
Týmto pracovníkom sa následne odporučilo kompletné ambulantné vyšetrenie, na ktorom sa 
zatiaľ zúčastnilo 7 pracovníkov. Pracovníkovi s najvyššou hodnotou plumbémie (4,117 
µmol.1-1), ktorý sa až po dvoch mesiacoch dostavil na kompletné ambulantné vyšetrenie na 
kliniku (pre pracovné povinnosti v zahraničí, ale už mimo expozície Pb), klesla hodnota Pb 
v krvi po 2 mesiacoch bez liečby na 2,973 µmol.1-1. Pacient mal prísť na opakované 
vyšetrenie biologických expozičných testov o 3 mesiace, na ktoré sa však nedostavil (opäť pre 
pracovné povinnosti v zahraničí). Ostatným pracovníkom klesli hodnoty Pb v krvi pri 
kontrolnom ambulantnom vyšetrení priemerne o 30 %. 

Jeden z nich s plumbémiou 3,7 µmol.l-1, ktorý mal najdlhšiu expozíciu (5 mesiacov) 
a zúčastnil sa nielen na montáži, ale aj v skúšobnej prevádzke spojenej s odstraňovaním 
porúch nasýpacích zariadení, bol následne pre známky zvýšenej expozície hospitalizovaný na 
KPLaT v Martine za účelom liečby chelátmi. Dostal 2 infúzie s Ca Na2-EDTA, po ktorých 
klesla hodnota plumbémie na 2,642 µmol.l-1. Klinické prejavy intoxikácie sa u neho nezistili.  
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Obr. 1. Koncentrácie Pb v krvi u jednotlivých respondentov súboru 

 
U siedmich pracovníkov, ktorí sa zúčastnili aj na kompletnom ambulantnom vyšetrení na 

KPLaT (ostatní sa obratom vrátili späť), sa okrem Pb v krvi vyšetrilo aj Pb v moči, kyselina 
ð-aminolevulová (ð-ALA) a koproporfyríny. Zvýšené hodnoty ALA nad normu (90 µmol.l-1; 
6 000 µmol.mol kr.-1) boli u 2 pracovníkov (114,5 a 114,3 µmol.l-1, v prepočte na kreatinín 
6 300,5 a 6 092,8 µmol.mol kr.-1). Zvýšené hodnoty koproporfyrínov nad normu (0,450 
µmol.l-1; 30,0 µmol.mol kr.-1) sa nezistili u žiadneho z vyšetrených. Ambulantne vyšetrení 
pracovníci subjektívne neudávali žiadne závažnejšie zdravotné ťažkosti, len pri cielených 
otázkach priznali občas zažívacie ťažkosti, ktoré však dávali skôr do súvislosti so zmenou 
stravovacích návykov v zahraničí. Len sporadicky pociťovali sladkú, resp. horkú chuť 
v ústach. Z ostatných subjektívnych ťažkostí udávali intermitentne vertebrogénne problémy. 

Pri objektívnom vyšetrení sa nezistil šedý lem na ďasnách ani iné závažnejšie patologické 
odchýlky. Z laboratórnych nálezov: krvný obraz bol v norme u všetkých ambulantne 
vyšetrených, vo V-súbore (vstupný biochemický súbor) sme 3-krát zistili ľahko zvýšený 
celkový cholesterol a 1-krát zvýšený bilirubín. 

 
Diskusia  

Vzhľadom na celkovo krátku dobu expozície, neprítomnosť subjektívnych ťažkostí ani 
zmeny v krvnom obraze, sme u žiadneho z exponovaných pracovníkov profesionálne 
poškodenia organizmu z olova nehlásili. Prítomné boli len známky zvýšenej expozície olovu 
(plumbémia nad indikatívnu biologickú medznú hodnotu 1,930 µmol.l-1 ). Podobne Šebová 
(8) neudávala vo svojej práci žiadne subjektívne ťažkosti u pracovníkov exponovaných 
olovom v malej zlievarni.  
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O štatisticky významne vyšších hodnotách plumbémie u fajčiarov v porovnaní 
s nefajčiarmi referovali viacerí autori (1, 2, 6). Nakoľko je olovo súčasťou tabaku 
a tabakového dymu, aj preto majú fajčiari vyššiu hodnotu olova v krvi ako nefajčiari. 

Bonanno (1) vo svojich štúdiách uvádza priemerné hodnoty plumbémie u fajčiarov 2,8 
µg/ dl (0,135 µmol.l-1), u nefajčiarov vystavených tabakovému dymu (pasívnych fajčiarov – 
2,06 µg/dl (0,099 µmol.l-1) a u nefajčiarov 1,81 µg/ dl (0,087 µmol.l-1).  

Mannino (6) udáva priemerné hodnoty u fajčiarov 3,5 µg/ dl (0,169 µmol.l-1 ), u 
exfajčiarov 2,9 µg/ dl (0,140 µmol.l-1) a u nefajčiarov 2,3 µg/dl (0,111 µmol.l-1). 

Tola (7) tiež udáva štatisticky významne vyššiu hodnotu plumbémie u fajčiarov 
exponovaných olovu ako u nefajčiarov. Tento výsledok možno podľa neho skôr pripočítať 
kontaminácii prstov a cigariet olovom na pracoviskách, než malému množstvu olova 
obsiahnutému v cigaretách.  

Hladina plumbémie teda závisí nielen od koncentrácie olova na pracovisku, ale aj od 
osobnej hygieny a osobných hygienických návykov pracovníka. Aj v našom prípade pacienti 
s najvyššími hodnotami plumbémie boli fajčiari. Pacient s hodnou Pb v krvi (4,117 µmol.l-) 
fajčil denne 30 – 40 cigariet. Na to, aby si pred každou cigaretou či pred každým jedlom v 
rámci práce pri montážach umýval ruky, podmienky na pracovisku neboli. A tak predpoklad, 
že sa na vyšších hodnotách plumbémie u neho spolupodieľalo aj nedodržiavanie hygienických 
zásad na pracovisku, je nepochybný. 

 
Záver  

Týmto príspevkom chceme upozorniť na možné riziká našich pracovníkov pri práci 
v zahraničí, ich nedostatočnú informovanosť o rizikových faktoroch práce v zahraničí 
a identifikácii rizika. 

Otravu olovom nemožno podceňovať, pretože i napriek úspešnej liečbe môžu u pacientov 
pretrvávať neskoré následky intoxikácie, napr. vo forme demyelinizačnej polyneuropatie, ako 
o tom informuje Hampová (3). 

Na možnosť profesionálneho poškodenia, resp. intoxikácie olovom treba myslieť aj pri nie 
vždy typických profesiách či prácach (nielen náš prípad), ale aj v prípade, o ktorom 
informovala Machartová a kol. (5), kde sa pri oprave a rekonštrukcii starých historických 
objektov dokázali extrémne vysoké hodnoty olova v starej štukovej omietke, čo malo za 
následok zvýšené hodnoty plumbémie u 2 pracovníkov a klinické známky intoxikácie jedného 
z murárov. 

Na záver chceme znovu zdôrazniť nutnosť dodržiavania technických, organizačných 
a zdravotníckych opatrení pri práci s toxickými látkami a najmä upozorniť na povinnosť 
informovať pracovníkov o potenciálnych zdravotných rizikách súvisiacich s expozíciou týmto 
látkam.  
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 Hlavným účelom hodnotenia je stanovenie fyzickej záťaže pri práci a zaradenie 
profesií do kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 
448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku 
kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do 
kategórií. 

 
Metodika  

Pri hodnotení sme vychádzali z nasledovných podkladov: 

− analýza pracovnej činnosti so stanovením časovej snímky, 

− stanovenie energetického výdaja podľa Borského, 

− hodnotenie pracovných polôh z hľadiska fyzickej práce podľa Prílohy č. 4 k vyhláške č. 
542/2007 Z. z. Posudzovali sa polohy trupu, polohy hlavy a krku, polohy horných 
končatín, polohy ostatných častí tela (flexia alebo extenzia kĺbov), 

− hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami podľa NV SR č. 281/2006 Z.z. 

Podklady: obhliadka pracoviska, priame pozorovanie, časová snímka, videozáznamy, 
meranie hmotnosti bremien, rozhovor so zamestnancami a zamestnávateľom.  

Hodnotená profesia robotníka pracujúceho s guľatinou v drevospracujúcom priemysle sa 
vykonáva v spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou zrubových domov z guľatiny (mäkké 
drevo). Spoločnosť pozostáva z 3 areálov v regióne Žilina. Profesiu robotníka pracujúceho s 
guľatinou v drevospracujúcom priemysle – „šupič“ (interný názov profesie u zamestnávateľa) 
sme hodnotili na pracovisku v Šuji. Zamestnanci vykonávajú svoju činnosť vo vonkajšom 
prostredí v areáli prevádzky. Práca sa vykonáva len pri vonkajšej teplote vzduchu nad 15 °C a 
bez dažďa. Celkový počet zamestnancov na pracovisku je 19, z toho sú 2 ženy. V profesii 
„šupič“ sú 2 zamestnanci – muži. 
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Výsledky a diskusia 

Profesia robotníka pracujúceho s guľatinou v drevospracujúcom priemysle spočíva v 
manipulácii s guľatinou, zbavovanie guľatiny od kôry (šúpanie a ručné natieranie guľatiny 
15 % vodou riediteľným moridlom pomocou štetca), orezávanie hŕč na guľatine pomocou 
motorovej píly Husqvarna 365, brúsenie ručnou elektrickou brúskou. Zamestnanci pracujú 
370 minút čistého pracovného času (od 6.00 do 14.00 h, prestávky: 30 minút na obed, 1 h 20 
minút prípravné práce, prestoje atď.). Zamestnanci v priebehu pracovnej doby striedajú rôzne 
pracovné činnosti s rozličnými pracovnými nástrojmi.   

Prvým krokom pri hodnotení bola analýza pracovnej činnosti so stanovením časovej 
snímky s rozdelením pracovnej doby na jednotlivé pracovné operácie a úkony. Ku každej 
činnosti sme priradili zistený počet minút jej vykonávania (tab. 1). Ďalej sa posudzovali 
bremená a porovnávali sa so stanovenými limitmi, ktoré uvádza legislatíva. 

  
Tab. 1. Podrobná náplň činnosti je nasledovná - časová snímka 

Činnosť doba [min] 

prípravné práce, prestoje 90 

práca s motorovou pílou 50 

práca so šupákom 40 

práca s obracákom 10 

šupenie 110 

práca s brúskou 40 

náter ošúpanej guľatiny 55 

brúsenie pracovných pomôcok 55 

 
 Vyhodnotili sme energetický výdaj podľa Borského na základe časovej snímky a 

tabuľkových hodnôt pripadajúcich na polohu tela, chôdzu, spôsob vykonávania práce a 
veľkosti zaťažovaných svalových skupín: 

− Celozmenový energetický výdaj (EV): 7 361 kJ/8 hodín – prekračuje limitné hodnoty pre 
vekovú skupinu mužov nad 40 rokov (limitná hodnota pre mužov nad 40 rokov je 6,8 
MJ/zmenu). 

− Ročný energetický výdaj za 235 pracovných dní: 1 729,6 MJ – prekračuje limitné hodnoty 
pre vekovú skupinu mužov nad 40 rokov (limitná hodnota pre mužov nad 40 rokov je 
1 600 MJ/rok). 

− Priemerný minútový energetický výdaj: 15,3 kJ/min – neprekračuje limitné hodnoty pre 
žiadnu vekovú skupinu mužov. 

Vyhodnotenie pracovných polôh: pracovníci vykonávajú dynamicko-statickú prácu s 
prevahou dynamickej zložky. 

Posudzovanie prác v neprijateľných a v podmienene prijateľných pracovných polohách: 
1. Práca s motorovou pílou – 50 minút 

− trup – pracovník nevykonáva prácu v neprijateľných ani v podmienene prijateľných 
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polohách, 

− hlava a krk – pracovník vykonáva statickú prácu hlavy a krku v neprijateľných a v 
podmienene prijateľných polohách 30 s predklon hlavy v statickej neprijateľnej polohe > 
25° na 1 minútu (celkovo pracuje s pílou 50 minút/zmenu), čo znamená 25 minút v 
neprijateľnej pracovnej polohe hlavy a krku, 

− horné končatiny – 20 s vzpaženie končatiny v neprijateľnej statickej polohe > 60° na 1 
minútu (celkovo pracuje s pílou 50 minút/zmenu), čo znamená 16,6 minút v neprijateľnej 
pracovnej polohe horných končatín. 

Celkový čas práce v neprijateľných a podmienene prijateľných polohách pri práci s 
motorovou pílou predstavuje 25 minút /zmenu – prekračuje limity dané legislatívou.  

2. Práca so šupákom – 40 minút 

− trup – pracovník nevykonáva prácu v neprijateľných ani v podmienene prijateľných 
polohách, 

− hlava a krk – pracovník nevykonáva prácu v neprijateľných ani v podmienene 
prijateľných polohách, 

− horné končatiny – vzpaženie končatín 40° – 60° pri frekvencii pohybov > 10-krát/min – 
neprijateľná pracovná poloha (celkovo pracuje so šupákom 40 minút/zmenu), čo znamená 
40 minút v neprijateľnej pracovnej polohe horných končatín. 

Celkový čas práce v neprijateľných a podmienene prijateľných polohách pri práci so 
šupákom predstavuje 40 minút /zmenu – prekračuje limity dané legislatívou.  

3. Práca s obracákom – 10 minút 

− trup – pracovník nevykonáva prácu v neprijateľných ani v podmienene prijateľných 
polohách, 

− hlavy a krku – pracovník nevykonáva prácu v neprijateľných ani v podmienene 
prijateľných polohách, 

− horné končatiny – pracovník nevykonáva prácu v neprijateľných ani v podmienene 
prijateľných polohách. 

4. Šúpanie –110 minút 

− trup – neprijateľná dynamická pracovná poloha v predklone trupu > 60° pri frekvencii 
pohybov > 2-krát za min. Celkovo pracuje pri šúpaní 110 minút/zmenu, čo znamená 110 
minút v neprijateľnej pracovnej polohe trupu, 

− hlava a krk – pracovník nevykonáva prácu v neprijateľných ani v podmienene 
prijateľných polohách, 

− horné končatiny – vzpaženie končatín > 60° pri frekvencii pohybov > 2-krát/min – 
neprijateľná pracovná poloha (celkovo pracuje pri šúpaní 110 minút/zmenu), čo znamená 
110 minút v neprijateľnej pracovnej polohe horných končatín. 

Celkový čas práce v neprijateľných a podmienene prijateľných polohách pri šúpaní 
predstavuje 110 minút /zmenu – prekračuje limity dané legislatívou. 
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5. Práca s brúskou – 40 minút 

− trup – pracovník nevykonáva prácu v neprijateľných ani v podmienene prijateľných 
polohách, 

− hlava a krk – pracovník nevykonáva prácu v neprijateľných ani v podmienene 
prijateľných polohách, 

− horné končatiny – pracovník nevykonáva prácu v neprijateľných ani v podmienene 
prijateľných polohách. 

6. Natieranie ošúpanej guľatiny – 55 minút 

− trup – pracovník nevykonáva prácu v neprijateľných ani v podmienene prijateľných 
polohách, 

− hlava a krk – pracovník nevykonáva prácu v neprijateľných ani v podmienene 
prijateľných polohách, 

− horné končatiny – pracovník nevykonáva prácu v neprijateľných ani v podmienene 
prijateľných polohách. 

Celkový čas práce v neprijateľných a podmienene prijateľných polohách je 175 minút, 
tzn. nie sú prekročené limity dané legislatívou. Celkový čas práce v 8-hodinovej pracovnej 
zmene v jednotlivých podmienene prijateľných a neprijateľných polohách nesmie byť dlhší 
ako polovica 8-hodinovej pracovnej zmeny. 

Celková hmotnosť zmanipulovaných bremien za zmenu predstavuje 495 kg/zmenu = (50 
x 7,9 + 40 x 1 + 10 x 2 + 40 x 1). Zistené hmotnosti bremien (od 1,0 do 7,9 kg) neprekračujú 
legislatívne stanovené limity u mužov (tab. 2). Zistená celozmenová hmotnosť 495,0 
kg/zmenu neprekračuje legislatívne limity.  
 
Tab. 2. Vyhodnotenie rizika ručnej manipulácie s bremenami na jednotlivých pracoviskách 

Operácia  Činnosť Hmotnosť nástrojov [kg] Doba [min] 

1 práca s motorovou pílou  7,9 50 

2 práca so šupákom  1 40 

3 práca s obracákom  2 10 

4 práca s brúskou  1 40 
 
Kategorizáciu prác sme vykonali v súlade so Zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MZ 
SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu 
ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác 
do kategórií. Na základe vyššie uvedeného navrhujeme zaradenie profesie „šupič“ pre faktor 
práce práca s bremenami do 2. kategórie prác. Ak ručnú manipuláciu nemožno vylúčiť, 
zamestnávateľ vykoná primerané organizačné opatrenia alebo zamestnancom poskytne také 
prostriedky, aby sa znížilo riziko poškodenia zdravia. 

Ako vyplýva z uvedených výsledkov (tab. 3), na tomto pracovisku ide o prácu, pri ktorej 
je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania v dôsledku faktora fyzickej pracovnej 
záťaže. 
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Tab. 3. Celkové zhodnotenie profesie „šupič“: 

Hodnotenie Kategorizácia 
Fyzická záťaž – pracovné polohy 3 

Fyzická záťaž – energetický výdaj 2 < 40 rokov 
3 ≥ 40 rokov 

Manipulácia s bremenami 2 
Hluk  2 
Vibrácie  2 
Mikroklimatické podmienky 2 
Chemické faktory 2 
Výsledná kategória prác  3 

 
Závery   

Orgán na ochranu verejného zdravia (RÚVZ so sídlom v Žiline) na hodnotenom 
pracovisku profesiu „šupič“ zaradil do 3. kategórie rizikových prác s faktorom fyzická záťaž. 
Odporúčané preventívne a ochranné opatrenia na vylúčenie alebo zníženie rizika sú: 

− vykonávanie vstupných, periodických a výstupných LPP so zameraním na podporno-
pohybový aparát a fyzickú zdatnosť zamestnanca; 

− poskytovanie pracovného odevu a obuvi a ďalších OOPP uvedených v internej smernici 
spoločnosti podľa ročného obdobia; 

− vykonávanie školení o práci s bremenami; 

− používanie čelového nakladača na manipuláciu s guľatinou. 
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Legionelóza je bakteriálna infekcia, ktorá vzniká najčastejšie pri vdýchnutí kvapôčok 
vodného aerosólu kontaminovaného legionelami, gramnegatívnymi paličkami. Ak sú častice 
menšie ako 5 µm, môžu sa dostať až do alveol a viesť k vzniku život ohrozujúcej ťažkej a 
rýchlo prebiehajúcej atypickej pneumónii označovanej ako Legionárska choroba (LCH). 
Legionelóza môže prebiehať aj ako mierna nepneumonická tzv. Pontiacka horúčka alebo aj 
asymptomaticky. Najčastejším vyvolávateľom ochorení vo svete sú legionely druhu 
Legionella pneumophila (L.p.), najmä séroskupiny 1/L.p.1 (1). Legionelóza môže končiť 
smrteľne v 10 – 20% prípadov, najmä u pacientov s viacerými rizikovými faktormi (chronické 
ochorenia, malignity, imunosupresia a iné) a u nozokomiálnych infekcií až v 40 % (1, 2). 

K prenosu týchto hydrofilných baktérií dochádza pri expozícii vodnému aerosólu 
v prírodných ekosystémoch, ako aj pri používaní vody pri hydroliečbe, sprchovaní, kúpaní 
a vystavení aerosólu z klimatizácie, fontán a pod. (3, 9). Väčšina nozokomiálnych legionelóz 
je popísaná v súvislosti s aspiráciou vody u intubovaných pacientov, u pacientov v bezvedomí 
a u pacientov po chirurgických výkonoch na hlave a krku. 

Výskyt legionelóz na Slovensku je nízky, ročne sa diagnostikovalo najviac 9 prípadov. 
V roku 2010 bolo v Európe hlásených 6 296 legionelových ochorení, čo predstavuje 
incidenciu 12,4/1 milión obyvateľov. Usudzuje sa však, že skutočný výskyt legionelóz je asi 
dvadsaťkrát vyšší, čo môže súvisieť s nedostatočnou diagnostikou a hlásením (4, 5). 

V práci uvádzame kazuistiky troch pacientov pri expozícii vode v komunitných 
podmienkach (pacient č. 1), pri podozrení na nemocničnú nákazu (pacient č. 2) a pri 
akvirovaní infekcie v súvislosti s cestovaním (pacient č. 3).  

 
 
 

                                                 
1 Práca bola podporená grantovými projektmi VEGA č. 1/0426/11  
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Materiál a metódy 

Vzorky pacientov zaslané na diagnostiku legionelózy boli vyšetrené konvenčnými 
metódami (1), kultiváciou bronchoalveolárnej laváže (BAL) a odsatého sekrétu z dolných 
dýchacích ciest (OS) na BCYEα (Buffered Charcoal Yeast Extract s α ketoglutárovou 
kyselinou) agare bez/s antibiotikami (BMPA) s/bez opracovania pufrom KCl-HCl (pH 2,2), 
sérologicky (mikroaglutinačný test, test nepriamej imunofluorescencie) a dôkazom 
legionelového antigénu v moči v ELISA teste. 

Na dôkaz DNA legionel v sére a v moči sme použili extrakciu pomocou fenol-
chloroformu (6). Pre vzorky z dýchacích ciest (BAL, OS) a z pitevného materiálu (pľúca, 
slezina) sme DNA extrahovali pomocou DNeasy Blood and Tissue Kit (Qiagen, Hilden, 
Germany) (7). Na PCR sme použili sadu DNA Phoresis PCR (Rusko). Amplifikácia 
pozostávala z počiatočnej denaturácie pri 94 °C počas 1 min 30 s, anelácia a polymerizácia 
pozostávala z 45 cyklov pri teplotách 94 °C, 64 °C a 72 °C. Každý cyklus trval 50 sekúnd. 
Použili sme T100 Touch – Bio-Rad termocyklér. Pre analýzu 10 µl produktu amplifikácie 
sme na elektroforézu použili 1,3 % agarózový gél s pridaním 5 µl farbiva Gold View a UV 
transiluminátor.  

Ochorenia sme hlásili na príslušné RÚVZ. Podkladom pre epidemiologické spracovanie 
bolo vyplnenie Listu epidemiologického vyšetrenia (LEV) a aj vyšetrenie vody v mieste 
pravdepodobnej expozície (v spolupráci s RÚVZ Galanta a RÚVZ SR v Bratislave). 

 
Výsledky 

Pacient č. 1.  

60-ročný muž z okresu Senec bol hospitalizovaný pre sťažené dýchanie a obojstrannú 
pneumóniu. Pacient bol fajčiar a alkoholik s tumorom pľúc. Zomrel na respiračné zlyhávanie 
po torakotómii pre veľký tumorózny útvar s infiltráciou pleury na piaty deň hospitalizácie. 
Diagnóza legionelózy bola stanovená na základe vyšetrenia vzoriek z 2. dňa hospitalizácie, z 
pozitívnej kultivácie odsatého sekrétu (izolácia Legionella pneumophila 1-Allentown) a 
pozitívneho legionelového antigénu v moči (ELISA test). Sérum na prítomnosť protilátok 
proti legionelám bolo negatívne. Vo vzorke odsatého sekrétu a v moči sa dokázala DNA 
legionel pomocou PCR. 

Ďalšie vzorky boli odoslané na 5. deň hospitalizácie. Kultiváciou odsatého sekrétu sa 
znova dokázala prítomnosť legionel L.p.1 (subtyp Allentown), vzhľadom na krátky čas od 
začiatku ochorenia bez prítomnosti protilátok v sére. Vo večerných hodinách na piaty deň 
hospitalizácie sa stav pacienta veľmi zhoršil, pacient zomrel a lekár odporučil pitvu. Pomocou 
PCR sme dokázali prítomnosť DNA legionel aj v druhej vzorke odsatého sekrétu a aj 
v pitevnom materiáli (slezina, pľúca).  

Na základe epidemiologického šetrenia pacient sa mohol pravdepodobne nakaziť pri práci 
v záhrade (polievanie) počas 10 dní pred začiatkom ochorenia. Podľa údajov sestry pacienta 
nedbal na osobnú hygienu a žil v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom (obr. 1).  
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Obr. 1. Vyšetrenie pacienta č. 1 klasickými aj molekulovo-biologickými metódami – časová os 

 
Pacient č. 2.  

69-ročný muž, fajčiar z okresu Galanta bol prijatý pri II. hospitalizácii s 
pleuropneumóniou l. sin., s chronickým blastickým MDS s rizikom prechodu do akútnej 
leukémie a ischemickou chorobou srdca. Prvý krát bol hospitalizovaný v dňoch 7. 12. – 13. 
12. 2011 s diagnózou uroinfekt a febrility a druhý krát v dňoch 10. 1. – 31. 1. 2012. Na 
vyšetrenie legionelózy bolo zaslaných celkovo 9 vzoriek počas 11 týždňov od začiatku 
ochorenia. Diagnóza LCH sa opierala o pozitívne sérologické vyšetrenie s viacerými 
antigénmi L. pneumophila, L. micdadei a L. dumoffii v titroch 1:128 až 1:256 tri týždne od 
začiatku ochorenia (30. 1). V ďalších vzorkách (10. 2., 16. 3. a 26. 3.) pretrvávali titre proti 
L.p.11 a L.p.15 a dvom Legionella like organizmom v uvedených diagnostických titroch. 
Pomocou PCR sa dokázala DNA legionel vo vzorkách séra (z 30. 1., 16. 3., 26. 3. a 14. 5.) 
a vo vzorkách moču (10. 2., 16. 3., 26. 3.). Negatívne výsledky PCR v sérach z 13. 1. a 10. 2. 
sme nemohli zopakovať pre nedostatočné množstvo vzoriek. Po štyroch mesiacoch (14. 5.) 
bolo sérum na prítomnosť protilátok proti legionelám negatívne, pričom sme dokázali DNA 
legionel v sére ešte aj v tejto neskorej rekonvalescenčnej fáze LCH.  

Pri epidemiologickej analýze sa zohľadňovala aj prvá hospitalizácia pacienta v decembri 
2011. Pri komplexnom vyšetrení vzoriek vôd z nemocnice v Galante (izba pacienta na 
internom oddelení, kúpeľňa na oddelení) pracovníkmi RÚVZ Galanta sa izolovali legionely 
L.p.6 a L.p.1. Vyšetrenie v domácnosti (sprcha, pitná voda) bolo negatívne. Na základe 
uvedených vyšetrení a údajov z LEV pravdepodobne však nešlo o nozokomiálnu nákazu, hoci 
ekológia vodného prostredia vo vodovodnej sieti nemocnice vďaka nedostatočnému 
tepelnému režimu (45 °C) a prítomnosti améb (pri 30 °C) napomáhala prežívaniu uvedených 
typov legionel druhu L. pneumophila. Dôkaz protilátok proti antigénom viacerých séroskupín 
L.p. (chýbala odpoveď k L.p.1) neodrážal epidemiologickú súvislosť infekcie pri druhej 
hospitalizácii a ani nesúvisí s prvým pobytom pacienta v nemocnici vzhľadom na relatívne 
dlhú inkubačnú dobu medzi dvoma hospitalizáciami (takmer mesiac) (obr. 2).  
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Obr. 2. Vyšetrenie pacienta č. 2 pri druhej hospitalizácii v roku 2012 

 
Pacient č. 3.  

47-ročný muž, fajčiar z okresu Pezinok mal od 9. 8. 2010 2 týždne trvajúce dýchacie 
ťažkosti a hnačky. Nakoľko odmietol hospitalizáciu (23. 8.) bol liečený len ambulantne pre 
pneumóniu, schvátenosť a vysoké teploty.  

Diagnóza Legionárskej choroby bola stanovená na základe dôkazu legionelového 
antigénu v moči v ELISA teste (23. 8.) a sérologického vyšetrenia prítomnosti protilátok proti 
L.p.1 v titri 1:256 v druhom mesiaci od začiatku ochorenia (15. 10.), ako aj neskôr (21. 10.). 
V tom čase bola legionelóza potvrdená dôkazom DNA v moči (14. a 15. 10.), hoci sa už 
antigén legionel v ELISA teste nedokázal.  

Na základe epidemiologického vyšetrenia sa zistilo, že pacient, vodič z povolania, sa 
pravdepodobne nakazil počas služobnej cesty. 2. 8. 2010 bol ubytovaný v klimatizovanom 
hoteli v Čiernej hore, kde sa mohol nakaziť z vody pri sprchovaní. Vodu sa nepodarilo 
vyšetriť. Podľa slov pacienta bola voda zapáchajúca, hnedá a špinavá, pravdepodobne sa 
sprcha dlho nepoužívala (obr. 3).  

 

 

Obr. 3. Vyšetrenie pacienta č. 3 klasickými aj molekulovo-biologickými metódami – časová os 

 
Diskusia a závery 

Legionely sa cez úpravovne vôd dostávajú do vodovodnej siete, do rezervoárov teplej 
úžitkovej vody (TÚV) a periférnych systémov. Tieto baktérie prežívajú pri 20 – 45 °C na 
miestach, kde voda stagnuje a tvoria sa biofilmy, v slepých častiach na gumových a 
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silikónových tesneniach starých recirkulačných systémov s malou spotrebou vody. Známy je 
ich symbiotický vzťah s voľne žijúcimi amébami, čo prispieva k ich virulencii a rezistencii 
(8). V prvokoch prežívajú, rozmnožujú sa a odolávajú nepriaznivým podmienkam, ako sú 
dezinfekčné zásahy a tepelné opracovanie. Legionelovej kolonizácii napomáha najmä 
nedostatočné chlórovanie vody a nedodržiavanie ohrevu TÚV na odporúčanú teplotu 60 °C 
(4). 

Nakoľko je legionelózu pomerne ťažké diagnostikovať pre veľmi pestrý, 
necharakteristický klinický obraz atypickej pneumónie, je dôležité pre objasnenie infekcie 
odobrať epidemiologickú anamnézu s dôrazom na akúkoľvek expozíciu vode. Uvedené 
kazuistiky dokazujú, že na legionelózu možno myslieť pri diferenciálnej diagnostike 
nejasných febrilných stavov, pri pneumóniách a stavoch s multiorgánovým postihnutím a 
respiračným zlyhávaním u osôb s rizikovým faktorom (onkologické ochorenie, ťažký 
nikotinizmus, cestovanie a iné).  

Z toho dôvodu je dôležité využiť všetky metódy diagnostiky s dostatočne senzitívnymi 
a vysoko špecifickými testami v rôznych fázach infekcie. V súčasnej dobe je diagnostika 
legionelóz založená predovšetkým na fenotypových vlastnostiach legionel s využitím 
kultivácie na špeciálnych selektívnych pôdach s antibiotikami, sérologického vyšetrenia 
párových vzoriek a dôkazu legionelového antigénu v moči. Klasické metódy okrem detekcie 
legionelového antigénu v moči sú málo nápomocné pre diagnostiku a liečbu v akútnej fáze 
ochorenia. Kultivácia si vyžaduje 5 – 10 dňovú inkubáciu a na dôkaz špecifických protilátok 
párovú vzorku z neskoršej fázy infekcie. Genotypové metódy nie sú rutinným vyšetrením, čo 
dokazuje aj malá ponuka komerčných kitov pre detekciu DNA legionel. V akútnej fáze 
ochorenia sa môžu s rovnakou senzitivitou ako kultivácia použiť metódy molekulárnej 
biológie na dôkaz genómovej DNA legionel v sére, v moči, vo vzorkách z dolných dýchacích 
ciest bez ovplyvnenia antibiotikami. Využíva sa najčastejšie amplifikácia pre L. pneumophila 

špecifických sekvencií génu kódujúceho podjednotky 16S rRNK a 5S rRNK alebo mip génu 
v PCR. Modernejšia metóda je meranie nárastu koncentrácie amplifikačného produktu 
v priebehu PCR pomocou fluorescenčne značenej sondy – real-time PCR (1, 9 – 11).  

Uvedené kazuistiky pacientov s legionelózou dokázanou klasickými metódami poukazujú 
na to, že prítomnosť špecifickej DNA legionel v PCR v rôznych biologických vzorkách 
dokazovala infekciu v akútnej fáze ochorenia, ale aj neskôr. PCR je nápomocná v diagnostike 
skorého štádia infekcie, keď je často sérologické vyšetrenie ešte negatívne a legionely sú na 
pôdach často prerastené sekundárnou flórou ale aj neskôr, keď bol už pacient liečený a sú 
prítomné už len anamnestické protilátky. 

Pri diagnostikovaní legionelóz zdôrazňujeme potrebu odberu vzoriek z rôznych fáz 
infekcie s využitím všetkých dostupných priamych aj nepriamych klasických diagnostických 
metód, ako aj molekulovo-biologických (PCR). V nami prezentovaných kazuistikách sa 
ukázala PCR vhodnou metódou detekcie legionelózy zo vzoriek dolných dýchacích ciest, séra 
a moču nielen v akútnom štádiu ochorenia ale aj v rekonvalescencii, najmä zo vzoriek moču 
a séra (pacient č. 2 a 3). U pacienta č. 1 s pneumóniou a tumorom pľúc sme detekciou DNA 
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z pitevného materiálu (pľúca, slezina) dokázali legionelovú infekciu, ktorá pravdepodobne 
prispela k rýchlemu úmrtiu pacienta.  

Pre objasnenie expozície legionelám a analýzu je rozhodujúca epidemiologická anamnéza 
a pokus o vyšetrenie vzoriek vôd, ako dokazuje kazuistika cestovnej legionelózy (pac. č. 3) a 
dvoch komunitných pneumónií (pac. č. 1 a 2). U pacienta č. 2 sa nedokázala suspektná 
nozokomiálna nákaza pre dlhú inkubačnú dobu medzi hospitalizáciami, prítomnosť 
pneumónie už pri príjme pacienta a reaktivitu séra s inými antigénmi L. pneumophila ako boli 
legionely izolované z vodovodného systému v nemocnici (12).  
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Lymská borelióza patrí medzi najčastejšie antropozoonózy prenášané kliešťami. V 
ostatných rokoch sa pozoruje výrazne stúpajúci trend vo výskyte Lymskej boreliózy 
v Slovenskej republike. Príznaky ochorenia boli popísané už na prelome 19. a 20. storočia, ale 
až v roku 1982 došlo k popisu pôvodcu tohto ochorenia – spirochéty, nazvanej Borrelia 

burgdorferi. Postupne sa popísali ďalšie príbuzné druhy, takže druhová skupina Borrelia 

burgdorferi sensulato v súčasnosti zahŕňa 14 poddruhov (genospecies): B. burgdorferi 

sensustricto (B. burgdorferi s. s.), B. garinii, B. afzelii, B. japonica, B. valaisiana, B. 

andersonii, B. lusitaniae, B. bissetii, B. tanukii, B. turdii, B.sinica, B. californiensis, B. 

spielmanii a B. carolinensis (7). Pre ľudí sú patogénne najmä tri druhy – B. burgdorferi s. s., 

B. gariniia a B. afzelii. B. burgdorferis. s. spôsobuje najmä artritídy, B. garinii vyvoláva 

predovšetkým neuroboreliózu a B. afzelii kožné formy ochorenia. Hlavným prenášačom LB v 
strednej Európe a teda aj na Slovensku je kliešť obyčajný (Ixodes ricinus). Typická je výrazná 
lokálna i sezónna variabilita výskytu infikovaných kliešťov s cyklickým opakovaním rokov 
zvýšeného výskytu v 3-až 5-ročných intervaloch (5). Tento cyklus je v korelácii so zvýšeným 
výskytom ochorení ľudí a zvierat. Infikovanosť dospelých kliešťov boréliami sa pohybuje na 
Slovensku od cca 5 do 42 % s veľkými výkyvmi v jednotlivých rokoch, ale aj lokálne v 
jednom ročnom období, resp. aj medzi jednotlivými vývinovými štádiami. Podmienkou 
prenosu infekcie z kliešťa na hostiteľa (aj človeka) je minimálna doba cicania 24 hodín. Počas 
nej sa borélie nachádzajúce v strednom čreve kliešťa prísunom krvi pomnožia, preniknú do 
telovej dutiny a slinných žliaz kliešťa. Vylučovaním slín počas cicania sa hostiteľ infikuje. 
Veľká časť infekcií však prebieha inaparentne (6). 

 
Klinický obraz 

Klinický obraz LB je veľmi pestrý. Zasahuje do sféry viacerých klinických odborov. LB 
je multisystémové infekčné ochorenie, postihuje najčastejšie kožu, kĺby, srdce a nervový 
systém. Ochorenie prebieha v troch štádiách. Prvé štádium trvá dni a týždne, druhé niekoľko 
týždňov až mesiacov, kým dĺžka tretieho štádia sa počíta na mesiace až roky. Prvé dve štádiá 
sú akútne a príznaky sú vyvolané priamym pôsobením samotnej baktérie. Tretie štádium je 
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chronické (neskoré, perzistentné) a je do značnej miery ovplyvnené už imunopatologickými 
zmenami, ktoré sú navodené infekciou. Nákaza môže prebiehať aj ako latentná infekcia 
(zvýšené hladiny protilátok bez klinických prejavov). LB v detskom veku prebieha väčšinou 
priaznivo. Erytém sa zvyčajne pozoruje menej často ako v dospelosti (1). 

I. štádium ochorenia (včasné, lokalizované) 

Najtypickejším príznakom tohto štádia je migrujúci erytém (erythema migrans). 
V minulosti sa označoval ako erythema chronicum migrans. Ide o erytém oválneho či 
kruhového tvaru, ktorý môže v priemere dosiahnuť aj niekoľko desiatok centimetrov. Netvorí 
sa ihneď po prisatí kliešťa, ale s odstupom niekoľkých dní v mieste prisatia. Je nebolestivý, 
ostro ohraničený, postupne od centra bledne a ostáva len kolorovaný okraj. U niektorých 
pacientov sa objavujú ďalšie erytémové ložiská vzdialené od prvotného. EM zvyčajne 
sprevádzajú nešpecifické príznaky, ktoré sú podobné chrípke. Sú to bolesti hlavy, zvýšená 
teplota, nechutenstvo, únava, bolesti svalov a kĺbov, lymfadenitída (1). 

II. štádium ochorenia (včasné, diseminované)  

Kožným prejavom v tomto štádiu je boréliový lymfocytóm. Ide o červené alebo 
červenofialové nebolestivé zdurenie, ktorého predilekčným miestom je nos, prsné bradavky a 
ušný lalôčik. V druhom štádiu môže dôjsť aj k boréliovej meningoencefalitíde, ktorú často 
sprevádza jednostranná alebo obojstranná obrna n. facialis. Typickým neurologickým 

prejavom je Bannwarthov syndróm – meningomyeloradikulitída. Medzi ďalšie neurologické 
príznaky, ktoré sa môžu vyskytnúť, patrí encefalomyelitída, radikulitída, myozitída a iné. 
Okrem toho sa v tomto štádiu môžu objaviť artritída drobných kĺbov, arytmia, myokarditída, 
perikarditída (1). 

III. štádium ochorenia (neskoré, perzistentná infekcia) 

Typickým prejavom tohto štádia je chronická atrofická akrodermatitída (acrodermatitis 
chronica atrophicans). Akrodermatitída sa môže rozvinúť na končatinách, trupe alebo na tvári. 
Z neurologických príznakov je to chronická encefalitída, chronická polyneuritída, stav môže 
vyústiť až do obrazu presenilnej demencie či k demyelinizačným prejavom, ktoré imitujú 

sklerózu multiplex. V tomto štádiu sa často objavuje artritíta postihujúca veľké kĺby – 
koleno, lakeť, rameno (1). 

 
Cieľ práce  

Cieľom práce bolo analyzovať údaje z hlásení EPIS a vyhodnotiť chorobnosť na Lymskú 
boreliózu v Slovenskej republike v rokoch 2008 a 2009 (3, 4).  

 
Materiál a metodika  

Po získaní výročných a mesačných správ z EPIS a Štátnej veterinárnej a potravinovej 
správy SR sme vyhodnotili počty prípadov a chorobnosť na LB podľa rôznych špecifík na 
území SR v rokoch 2008 a 2009 u obyvateľov SR. Na záver sme na základe týchto údajov 
zhodnotili vývoj LB na Slovensku v rokoch 2008 a 2009. 
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Výsledky 

Výskyt Lymskej boreliózy v roku 2008  

V roku 2008 bolo hlásených 1 042 ochorení na Lymskú boreliózu (chorobnosť 
19,3/100 000), čo je oproti roku 2007 nárast o 23 % a oproti 5 ročnému priemeru vzostup 
o 36 %. Hlásených bolo aj 5 importovaných nákaz (2-krát z Talianska, raz z Maďarska, raz z 
Rakúska a raz z Česka). 

V roku 2008 bolo ochorenie zaznamenané v každej vekovej skupine s výnimkou 0-
ročných detí, najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 55- až 64-
ročných – 35,92/100 000 obyvateľov. 

Ochorenie bolo hlásené z každého kraja (obr. 1), pričom najvyššia chorobnosť sa 
zaznamenala v Trenčianskom kraji – 51,85/100 000 obyvateľov (316 prípadov) a najnižšia v 
Bratislavskom kraji – 5,24/100 000 obyvateľov (31 prípadov). 

Vyšší výskyt ochorenia bol zaznamenaný u žien (chorobnosť 20,95/100 000 – 582 prípadov) 
než u mužov (chorobnosť 17,5/100 000 – 460 prípadov).  

Výskyt ochorenia sa pozoroval počas celého roka s maximom v júni – 186 ochorení a 
v júli – 172 prípadov.  

 
Obr. 1. Mapa výskytu Lymskej boreliózy na Slovensku v roku 2008 podľa krajov 

 
Výskyt Lymskej boreliózy v roku 2009  

V roku 2009 bolo hlásených 921 ochorení na Lymskú boreliózu (chorobnosť 17,02/100 000), 
čo je oproti roku 2008 pokles o 12 % a oproti 5-ročnému priemeru vzostup o 15 %. Hlásených 
bolo aj 5 importovaných nákaz (2-krát z Česka, raz z Maďarska, raz z Rakúska a raz z USA). 

Ochorenia boli hlásené z každého kraja (obr. 2), pričom najvyššia chorobnosť sa zaznamenala 
v Trenčianskom kraji – 46,84 (281 prípadov) a najnižšia v Bratislavskom kraji – 3,73 (23 
prípadov). 

Ochorenie sa zaznamenalo v každej vekovej skupine s výnimkou 0-ročných detí, najvyššia 
vekovo špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 55- až 64-ročných – 32,59/100 000 
obyvateľov.  
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Obr. 2. Mapa výskytu Lymskej boreliózy na Slovensku v roku 2009 podľa krajov 

 
Vyšší výskyt ochorenia sa zaznamenal u žien (chorobnosť 17,97/100 000 – 500 prípadov) než 

u mužov (chorobnosť 16,01/100 000 – 421 prípadov).  

Výskyt ochorenia bol pozorovaný počas celého roka s maximom v júni – 155 ochorení a v júli 
– 145 prípadov.  

 
Obr. 3. Výskyt Lymskej boreliózy v Slovenskej republike v rokoch 2000 – 2009 

(Zdroj: http://www.epis.sk/AktualnyVyskyt/PrenosneOchorenia/Grafy/Trend10.aspx) 
 
Diskusia 

Slovenská republika patrí medzi krajiny s vysokým výskytom kliešťov, čo sa odráža na 
vysokej incidencii kliešťami prenášaných ochorení, ktoré sú každoročne hlásené. Na území 
Slovenskej republiky sa dlhodobo pozoruje najvyšší výskyt Lymskej boreliózy v Trenčianskom a 
Nitrianskom kraji v porovnaní s ostatnými krajmi. Najmenší počet prípadov ako aj najnižšia 

chorobnosť na LB je v Bratislavskom kraji. Každoročne je nahlásených aj niekoľko 
importovaných nákaz LB, v roku 2008 išlo o 5 prípadov – 2 z Talianska, 1 z Maďarska, 1 z 
Rakúska a 1 z Česka. V roku 2009 to bolo tiež 5 prípadov – 2 z Česka, 1 z Maďarska, 1 z 
Rakúska a 1 z USA. Prípady LB sa pozorujú v priebehu celého roka. Každoročne sa najvyšší 

počet ochorení v priebehu roka zaznamenáva najmä v letných mesiacoch – v máji, júni a júli, čo 
zodpovedá aktivite kliešťov, keďže práve v tomto období sú teploty najvyššie a zároveň ľudia 
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trávia viac času v prírode, čo vytvára pre kliešte ideálne podmienky pre nájdenie hostiteľa. 
 Ochorenie postihuje všetky vekové skupiny s výnimkou detí do jedného roka. Najviac 
ohrozenú skupinu predstavujú ľudia v produktívnom veku. Lymská borelióza postihuje obe 
pohlavia, aj keď nie rovnakou mierou. Zo zatiaľ neobjasnených príčin postihuje nákaza častejšie 
ženy. Lymská borelióza vykazuje výrazne stúpajúci trend výskytu. V roku 2008 bolo hlásených 
1 042 prípadov ochorenia (chorobnosť 19,3/100 000). Oproti roku 2007 ide o nárast o 23 % a 
oproti 5-ročnému priemeru o 36 %. V roku 2009 to bolo 921 prípadov (chorobnosť 
17,02/100 000). Aj napriek miernemu poklesu počtu prípadov v roku 2009 (o 12 %) sa stále 
pozoroval vzostup oproti 5-ročnému priemeru o 15 % (obr. 3). 

 
Záver  

Aj keď Lymská borelióza nie je vo väčšine prípadov smrteľné ochorenie, je potrebné 
venovať mu dostatočnú pozornosť a poznať najmä jej skoré príznaky, pretože aj napriek 
zdanlivo jednoduchému priebehu môžu výrazne znížiť kvalitu života pacienta. Čím skôr sa 
ochorenie diagnostikuje a začne sa s liečbou, tým menšie je riziko, že po vyliečení u pacienta 
pretrvá nejaké postihnutie, či už zo strany CNS alebo iných orgánových systémov. Lymská 
borelióza predstavuje veľmi aktuálny diagnostický a terapeutický problém súčasnej humánnej 
a veterinárnej medicíny so závažným verejno-zdravotným aj ekonomickým dosahom. Je to 
najrozšírenejšia článkonožcami prenášaná zoonóza mierneho pásma.  

Na Slovensku je každoročne hlásených približne 600 až 1 000 nových prípadov ochorení 
u ľudí a predpokladá sa, že stále uniká pozornosti lekárov (6). Z pohľadu verejného 
zdravotníctva je preto dôležité predchádzať vzniku ochorenia. Preventívne opatrenia zahŕňajú 
surveillance, kontrolu vektorov a sledovanie oblastí s endemickým výskytom. Účinná vakcína 
proti Lymskej borelióze nie je dostupná, na trhu je vakcína pre psov. 
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Je všeobecně známo, že objevitel dnešního způsobu očkování, Edward Jenner, již v roce 
1790 poprvé naočkoval obsah puchýře dojičky postižené kravskými neštovicemi osmiletému 
chlapci a šest dní potom provedl variolizaci, tj. stejným způsobem přenesl obsah 
z pustuly/puchýře člověka nemocného variolou, pravými neštovicemi – způsob očkování 
zavedený původně v Číně již někdy kolem 6. století po Kristu. Chlapec neonemocněl pravými 
neštovicemi, čímž byla prokázána účinnost ochrany tohoto způsobu očkování bez rizika 
propuknutí pravých neštovic, což bylo rizikem v případě původní metody očkování 
variolizací.  

Louis Pasteur využil v principu myšlenku Jennera a připravil vakcínu proti vzteklině. Jako 
první aplikoval myšlenku oslabení infekčního činitele, což se do dnešních dnů využívá 
v případě vakcín obsahujících živé viry či baktérie. Dnes již klasickým příkladem tohoto 
druhu vakcíny je Sabinova vakcína proti dětské obrně. V uvedeném kontextu je určitě 
užitečné připomenout, že bývalé Československo bylo prvním státem v globálním měřítku, ve 
kterém již na začátku 60. let minulého století bylo očkováno veškeré obyvatelstvo (po 
předchozí aplikaci Salkovy „mrtvé“ vakcíny ve druhé polovině 50. let). Toto systematické 
očkování způsobilo, že jsme po řadu desetiletí v bývalém Československu neměli jediného 
vozíčkáře v důsledku onemocnění dětskou obrnou.  

Optimální očkovací kampaně prováděné časně z jara, před obdobím pozdějšího zvýšení 
výskytu spektra střevních virů v přírodě, které by mohly obsadit na povrchu buněk příslušná 
vazebná místa umožňující vstup virů do buněk a následné masivní vylučování virů stolicí, 
znamenalo „přeočkování“ maminek, sourozenců, otců atd., tedy svým způsobem pravidelné 
posílení odolnosti proti dětské obrně u celé populace. Tento ideální způsob očkování jsme 
opustili koncem roku 2009 z toho důvodu, že se očekává, že dětská obrna by mohla být po 
pravých neštovicích druhou infekcí, která bude eradikována, tedy vymýcena v globálním 
měřítku. Jednou z podmínek eradikace je totiž úplné vymizení infekčního činitele z prostředí, 
což je bohužel nesplnitelná podmínka v případě použití živé vakcíny. Proto dnes používáme 
její mrtvou verzi v hexavalentní vakcíně.  
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Falešné karty antivakcinačních aktivit 

Co nám v současné době dělá starosti je odmítavý postoj některých rodičů k pravidelnému 
(dříve povinnému) očkování jejich dětí. Dnes bohužel šířící se strašení rodičů autismem 
v důsledku přítomnosti thiomersalu v některých očkovacích látkách je neopodstatněné a 
spolehlivě vyvrácené řadou studií provedených s respektem k principům medicíny založené 
na důkazu (1 – 6). Stejně neopodstatněné jsou obavy z přítomnosti sloučenin hliníku, které se 
běžně používají v technologiích výroby pitné vody, nebo jako antacida běžně používané při 
potížích typu „pálení žáhy“. Hliník představuje reálné zdravotní riziko pouze pro pacienty 
odkázané na umělou ledvinu. Diskutovanou námitkou byl také obsah formaldehydu. Když 
však uvážíme jeho mikrokvanta přítomná ve vakcínách, uplatnění jeho potenciálního 
karcinogenního potenciálu je nereálné a lze je prakticky vyloučit. Dalším předmětem 
kontraverzních diskusí bylo použití squalenu jako adjuvans MF59 producentem vakcíny proti 
sezónní chřipce ve formě emulze. Jedná se o triterpen, stavební součást cholesterolu, 
steroidních hormonů, vitaminu D přítomný v rostlinných olejích, tresčích játrech apod. 
V kosmetice využíván jako přírodní zvlhčovač pokožky. Aplikovaný ve vakcínách stimuluje 
produkci CD4 paměťových lymfocytů. Vlastní mechanizmus této stimulace na molekulárně-
genetické úrovni je dosud nejasný a příslušný receptor zatím nebyl identifikován. Zmíněná 
vakcína proti chřipce (Chiron) obsahovala pro dosi 10 mg squalenu. US FDA nepovolil 
použití této vakcíny v USA. Glaxo Smith Cline použila toto adjuvans pod označením ASO3 
ve vakcínách Pandermix a Arepanrix. Meta-analýza 64 klinických studií potvrdila bezpečnost 
použití squalenu ve vakcínách. Byl zaznamenán pouze nepatrně nižší výskyt potenciálních 
chronických/pozdních a nezměněný výskyt autoimunních komplikací při porovnání 
s vakcínami bez MF59. 

Co bylo věcným pozadím této kontraverze? Bylo to podezření, že Persian Gulf War 

Syndrome mohl souviset s přítomností squalenu ve vakcíně proti antraxu aplikované do války 
nasazeným příslušníkům americké armády. Po komplikovaných, hlavně metodických a 
interpretačních peripetiích se ukázalo, že výskyt protilátek proti squalenu se u veteránů „války 
v zálivu“ nelišil od hladin nacházených u běžné populace. Squalene story ukončila WHO 
konstatováním Global Advisory Committee on Vaccine Safety, že v Evropě bylo očkováno 
proti chřipce vakcínami obsahujícími squalen 22 milionů obyvatel všech věkových kategorií 
aniž byl zaznamenán nárůst incidence postvakcinačních komplikací (7 – 10).  

Místní komplikace očkování – zarudnutí, otok či zduření (občas bolestivé) nebo dočasný 
vzestup teploty někdy doprovázený bolestmi hlavy nebo ve svalech, průjem nebo vzácně se 
vyskytující syndrom Guillain-Barre či v krajním případě anafylaktický šok jsou všechno 
příznaky/syndromy, se kterými, se více či spíše méně často nebo vzácně setkáváme u řady 
klasických léčiv. Jako názorný příklad mohou posloužit všeobecně známé případy 
anafylaktického šoku u pacientů léčených penicilinem nebo dokonce u zdravotních sester 
aplikujících penicilin pacientům! Rád bych v této souvislosti zdůraznil, že všechny 
zdravotnické instituce, dnes nejčastěji očkovací centra, jsou vybavena všemi nezbytnými 
prostředky pro zvládnutí případného anafylaktického šoku.  
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Možnosti prevence antivakcinačních aktivit 

Jedním ze základních úkolů zdravotnické osvěty je dosažení stavu, kdy veřejnost bude 
vnímat komplikace po požití léčiv stejně jako případné komplikace preventivních aktivit, 
v našem případě očkování. Potenciální riziko jako „nutné zlo“ je v obou případech 
mnohonásobně převáženo užitkem pro léčenou či očkovanou populaci.  

Konkrétní příklad. Při nedávné očkovací kampani proti „prasečí chřipce“ 2009 H1N1 bylo 
v Číně použito těsně kolem 100 milionů dávek vakcíny. Syndrom Guillain-Barre byl 
zaznamenán u 11 očkovaných (0,00001 %), což je výrazně méně, než je obvyklý výskyt 
uvedeného syndromu u čínské populace a současně nebyly zaznamenány žádné další 
významné či pozornosti hodné vedlejší účinky očkování (11 – 14).  

Aby očkování vakcínou proti určité nemoci mohlo omezit její šíření v populaci, musí míra 
proočkovanosti být nejméně 85 %. Pokud toto omezení šíření infekce má být skutečně účinné 
preferujeme proočkovanost populace na úrovni 95 %. Nedávné konstatování Ústavního soudu 
ČR, že rodič je beztrestný, pokud odmítne očkování dítěte, upozorňuje na vážný problém, 
který je nezbytné legislativně ošetřit.  

Je paradoxem potvrzeným letitými zkušenostmi, že v případě úspěchu očkování dojde 
k významnému snížení výskytu příslušné, dříve obávané nemoci, která se stane vzácnou. Tím 
se bdělost veřejnosti vůči ní otupí a pozornost se přesune k vnímání, obvykle značně přehnané 
s očkováním spojené, míry rizika. Sdělovací prostředky pak „pod praporem“ vyváženého 
informování či v duchu politické korektnosti dávají prostor různým „alternativním názorům“, 
kterým bohužel laická veřejnost nezřídka věří spíše než názorům odborníků. Zvrátit mylné 
názory pak vyžaduje mnoho trpělivého úsilí v oblasti zdravotnické osvěty. Z výše uvedeného 
plyne komplexnost problémů spojených s řešením otázek kolem toxo-alergických komplikací 
očkování z hlediska výrobců vakcín, zdravotníků aplikujících vakcíny i očkovaných osob, 
často dětí v případě pravidelného očkování, turistů, cestovatelů či pracovníků připravovaných 
na návštěvu či pracovní pobyty v pro nás exotických regionech nebo na rizikových 
pracovištích (např. očkování proti žloutence B u zdravotnických pracovníků, nebo současné 
očkování proti žloutenkám A+B u pracovníků záchranného systému).  

Vedle již zavedeného očkování proti papilomavirům chránícímu proti karcinomu krčku 
děložnímu nové šance v oblasti aktivit zaměřených na prevenci tabakizmu a jeho zdravotních 
důsledků představují snahy o vývoj vakcíny, která by mohla být další alternativou 
komplexního přístupu k léčbě závislosti na tabáku (14 – 15). 

 
Závěr 

Přes všechny etické či jiné kontraverze je nezbytné konstatovat, že očkování patří 
k nemnoha aktivitám v oblasti předcházení nemocem splňujícím všechny podmínky kladené 
současnou medicínou „založenou na důkazu“ a jeho zpochybňování patří k módním, ale 
naprosto nežádoucím fenoménům postmoderní společnosti zdůrazňující svobodu 
v rozhodování jednotlivce bez nezbytného vyvážení jeho povinnostmi a odpovědností, ve 
smyslu principu solidarity vůči společnosti, ve které žije. 



 394

Literatura 

1. [Online]. Available from: http://dictionary.reference.com/browse/VACCINE?s=t. 
2. A. Fuentes. Eli Lilly and Thimerosal. [Online]. Available from: 

http://www.inthesetimes.com/article/649/. [Accessed 5 March 2012]. 
3. AS03. [Online] Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/AS03. [Accessed 4 March 2012]. 
4.  T. C. P. L. t. A. i. C. Vaccines: Childhood Vaccinations: Mercury in Vaccines. [Online]. Available from: 

http://www.healing-arts.org/children/vaccines/vaccines-mercury.htm#Neurotoxicity. [Accessed 4 March 
2012]. 

5. M Paul, A Offit. Thimerosal and Vaccines – A Cautionary Tale. N Engl J Med 2007; 357: 1278-1279, 27 
September 2007. 

6. J Pakhare. Mercury Poisoning Symptoms. 12 February 2011. [Online]. Available from: 
http://www.buzzle.com/articles/mercury-poisoning-symptoms.html. [Accessed 4March 2012]. 

7. BE Biba. Shattering the Myths About Squalene in Vaccines. 28 October 2009. [Online]. Available 
from: http://www.wired.com/magazine/2009/10/squalene-not-to-worry/. [Accessed 4 March 2012]. 

8. Matyas GR. Detection of antibodies to squalene: III. Naturally occurring antibodies to squalene in humans 
and mice. 2004; 286(l-2): 47-67, March 2004. 

9. Squalene-based adjuvants in vaccines. 21 July 2006. [Online]. Available from: 
http://www.who.int/vaccine_safety/topics/adjuvants/squaiene/questions_and_answers/en/. [Accessed 5 
march 2012]. 

10. B. C. H. K. B. M. Asano KG. The Endogenous Adjuvant Squalene Can Induce a Chronic T-Cell- Mediated 
Arthritis in Rats. Februar 2000; 156: 2057-2065. 

11. Vaccine controversies. [Online]. Available from: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_controversies#Vaccine_overload. [Accessed 4 March 2012]. 

12. F Cameron. The Infant Vaccination Controversy. International Chiropractic Pediatric Association, 1998. 
13. P. M. K.-S. B. Schneeweiss B. Vaccination Safety Update, 2008; (34-5): 590-595. 
14. Bencko V. Primární prevence nemocí: současná úskalí a šance. Prakt Lék, 2011; 91(3): 127-130. 
15. Hrubá D. Budeme se očkovat proti kouření? Prakt Lék, 2012; 92(7): 390-392. 



 395

 
 
 
 
 
 
 
 

UDRŽIAVANIE ZDRAVEJ Č REVNEJ MIKROFLÓRY  
V PREVENCII ULCERÓZNEJ KOLITÍDY 1 

 
 

A. Šoltésová, E. Hijová 

Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 
 
 
 

Zápalové črevné ochorenia (Inflammatory bowel disease = IBD) predstavujú závažný 
problém humánnej a veterinárnej medicíny zahŕňajúci 2 formy: ulcerózna kolitída (ulcerative 

colitis = UC) a Crohnova choroba (Crohn´s disease = CD). Tieto ochorenia spôsobujú 
chronický zápal intestinálneho traktu. Etiológia IBD je nejasná. Príčinou oboch chorôb je 
výsledok interakcie environmentálnych faktorov, individuálnej imunitnej odpovede a 
genetickej predispozície. IBD sa liečia prevažne kortikosteroidmi, aminosalicylátmi 
a imunosupresívami, a u stavov rezistentných na štandardnú liečbu sa pristupuje k biologickej 
liečbe monoklonálnymi protilátkami. V súčasnosti sa popritom do popredia záujmu dostáva i 
alternatívna liečba probiotikami. 

Ulcerózna kolitída je chronický nešpecifický črevný zápal začínajúc postihnutím rekta, 
pričom postihuje sliznicu hrubého čreva. Patogenéza UC nie je celkom objasnená. Okrem 
genetických (familiárny výskyt 15 – 20 %, monozygotné dvojčatá 35 – 50 %) 
a environmentálnych faktorov (environmentálne vplyvy, stres, fajčenie, výživa, hygiena) 
zohrávajú v spustení a udržaní ochorenia dôležitú úlohu aj luminálne (črevné) baktérie (1). 
Mnoho klinických a výskumných štúdií poukazuje na dysbiózu črevnej mikroflóry ako na 
jeden z faktorov prispievajúcich k patogenéze UC (2). U ľudí sa zápal nachádza v časti 
kolónu, ktorá je osídlená najvyšším počtom baktérií (obr. 1 a 2).  

Etiológia a epidemiológia ochorenia. Incidencia a prevalencia UC závisí od veku, 
pohlavia, rasy, etnika, od geografickej oblasti. UC väčšinou postihuje ženy. Vyskytuje sa 
u ľudí medzi 15. – 25. rokom a 55. – 80. rokom, no v poslednom období postihuje aj deti. 
U detí sa UC prejavuje poklesom príjmu potravy, úbytkom hmotnosti, oneskorením rastu 
a sexuálneho dospievania, čo vedie ku depresiám. Približne 10 – 30 % pacientov s IBD majú 
výskyt týchto ochorení v rodine (3). 
                                                           

1This work was supported by the Agency of the Slovak Ministry of Education for the Structural Funds of 
the EU, under project ITMS: 26220120058 (50 %) and VEGA 1/0148/13. 
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Všeobecne je zvýšený výskyt UC v severnej Európe, Veľkej Británii a Severnej Amerike. 
Naopak, UC sa v malej miere vyskytuje v južnej a strednej Európe, Ázii, Afrike a Latinskej 
Amerike. Japonsko, Južná Kórea, Singapur, severná India a Latinská Amerika sú oblasti so 
stúpajúcou incidenciou UC. Niektoré štúdie UC ukazujú, že výskyt tohto ochorenia je 
stabilizovaný, ale naďalej narastá v oblastiach s predtým nízkym výskytom.  

Na Slovensku sa predpokladá incidencia UC 16,8/100 000 obyvateľov (4). Ku koncu roka 
2003 bolo na Slovensku diagnostikovaných 134 prípadov UC u detí vo veku 0 – 18 rokov (62 
chlapcov, 72 dievčat), ich priemerný vek bol 11,68 ± 0,36 roka. Incidencia v tomto období 
bola 1,63 – 2,12/100 000 obyvateľov a prevalencia 10,94/100 000 obyvateľov (5).  

Obr. 1. Postihnutie gastrointestinálneho traktu pri Crohnovej chorobe a ulceróznej kolitíde 
 

 

Obr. 2. Porovnanie normálneho zdravého črevného epitelu a epitelu postihnutého UC. (Zdroj obr 1 a 2: 
http://www.hopkins-gi.org/GDL_Disease.aspx?CurrentUDV=31&GDL_Disease_ID=2A4995B2-DFA5-4954-
B770-F1F5BAFED033&GDL_DC_ID=D03119D7-57A3-4890-A717-CF1E7426C8BA) 
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Liečba. Cieľom liečby UC sú nasledujúce 2 hlavné kroky:  
1. indukovať remisiu a objasniť všetky symptómy zápalu,  
2. udržať remisiu (3).  

U pacientov s UC je možná i operácia, hlavne ak je medikamentózna liečba neúčinná, ak 
sú na črevnej sliznici prekancerózne zmeny, rovnako aj pri vážnych komplikáciách 
sprevádzajúcich ochorenie (napr. krvácanie, perforácia čreva, atď.). Menej sa využíva liečba 
antibiotikami (musí sa prispôsobiť pacientom individuálne), ktorá je účinnejšia pri CD. 
Základom medikamentóznej liečby pri UC sú aminosalicyláty spolu s kortikosteroidmi.  

Aminosalicyláty (5-aminosalicylová kyselina, 5-ASA, mesalazín) účinne pôsobia na 
lipidové mediátory a voľné kyslíkové radikály. Priaznivo ovplyvňujú aktivitu buniek 
zúčastňujúcich sa na zápalovej reakcii a zároveň majú preventívny účinok voči vzniku 
kolorektálneho karcinómu.  

Až okolo 45 % pacientov s UC si vyžaduje liečbu glukokortikoidmi, no len u necelých 
50 % z nich sa podarí udržať ochorenie v remisii viac než 1 rok.  

Ďalšími liečivami používanými pri UC sú imunosupresívne látky (najčastejšie 
antimetabolity azatioprin a metotrexát) potláčajúce neprimeranú imunitnú reakciu. Na druhej 
strane – vedľajšie účinky spomínaných liečiv narúšajú kvalitu života pacientov, hlavne pri 
dlhodobej medikamentóznej liečbe (6).  

V súčasnosti majú v liečbe a prevencii UC veľký význam probiotiká, prebiotiká, prípadne 
ich kombinácia – synbiotiká (podporná, doplnková forma liečby). 

Probiotiká – podľa FAO (Food and Agriculture Organization) a WHO (World Health 

Organisation) z roku 2002 sa definujú ako živé mikroorganizmy, ktoré podávané 
v dostatočných množstvách majú preukázateľne pozitívny efekt na hostiteľa/príjemcu. 
Väčšina probiotík sú nepatogénne baktérie za normálnych okolností prítomné v ľudskom 
čreve. Prvý, kto potvrdil, že baktérie prijaté potravou v jogurtoch alebo iných fermentovaných 
potravinách môžu mať prospešný účinok na črevnú flóru, bol v roku 1907 Mečnikov (7, 8).  

Mechanizmus účinku probiotík na GALT (lymfatické tkanivo črevnej sliznice: gut-

associated lymphoid tissue) (9): 
− zvyšujú sekréciu IgA do lúmenu čreva, na ktorý sa viažu luminálne baktérie, a tak 

predchádzajú naviazaniu týchto baktérií na sliznicu, 
− zvyšujú rezistenciu črevnej mukózy, 
− indukujú protizápalové dráhy v čreve tým, že stimulujú črevné epitelové bunky k sekrécii 

cytokínov (ako IL-10). 

Liečba ulceróznej kolitídy zahŕňa nasledujúce probiotiká: 
1. baktérie mliečneho kvasenia LAB (lactic acid bacteria – LAB), 
2. Escherichia coli kmeň E. coli Nissle 1917 (non – LAB probiotikum; vyvinuté Alfredom 

Nisslem v roku 1918),  
3. Saccharomyces boulardii.  
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Aby sa mikroorganizmus mohol považovať za probiotikum, musí spĺňať nasledujúce 
kritériá (10): 
− musí sa úplne identifikovať jeho rod, druh a kmeň, 
− musí byť bezpečný pre spotrebu ľudí a pre klinické využitie: nepatogénny. nenesie gény 

rezistencie voči antibiotikám. nepoškodzuje sliznicu čreva alebo nedegraduje konjugáciu 
žlčových kyselín, 

− musí byť odolný voči pôsobeniu žlče a kyselín tráviaceho traktu, 
− musí adherovať na slizničný povrch a kolonizovať črevo, 
− je nutné mať zdokumentované účinky mikroorganizmu na zdravie hostiteľa: produkcia 

antimikrobiálnych látok a antagonistov proti patogénom; zdokumentované najmenej  
2 štúdie o priaznivom účinku mikroorganizmov, 

− musí byť stabilný pri spracovaní a skladovaní. 

V praxi sa najviac využíva podporná liečba prostredníctvom zmesi probiotických 
mikroorganizmov VSL#3 a probiotika E. coli Nissle 1917.  

Mnohé štúdie ukázali, že probiotické kmene baktérií ako E. coli Niesle 1917, 
bifidobaktérie, laktobacily a streptokoky interagujú s imunokompetentnými bunkami, 
využívajúc pritom povrch sliznice čreva. Lokálne modulujú produkciu protizápalových 
cytokínov (11). Probiotiká môžu priamo zmeniť štruktúru intestinálnej bariéry (12). Regulujú 
optimálne zloženie črevnej mikroflóry prostredníctvom produkcie baktericídnych látok a 
kyselín s krátkym reťazcom (kyseliny mliečnej a maslovej). V zvýšenej miere produkujú aj 
vitamíny B a K, zlepšujú fermentáciu a upravujú dysmikróbiu. Prispievajú k ochrane pred 
zápalom črevného epitelu nasledujúcimi mechanizmami: 

1. naviazaním na sliznicu čreva a inhibíciou rastu patogénnych mikroorganizmov, ako aj 
ich inváziou (13), 

2. podporujú slizničný imunitný systém stimuláciou tvorby protizápalových cytokínov, 
zlepšujú funkciu črevnej bariéry (14). 

Prebiotiká sú nestráviteľné potravinové zložky definované ako selektívne fermentované 
zložky potravy, ktoré umožňujú špecifické zmeny v zložení a/alebo aktivite črevnej 
mikroflóry, čím majú celkovo pozitívny vplyv na zdravie a celkovú pohodu hostiteľa (tab. 1). 
Aby sa látky mohli považovať za prebiotiká, musia spĺňať nasledujúce podmienky: 

1. nesmie dôjsť k ich hydrolýze ani k absorpcii v horných častiach tráviaceho traktu, 
2. musia byť selektívne fermentované jedným alebo obmedzeným počtom prospešných 

baktérií v hrubom čreve, 
3. musia byť schopné pozitívne upraviť črevnú mikroflóru hostiteľa (15). 

Prebiotiká sa prirodzene vyskytujú v prírode, ale môžu sa pridať do potravinových 
doplnkov, nápojov či detskej výživy. Najčastejšie používanými prebiotikami sú 
fruktooligosacharidy, galaktooligosacharidy a inulín. Inulín a fruktooligosacharidy 
pozostávajú z viacerých sacharidových jednotiek, ktoré sú nestráviteľné enzýmami 
v tráviacom trakte ľudí. Stimulujú rast baktérií mliečneho kvasenia a produkciu mastné 
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kyseliny s krátkym reťazcom (17). Rastlinnými zdrojmi prebiotík sú pšenica, banány, cibuľa, 
pór, artičoky, čakanka, špargľa, cesnak a iné (18). 
 
Tab. 1. Pozitívne účinky prebiotík (16) 

Črevná mikroflóra  Selektívna stimulácia prospešných baktérií v hrubom čreve 
 Inhibícia adhézie patogénov na črevný epitel a inhibícia invázie patogénov 
 Blokovanie translokácie patogénnych mikroorganizmov črevným epitelom 

Črevná bariéra  Zlepšenie črevnej permeability 
 Zvýšenie produkcie mucínu 

SCFA  Zvýšenie produkcie SCFA (short chain fatty acid) 
Imunitný systém  Zvýšenie hladiny protizápalových cytokínov 

 Pokles hladiny prozápalových cytokínov 
 
Prebiotiká sa nemôžu tráviť v hornej časti GIT, musia sa dostať do hrubého čreva 

neporušené, kde sa selektívne fermentujú črevnými baktériami na mastné kyseliny s krátkym 
reťazcom (short chain fatty acid – SCFA) a laktát.  

Niektoré štúdie ukazujú, že faktory, ako črevné pH, dávka prebiotika, doba užívania, 
črevný úsek fermentácie a zloženie črevnej mikroflóry, ovplyvňujú účinky prebiotík na 
hostiteľský organizmus (19). 

 
Záver 

Súčasný trend v prevencii a liečbe ochorení u ľudí sa charakterizuje ústupom užívania 
syntetických liečiv a ich nahradením produktmi naturálneho a biotechnologického pôvodu – 
čiže snaha dostať probiotiká a prebiotiká do popredia užívania.  

Mechanizmus pôsobenia týchto naturálnych látok na UC je stále predmetom skúmania. 
Niekoľko štúdií preukázalo vplyv rôznych probiotík na expresiu TJs proteínov pri črevných 
ochoreniach, čím sa podporila aj permeabilita črevného epitelu. Probiotiká modulujú črevnú 
flóru a slizničnú imunitnú odpoveď (GALT). Redukujú množstvo prozápalových cytokínov, 
stabilizujú funkciu črevnej bariéry a indukujú expresiu mucínu, ktorý znemožňuje adhéziu 
patogénnych mikroorganizmov na črevnú stenu. Mnohé štúdie ukazujú, že sú efektívne v 
liečbe na udržanie remisie UC. Prebiotiká zmierňujú zápal, pôsobia stimulačne na rast 
prospešných mikroorganizmov a zmierňujú poškodenie čreva. 

Na záver možno povedať, že to, či užívanie probiotík a prebiotík môže skutočne znížiť 
relaps UC, a či sú bezpečnejšie a účinnejšie ako medikamentózna protizápalová liečba, sú 
otázky, ktorým je potrebné venovať sa v ďalších klinických štúdiách. Dôležitý je vhodný 
výber probiotického mikroorganizmu, množstva aplikovanej dávky a dĺžka liečby 
probiotikom aj prebiotikom, a zvoliť aj vhodnú kombináciu týchto naturálnych látok. 
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Kardiovaskulárne choroby (KVCH) vzniknuté na báze aterosklerózy sú hlavnou príčinou 
morbidity a mortality u ľudí v ekonomicky rozvinutých, ale postupne aj v rozvojových 
krajinách (18, 7). Z globálneho hľadiska predstavujú jednu tretinu všetkých úmrtí. Obezita, 
hypertenzia, nedostatok pohybovej aktivity a príjem potravy s vysokým obsahom lipidov, soli 
a sacharidov predstavujú riziko pre rozvoj KVCH (12). 

 Hyperlipidémia je závažný rizikový faktor pre vznik a rozvoj aterosklerózy ako hlavnej 
príčiny kardiovaskulárnych ochorení. Výsledky viacerých epidemiologických a klinických 
štúdii poukazujú na pozitívnu koreláciu medzi hladinou celkového cholesterolu v krvnom 
sére, hlavne jeho LDL frakcie a rizika rozvoja kardiovaskulárnych chorôb (14, 18). LDL 
častice predstavujú u človeka najväčší podiel sérového cholesterolu a zabezpečujú jeho prísun 
do periférnych tkanív. V odborných prácach sa popisuje aj negatívny vzťah medzi 
koncentráciou triacylglycerolov a KVCH. Zvýšená koncentrácia triacylglycerolov asociuje 
s poklesom HDL častíc, ktoré transportujú cholesterol z periférnych buniek do pečene. 
Zhoršením reverzného transportu cholesterolu z aterosklerotických ložísk sa úmerne poklesu 
extrakcie cholesterolu zvyšuje kardiovaskulárne riziko (13). Udržanie lipidových parametrov 
v referenčných hodnotách zohráva dôležitú úlohu v prevencii a liečbe aterosklerózy a KVCH. 

Ateroskleróza je podľa súčasných vedeckých poznatkov formou chronického zápalu. 
Vznik aterosklerózy je zložitý proces, na ktorom sa zúčastňuje niekoľko typov buniek 
a množstvo biologicky aktívnych molekúl (11). Schematické znázornenie dynamiky vývinu 
aterosklerotických zmien je v tabuľke 1.  

Oxidačný stres je jeden z prvotných faktorov podieľajúcich sa na rozvoji 
aterosklerotického procesu. Voľné radikály modifikujú lipoproteínové častice (najmä LDL), 
ktoré zabezpečujú transport lipidov v krvi. Modifikované LDL častice lepšie prenikajú 
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endotelom a infiltrujú cievnu stenu. Prostredníctvom scavengerových receptorov makrofágov 
a buniek hladkého svalstva prispievajú k tvorbe penových buniek, bohatých na lipidy a 
postupne až k vývoju aterosklerotických lézií (3, 16). Medzi najvýznamnejšie procesy 
uplatňujúce sa pri rozvoji aterosklerózy patria: 
− poškodenie (dysfunkcia) endotelu,  
− zmenená funkcia lipoproteínov,  
− oxidačný stres modifikujúci LDL na oxLDL,  
− klonová proliferácia buniek hladkých svalov,  
− chronické infekcie,  
− autoimunitná odpoveď (11).  
 
Tab. 1. Charakteristika endotelovej dysfunkcie a jej následkov (19) 

Toxický inzult modifikované lipoproteíny, infekčné agensy, oxidačný stres, 
hemodynamické inzulty 

Endotelová dysfunkcia zvýšená adhézia a priepustnosť, hyperkoagulovateľnosť, produkcia 
chemokínov a expresia adhezívnych molekúl 

Mobilizácia zápalových 
buniek 

adhézia na endotel, transendotelová migrácia, uvoľnenie cytokínov, 
aktivácia trombocytov 

Tukové prúžky agregácia makrofágov preplnených lipidmi a T-lymfocytov 
Fibrózny plak zmes zápalových a hladkosvalových buniek, tvorba fibróznej čiapky, 

intracelulárne a extracelulárne lipidy zvýšenie matrixových proteínov  
Trombus ruptúra fibróznej čiapky, prestup krvi, influx a aktivácia makrofágov 

 

V súčasnosti sa venuje veľká pozornosť prevencii vzniku aterosklerózy a KVCH 
hľadaním nových alternatívnych liečebných a preventívnych prístupov. Doplnky výživy a 
nutričná terapia predstavujú jeden z hlavných smerov bádania súčasnej vedeckej komunity. 
Jednou z možností, ako benefične modulovať lipidový metabolizmus, je užívanie 
probiotických mikroorganizmov.  

Najpoužívanejšia definícia probiotických mikroorganizmov je z roku 2002, kde 
FAO/WHO (Food and Agriculture Organisation) definuje probiotiká ako živé 
mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočných množstvách majú preukázateľne pozitívny 
efekt na hostiteľa/príjemcu (8). Táto definícia však nie je konečná. Pomocou metód 
molekulovej biológie sa naskytá možnosť pre ďalšiu definíciu probiotík: Probiotiká sú živé 
mikroorganizmy, ktoré modulujú špecifické procesy organizmu aktiváciou špecifických 
prislúchajúcich molekulových dráh (2). Zoznam mikroorganizmov s probiotickými 
vlastnosťami je rozsiahly. Zaraďujeme medzi ne mnohé druhy a kmene rodov Lactobacillus, 

Lactococcus, Enterococcus, Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc, Bifidocacterium, 

Bacillus a niekoľko druhov mikroskopických húb (6). Svojím pôsobením pozitívne 
ovplyvňujú funkcie celého organizmu. Ich pozitívne účinky sa uplatňujú pri chorobách 
asociujúcich s narušením rovnováhy v tráviacom trakte. Postupne sa zisťujú ich ďalšie 
zdraviu prospešné účinky napríklad na zápalové ochorenia lokalizované mimo 
gastrointestinálneho traktu, či onkologické ochorenia. Schopnosti probiotických 
mikroorganizmov sa využívajú aj v prevencii a zlepšení zdravotného stavu pri obezite, 
hypertenzii, hyperlipidémii či diabetes mellitus (17, 9). 
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Probiotiká a lipidy 

Zníženie sérového cholesterolu a zlepšenie lipidového profilu vedie k zníženiu rizika 
kardiovaskulárnych ochorení. Schopnosť probiotík znižovať hladinu celkového cholesterolu, 
LDL cholesterolu, triacylglycerolov a zvyšovať hladinu HDL dokazujú ako in vitro, tak aj in 

vivo štúdie. 

Presný mechanizmus hypolipidemického účinku probiotických mikroorganizmov ešte nie 
je celkom objasnený. Mechanizmov, ktorými probiotické mikroorganizmy modulujú lipidový 
metabolizmus je niekoľko: 
− dekonjugácia žlčových kyselín,  
− asimilácia cholesterolu v tenkom čreve,  
− precipitácia cholesterolu s dekonjugovanými žlčovými kyselinami,  
− zabudovanie cholesterolu do bunkovej steny probiotík,  
− premena cholesterolu na koprostanol,  
− produkcia organických kyselín s krátkym reťazcom,  
− ovplyvnenie expresie génov uplatňujúcich sa v metabolizme lipidov a žlčových kyselín.  
 

Schopnosť probiotických mikroorganizmov dekonjugovať žlčové kyseliny a ich následné 
vylúčenie z tráviaceho traktu je jeden z hlavných mechanizmov, ktorým sa uplatňujú pri 
redukcii plazmatickej koncentrácie cholesterolu (10). Primárne žlčové kyseliny, kyselina 
cholová a kyselina chenodeoxycholová, sa syntetizujú v pečeni z cholesterolu. Z pečene sa 
vylučujú v konjugovanej forme s glycínom a taurínom. Výsledné molekuly zvyšujú 
rozpustnosť lipidov tvorbou zmiešaných micel. Konjugované žlčové kyseliny sú dobré 
rozpustné a ľahko sa vstrebávajú, zatiaľ čo rozpustnosť voľných žlčových kyselín 
(dekonjugovaných) je podstatne nižšia. Dekonjugácia žlčových kyselín začína u človeka 
v terminálnom ileu a končí v hrubom čreve. Je katalyzovaná bakteriálnou hydrolázou 
žlčových solí (BSH – bile salt hydrolase). BSH je schopná hydrolyzovať konjugovaný 
glykodeoxycholát a taurodeoxycholát, čo vedie k ich dekonjugácii. Hydrolyzuje amidovú 
väzbu, čím sa uvoľňuje glycín a taurín od steroidného jadra. Dekonjugované žlčové kyseliny 
sa menej readsorbujú, čo vedie k ich vylúčeniu stolicou. Následne sa zvýši syntéza nových 
žlčových kyselín, ktorých prekurzorom je cholesterol. Približne 5 % z celkového množstva 
žlčových kyselín uniká resorbcii a vylúčia sa stolicou. Na neresorbovaný zvyšok žlčových 
kyselín pôsobia črevné baktérie, ktoré odštepujú OH skupinu z polohy 7α za vzniku 
sekundárnych žlčových kyselín – kyselina deoxycholová a litocholová. Produkcia BSH bola 
dokázaná u probiotických mikroorganizmov ako laktobacilov, bifidobaktérií, ale aj u 
enterokokov, klostridií a bakteroidov. Aktivita BSH je rôzna v závislosti od pH a druhu 
skúmaných mikroorganizmov (1, 15).  

Probiotické mikroorganizmy pôsobia proti vzniku obezity a aterosklerózy i produkciou 
konjugovanej kyseliny linolovej, zmenou zloženia a tým i metabolizmu črevnej mikroflóry, 
ako aj ovplyvnením imunitných parametrov, ktoré asociujú so zmenou homeostázy glukózy 
a lipidov (4, 5). Probiotiká sa vyznačujú aj pôsobením proti oxidačnému stresu. Oxidačný 
stres, ktorý vzniká pri narušení rovnováhy medzi pôsobením voľných radikálov 
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a antioxidačnými mechanizmami, je rizikovým faktorom rozvoja aterosklerózy, a tým aj 
kardiovaskulárnych ochorení. Užívanie probiotík sa prejaví inhibíciou lipidovej peroxidácie, 
vychytávaním voľných radikálov a nárastom aktivity enzýmov, ktoré inaktivujú alebo 
obmedzujú pôsobenie oxidantov (superoxiddismutáza, kataláza, glutatiónperoxidáza) (20). 

S rozvojom molekulovej biológie sa naskytli široké možnosti študovať účinky 
probiotických mikroorganizmov na úrovni buniek, bunkových štruktúr a nukleových kyselín. 
Tento odbor ponúka odbornej spoločnosti široké pole pôsobenia, lebo sa ukazuje, že 
probiotiká svojím pôsobením regulujú expresiu génov, ktorých produkty sa uplatňujú 
v rôznych sférach metabolizmu lipidov počnúc resorbciou a končiac vylučovaním.  

 
Záver 

Súčasné vedecké práce zamerané na štúdium probiotických mikroorganizmov, 
hyperlipidémie a aterosklerózy dokazujú možnosť využitia probiotík v prevencii 
aterosklerózy a kardiovaskulárnych chorôb. Zaznamenané sú rozdiely v účinnosti 
probiotických mikroorganizmov medzi jednotlivými druhmi, ale aj v rámci kmeňov toho 
istého druhu. Na dosiahnutie žiadaného zdraviu prospešného efektu probiotík je preto 
potrebné poznať ich kvantitatívne (dávkovanie) a kvalitatívne vlastností z dôvodu kmeňovej 
špecifickosti ich účinkov.  
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S NIEKTORÝMI ZLOŽKAMI VÝŽIVY 1 
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Za normálnych podmienok je hostiteľský organizmus tolerantný k mikróbom a ďalším 
environmentálnym komponentom, ktoré nepredstavujú hrozbu. Táto tolerancia zahŕňa iba 
obmedzenú odpoveď hostiteľa alebo aktívnu odpoveď, ktorá je pevne pod kontrolou, 
nespôsobuje nadmerné poškodenie hostiteľa a prebieha rýchlo. Kontrolovaná zápalová 
reakcia je nevyhnutná pre udržanie zdravia a homeostázy hostiteľa. Neregulovaná akútna 
zápalová reakcia sa môže stať chronickou a prispievať k pretrvávaniu a progresii ochorenia. 
Vhodné potravinové zložky, vrátane obsahu omega-3 mastných kyselín, antioxidantov, 
rastlinných flavonoidov, vitamínov, prebiotík a probiotík môžu prispievať k optimálnej 
funkcii imunitného systému. Tieto zložky pôsobia prostredníctvom rôznych mechanizmov, 
vrátane znižovania produkcie zápalových mediátorov a oxidantov, vplyvu na bunkovú 
signalizáciu, génovú expresiu, ale aj na podporu funkčnej črevnej bariéry. 

Funkcia črevnej slizničnej imunity a zápal 

Slizničný imunitný systém (MALT – mucosa associated lymphoid tissue) predstavuje od 
narodenia najdôležitejší poznávací imunitný orgán organizmu a jeho úlohou je zabrániť 
prieniku patogénnych mikroorganizmov a imunogénnych zložiek do vnútorného prostredia. 
Podľa anatomických oblastí delíme MALT na slizničný imunitný systém čreva (GALT – gut 

associated lymphoid tissue), dýchacieho traktu (BALT – bronchus associated lymphoid 

tissue), nosa (nasal associated lymphoid tissue).  

Črevné epitelové bunky hrajú kľúčovú úlohu pri odhaľovaní cudzorodých látok 
a sprostredkovaní vrodenej a adaptívnej slizničnej imunitnej odpovede. Enterocyty a bunky 
imunitného systému majú na svojom povrchu Toll-like receptory (TLR), ktorými sú schopné 
rozpoznávať určité molekulové motívy spojené s patogénnosťou – PAMPs (pathogen-

                                                 
1 This work was supported by the grant VEGA 1/0456/11 and partially supported by the Agency of the 
Slovak Ministry of Education for the Structural Funds of the EU, under projects ITMS: 26220220104 
(40%) and ITMS:26220220152 (30%). 
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associated molecular patterns) nachádzajúce sa na povrchu patogénov. TLR 
transmembránové receptory sa okrem rozpoznávajúcej úlohy podieľajú na regulácii 
adaptívnej imunitnej odpovede, aktivácii génov kódujúcich produkciu cytokínov a iných 
molekúl zahrnutých do antimikrobiálnej aktivity bunky (1). Po naviazaní PAMPs na TLR 
nastáva aktivácia nukleárneho faktora – kappa B (NF-kB), ktorý signálnym spôsobom 
aktivuje gény pre syntézu IL-1β, IL-6, IL-8 a IL-12, ako aj ko-stimulačných molekúl CD80 a 
CD86, dôležitých napr. na spustenie aktivácie TH lymfocytov (2). Antigény, ktoré nemajú 
motívy patogénnosti (potravinové antigény), môžu navodiť vznik tolerancie, a to pri ich 
nízkej alebo vysokej dávke. Pri vysokej dávke sa aktivujú aj TH2-lymfocyty, ktorých 
cytokíny (IL-4 a IL-10) majú na jednej strane protizápalový účinok a stimulujú tvorbu 
sekrečného IgA, ale na strane druhej (najmä IL-4 a IL-5) môžu viesť k zvýšenej tvorbe IgE, 
eozinofílii a vzniku atopickej choroby. 

Zápal je fyziologická reakcia na infekciu a poranenie tkanív, iniciuje zneškodnenie 
patogénov a tiež procesy tkanivových náhrad, čím pomáha obnoviť homeostázu infikovaných 
alebo poškodených miest. Zápal zahŕňa interakcie medzi mnohými typmi buniek, aktiváciu 
negatívnych mechanizmov spätnej väzby, ako je sekrécia protizápalových cytokínov, 
inhibícia prozápalových signálnych dráh a aktivácia regulačných buniek. Patologický zápal 
zahŕňa stratu tolerancie a / alebo regulačných procesov. 

Zápalové ochorenia  

Abnormálne hladiny zápalových mediátorov sú deštruktívne, môžu zosilniť zápalovú 
reakciu a prispieť k rozvoju viacerých ochorení. Zápalové stavy črevnej sliznice postihujú 
špecifické orgánové systémy a vyvolávajú rôzne ochorenia – napr. celiakiu, ochorenia pečene, 
alergie, atopický ekzém, psoriázu atď. Medzi najzávažnejšie formy nešpecifických 
zápalových črevných ochorení sa zaraďujú ulcerózna kolitída a Crohnova choroba. 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 (3).  

Stav chronicky postupujúceho zápalu slabej intenzity charakterizuje v súčasnej dobe 
závažný zdravotný problém – obezitu. Základom pre toto tvrdenie je expresia a uvoľňovanie 
cirkulujúcich markerov zápalu, pro-zápalových cytokínov a proteínov akútnej fázy zápalu 

(TNFα, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17D, CRP, PAI-1, haptoglobín) (4). Obzvlášť inzulínová 
rezistencia, diabetes mellitus 2. typu, ateroskleróza, ako aj ostatné zložky metabolického 
syndrómu, boli spojené so zápalom (5). Nadváha a obezita sa radia do kategórie vplyvných 
rizikových faktorov, a to pre ovplyvňovanie artériovej hypertenzie, dyslipémie, participujú na 
ochoreniach žlčníka, osteoartritíde, prejavoch stavov spánkového apnoe a ostatných 
respiračných ťažkostiach (6). 

Výživa a imunita 

Kvalita výživy významným spôsobom ovplyvňuje odolnosť organizmu voči ochoreniam. 
Rôzne potravinové zložky, vrátane omega-3 mastných kyselín, antioxidantov, rastlinných 
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flavonoidov, vitamínov, prebiotík a probiotík môžu pôsobiť preventívne, alebo aj v liečbe 
ochorení.  

Mastné kyseliny (MK) v tukoch, olejoch a potravinách sú predovšetkým esterifikované na 
glycerol, ako TAG, aj keď niektoré sú prítomné ako esterifikované zložky, napr. fosfolipidov, 
glykolipidov. S ohľadom na zápalové procesy najväčšia pozornosť sa venuje účinkom omega-
3 (ω-3) a omega-6 (ω-6) polynenasýtených MK, aj keď ďalšie mastné kyseliny, vrátane 
nasýtených a trans MK môžu tiež ovplyvniť zápalové procesy. Omega-3 aj omega-6 mastné 
kyseliny sú významnými zložkami bunkových membrán a prekurzormi viacerých látok v 
organizme, napríklad takých, ktoré sa podieľajú na regulácii krvného tlaku a zápalových 
procesoch. Dôležitými potravinovými zdrojmi ω-6 kyseliny linolovej patria rastlinné oleje 
(napr. kukuričný, slnečnicový, sójový) a výrobky z týchto olejov (napr. margaríny). Sójový 
olej môže obsahovať aj alfa-linolénovú ω-3 MK a bohatými zdrojmi tejto kyseliny sú niektoré 
orechy, ľanové semiačka a ľanový olej. Mäso je dôležitým zdrojom MK s krátkym reťazcom. 
Ryby môžu byť rozdelené na chudé ryby, ktoré ukladajú lipidy ako TAG v pečeni (napr. 
treska, ostriež, halibut, šťuka) alebo mastné ryby, ktoré ukladajú lipidy ako TAG v tele (napr. 
makrela, sleď, losos, tuniak, sardinky). Olej získaný z mäsa mastných rýb alebo z pečene 
chudých rýb sa označuje ako rybí olej a je bohatý na ω-3 nenasýtené MK – kyselinu 
eikozapentaénovú a dokozahexaénovú. Vo vzťahu k imunitným reakciám majú ω-3 a ω-6 
polynenasýtené MK antagonistický účinok (7). Kým ω-3 MK pôsobia protizápalovo a 
antiproliferatívne na imunitné bunky, ω-6 MK predstavujú prozápalové mediátory. Omega-3 
polynenasýtené MK indukujú zníženie produkcie zápalových eikosanoidov, ktoré následne 

regulujú uvolňovanie zápalových cytokínov (TNF-α, IL-1b, IL-6, atď.). Altenatívnou cestou 
tvorby zápalových cytokínov môže byť aktivácia transkripčných faktorov podieľajúcich sa na 
indukcii transkripcie zápalových génov (napr. NF-kB, PPAR-γ) (8).  

Oxidačný stres a zápal. Oxidanty (napr. peroxidové radikály, peroxid vodíka) môžu 
poškodiť súčasti hostiteľskej bunky, ako sú napríklad polynenasýtené MK v bunkových 
membránach. Oxidanty a oxidované bunkové zložky pôsobia prostredníctvom transkripčných 
faktorov (NF-kB), indukujú produkciu zápalových eikosanoidov a cytokínov. Znižovanie 
produkcie zápalových mediátorov môže byť jedným z mechanizmov zabraňujúcich 
oxidačnému stresu. Toto sa dosiahne posilnením mechanizmov antioxidačnej ochrany (napr. 
vitamínmi C a E, antioxidačnou činnosťou enzýmov). Navyše, účinnosť neenzýmovej 
endogénnej antioxidačnej siete sa môže posúdiť meraním celkovej antioxidačnej kapacity 
(TAC). Preukázalo sa, že endogénna TAC sa môže modulovať diétou príjmom rastlinných 
potravín a klesá u jedincov s kardiovaskulárnym ochorením a rakovinou (9).  

Vitamín C predstavuje až 80 % z celkovej potreby všetkých vitamínov, je nevyhnutný pre 
ľudí a niekoľko ďalších cicavcov, ktorí nie sú schopní syntetizovať kyselinu askorbovú z 
glukózy kvôli absencii enzýmu gulonolakton oxidázy. Hlavnými potravinovými zdrojmi 
vitamínu C v typickej západnej strave sú ovocie a zelenina, vrátane ovocných a zeleninových 
štiav. Súčasné diétne referenčné príjmy sa stanovli vo výške 90 mg/deň pre dospelých mužov 
a ženy, pričom ďalších 35 mg/deň navyše sa odporúča pre fajčiarov, vzhľadom na väčší 
metabolický obrat vitamínu C u fajčiarov. Odporúčaných päť porcií ovocia a zeleniny denne 
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by mali poskytnúť približne 200 mg vitamínu C. Skladovanie a spracovanie potravín majú 
zásadný vplyv na obsah vitamínu C. Okrem antioxidačnej funkcie ovplyvňuje tento vitamín 
antimikrobiálne aktivity NK buniek, proliferáciu lymfocytov, chemotaxiu a precitlivenosť 
neskorého typu. Podporuje fagocytózu a migráciu neutrofilov, u zdravých jedincov 
koncentrácie vitamínu C sú nepriamo úmerné hladinám CRP. 

Vitamín E je skupinou najmenej piatich látok rozpustných v tukoch. Tri hlavné biologicky 
účinné formy predstavujú: alfa-, beta- a gama-tokoferol. Hlavným zdrojom vitamínu E sú za 
studena lisované oleje (slnečnicový), viaceré druhy orechov (pekanové, vlašské, arašidy, 
atď.). Odporúčaná denná dávka pre zdravého človeka je 8 mg na deň pre ženy a 10 mg pre 
mužov. Pri nízkej hladine vitamínu E v tele sú voči pôsobeniu voľných radikálov 
nedostatočne chránené membrány buniek a DNA. Medzi ďalšie dôsledky nedostatku vitamínu 
E môže patriť neplodnosť, dlhšie hojenie rán, zvýšený rozpad červených krviniek a zníženie 
ich počtu, atď. Jeden z mechanizmov pôsobenia vitamínu E na zápalové procesy je dobre 
známa antioxidačná aktivita, ktorá obmedzuje tvorbu reaktívnych druhov kyslíka (reactive 

oxygen species – ROS), rovnako ako pretrvávanie a škodlivé účinky reakcií iniciovaných 
ROS, ktoré môžu aktivovať zápalový proces. Alfa-tokoferol, najmä pri vysokých dávkach, 
znižuje uvoľnenie prozápalových cytokínov, chemokínu IL-8 a PAI-1 a znižuje priľnavosť 
monocytov k endotelu. Vitamín E znižuje aktivitu NF-kB, inhibuje proteínkinázu C, 
tyrozínkinázu a preukázalo sa, že cyklooxygenáza-2 znižuje hladiny CRP (10). 

Karotenoidy predstavujú skupinu viac ako 600 farebných pigmentov prítomných v prírode 
a sú zodpovedné za typickú farbu ovocia a zeleniny, ako aj niektorých zvierat. Plazmatické 
koncentrácie karotenoidov sú užitočné biomarkery spotreby ovocia a zeleniny. Najviac 
prevládajúce karotenoidy v západnej strave sú alfa-karotén, beta-karotén, lykopén, beta-
kryptoxantíny, luteín a zeaxantín (tab. 1).  

 
Tab.1 Prírodné zdroje karotenoidov 

Karotenoidy Diétne zdroje 
alfa-karotén mrkva, sladké zemiaky, kapusta, špenát, tekvica, brokolica, paprika 
beta-karotén mrkva, tekvica, červená paprika, fazuľové struky, zelený šalát, brokolica, melón 
beta-kryptoxantín avokádo, zelené olivy, broskyne, mandarínky, mango, pomaranče 
lykopén paradajky a výrobky z paradajok 
luteín kapusta, špenát, brokolica, hrášok, karfiol, zelený šalát 
zeaxantín kukurica, ružičkový kel, špenát, vaječný žĺtok 

 
Karotenoidy pôsobia imunomodulačne, stimulujú fagocytárnu a antibakteriálnu aktivitu 

periférnych neutrofilov a makrofágov, lymfocytovú blastogenézu, majú vplyv na zvýšenie 
populácie špecifických lymfocytových subpopulácií a aktivitu cytotoxických lymfocytov, 
rovnako ako stimulujú produkciu rôznych cytokínov. Beta-karotén inhibuje zápalovú génovú 
expresiu potlačením aktivácie redox-senzitívneho faktora NF-kappa B (11). 

Probiotiká sa definujú ako živé mikroorganizmy, ktoré, ak sa podávajú v dostatočnom 
množstve, môžu byť zdravotným prínosom pre hostiteľa. Najčastejšie používanými 
probiotikami sú baktérie produkujúce kyselinu mliečnu – rody Lactobacillus 

a Bifidobacterium. Stravou prijímané prospešné baktérie môžu byť vo forme funkčných 
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potravíny (jogurty, jogurtové nápoje, kefír, acidofilné mlieko, zakysanka, syry, bryndza, alebo 
ako probiotické výživové doplnky v lyofilizovanej forme. Probiotické účinky môžu byť 
priame alebo nepriame prostredníctvom modulácie endogénnej črevnej mikroflóry a ich 
účinky sa líšia aj medzi kmeňmi. Fyziologický obsah laktobacilov a bifidobaktérií v čreve sa 
pohybuje rozmedzí 108 – 1010 CFU (colony forming units – kolónie tvoriace jednotky) na 1 g 
či 1 ml a táto dávka je odporúčanou účinnou dávkou, ktorú by mali obsahovať probiotické 
prípravky. Za fyziologických okolností sa probiotické baktérie podieľajú na produkcii 
niektorých vitamínov, polynenasýtených mastných kyselín, uplatňujú sa v metabolizme 
žlčových kyselín, znižujú črevné pH, môžu stabilizovať ekosystém črevných 
mikroorganizmov a modulovať imunitné funkcie. Kým črevné epitelové bunky vystavené 
pôsobeniu patogénnych mikróbov alebo súvisiacich podnetov produkujú zápalové mediátory 

ako IL- 8 a TNF-α, probiotiká potláčajú produkciu týchto cytokínov a namiesto toho indukujú 
protizápalové mediátory ako transformujúci rastový faktor β a týmusový stromálny 
lymfopoetín, ktorý vytvárajú vo veľkom množstve epitelové bunky a aktivuje diferenciáciu 
nezrelých dendritických buniek na regulačné dendritické bunky (DCregs). Probiotiká môžu aj 
priamo vyvolať diferenciáciu DCregs a následne indukciu regulačných T buniek (Tregs). Treg 
bunky pôsobia protizápalovo pravdepodobne kontrolou Th1, Th2 a Th17 buniek. Makrofágy 
v zapálenej sliznici produkujú vysoké množstvo IL-6, kým probiotiká môžu produkciu IL-6 
znížiť a IL-10 naopak zvýšiť. Makrofágy čreva zvyčajne produkujú málo IL-12, ale 
probiotiká môžu mať potenciál zvýšiť jeho tvorbu v závislosti od okolitého prostredia. Je 
možné, že probiotikom indukovaný IL-12 podporuje diferenciáciu naivných CD4 + T buniek 
na Th1 bunky, ktoré podporujú aktivitu NK buniek, čím sa posilňuje cytolytická imunitná 
obrana v rámci slizničného systému čreva (12).  

Prebiotiká sú fermentované ingrediencie (zložky potravín), ktoré selektívne interagujú 
s črevnými mikroorganizmami, stimulujú ich vývoj a metabolickú aktivitu, čím priaznivo 
ovplyvňujú zdravie hostiteľa. Sú to produkty prevažne prírodného charakteru nachádzajúce sa 
v rastlinách ako sú artičoky, cibuľa, cesnak, ovocie, zelenina, strukoviny a pod., ktoré 
konzumuje väčšinou západná populácia (13). Prebiotiká ako fruktooligosacharidy, inulín, 
laktulóza, laktitol, xylooligosacharidy a galaktooligosacharidy patria do skupiny 
nestráviteľných oligosacharidov, nie sú hydrolyzované ani absorbované v tenkom čreve 
a pôsobia podobne ako rozpustná vláknina. Viacero experimentálnych štúdií poukázalo na 
priaznivý vplyv prebiotík na metabolizmus a imunitu, napr. dlhodobá suplementácia potkanov 
inulínom obohateným o oligofruktózu viedla k zvýšeniu koncentrácie mastných kyselín 
s krátkym reťazcom, najmä kyseliny maslovej. Kyselina maslová má schopnosťou potlačiť 
proliferáciu lymfocytov, inhibovať produkciu cytokínov, indukovať apoptózu T-lymfocytov, 
regulovať produkciu IL-10 a tiež stimulovať aktivitu NK buniek (14).  

 
Záver  

Zdravá výživa je základným predpokladom zdravého vývoja človeka a hlavnou 
prevenciou chronických neinfekčných chorôb. Zloženie potravy s prevahou látok dokázateľne 
podporujúcich zdravie môže zabezpečiť prevenciu vzniku zápalu a s ním súvisiacich 
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ochorení, skracujúcich dĺžku života jedinca. Okrem výživy má pre vývoj a správne 
fungovanie imunity zásadné postavenie črevná mikroflóra, ktorá je s potravou vo veľmi 
úzkom vzťahu. Prospešné probiotické baktérie znižujú množstvo škodlivých látok a 
patogénov v tele, stabilizujú črevnú mikroflóru, priaznivo pôsobia na trávenie a metabolizmus 
a modulujú prirodzenú obranyschopnosť organizmu. Pestrá a vyvážená strava zabezpečí 
všetky potrebné výživné látky, ktoré majú schopnosť pozitívne ovplyvňovať črevnú 
mikroflóru, a tak prispievajú k optimalizácii imunity a podpore zdravia človeka. 
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JSOU HLAVNÍ ŽIVINY SKUTE ČNĚ ŽIVINAMI HLAVNÍMI ? 
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Při vyslovení termínu hlavní živiny si každý odborný pracovník ve výživě představí 
známou trojici: bílkoviny, tuky a sacharidy. Ve všech učebnicích jsou tyto tři složky stravy 
popisovány také jako hlavní zdroje energie ve výživě člověka a právě proto jim bylo, snad 
navždy, přisouzeno označení „hlavní“. Ostatní součásti stravy, nebo chceme-li, tak ostatní 
živiny, mají většinou v energetické bilanci těchto organismů řádově nižší význam. Ano, jde 
především o energetickou bilanci organismů a její význam pro jejich růst a vývoj. Toto jediné 
hledisko, tj. úspěšnost ve využití genetického potenciálu v růstu a tělesném vývoji bylo a je 
doposud hlavním měřítkem důležitosti v hodnocení významu živiny ve výživě.  

Celé dosavadní dějiny lidstva jsou především dějinami bojů o dostatek potravy a surovin 
potřebných k obživě. Lidstvo jako celek doposud ve známých dějinách nikdy trvale nebo 
aspoň dlouhodobě nežilo v nadbytku potravy. Spíše naopak – ještě v polovině 20. století řešila 
v poválečné době tato společnost opožděný růst a chudokrevnost dětí způsobené 
dlouhodobým významným nedostatkem bílkovin a dalších živin ve stravě dětí. Teprve 
v současném období, kdy lidstvo žije již sedmou desítku let bez velkých celosvětových válek, 
teprve v posledních 25 – 30 letech tohoto „neválečného“ období máme možnost registrovat v 
lidské populaci nový jev: celosvětovou epidemii nadváhy a obezity a dalších poruch z toho 
vyplývajících. 

Lidská populace ve svém vývoji procházela různými obdobími. Jen ve 20. století prožila 
dvě světové války a mnoho válek lokálních, a v těchto dobách i po nich pravidelně přicházela 
období nedostatku a hladu charakterizovaná především nedostatkem živin dodávajících 
energii. Kachexie – vzpomeňme jen na hrůzné obrázky hladovějících dětí ve středoafrických 
zemích nebo na německé koncentrační tábory a jejich musulmany – doslova kostry potažené 
kůží. Kachexie byla pro velké skupiny obyvatelstva dominantním znakem tehdejší populace, i 
když právě pro obyvatele koncentračních táborů bychom měli mluvit především o rychlém 
nástupu vyhasínání tzv. luxusních funkcí organismu lidí a teprve potom o kachexii. 

JUDr. Mirko Matyáš, právník a jeden z posledních náměstků předsedy Okresního 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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národního výboru v Teplicích, za 2. světové války jeden z protestujících a později i vězněných 
vysokoškolských učitelů, napsal a hned v roce 1945 vydal útlou knihu, kterou nazval Jsem 
číslo 17.100. V ní na několika místech popisuje velmi podrobně stravovací dávky 
poskytované vězňům v koncentračním táboře Osvětim. Tak například na straně 33, v dopise 
ze dne 13. června 1941, popisuje denní stravovací dávku takto: „Polední jídlo je samá voda, 

třikrát jsme už měli kyselé zelí uvařené ve vodě, vody bylo nepoměrně víc, protože zelí sní 

elita. Kdo má obzvláštní štěstí, najde v zelí někdy i kousek bramboru. K večeři je porce 

chleba, k němu někdy trocha marmelády, margarinu, kousíček salámu nebo nic. Ráno káva z 

bukvic beze všeho.“  

Profesor MUDr. František Bláha, dlouholetý vedoucí katedry organizace zdravotnictví 
a proděkan LFH UK (dnes 3. lékařské fakulty UK) byl v době německé okupace vězněn 
téměř 5 roků. Jako lékař měl v koncentračním táboře stejné příděly potravin jako ostatní 
vězňové, jeho výhodou bylo pouze to, že jako táborový lékař nemusel na ošetřovně vykonávat 
fyzicky tak namáhavé práce a jeho denní výdej energie tedy byl nižší než například dělníků v 
kamenolomech nebo jiných vězňů, kteří vykonávali těžkou práci. Nespornou výhodou také 
bylo jeho medicínské vzdělání – byl to právě profesor František Bláha, kdo jako první hned 
po válce uveřejnil sérii odborných sdělení pojednávajících o životních podmínkách a výživě 
vězňů v koncentračních táborech. Od Bláhy také víme, že průměrná energetická hodnota 
denní stravovací dávky byla do 600 kcal, o složení stravy a její nutriční hodnotě je snad lépe 
pomlčet, nebo si o ní raději přečíst potřebné údaje přímo v Bláhových pracích. 500 – 600 kcal 
představuje energetickou hodnotu asi 300 g dnešní zelné polévky. Pan profesor Bláha se jako 
vysokoškolský učitel dožil požehnaných téměř 83 let. 

Znám jezuitského kněze jménem Josef Cukr, vězně obou totalitních režimů 20. století, 
nacistického i komunistického – byl vězněn celkem 11 let. Tento dlouholetý politický vězeň 
se 2. ledna 2012 dožil 95 let, neustále ještě duševně pracuje, jen k chůzi posledních asi 5 let 
již musí používat vysoké berle. Zažil jsem ho v době jeho působení na Teplicku, kde v té 
době, záhy po propuštění z komunistického kriminálu, spolu se svými kamarády postupně 
v průběhu asi 12 let opravil fasády a střechy jedenácti velkých kostelů včetně velmi náročné 
opravy veliké střechy a fasády mariánské baziliky v Bohosudově. 

Všechny tyto uvedené příklady nejsou jedinými doklady o tom, že dostatek bílkovin, tuků 
a sacharidů, třeba i po dobu několika let, určitě není nezbytnou podmínkou pro zachování 
lidského života. Co to tedy je, co je touto podmínkou? Když Kolumbovi námořníci při svých 
dlouhých transatlantických cestách po 5 – 6 měsících na moři onemocněli těžkými kurdějemi 
a umírali na banální infekce, našli jejich následovníci účinné východisko v podobě sudů 
kysaného zelí, které je bohatým zdrojem vitamínu C, ale navíc obsahuje prospěšné enzymy a 
vlákninu. Také jeho mikrobiální skladba není jistě bez významu pro ochranu zdraví. 

Podobných příkladů bychom nepochybně našli v každé kuchyni více, a možná i 
jednodušších, nejlépe z úst našich prababiček, jejichž zkušenosti v tomto směru byly 
neocenitelné. Připomeňme si šípkový nebo mátový čaj, ale třeba i jiné čaje z bylinek, plodů a 
ovoce. Mohli bychom pokračovat jakoukoliv listovou zeleninou – vezměme si například 
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špenát, kapustu, květák, brokolici, hlávkový salát a listovou zeleninu vůbec. Stále ještě 
nedostatečně doceněnou zeleninou jsou listy zejména mladých kopřiv. Neměli bychom na 
tomto místě zapomínat na cibuli a česnek a jejich mnohostranné využití nejen v kuchyni, ale 
také v domácím léčitelství. V tomto výčtu můžeme pokračovat celou plejádou ovoce 
tuzemského i jižního, ale také zeleninou kořenovou v našich krajích obvyklou, jako je 
například mrkev, celer, petržel, nebo i méně obvyklou, jako jsou pastinák, červená řepa, křen, 
topinambury a mnoho dalších. Kdybychom žili ve Francii nebo i v jiných zemích západní 
Evropy, musel bych na tomto místě jmenovat také základní zeleninu – brambory. Bramborové 
hlízy u nás ještě koncem minulého století úspěšně plnily úlohu hlavního dodavatele vitamínu 
C v naší středoevropské dietě.  

Dne 24. 6. 2010 rozesílal pan prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. svým přátelům upozornění na 
vydavatelský počin nakladatelství Grada, které vydalo jeho velmi zajímavou knihu Zelenina 
ve výživě člověka. Je to kniha, v níž její autor nepochybně chtěl shrnout všechny své 
zkušenosti a veškerou moudrost, kterou za dlouhá léta svého výzkumného i pedagogického 
působení nasbíral. Ostatně o jeho cíli a úmyslech při psaní této knihy nejlépe svědčí jeho 
vyznání uvedené hned na první straně, kde píše doslova: „Proto bych rád uvedl jako 

podtitulek této publikace (název) Souznění s přírodou. Tím nemám na mysli různé alternativní 

způsoby výživy, ale pokus dát do souladu současné podmínky výživy s naší genetickou 

výbavou.“ Jaké jiné než alternativní způsoby výživy měl pan profesor Karel Kopec na mysli? 

Přenesme se přes stovky milionů let od vzniku praorganismů, počátečních bílkovinných 
útvarů obsahujících jednoduché molekuly RNA, přes pozdější jednobuněčné i primitivní 
mnohobuněčné organismy a první obratlovce rovnou do doby tak před 30 – 50 miliony let, 
kdy se na Zemi objevili předkové současných primátů. Těch primátů, kteří už ve svém 
jídelníčku měli široký jídelní sortiment zahrnující různé plody, ořechy, výhonky, hlízy, pupeny 
a listy, tedy velmi snadno dostupnou stravu obsahující nejen všechny hlavní živiny, ale i řadu 
bioaktivních látek důležitých pro efektivní energetické i výživové využití stravy podporující i 
tvorbu trávicích enzymů, ale také ochranných a léčivých látek na podporu imunitních reakcí. 

V průběhu evolučně relativně krátké doby se objevují první předkové recentních primátů 
včetně člověka. Prof. Kopec uvádí, že asi v době od 1,8 milionu let pokračoval druh Homo v 
rozšiřování sortimentu potravy a stal se lovcem a sběračem. Ke hmyzu, zelenině a ovoci 
konzumuje maso ryb a savců a získává tak kromě bílkovin i nové bioaktivní složky. 
Rozhodující etapou v další evoluci stravování člověka se pak stalo používání ohně k úpravě 
stravy, které využitelnost některých živin ještě zvýšilo. 

V souvislosti s „antropogenezí“ výživy dnešních lidí je třeba si uvědomit, že tělesný 
vývoj, zdravotní stav i délka a kvalita života jedince již dávno nejsou determinovány jenom 
způsobem získávání potravy, její skladbou a technologií jejího zpracování nebo kulinární 
úpravy. Jsou naopak do značné míry ovlivněny od raného dětství životním stylem, poměrem 
spotřeby a výdeje energie a řadou stresových faktorů. To vede u současné populace ke stále se 
zvyšujícímu nárůstu chronických civilizačních onemocnění jako je např. metabolický 
syndrom (tzv. syndrom X), i ke zvýšené náchylnosti k infekčním nemocem, k podpoře jejich 
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epidemického šíření, i k jejich zhoršenému průběhu. 

Jak nutriční faktory, tak životní styl určují výskyt nesdělných onemocnění i u české 
populace. V současné době registrujeme v České republice 2,5-krát vyšší výskyt obezity než 
udává např. Švédsko. Čím jeto způsobeno? U nás je téměř 3-krát nižší spotřeba ovoce a 
zeleniny než ve Švédsku, ale za to téměř 3-krát větší spotřeba alkoholu a cigaret. Jen 
nechápající se může divit, že máme téměř 10 % obyvatel postižených diabetem 2. typu. 
Započteme-li navíc diabetiky neevidované, jde o celý 1 milion osob. Jen ekonomický 
„neználek“ se může pozastavit nad tím, že na léčbu této choroby a jejích primárních 
komplikací vynakládáme každoročně 10 % z celkového rozpočtu na české zdravotnictví, což 
nyní představuje částku 24 – 25 miliard korun. Průměrná cena roční léčby jednoho diabetika v 
ČR stojí 25 858 korun. Jde o velmi vážnou zdravotní situaci nejen u nás, ale dotýká se i 
většiny evropských států a dalších průmyslově vyspělých zemí. Od roku 1985 se na celém 
světě zvýšil počet diabetiků ze 30 milionů na současných 285 milionů nemocných, z nichž 
každých 10 sekund umírá jeden člověk. Diabetes 2 zkracuje průměrný věk člověka o 5 – 10 
let. Jak vyplývá z údajů uvedených na semináři konaném dne 18. června 2012 v Senátu PČR, 
jde o pandemii diabetu 2, která v ekonomice českého zdravotnictví vyvolává velmi obtížně 
řešitelnou situaci. 

Máme pro tyto skutečnosti vysvětlení? Víme, že kromě genetické predispozice se na 
vzniku diabetu 2. typu podílí obezita, nedostatek fyzické aktivity a stres. Podle současných 
archeologických poznatků konzumoval během roku typický sběrač-lovec více než 100 
různých druhů rostlin: zeleniny, plodů nebo semen. Jeho strava zřejmě byla velice pestrá. Před 
asi 12 000 lety došlo k dramatické změně ve způsobu získávání obživy člověka tím, že přešel 
na pastevectví a zemědělství a hlavním zdrojem energie se staly obiloviny. Malý počet 
pěstovaných plodin a domestikovaných zvířat učinil lidskou populaci zranitelnější stejně jako 
obdobími sucha, neúrody a jiných katastrof. Člověk se vystavil nebezpečí vzniku poruch 
výživy z jednostranných zdrojů, poruch z tzv. specifické malnutrice. 

Nemalou roli v hodnocení nutrice člověka hrají také společenské poměry, které 
bezprostředně ovlivňují úroveň a strukturu spotřeby. Zatímco v první polovině 20. století 
lidstvo zažilo dvě světové války a tzv. řízené hospodářství trhu s potravinami u nás skončilo 
teprve v roce 1953, prožíváme nyní sedmdesátileté období neustále se rozrůstajícího a téměř 
ničím neomezovaného trhu s potravinami. Již třetí generace lidí na světě se živí stravou 
obsahující vysoce energetické hlavní živiny, bílkoviny, tuky a sacharidy, přičemž naopak 
spotřeba nízkoenergetických potravin, brambor, zeleniny a ovoce klesá. Za stejnou dobu také 
poklesla fyzická aktivita lidí a začaly vzrůstat hodnoty BMI. Zákonitým důsledkem tohoto 
vývoje je narůstající prevalence nadváhy a obezity a zvyšující se výskyt metabolického 
syndromu. 

Možnosti řešení této nastalé situace jsou dvě: Nechat současný vývoj stavu zdraví české 
populace plynout dosavadním směrem, volně, jen se snahou jednotlivců a menších skupin 
snažících se o nápravu tohoto stavu, a to až do dalšího zhoršení jako např. v Arabských 
emirátech, kde dnes je diabetem postiženo již 20 % obyvatel. Druhou možností je řešit tuto 
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epidemii řádnými a účinnými epidemiologickými metodami tak, jak jsme donedávna byli 
zvyklí řešit všechny epidemiologicky významné epizody (i když šlo obvykle o epizody 
chorob přenosných). Toto druhé řešení však nutně vyžaduje důslednou aktivaci všech složek 
společnosti, a to jak složek odborných, tak především složek správních, ministerstvem 
zdravotnictví počínaje a nejnižšími stupínky státní správy konče, nejlépe za efektivního 
využití všech možností zdravotního pojišťovnictví.  

Zkusme analyzovat dosavadní vývoj našeho snažení a poznání o výživě člověka. 
Nejmodernějšími analytickými metodami dokážeme v potravinách určit a měřit detaily ještě 
zcela nedávno nemyslitelné. Stejně tak dokážeme dnes měřit molekulární skladbu vnitřního 
prostředí člověka. Obojí analýzy jsou důležité pro správné posuzování skladby potravního 
řetězce a její odezvy na aktuálním stavu zdraví, případně i pro včasné předjímání jeho 
narušení. 

Dosavadní snažení všech výživářů se především zabývalo řešením otázek havarijních, 
jednou šlo o problémy epidemiologické a toxikologické, jindy malnutriční. Také dosavadní 
legislativa usměrňující tuto činnost bývala tohoto druhu. Výjimkou snad mohly být některé 
otázky zabývající se okrajově také problematikou pestrosti stravy. I když i zde šlo obvykle jen 
o nejhrubší pestrost stravy typu živočišné – rostlinné nebo čerstvé – konzervované, prakticky 
vždy bez ohledu na „nutriční synergii v rámci přirozeného zdroje“, jak je tato problematika 
nazvána kanadským odborníkem Waltrem Ensem citovaným v knize Chlorella pyrenoidosa 
(4). Umíme dnes zajistit nutriční synergii v rámci přirozeného zdroje potravin? Co pro to 
musíme udělat? 

Výživová praxe nás učí, že v optimálním případě každého stravování zdravých osob 
máme konzumovat aspoň 500 g zeleniny a ovoce každý den, americká výživová asociace 
doporučuje minimálně 2 – 3 dávky čerstvé zeleniny denně.  

V tomto smyslu je třeba formulovat účinnou výživovou politiku státu, a to nejen rezortem 
zdravotnictví, ale také všemi ostatními rezorty, především rezortem zemědělství a výživy. 
Informace o zdravé výživě se musí stát aktivní součástí výuky dětí třeba již v předškolním 
věku, ale především ve všech základních školách i na odborných školách středních. Tam 
všude musí být na odpovídající úrovni probírána výživová doporučení pro obyvatelstvo tak, 
aby jejich znalost pronikla do celé veřejnosti. Zvlášť důležité je soustavné vzdělávání 
všeobecných lékařů a zdravotního personálu základních oborů. Součástí zdravotní politiky 
státu se musí stát vybudování a účinná podpora nutričních poraden aby odborné nutriční 
poradenství bylo všeobecně dostupné tak, jak to navrhoval Prof. MUDr. Stanislav Hrubý již v 
r. 1967. 

Zdravotnictví moderní doby stále ještě dělíme tak, jak jsme si to navykli v minulosti. 
Víme o účinnosti primární prevence, ale jen velmi málo jsme si zvykli ji využívat. Budujeme 
stále složitější systémy klinické péče a s ní spojujeme snahy o více nebo méně účinnou 
nápravu stavů poškozeného zdraví každého z nás a nezapomínáme se opájet technickou i 
organizační úrovní uplatnitelnou v této činnosti. Na úrovni jednotlivých oborů více nebo 
méně aktivně provádíme úkony sekundární prevence, jen zcela výjimečně, jako například v 
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pracovním lékařství, se zabýváme také prevencí primární.  

 Jak tedy máme postupovat dál? Již dnes víme, že další zájem o rozvoj klinického 
zdravotnictví nemůže být bezbřehý a rozhodně nemůže být jediným zájmem této společnosti, 
je totiž nadále neufinancovatelný. Nezbývá nám, než věnovat odpovídající pozornost prevenci 
vzniku poškozování stavu našeho zdraví. A k tomu nám nepochybně může účinně pomáhat 
výchova a péče o správnou výživu dětí i dospělých a v ní uplatňování účinků všech 
užitečných, třeba i zelených potravin. 

A jak je to s hlavními živinami? Jsou nepochybně důležitou složkou výživy člověka, 
jejich úloha v zajišťování vývoje a stavu zdraví člověka nezastupitelná. Bylo by hrubou 
chybou, kdybychom úroveň výživy člověka a tím i zajišťování stavu jeho zdraví hodnotili 
pouze úrovní konzumace základních a dalších běžně zjišťovaných živin. Zkušenosti 
z využívání tzv. zelených potravin ukazují, že pro zajištění zdravého vývoje člověka a jeho 
stavu zdraví musí člověk pravidelně konzumovat dostatek zeleniny a ovoce v syrovém stavu a 
s dostatečným obsahem dalších bioaktivních složek.  
 

Literatura 

1. Kopec K. Zelenina ve výživě člověka. Praha: Grada, 2010. 
2. Ashwell M, et al. Léčivá moc vitaminů, bylin a minerálních látek. Praha: Reader's Digest Výběr, 2001. 
3. Korbelář J, Endris Z, Krejča J. Naše rostliny v lékařství. Praha: Avicenum, 1973. 
4. Rathouský V. Chlorella pyrenoidosa. Green Ways, s.r.o., 2008: 180.  



 418

 
 
 
 
 
 
 
 

VLIV VÝŽIVY NA NESD ĚLNÁ ONEMOCN ĚNÍ 
 
 

B. Turek1, P. Šíma2, I. Kajaba3 

1Společnost pro výživu, Praha, Česká republika 
2Sektor imunologie a gnotobiologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, Česká republika 

3Slovenská zdravotnícka univerzita VVZ, Bratislava 
 
 
 

V prevenci považujeme za základní udržení homeostázy vnitřního prostředí organismu. 
Neustálá přeměna látková i vnější vlivy vyžadují stálou kontrolu nad průběhem základních 

životních procesů. V tom hrají hlavní roli řídící systémy organismu – nervový, endokrinní a 
imunitní. Musí zvládnout vyrovnání odchylek všech procesů, reparaci nerušených dějů a 
udržení rovnovážného stavu v organismu. Lidé, kteří se dostávají do svízelnějších situací ať 
působením vnějších vlivů (a to i výživou) nebo endogenním narušením (např. kancerogeneze, 
autoimunitní stavy), musejí vynakládat na adaptivní procesy více úsilí. Mezi stavem 
označovaným jako zdraví a jeho narušením, tedy onemocněním, existuje řada přechodů: 
v populaci se vyskytují lidé kteří ještě zdravotní ohrožení kompenzují, ale také lidé, u nichž se 
projeví příznaky narušení. Mohou se projevit změny krevního obrazu, snížení glukózové 
tolerance, hyperglykémie, ale také změny v neinvazívnívch testech jako např. zvýšení 
mutagenní aktivity v moči, anebo v odchylky v imunitních markerů ve slinách či v bukálních 
stěrech. Osoby s nálezem nepříznivých hodnot můžeme považovat za stigmatizované. Ti 
vyžadují prioritní podporu a to prevencí, především výživou. 

Jednou ze známek narušení cévního endotelu je výskyt tukových proužků. Ve studii, 
kterou zadala WHO a International Society and Federation of Cardiology byly v souboru 
1 277 osob ve věku 5 – 34 let zemřelých v 11 zemích při úrazech prokázány tukové proužky u 
84 % vzorků z aorty a u 30 % vzorků z koronárních cév (1). Tukové proužky jsou 
prokazovány už také intrauterinně, především u plodů hypercholesterolemických a obézních 
žen a u diabetiček. Často se jedná o změny reverzibilní, ale mohou za některých rizikových 
vlivů dále progredovat i v pozdějším věku. Tukové proužky obsahují monocyty a makrofágy, 
T-lymfocyty a shluklé trombocyty. MCP-1 (chemoatractive protein) přitahuje monocyty do 
arteriálního endotelu, zvyšuje se množství intracelulárních adhezivních molekul (ICAM-1) a 
adhezivních molekul cévní stěny (VCAM-1), dále P- a E-selektiny a prozánětové cytokiny, C- 

reaktivní protein (CRP), IL-6, TNF-α (Tumor Necrosis Factor) a LTA (LymfoToxin-A). 
Monocyty a T-lymfocyty potencují chronický zánětový proces (2). Na tomto procesu se 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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podílejí též postprandiálně aktivované leukocyty, které stimulují nukleární transkripční faktor 

kappa B (NFκB) a zvyšují expresi TNF-α v monocytech (3). Monocyty se transformují na 
makrofágy, které prostřednictvím scavengerových receptorů (OLR 1, SR-A, CD 36 a dalších) 
pohlcují ox-LDL a vytvářejí tak pěnové buňky, které deponují cholesterol v cévních lézích. 
Modifikovaný cholesterol (oxidací, glykací a acetylací) vykazuje cytotoxické účinky na 
endotelové buňky, a mitogenní na makrofágy, což sumárně potencuje zánět, aktivují se 
cytokiny, chemokiny a leukotrieny. Dochází k nárůstu reaktivních forem kyslíku (ROS), což 
zvyšuje riziko oxidačního stresu (4). 

V těchto procesech hrají roli různé receptory. V postpradiálně aktivované zánětové reakci 
se exprimuje zejména klíčový signální receptor buněčného povrchu pro endotoxiny TLR4 (3, 
5). Též byly prokázány P 2 receptory, což jsou nukleotidové receptory, které se vytvářejí 
v monocytech, B-lymfocytech a polymorfonukleárních leukocytech, které ovlivňují 
uvolňování prozánětových cytokinů (5). 

Na iniciaci zánětových procesů při aterogenezi se mohou podílet různá infekční agens, 
např. viry (Herpes simplex, Cytomegalovirus spp.), bakterie (Chlamydia pneumoniae) a 
pravděpodobně i Helicobcter pylori. Také imunitní a autoimunitní reakce mohou vyvolávat a 
prohlubovat aterogenní zánět (7).  

Z výše zmíněných etiopategenetických procesů vyplývají základní poznatky pro aktivní 
primární prevenci výživou. Především je to úprava přívodu energie tak, aby odpovídala jejímu 
výdeji. Proto je nutné hlídat hladinu sacharidů (volné cukry) a jejich glykemický index. U 
starších osob sledovat glykémii, cholesterolémii i lipidémii. Rovněž je zapotřebí upravit 
přívod ochranných látek, jako jsou antioxidanty, vláknina, pre- a probiotika a podpořit 
imunitní a protizánětové procesy. Pro regulaci glykémie je důležitý přívod syrovátkových 
bílkovin, které obsahují inzulinotropní aminokyseliny s rozvětveným řetězcem jako jsou 
leucin, izoleucin, a valin, a treonin, které aktivují inkretinové hormony (GIP a GLP-1), což 
podporuje tvorbu a sekreci inzulinu. (Proinzulin se skládá ze dvou peptidových složek 
spojených C-peptidem a sulfhydrylovými můstky. Při přeměně na inzulin se C-peptid 
uvolňuje do oběhu a může tak sloužit jako marker pro sledování sekrece inzulinu.) 

K ovlivnění glykémie mohou výrazně dopomoci nestravitelné polysacharidy (celozrnné 
pečivo, obilné vločky aj.). V experimentu byla podána večerní porce, v tomto případě ječných 
vloček s nízkým glykemickým indexem. Po požití snídaně druhý den, a to i s vyšším 
glykemickým indexem, se významnou měrou snížila postprandiální glykémie. Vlivem 
mikroflóry trávicího ústrojí s probiotickou aktivitou dochází k fermentaci nestravitelných 
polysacharidů a k tvorbě mastných kyselin s krátkým řetězcem, které zvyšují tvorbu inzulinu 
a zlepšují využití glukózy v tkáních (8).  

Třem skupinám dobrovolníků byl po jídle s vyšším obsahem lipidů a cukru (900 kcal, 
81 g sacharidů, 51 g tuků a 32 g bílkovin) podáván jedné skupině jako nápoj roztok 75 g 
glukózy, druhé skupině voda, a u třetí skupině pomerančová šťáva (nikoliv její koncentrát) 
v množství odpovídajícím 300 kcal. Zatím co podání glukózy výrazně zvýšilo glykémii, ROS, 

zánětové cytokiny (CRP, IL-6α.), faktory NFκB, TNF-α, receptory TLR4 a TLR2, podání 
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pomerančové šťávy snížilo postprandiální glykémii a nežádoucí jevy jí provázející, včetně 
oxidace NO na cytotoxický peroxinitrit, a také aktivitu endotelové NO syntázy (eNOS) (9). 
Podobný příznivý vliv pomerančové šťávy (v tomto případě z červených pomerančů) a to 

snížení prozánětových markerů (CRP, IL-6, TNF-α) byl prokázán i v jiném experimentu, ale 
nebyl prokázán vliv na hladinu NO (10). 

Při sledování vlivu mléka a soji na snížení rizika vzniku aterogeneze byly jedné skupině 
dobrovolníků podávány přípravky (smoothies) obsahující nízkotučné mléko a 350 mg vápníku 
a druhé skupině sóju a 50 mg vápníku (energeticky izokalorické s 170 kcal, 10 g bílkovin, 1 g 
tuků a 30 g sacharidů), a to 3-krát denně po 28 dní spolu se stravou obsahující 35 % tuků, 

49 % sacharidů, 16 % bílkovin a 8 – 12 g vlákniny. Mléko za podpory vápníku vedlo 
k výraznějšímu snížení oxidačních procesů. Poklesla koncentrace malondialdehydu (MDA) i 
markery zánětu (CRP aj.). Leucin obsažený v mléce stimuluje proteosyntézu ve svalových 
buňkách a zlepšuje využití glukózy. Vápník spolu s mlékem zvyšuje protizánětové reakce 
(11). 

U jiné skupiny dospělých lidí s nadváhou a obézních s metabolickým syndromem bylo 
zjištěno, že u osob, jimž bylo podáváno 4-krát více mléka, došlo, oproti osobám s nízkým 

přívodem, ke snížení hladiny MDA a oxLDL, TNF-α , MCP-1, a zvýšily se koncentrace 
adiponectinu, přičemž se zmenšil obvod pasu (12). 

Při snižování rizika vzniku aterosklerózy se mohou uplatňovat kvartérní amoniové báze 
(cholin, betain). Zvyšují přenosy metylových skupin a snižují hladinu homocysteinu, který 
vykazuje cytotoxický účinek pro endotelové buňky, snižují markery zánětu (CRP, IL-6) a 
hladinu lipidů, zvyšují koncentrace HDL a tvorbu kolagenu.  

V prevenci aterogeneze se uplatňují též antokyaniny a to především podporou 
antioxidačních procesů a zvýšením citlivosti na inzulin. Potlačují inzulinovou rezistenci a 
optimalizují využití glukózy ve svalech, zlepšují elasticitu artérií, čímž se snižuje krevní tlak. 
Vyšší přívod flavonoidů v prospektivní kohortové studii u dospělých prokázal snížení 
mortality na kardiovaskulární choroby (13). 

Na antioxidační aktivitě v organismu se může významnou měrou podílet karnozin 

(dipeptid obsahující aminokyseliny histidin a β−alanin). Zabraňuje oxidaci DNA, stabilizuje 
buněčné membrány, snižuje tvorbu MDA i produktů pokročilé gkykace (AGE, ALE, AOPP), 
ale má i další příznivé účinky: rovněž zlepšuje elasticitu cév (snížení krevního tlaku) a 
zlepšuje prokrvení CNS, srdce i svalů (14). 

Do aterogenního procesu zasahují též stopové prvky Zn, Cu, a Mn, které obsahuje 
antioxidační enzym superoxiddizmutáza (SOD), (Zn a Cu v membránové, Zn a Mn 
v plazmatické SOD). Zn a Cu ovlivňují proces aterogenézy samy o sobě. Nedostatek Cu vede 
ke zvýšení LDL a snížení HDL cholesterolu, poklesu glukózové tolerance a poruchám 
srdečního rytmu. Protože Zn kompetuje při vstřebávání Cu, může být jejich nerovnovážný 
přívod pro rozvoj aterogeneze rizikový (15). Bylo to opět experimentálně prokázáno. U první 
skupiny byl po podání 21,5 mg Zn a 0,89 mg Cu (molární poměr 23,5) pozorován pokles 
aktivity SOD a obsahu HDL, ale hladina LDL se zvýšila. Po 11 týdnech byla studie ukončena 
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pro arytmie, blokády Tawarova raménka a jeden případ infarktu myokardu. U druhé skupiny 
bylo po podání 13,7 mg Zn a 0,83 mg Cu (molární poměr 16) zaznamenáno snížení 
koncentrace ceruloplasminu, zvýšení LDL i celkové cholesterolémie. Rovněž tento pokus byl 
předčasně ukončen pro arytmie. Doporučovaný přívod těchto prvků by měl být v poměru 14 
mg Zn a 2 mg Cu (u dětí dávky poloviční). 

V prevenci aterogeneze za použití rostlinných přípravků má významné postavení česnek, 
případně česnekové extrakty. Vykazují antioxidační účinky, snižují oxidaci LDL (i celkovou 
cholesterolémii), krevní tlak, a navíc potlačují prozánětové reakce.  

V ochranných látkách by měly být zastoupeny také nukleotidy, β-glukany, koenzym Q-
10, kakao, čaje, bobulové ovoce, ovocné šťávy, resveratrol, a také alkohol, ovšem v mírných 
dávkách. 

V prevenci další důležité skupiny nesdělných chorob, která zahrnuje nádorová 
onemocnění, přichází v úvahu především omezení přívodu karcinogenních látek obsažených v 
potravinách, včetně snížení tvorby rizikových látek při skladování potravin (mykotoxiny) a 
při kulinární přípravě stravy (AGE, ALE, nitrosaminy, polyaromatické uhlovodíky – PAH 
aj.). Vznik nádorových procesů je výsledkem dlouhodobého narušování integrace buněk a 
tkání za nedostatku ochranných faktorů. Chemické poškození DNA spočívá ve změně 
konfigurace, oxidaci, změně pořadí nukleotidů nebo chybném připojení metylových skupin. 
K oxidačnímu poškození dochází po metabolické aktivaci karcinogenních látek, která spočívá 
v řadě oxidačních reakcí, kdy se dochází k tvorbě peroxidové skupiny na 10. uhlíku 
aromatického jádra karcinogenu za vzniku kovalentní vazby a 2. N DNA. Prevence spočívá 
ve zvýšení aktivity antioxidační ochrany organismu. Reparační procesy spočívají zejména 
v opravách poškozených DNA, které zajišťují polymerázy, metyltransferáza, endonukleázy, 
ligázy aj. Polymerázy narušují fosfodiesterovou vazbu a vkládají odpovídající nukleotid. 
Podporu reparačních pochodů zajišťují dietární nukleotidy, zinek (obsažen v polymerázách 
nukleových kyselin, v transkripčním faktoru – zinc finger), kyselina listová, betain a cholin. 
V zamezení metabolické aktivace karcinogenů se mohou výrazně uplatnit též látky, které 
zvyšují aktivitu detoxikačních enzymů např. glutation-S-transferázy (GST).  

Znamená to zvýšení přívodu zeleniny, která obsahuje řadu významných 
antikarcinogenních látek. V brukvovité zelenině jsou to hlavně indol-3karbinol, 
arylisothiokyanáty, sulforafan (16) v cibulové zelenině pak dialylsulfid a jiné thiosulfidické 
látky, karoteny, karotenoidy, a především lykopen a lutein. Látky obsažené v zelenině jsou 
významně podporují diferenciaci a funkční maturaci buněk, a naopak, snižují buněčnou 
proliferaci, čímž omezují nekontrolovatelné buněčné množení. Zvyšují aktivitu mechanismů 
ochraňujících buněčnou integritu a také aktivitu enzymů (např. GST), a podporují metyĺaci a 
reparaci DNA, a apoptózu nádorových buněk. Látky obsažené v zelenině mohou blokovat 
nitrozační reakce a mají příznivý vliv na střevní milieu, podporují účinky probiotik (17). 

Přírodní antioxidační látky se významnou měrou podílejí na snížení rizika vzniku 
nádorových onemocnění. Především se jedná o polyfenoly, tj. flavoniody, katecholaminy, a 
zejména epigalokatechingallát (EGCG) a alkylsulfidy.  
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„Nutrition is an input to and foundation for health and development. Interaction of 

infection and malnutrition is well-documented. Better nutrition means stronger immune 

systems, less illness and better health… Freedom from hunger and malnutrition is a basic 

human right and their alleviation is a fundamental prerequisite for human and national 

development.“ 

WHO Statistical Information System (WHOSIS), 2009 
 
Historie 

Už ve starověku bylo známo, že strava ovlivňuje zdraví. Hippokrates (5. stol. před n. l.) 
konstatuje, že „zdraví se sestává ze správného mísení tělních šťáv různých druhů… a 

medicína toho dosahuje vhodnou dietou…“ (1). V této souvislosti je třeba připomenout, že 
diaitétiké byla nauka o správném způsobu života (včetně hygieny a gymnastiky) a slovo 
diaíta znamenalo u antických národů tedy nejen jídlo. V pojednání O starém lékařství (Peri 

archaiés iétrikés) je zmíněno, že rozvoj lékařství závisel hlavně na předepisování speciálních 
diet. Aulus Cornelius Celsus (35 před n. l. – 50 po n. l.) zastával v podstatě stejné názory. 
Doporučoval neslanou dietu při ledvinných onemocněních, předepisoval játra při šerosleposti 
a mléko při otravách. Nejdůrazněji propagoval léčbu nemocí dietami Galén z Pergamu (130 – 
201), lékař císaře Marka Aurelia (2). Na dlouhá staletí se na toto vše téměř zapomnělo, a ještě 
v 17. a 18. století se dietní přístupy pro léčení nemocí prakticky nevyužívaly. 

V roce 1810 J. F. Menkel popsal atrofii thymu, ústředního orgánu imunity, v němž se 
diferencují funkční subpopulace imunokompetentních buněk, jako následek nedostatečné 
výživy a hladovění (3). Tento rok je pokládán za zrod nutriční imunologie. Thymus, aniž se 
v té době vědělo o jeho významu při vyzrávání imunity, je považován za „barometr 
malnutrice“ (4). 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Na počátku a v první polovině 20. století byl postupně objevován a nezvratně doložen 
význam vitaminů jako esenciálních složek výživy. I když bylo známo, že jejich nedostatečný 
přívod vyvolává těžké deficity imunity, a přestože se do začátku třicátých let objevilo na 190 
prací dokládajících přímý vztah mezi výživou a imunitou, nikdo je nebral na vědomí. Ještě na 
konci čtyřicátých let se ve významné učebnici nutritologie zmiňuje jen v krátkém odstavečku, 
že snad s výjimkou tuberkulózy nejsou žádné důkazy, které by závislost infekčního 
onemocnění, nutrice a imunitního stavu potvrzovaly (5).  

Nutriční imunologie se začala intenzivně rozvíjet v 60. a 70. letech minulého století ve 
spojitosti se vzestupem imunologie jako samostatné vědní disciplíny, která se v této době 
zcela odpoutává od mikrobiologie a sérologie. Toto období se dnes už tradičně označuje jako 
„zlatý věk“ imunologie. Nové objevy imunologie oceněné několika Nobelovými cenami 
rovněž doprovázel široký laický i odborný zájem o problematiku vlivu jednotlivých složek 
nutrice na imunitní stav organismu. Výzkum se soustředil hlavně na určení optimální skladby 
nutrice, aby se dala uplatnit jak při prevenci zejména infekčních nemocí, tak jako podpora 
léčby probíhajícího onemocnění, a v rekonvalescenci. Postupně začali odborníci chápat, že 
každé infekční onemocnění je provázeno snížením příjmu potravy, a obojí přispívá 
k zeslabení imunitní odpovědi.  

Až v r. 1968 vydala Světová zdravotnická organizace monografii pojednávající o vztahu 
mezi nutricí a infekcí, kde bylo poprvé konstatováno, že „vztah mezi malnutricí a infekcí je 
synergistický“ (6). Začátkem sedmdesátých let se s konečnou platností prokázalo, že protein-
energetickou malnutrici je možné označit jako nutriční thymektomii (7), jejíž následky se 
projeví ve snížení efektivity obou větví imunity, buněčné i humorální (zeslabení reakcí pozdní 
přecitlivělosti, pokles počtů T buněk, snížená produkce sekretorního IgA a humorálních 
protilátek včetně jejich afinity, fagocytární dysfunkce a pokles aktivity složek komplementu 
(8). 

Výživová doporučení, která by měla být uplatňována při prevenci a léčbě 
nejrozšířenějších infekčních a neinfekčních nemocí včetně nádorových, definovala Světová 
zdravotnická organizace až poměrně nedávno, v roce 2003. Tato doporučení byla založena na 
rozsáhlých experimentálních i klinických studiích, které prokazovaly, že změnou zastoupení 
jednotlivých složek výživy (např. snížením obsahu nenasycených mastných kyselin, nebo 
zvýšením množství vlákniny) je možné podpořit funkce imunitního systému oslabeného 
z jakéhokoliv důvodu (environmentální zátěž, dlouhotrvající nemoc, ozařování, aplikace 
imunosupresiv a chemoterapeutik, slábnutí imunity při stárnutí). 

Proč je výkonnost imunity závislá na výživě 

Imunitní systém má dvě základní složky: imunitu přirozenou (konstitutivní), jejíž 
významnými vektory jsou antibakteriální nízkomolekulární peptidy, a imunitu získanou 
(adaptivní). Obě tyto složky jsou funkčně propojeny a vzájemně se ovlivňují. Lymfoidní 
tkáně, které jsou tkáňovým základem, na němž imunita spočívá, produkují různé populace 
imunokompetentních buněk (imunocytů), které jsou výkonnými vektory imunitních funkcí. 
Jsou to rapidně se obměňující buněčné populace, jejichž již tak relativně vysoká proliferační 
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aktivita se mnohonásobně zvyšuje po setkání s imunogenem. To klade mimořádné nároky na 
příjem energie (sacharidů a lipidů) a základních stavebních kamenů pro nové buňky: 
především nukleotidů pro replikace DNA a RNA a enzymatické aktivity (např. ATP), a 
proteinů pro stavbu buněčných součástí. V této souvislosti je si třeba uvědomit, že imunitní 
systém prakticky stále zpracovává imunogenní informaci (nežijeme v bezmikrobním světě) a 
tudíž vyžaduje exkluzivní příjem živin i energie a v případě nemoci tyto požadavky 
exponenciálně stoupají. Odhaduje se, že hmotnost imunitního systému se blíží CNS a činí 
1 000 – 1 300 g, ale na rozdíl od mozku se v něm buňky obměňují velmi rychle (tab. 1).  

 
Tab. 1. Buněčnost, obměna imunocytů a molekul v imunitním systému člověka 

hmotnost (g) 1000 – 1300 
počet buněk  
počet lymfocytů 
poločas prostupu krev-tkáň (min)  
recirkulace/24h 
počet recirkulujících buněk/24h 
návrat do duktu thoraciku 

1012 

1010  

30  

48x 
5.1011 

3.1010 
molekul protilátek < 1020 
molekul cytokinů (v ml.l-1) 1010 – 1015  

 
Vysoký nutriční příjem vyžaduje také krvetvorba, regenerace epitelií a obměna 

extracelulární matrix. Pro imunitu je zejména důležitá náhrada ztrát střevního epitelu (počet 
nahrazených buněk činí 5,5.106.min-1, tj. cca 330 g za 24 h) zaručující nejen jeho 
fyziologickou sorpčně-nutriční funkci, ale také translokaci antigenů přicházejících s potravou 
z vnějšího prostředí včetně potenciálně patogenních vektorů ve směru lymfoidní tkáně 
obklopující gastrointestinální trakt (GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue), která 
představuje největší a nejdůležitější orgán imunity. 

Vzájemné vztahy nutrice – infekce – imunita  

V této souvislosti je třeba mít stále na mysli připomenutí R. K. Chandry, které vyslovil už 
před téměř dvaceti lety, že „nutrice je důležitým určujícím faktorem determinujícím imunitu 

zvláště na obou koncích věkového rozpětí člověka, v časném dětství a ve stáří“  (9). Avšak 
imunitní funkce poškozují nejen malnutriční stavy (neadekvátní skladba nutrice a hladovění), 
ale také stav, kdy příjem jídla dlouhodobě převyšuje potřeby organismu (nadváha, obezita) a 
jehož důsledkem a za spolupůsobení dalších faktorů je vznik nesdělných (chronických) 
chorob (10, 11). 

Odhaduje se, že neadekvátní výživa je příčinou až 60 % neinfekčních a více než 75 % 
infekčních nemocí. Trauma a stres doprovázející rozvoj nemoci vyúsťují do katabolického 
stavu, který vede k dalšímu prohloubení malnutrice, což opět zhoršuje průběh infekce. Vzniká 
tak začarovaný kruh, který lze přerušit příčinnou léčbou doprovázenou aplikací vhodné 
výživové skladby. Syndrom provázející dysfunkci imunitního systému vyvolanou nutričně je 
tak podobný imunodevastačnímu onemocnění HIV, že byl analogicky označen jako NAIDS 
(Nutritionally Acquired Immune Deficiency Syndrome) (3). Lidé a možná ani řada specialistů 
žijících v západních zemích si neuvědomuje, že NAIDS postihuje převážnou část populace 
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všech věkových kategorií třetího světa a je také primární příčinou zvýšené morbidity i 
mortality. Podle údajů Světové zdravotnické organizace z r. 2008 bylo v té době celosvětově 
ohroženo 20 miliónů dětí těžkou podvýživou, na jejíž následky (hlavně infekce) umíralo 20 % 
dětí do pěti let věku (10 miliónů ročně). Nejvyšší byla postneonatální mortalita, tj. úmrtí 
během prvních 28 dní života většinou na pneumonii, průjmová onemocnění a malárii (1 dítě 
každých 30 vteřin). 

Probíhající onemocnění rovněž zhoršuje nutriční stav jedince a v důsledku toho také jeho 
imunitní kapacitu (12). Infekčních chorob, které jsou provázeny malabsorpcí nutričních 
složek, je celá řada. Jsou to zejména bakteriální, virové a protozoální enteritidy, intestinální 
helmintózy, horečnatá onemocnění a AIDS, kdy dochází k poruchám vstřebávání proteinů, 
důležitých vitaminů a stopových prvků. Prakticky všechny infekce, i když nejsou 
doprovázeny horečkou, vyvolávají katabolické ztráty. První odpovědí na onemocnění je 
anorexie vyvolaná cytokiny. Interleukiny Il-1, Il-6 a Il-8, a TNF-α navozují nechutenství (a 
tím snížený příjem potravy) přes CNS (13). Důsledkem je pokles koncentrací Fe, Cu, a Zn, 
což zároveň zabraňuje jejich využití patogenními mikroby (14). Pod vlivem zvýšené tvorby 
Il-1 a změn endokrinní sekrece jsou mobilizovány aminokyseliny z kosterní svaloviny pro 
jaterní glukoneogenezu, přičemž dusík je odstraňován močí (15). Anabolické ztráty jsou 
zapříčiněny přesměrováním metabolických drah aminokyselin na syntézu imunoglobulinů a 
dalších proteinových molekul nutných pro plnohodnotnou imunitní odpověď (16).  

Průměrné proteinové ztráty u dospělých osob propočítané pro běžné infekce činí 0,6 g.kg-1 
za den, u chorob provázených průjmy pak 0,9 g.kg-1 za den, a u tyfoidních horeček a těžkých 
infekcí až 1,2 g.kg-1 za den (17). Problematika horeček byla předmětem zájmu už ve třicátých 
letech minulého století. Tehdejší údaje jsou v podstatě platné dodnes. Horečka v průměru 
zvyšuje bazální metabolismus o 13 % při vzrůstu tělesné teploty o každý 1 °C a vysoká 
horečka až o jednu třetinu, přičemž dusík a aminokyseliny jsou ztráceny pocením (18). Také u 
nemocných AIDS jsou požadavky na energetický příjem o 10 % vyšší než u zdravých lidí. 
Proto je třeba mít na paměti, že nemocní a rekonvalescenti by měli dostávat proporcionálně 
větší dávky jídla. 

Vliv proteinové malnutrice na imunitu 

Protein-energetická malnutrice snižuje výkonnost imunity. Tyto účinky dále prohlubuje 
deficit vitaminů (zvláště A, B6, folátu, thiaminu a riboflavinu) a deficit stopových prvků jako 
(Fe, Zn a Se). Naopak nadměrný příjem polynenasycených tuků však má efekt příznivý.  

Klonová expanze imunitních buněk je energeticky velmi náročná a vyžaduje neobyčejně 
vysokou spotřebu především esenciálních aminokyselin. Granulocyty a makrofágy, které 
fagocytují bakterie, cizorodé složky a rozpadlé části buněk, mají poločas života kratší než 12 
hodin. Tyto buňky organismus při imunitní zátěži kompletně obmění dvakrát denně. Tělesné 
zásoby proteinů a jejich denní přívod proto musí být v rovnováze s aminokyselinami, které 
jsou spotřebovány při proliferaci imunitních buněk a produkci imunoglobulinů a dalších látek 
proteinové povahy (komplement, enzymy), nutných pro normální funkci imunitního systému. 
Priorita imunitních funkcí v obraně organismu proti infekci je tak důležitá, že čerpání jde na 
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úkor zásob orgánových proteinů, především proteinů svalové hmoty. Tím se velmi rychle 
prohlubuje katabolismus, který, pokud není vyrovnán dostatečným perorálním, enterálním 
nebo parenterálním přívodem nutričních substrátů, především aminokyselin a vhodných 
lipidů, vede k rozvoji imunosuprese (hladovění je z tohoto pohledu významně 
imunosupresivní). Konečným důsledkem je narušení funkce dalších orgánů, zhroucení 
dusíkové rovnováhy a energetického hospodářství organismu (19). 

 Vliv energetické malnutrice na imunitu 

Energetická malnutrice je poměrně vzácná. Při jejím rozvoji dochází k pomalejšímu 
úbytku zásob proteinů tak, jak to vidíme u marasmu způsobeného chronickými chorobami, 
nedostatečnou výživou nebo v průběhu mentální anorexie. Při nedostatku energie hrazené 
cukry a tuky, ale při zachování minimálního přívodu bílkovin a za nepřítomnosti akutního 
stresu při závažném onemocnění, jsou proteinové zásoby spotřebovávány pomalu a rovněž 
bazální imunitní funkce přetrvávají relativně dlouho. Naproti tomu při stresovém hladovění 
(malnutrice kwashiorkorového typu), kdy je organismus vystaven výrazné zátěži v podobě 
sepse, polytraumatu, nebo těžkého pooperačního stresu, dochází k velmi rychlému vyčerpání 
proteinových zásob, což je doprovázeno totálním zhroucením imunity a fatálním koncem. 
Postiženy jsou v prvé řadě funkce T-buněk, což vyúsťuje ve zvýšení výskytu oportunních 
infekcí, a tudíž k vyšší morbiditě a mortalitě hospitalizovaných pacientů. Výrazně se zeslabují 
reakce pozdní přecitlivělosti a rychle se rozvíjí deficit IgA. Tento stav predisponuje 
nemocného k akutním bakteriálním infekcím, ale také k závažnějším onemocněním, jako je 
například tuberkulóza.  

V této souvislosti se nabízí otázka, do jaké míry lze použít vhodně sestavené nutriční 
programy jako prevenci nejen na vracející se infekční nemoci, které nesou epidemický a 
pandemický potenciál (např. chřipka), ale také k zábraně propuknutí a šíření se dosud 
neznámých infekčních onemocnění. Hlavní nutriční složky, o kterých dnes průkazně víme, že 
přímo ovlivňují efektivitu imunitních reakcí, jsou uvedeny v tab. 2.  

Nutriční suplementy s rozvahou 

V posledních letech se stále častěji objevují kritické studie, které upozorňují na některé 
vžité omyly, které se týkají aplikace výživových faktorů pro podporu imunitních funkcí. Tato 
problematika je relativně složitá. Jako příklad lze uvést závěry studií publikovaných od r. 
1966 do r. 2006 (MEDLINE a Cochrane Library) týkajících se nutriční podpory imunity při 
vzniku infekčních nemocí jednotlivými vitaminy, multivitaminovými přípravky, stopovými 
prvky a případně jogurty s probiotiky. Z nich zřetelně vyplývá, že podpůrné a terapeutické 
účinky některých složek výživy nejsou jednoznačné a řada nutričních suplement (snad 
s výjimkou glutaminu) nepříliš pomáhají při podpoře léčbě některých už probíhajících 
infekčních chorob (20) (tab. 3.). Při doporučování nutriční podpory imunity zejména 
v preventivních programech by proto měly být brány v úvahu i další faktory (etnicko-kulturní 
zvyklosti, pracovní nebo klimatická zátěž aj.).  
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Tab. 2. Nejvýznamnější složky nutrice a jejich imunoregulační působení 

Složky nutrice Ovlivnění Poznámka 
dietární lipidy  
 (fosfolipidy, galaktolipidy,  
 digalaktodiacyl-glyceroly 
 fosfatidylcholin, gangliozidy)  

prevence:  
GIT zánětů, ulceróz, kolitidy, 
toxického a infekčního poškození 
jater, pooperační sepse; 
redukce bakteriální translokace; 
podpora buněčné imunity 

stejný efekt jako gastroprotektiva, 
účinky zvyšuje vláknina (banány, 
avokádo, oves apod.) 

glykoproteiny  
 (mucin) 

prevence:  
GIT zánětů; 
snížení invazivity patogenních 
bakterií 

účinky zvyšuje vláknina 

probiotika 
 (peptidoglykany,  
 lipoteichoová kyselina) 

stimulace produkce a regulace 
rovnováhy pro- a protizánětových 
cytokinů (Il-12, Il-10) 

 

karbohydráty  
 (polysacharidy, vláknina,  
 rozpustná vláknina-prebiotika,  
 pektiny, β-glukany);  
fruktooligosacharidy 
 (inuliny, fleiny aj. fruktany, 
glukomanany, algináty) 

absorpce lipidů; 
distribuce žlučových kyselin; 
ochrana a regenerace enterocytů;  
podpora produktů bakteriální 
fermentace; 
redukce postprandiální glykémie; 
redukce volných mastných kyselin 
a cholesterolu v séru; 
snížení sekrece inzulinu  
a sérových koncentrací glukózy; 
antioxidační efekt;  
stimulace bifidobakteriální flóry;  
léčba diabetu, hypertenze, 
hypercholesterolémie  

nezralé banány (fosfolipidy + 
pektiny) protekce ulceróz  
analogické účinky jako H2 
blokátory a povrchová protektiva; 
podpora tvorby vitaminů 
bakteriální flórou 

nukleotidy růst a regenerace všech tkání; 
krvetvorba; 
diferenciace imunocytů 
metabolismus  

strukturální motivy CpG indukují 
přenos imunogenního signálu 
TLR-NFκB  

aminokyseliny, polyaminy 
(arginin, glutamin, taurin) 

hojení ran a regenerace; 
zlepšení funkce thymu- zvýšení 
produkce Th buněk 

syntéza proteinů; cyklus kyseliny 
močové; 
prevence oxidativního stresu 

n-3 mastné kyseliny  
 (α-linolenová, EPA, DHA)  

kardiovaskulární choroby 
nefropatie 
lupus erythematosus  
revmatoidní artritida 
nádory 
chirurgické zákroky  

nejsou v organismu tvořeny 
snižují akutní zánětlivou odpověď, 
alterace cytokinů a buněčného 
přenosu signálu 

karotenoidy  
 (vitamin A) 
antioxidanty 
 (vitamin B, C, E, β-karoten,  
 lykopen, lutein) 
stopové prvky 
 (Zn, Se) 

regulace Th1/Th2 
v nemoci, hladovění a při stárnutí 
protizánětové 
zlepšení funkce thymu 
stimulace B a T imunity a 
cytotoxicity 

 
snížení produkce reaktivních 
metabolitů kyslíku (ROS) 

 
Závěry 

Imunonutritologie se v současné době stala neodmyslitelným odvětvím lékařských věd. 
Za relativně krátkou dobu svého trvání přinesla významné poznatky, které jsou úspěšně 
využívány při léčbě nádorových, autoimunitních, alergických, a hlavně infekčních nemocí. 
Vztahy mezi nutricí a imunitou lze shrnout do čtyř základních rovin:  
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1. nutrice determinuje vývoj imunitního systému v počátečních fázích života a jeho 
výkonnost ve stáří,  

2. proteinová a energetická malnutrice a nedostatečný příjem některých jednotlivých 
složek nutrice přímo ovlivňují imunitu, 

3. nadměrný příjem nutrice a nadváha i obezita přímo ovlivňují imunitu, 
4. výzkum interakcí nutrice a imunity má praktický význam pro klinickou medicínu a 

veřejné zdraví.  

 
Tab. 3. Přehled dopadu nutričních intervencí na léčbu některých infekčních onemocnění (nehospitalizovaní 
nemocní) (upraveno z cit. 20) 

Suplement Léčebný efekt 
Zn bez efektu u rýmy 
Zn snížení výskytu infekcí u pacientů se srpkovitou anemií 
Zn + Se snížení výskytu infekcí 
vitaminy a minerální látky snížení výskytu infekcí pouze u diabetu 2 a starší populace 
multivitaminy bez efektu na infekce včetně pneumonie 
vitamin E snížení výskytu infekcí ledvin a močového traktu 

bez efektu na infekce dolních cest dýchacích 
vitamin C bez efektu u rýmy 
jogurt bez efektu na průjmová onemocnění 

snížení výskytu průjmů u nemocných léčených antibiotiky 
laktobacily bez efektu na průjmová onemocnění u dospělých 

snížení výskytu průjmů u dětí 

 
V posledních desetiletích strmě vzrůstá výskyt poruch imunity průmyslově rozvinutých 

státech a ve státech, které přejímají tzv. westernizovaný způsob života (včetně výživových 
zvyklostí). Vedle znečištění životního prostředí a stresových faktorů provázejících současné 
vysoké životní tempo je to příjem potravy, která obsahuje v důsledku jejího technologického 
zpracování řadu nežádoucích složek (např. aditiva). Paradoxně přibývá případů skryté 
podvýživy, přestože roste spotřeba potravin i počet lidí s nadváhou a obezitou. Děje se tak 
v důsledku vysokého příjmu energie, tzv. tonutí v prázdných kaloriích, ale co se týče 
nutričních složek důležitých pro imunitní funkce jejich příjem je nedostatečný (21). V této 
souvislosti je třeba připomenout, že nejvíce zdraví škodlivých vlivů přichází do organismu 
přes trávicí soustavu, protože jíst se musí. Člověk za dobu svého života sní v průměru 60 tun 
potravin. V tomto množství jsou nejen základní živiny, které potřebujeme pro svůj růst i 
udržení zdraví, ale také desítky až stovky kilogramů látek našemu tělu ne mnoho prospěšných 
nebo přímo zdraví škodlivých. Doposud však neumíme sestavit takový dietní systém, který by 
byl v tomto smyslu ideální. Neumíme sestrojit naše potraviny, aby neobsahovaly zdraví 
škodlivé balastní složky. Podaří-li se do budoucna optimalizovat skladbu nutrice, která by 
respektovala metabolické požadavky lidského organismu, tak jak se ustálily za dobu jeho 
evoluce, podařilo by se určitě zastavit růst nesdělných chronických chorob, omezit výskyt 
epidemických infekcí a určitě zvýšit kvalitu života v průběhu stárnutí.  
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Dle Světové zdravotnické organizace je velká část onemocnění preventabilní, což znamená, 
že za určitých podmínek známe jejich příčiny a můžeme jim předcházet. Aby bylo možné účinně 
toto tvrzení naplňovat, je třeba vhodně pracovat s informacemi ve zdravotnictví a společnost 
edukovat odpovídajícím způsobem. Z těchto důvodů by informace měly být dostupné, viditelné, 
srozumitelné, zapamatovatelné a měly by vést k žádaným cílům. 

Informační prostor se v posledních dvou desetiletích v České a Slovenské republice 
dynamicky vyvíjel a proměňoval. Velkou úlohu v tomto procesu sehrály informační a 
komunikační technologie. V současné době je rozšíření ICT a počítačová gramotnost v ČR a SR 
srovnatelná s průměrem EU. Za poslední desetiletí se zvýšil v obou zemích počet uživatelů 
osobních počítačů, domácností připojených k internetu a počet mobilních zařízení. Tento trend je 
možné pozorovat napříč generacemi, ty se svým chováním od sebe vzájemně liší. Čím mladší 
generaci je třeba oslovit, tím pravděpodobněji se bude vstupovat do online prostředí a bude se 
využívat novějších prostředků jako například sociálních médií, online videí, mikroblogovacích 
služeb či mobilních aplikací (obr. 1). 

Rozšíření nových technologií má dopad na zdravotnictví, kde se nemění pouze poskytovaná 
zdravotní péče a nakládání s daty získanými ve zdravotnických zařízeních, ale mění se i prostředí 
a způsob komunikace. Vývoj se odehrál také v postavení a roli pacienta. Podobně jako se 
transformoval web 1.0 do webu 2.0 s novým komunikačním modelem many-to-many, 
cloudovými službami, mashupy, reputačními systémy či koncentrací dat, tak se proměnil i 
pacient. Z dříve pasivního jedince v podřízené roli, kterému byla informace sdělena, se stal 
aktivní pacient 2.0, který informace sám vyhledává, sdílí a který se chce spolupodílet na 
zdravotní péči. Tato proměna má zcela zásadní dopad na poskytování preventivní péče (obr. 2).  

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Obr. 1. Procentuální podíl zástupců jednotlivých generací v online prostředí. (Johnson, 2011;  

zdroj: Pew Research Center's Internet & American Life Project). 
 

 
Obr. 2. Vyhledávání informací o zdraví na internetu dle ČSÚ, 2011 (zdroj: Eurostat). 

 
Technologická část nových trendů pronikla do zdravotnictví, kde můžeme u zdravotnických 

zařízení i jednotlivých zdravotnických pracovníků pozorovat vzestupný trend v užívání nových 
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technologií a online komunikace. Velmi často se jedná o profesní komunikaci mezi odborníky, 
nikoliv o komunikaci s pacienty. Přístup zdravotnických pracovníků i odborných společností ke 
komunikaci s pacienty neodráží přirozené změny ve společnosti, chybí znalosti kde poskytovat 
informace, jakým způsobem a jaké skupině. Ani české, ani slovenské zdravotnictví tak 
nedokázalo nastupující trend medicíny 2.0 zachytit a zajistit systematický přístup. 

Počet uživatelů sociálních médií roste, v loňském roce Facebook překonal miliardu uživatelů, 
Twitter celosvětově dosáhl na 500 milionů uživatelů (z toho 200 miliónů aktivních) a třetí 
největší médium Pinterest má asi 25 milionů uživatelů. Také v České a Slovenské republice počet 
uživatelů stoupá a na Facebooku se pohybuje zhruba 3,8 milionů českých a 2 miliony 
slovenských uživatelů, na Twitteru asi 155 tisíc českých a slovenských uživatelů. I přes uvedená 
čísla a zřejmý trend je význam sociálních médií ve zdravotnictví dlouhodobě opomíjen.  

V roce 2010 mělo 99,4 % českých nemocnic webové stránky. V roce 2012 5,3 % nemocnic v 
ČR užívalo Facebook, 1 % Twitter a 25 nemocnic a zdravotnických zařízení bylo registrováno na 
profesní síti LinkedIn. Mezi příspěvky, které oslovily nejvíce uživatelů a kde se jich také nejvíce 
zapojilo do interakce, byly fotografie, dotazy či ankety zacílené právě na uživatele a návštěvníky 
těchto zařízení. Nutné je doplnit srovnání počtů uživatelů sociálních médií se zahraničím. 
Například v USA v roce 2011 používalo 1 229 zdravotnických zařízení a organizací sociální 
média a v dnešní době toto číslo překročilo 1 500, z toho facebookové stránky má 1 264 zařízení 
a organizací, twitterový profil má 967 a na LinkedInu naleznete 651 z nich. Nejen že počty 
uživatelů jsou vyšší, ale i poskytované služby na těchto médiích jsou profesionální, často řízené 
osobou či dokonce týmem odborníků. S tímto přístupem se v českém a slovenském prostředí 
nebylo možné doposud setkat. Tato média nejsou v nemocnicích řešena a jedná se pouze o 
přidruženou aktivitu tiskových mluvčí nebo vybraných zaměstnanců zdravotnického zařízení. 

Nová média jsou výzvou, které jsou si vědomy i světové organizace jako WHO. Tato média 
nenabízí pouze další komunikační možnosti v běžných i urgentních situacích, ale přináší nová 
témata, katalyzují změny v poskytování zdravotní péče a jsou novým zdrojem dat. Nová témata 
zahrnují širokou škálu od hodnocení lékařů, přes informace o zdraví a jednotlivých nemocech, k 
diskuzím o právech pacientů a etice nových médií. Zájem v poslední době také významně roste o 
informace z oblasti potravinářství a výživy. Velké množství interakcí je možné sledovat u videí 
poukazující na negativa v těchto oborech, na chyby v obchodech a při označování potravin či na 
nejasné informace z oblasti výživy. Velký úspěch tak zaznamenaly webové stránky Potraviny na 
pranýři, jejichž facebooková stránka má přes 2 tisíce liků a Mluví o tom se pohybuje v rozmezí 
30 – 70 dle aktuálních informací. Tyto webové stránky jsou zároveň zdrojem dat pro další média 
a projekty. Jiným příkladem může být online seriál Peklo na talíři. Některé díly seriálu překročily 
1,5 milionů zhlédnutí, facebookové stránky mají přes 130 tisíc fanoušků a Mluví o tom se 
pohybuje od 6 tisíc až k 37 tisícům v době významných kauz, na které upozorní. 
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Preventivní medicína má dnes k dispozici nové technologie a média s novými možnostmi. 
Stále ale chybí příklady dobré praxe a sama představa, jak nástroje vhodně a systematicky 
využívat, i přes skutečnost, že zahraniční příklady existují, velká cílová skupina tyto nástroje 
využívá a sami uživatelé informace na těchto médiích očekávají. V oblasti preventivní medicíny 
lze oslovit mladé generace a předkládat jim informace vhodným způsobem na místě, kde tráví 
velké množství času. Díky mobilitě tyto prostředky poskytují informace na všech místech, kde se 
uživatelé i pacienti pohybují, a naopak mohou získávat kontinuální data např. při záznamu 
pohybové aktivity či při sledování glykémie u pacientů s DM. Nová média podporují budování 
komunity pacientů a posilují jejich význam či nové pacienty integrují do edukačního procesu a 
pracují s jejich motivací. Občas je těmto postupům vyčítána podpora sedavého životního stylu. 
Tuto problematiku dnes řeší vzrůstající množství mobilních zařízení a speciálně vzrůstající počet 
chytrých telefonů, které disponují schopností geolokace. Při vhodném návrhu projektu s využitím 
mobilní aplikace, geolokace a gamifikačních principů se nabízí podpora zvýšení pohybové 
aktivity s využitím nových technologií. Podobné možnosti nabízí dnes i herní konzole opatřené 
ovladači s pohybovým senzorem a přidruženým softwarem, který data sdílí online. Systém je tak 
schopen sledovat náročnost a pravidelnost cvičení, zaznamenávat tělesnou hmotnost a motivovat 
uživatele porovnáním s ostatními. Další zástupce z této kategorie představují specializovaná 
zařízení s pohybovým senzorem, nejčastěji v podobě náramku, která jsou schopna zaznamenávat 
pohyb ve třech osách. V dodávaných aplikacích se nabídka možností dále rozšiřuje o sledování 
spánku, výpočet vydané energie či zápis jídelníčku. V současné době se objevují i zařízení 
využívající fotopletysmografie pro záznam srdečního tepu zabudovaná např. do sluchátek. 
Pomocí údajů, které zadá uživatel do aplikace pro toto zařízení, se dopočítávají další informace 
jako je maximální aerobní kapacita nebo odhad spotřebované energie. Sběrem a analýzou dat z 
běžného života se zabývá Quantified Self. Uživatelé cíleně sbírají data, která analyzují, aby mohli 
měnit své chování s cílem udržení či zlepšení svého zdraví. 

V oblasti výživy je šance uživatelům nabídnout validní informace všude, kde potřebují – při 
nákupu, v restauraci, na výletě. Webové či mobilní aplikace se mohou stát průvodcem i zdrojem 
dlouhodobé motivace při osvojování a upevňování si postupů nebo při změnách chování, při 
odvykání kouření, při redukci hmotnosti aj. Komunita uživatelů pak tuto motivaci ještě posílí.  

Významné místo zaujímají aplikace pro sběr nutričních dat, které využívají automatizace či 
principu crowdsourcingu. Zástupcem mohou být mobilní aplikace umožňující snímání čárových 
kódů na potravinách jako náhrada za ruční zadávání složení jídelníčku. Příkladem sledování 
výživového chování a využití crowdsourcingu je aplikace Eatery, kde prospěšnost pokrmů na 
zaslaných fotografií posuzují ostatní uživatelé této aplikace. Zcela je eliminována práce s nutriční 
aplikací či databází.  

I přes uvedené nové možnosti a výhody se s těmito přístupy v ČR a SR běžně v medicíně 
nesetkáváme. Překážky pro využití nových technologií a médií představují sami odborníci, kteří 
nové postupy nevyužívají. Akademická půda by měla být nositelem výzkumu a výsledky z nich 
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předávat do praxe. Počet výzkumů v oblasti nových technologií využívaných v podpoře zdraví, 
počet odborníků v této oblasti a počet projektů se systematickým využitím nových médií mnoho 
není. Druhou překážku představují sama zdravotnická zařízení, která nová média cíleně 
nevyužívají, ani nepodporují. Třetí je neznalost uživatelů a pacientů, která je v těsné návaznosti 
na předcházející dva body. Poslední, ne však zanedbatelnou překážkou, která souvisí se všemi 
předcházejícími, jsou finanční zdroje. Tyto překážky by bylo možné snáze překonat při čerpání 
inspirace z jiných sektorů a z jiných zemí, při vzájemné spolupráci a při existenci guidelines pro 
nová média ve zdravotnictví. 

V preventivní medicíně je obzvláště nutné dbát o vývoj oboru, hledání nových možností a 
řešení respektující aktuální celospolečenskou situaci. Jen tak bude reálné provádět účinné 
intervence v přirozeném prostředí pacientů a zdravé populace. Věříme, že vývoj v této oblasti 
bude pokračovat s respektem k uvedenému. 
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Obezita, jeden z najzávažnejších rizikových faktorov nielen kardiovaskulárnych ochorení, 
patrí k najväčším problémom celého systému zdravotníctva na celom svete, čo spôsobuje jej 
vysoká a stále narastajúca prevalencia a hlavne výskyt v čoraz mladších vekových 
kategóriách. Jej globalizáciu spôsobuje najmä konzumácia vysoko energetickej potravy 
a nedostatok fyzickej aktivity. 

Zvýšené množstvo tukového tkaniva, ktoré je charakteristickou črtou obezity, spustilo 
záujem o fyziologické a patofyziologické funkcie tukového tkaniva, ktorých mechanizmy nie 
sú doteraz úplne objasnené. Metabolická flexibilita tukového tkaniva je významnou ochranou 
pred nežiaducimi účinkami nadmerného energetického prívodu. Po presiahnutí jej 
fyziologickej kapacity sa stáva spoluúčastníkom pri rozvoji inzulínovej rezistencie, 
oxidačnom strese, metabolickom syndróme, hypertenzie a niektorých druhov rakoviny. V 
súčasnosti sa upriamuje pozornosť na fakt, že nie všetci jedinci, ktorí sú vystavení 
obezogénnemu prostrediu sa stávajú obéznymi. Diskutuje sa o nutnosti prítomnosti 
genetického sklonu k priberaniu hmotnosti a obezite.  

Genetické pozadie obezity 

Obezita je výsledkom interakcie faktorov vonkajšieho prostredia a genetických faktorov. 
Väčšina génov neovplyvňuje nárast telesnej hmotnosti, ale u jedincov exponovaných 
špecifickému prostrediu zvyšuje náchylnosť k jej zvýšeniu. Existuje len málo génov, ktoré 
spôsobujú vznik morbídnej obezity v akomkoľvek prostredí. O tom, že obezita je silne 
geneticky podmienená svedčí jej častý familiárny výskyt, vysoká konkordancia v telesnom 
zložení a niektorých metabolických parametroch, ktoré boli dokázané v štúdiách dvojčiat (1). 
V roku 2009 v časopise Nature Genetics bola publikovaná celogenómová asociačná štúdia 
(GWAS), kde sa zistil veľký počet genetických variantov, ktoré by sa mohli podieľať na 
vzniku obezity. Každý variant vysvetľoval len minimálnu zmenu hmotnosti, čím sa potvrdil 
                                                 
1 Práca podporovaná grantom VEGA 0456/11 
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fakt, že odhalenie genetiky obezity nie je jednoduché. Počet génov zapojených do ľudskej 
obezity neustále rastie. Viaceré štúdie zaoberajúce sa dedičnosťou odhadujú, že dedičnosť 
BMI samostatne poskytuje len málo informácií o skutočnej genetickej architektúre obezity 
(7). 

Pri obezite existujú zriedkavé monogénne/oligogénne typy obezity, ktoré slúžia ako 
modely pre pochopenie celkového pôsobenia hormonálnej a neurónovej siete, ktorá reguluje 
adipozitu. 

Podstatne častejšie sa na vzniku obezity podieľa viacero génových variantov v interakcii 
s prostredím (komplexná – oligogénová a polygénová forma obezity) (4). Tieto gény a ich 
varianty sa uplatňujú napríklad v regulácii energetického príjmu, stravovacieho správania sa 
a energetického výdaja. Niektorí jedinci, ktorí sú nositeľmi určitých variantov, sú viac 
náchylní k vzniku obezity, zvlášť v interakcii s tzv. obezigenným prostredím. Je známych 
viac ako 25 genetických syndrómov spojených s obezitou ako hlavným znakom (napr. 
syndróm Pradera-Williho (výskyt 1 : 25 000, Bardetov-Biedlov syndróm (výskyt 1: 100 000), 
Alstrımov syndróm a iné. K obezitám rýdzo geneticky podmieneným sa radia jednak 
mendelovsky dedené syndrómy, jednak mutácie jedného génu, ktoré sa označujú ako 
monogénové formy obezity. 

Okrem toho existujú monogénne formy obezity u ľudí, ktoré sa nespájajú so žiadnym 
syndrómom, ale sú spôsobené mutáciou génov, ktorých produkty sú leptín (LEP) leptínový 
receptor (LEPR), proopiomelanokortín (POMC), receptor pre melanokortín 4 (MC4R) 
a enzým prohormón-konvertáza-I (PCI) (6). 

Monogénna obezita – mutácia jedného génu, ktorá vyvoláva extrémny fenotypový prejav 
morbídnej obezity vznikajúcej od ranného detstva. Prezentuje sa manifestáciou bez vplyvu 
ďalších génov či prostredia a tiež mutáciou génov kódujúcich hormóny a ich receptory 
zapojené do systému regulácie príjmu potravy a stravovacieho správania na úrovni CNS. 

Gén MC4R (receptor pre melanokortín 4) – sa exprimuje v CNS – hlavne v hypotalame 
v centre sýtosti a hladu. Je dôležitý pri regulácii príjmu potravy a udržiavaní energetickej 
rovnováhy. Jeho vzácne funkčné mutácie patria medzi najčastejšie pri monogénne 
zapríčinenej závažnej skorej obezity. Zachytenie je až u 6 % ťažko obéznych detí – obezita 
pred 10. rokom, hyperfágia, zvýšená rastová rýchlosť. V literatúre sa popisuje niekoľko 
desiatok mutácii MC4R spojených s fenotypom obezity a variabilnou expresivitou. Je 
kódovaný génom s jedným exónom, lokalizácia génu: 18q22. Obezita u homozygotných 
nositeľov mutácie génu MC4R je charakteristická svojím veľmi včasným nástupom – prvé 
mesiace života a ťažkým stupňom obezity (5, 8). 

Počas štúdie GWAS (Celogenómová asociačná štúdia) pri hodnotení diabetes mellitus 2 
(DM2) bol po prvý krát objavený FTO gén, ktorý predstavuje proteín asociovaný s obezitou 
a množstvom tuku (3, 9).  

Identifikoval sa aj najsilnejší gén modifikujúci adipozitu, lokalizovaný na prvom intróne 
FTO (proteín asociovaný s obezitou a množstvom tuku v tele). Church a kol. vytvorili myš, 
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ktorá niesla 1 alebo viac extra kópií všadeprítomného FTO génu, z čoho vyplynula nadmerná 
expresia vo všetkých testovaných tkanivách, vrátane tukového bieleho tkaniva a hypotalamu. 
Autori potvrdili, že myši, ktorým chýbal FTO gén, mali znížené množstvo tukovej hmoty (10) 
(obr. 1). 

 
 

Obr. 1. Genómová organizácia FTO lokusu na chromozóme 16 
Poznámka: rs9939609 vo väzbovej nerovnováhe s rs8050136 je asociovaný s BMI a je lokalizovaný v bloku 
väzbovej nerovnováhy (47 kb), RPGRIP1L tvorí časť bazálneho tela cílie. CUX1, ktoré sa viaže na rs8050136, 
reguluje expresiu FTO a RPGRIP1L. Čierne políčka predstavujú exóny (10). 

 
Štúdie ešte celkom nevysvetlili mechanizmus bodového polymorfizmu – substitúcie 

jednotlivých báz (SNP – bodový polymorfizmus – substitúcie jednotlivých báz ) a FTO a ich 
vplyv na jedinca. Strata FTO funkcie čiastočne znižuje tukovú hmotu na myších modeloch, aj 
výdaj energie, ale neznižuje príjem. Štúdie u ľudí ukázali, že FTO ovplyvňuje apetít a príjem 
potravy, ale nie výdaj energie. Výskum na potkanoch ukázal, že FTO ovplyvňuje neuropeptid 
Y v hypotalame, ktorý má vplyv na správanie pri príjme potravy. Potenciálna oblasť pre 
výskum je úloha FTO v cirkadiánnom rytme, kde sa zaznamenali zmeny spájané s poruchami 
metabolizmu a obezitou (2). 

Kritické gény v regulačných kaskádach 

Gény podieľajúce sa na homeostáze telesnej hmotnosti primárne ovplyvňujú: 1. Výdaj 
energie, 2. Príjem energie, 3. Rozdeľovanie – náchylnosť skladovať energiu požitú pri 
nadmernom výdaji vo forme tuku, proteínov, sacharidov. 

Jednotlivé gény môžu ovplyvniť jednu z vyššie uvedených fyziologických odpovedí na 
základe potreby integrovať ich v organizme. Napr. nedostatok leptínu u Lep ob myši sa 
prejaví zníženým výdajom a zvýšeným príjmom energie a prerozdelením uskladnenej energie 
do tuku. Gény MC4R – receptor pre melanokortín 4, MCH – melanín koncentrujúci hormón, 
Cnr1 – gén kódujúci kanabinoidný receptor u myší a/alebo u ľudí ovplyvňujú výdaj a príjem 
energie. Výsledný efekt je strata MC4R a priberanie hmotnosti MCH, Cnr1 a Npy – 
neuropeptidu Y. 

Tieto recipročné efekty sú v súlade s evolučnými a fyziologickými teóriami, pri ktorých 
sa uprednostňuje výber génov s recipročným pôsobením na hlavné dráhy regulujúce 
energetickú rovnováhu, teda skladovanie energie. 

Gény, ktoré chránia organizmus pred nadmerným priberaním hmotnosti, slúžia aj ako 
prevencia pred neustálym a nadmerným príjmom potravy, čím zastavujú reakcie rozhodujúce 
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pre prežitie (reprodukcia a potomstvo). Patria sem krátkodobé a stredne dlhodobé signály 
presýtenia pochádzajúce hlavne z čreva (GLP1 – glucagon-like peptid, PYY – peptid YY, 
CCK – choleocystokinín, ghrelin). 

Účinky molekúl senzitívnych na dlhotrvajúce zmeny energetických zásob – leptín, inzulín 
– sú úmerné ich cirkulujúcim koncentráciám, ale pri ich znížení (odrážajúc zníženie príjmu 
alebo zásob energie) je odpoveď silnejšia ako pri zvýšení. Bunky hypotalamu, mozgového 
kmeňa a rostrálne projekcie exprimujú receptory pre cirkulujúce peptidy, endogénne 
neuropeptidy. V stave, keď je hmotnosť človeka ustálená, prevláda katabolický stav tohto 
regulačného stavu, je väčší ako anabolický vzhľadom na hladiny leptínu a inzulínu. 

Obmedzenie prísunu energie spôsobuje zase zvýraznenie anabolických procesov 
a potlačenie katabolických. Silu a rýchlosť odpovede vystupňuje fakt, že oba typy procesov sa 
recipročne ovplyvňujú. Odpoveď na stratu hmotnosti je silnejšia, pretože sa znižuje tonický 
zvýšený anorexigénny stav, kým orexigénne signály sa stupňujú. Odpoveď na priberanie je 
slabšia, pretože anorexigénne signály sú aktivované a orexigénny stav je slabý aj za bazálnych 
podmienok a ostáva rovnaký (6).  

 
Záver 

V súčasnosti sa venuje pozornosť faktu, že nie všetci jedinci, ktorí sú vystavení 
obezogénnemu prostrediu, sa stanú obéznymi. Diskutuje sa o prítomnosti genetického sklonu 
k priberaniu hmotnosti a obezite. Nové poznatky môžu napomôcť pri individualizácií terapie 
obezity jedinca na základe zistenia jeho genetickej výbavy. Súčasný progres v oblasti 
genetiky obezity poskytuje nový pohľad na patofyziologické mechanizmy, ktoré sa podieľajú 
na jej vzniku. Je potrebné 

− zavedenie a optimalizácia metodík spojených so skríningom kódujúcich úsekov v génoch 
pre POMC a MC4R (PCR, sekvenácia), 

− vykonanie skríningov u vytypovaných jedincov odpovedajúcich svojim fenotypovým 
prejavom a rodinnou anamnézou možnému nosičstvu mutácie génov pre POMC a MC4R. 
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Kardiovaskulárne ochorenia predstavujú veľmi závažný medicínsky, ale aj spoločenský 
problém. Na Slovensku sú srdcovo-cievne ochorenia príčinou až 53 % všetkých úmrtí. 
Vysoký krvný tlak je celosvetovo najčastejší rizikový faktor kardiovaskulárnych a 
cerebrovaskulárnych chorôb (9). Artériová hypertenzia zdvojnásobuje riziko 
kardiovaskulárnych chorôb a výrazne urýchľuje rozvoj aterosklerózy (3). 

Artériová hypertenzia je podľa WHO (World Health Organisation / ISH (International 

Society of Hypertension) definovaná ako trvalé a opakovanými meraniami potvrdené zvýšenie 
systolického krvného tlaku (sTK) na 140 mmHg a viac a diastolického krvného tlaku (dTK) 
na 90 mmHg a viac. Okrem systolicko – diastolickej hypertenzie sa venuje diagnostická a 
liečebná pozornosť i nálezu tzv. izolovanej systolickej hypertenzii, zvlášť u starších osôb, keď 
je sTK vyšší ako 140 mmHg a dTK pod 90 mmHg (8). 

Artériová hypertenzia sa delí na esenciálnu hypertenziu (primárnu) charakterizovanú 
trvalým vzostupom TK s prítomnými viacerými faktormi, ktoré sa podieľajú na vzniku 
a udržiavaní hypertenzie. Príčinu nepoznáme, predstavuje 90 % AH. Sekundárna hypertenzia, 
je podmienená ochorením orgánov s jasnou etiologickou súvislosťou. Predstavuje asi 10 % 
AH. Zaraďuje sa sem renoparenchýmová a renovaskulárna, endokrinná, kardiovaskulárna 
hypertenzia a hypertenzia pri syndróme spánkového apnoe. 

V závislosti od zlepšovania sociálnozdravotnej situácie sa zvyšuje počet obyvateľov 
v staršom veku. Postupne obyvateľstvo starne. Starnutie je proces, na ktorom sa podieľajú 
viaceré faktory, a to genetické, metabolické a exogénne, v každom organizme nastávajú 
zmeny morfologické, degeneratívne a funkčné, ktoré postihujú celý organizmus, vrátane 
kardiovaskulárneho systému.  

Klasifikácia seniorov podľa SZO je nasledovná: 60 – 74 rokov – starší vek, presénium; 75 
– 90 rokov starecký vek, sénium; 90 rokov a viac – dlhovekosť (8). 

U starších pacientov je antihypertenzná liečba vysoko prospešná a metaanalýzy 
nepodporujú tvrdenie, že antihypertenzívne liekové skupiny sa významne odlišujú od 
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schopnosti znížiť tlak a poskytnúť kardiovaskulárnu ochranu rovnako u mladších, ako aj u 
starších pacientov. Vzhľadom na to voľbu liečby by nemal ovplyvniť vek pacienta. 

Klinické štúdie v starobe boli zamerané na pacientov s hodnotou vstupného tlaku systoly 
najmenej 160 mmHg a v žiadnej štúdii, v ktorej sa preukázal benefit, sa nedosiahol priemerný 
systolický tlak nižší ako 140 mmHg. Preto je potrebné získať dôkazy z klinických štúdií 
zameraných na nižšie vstupné hodnoty a dosiahnutie nižších cieľových hodnôt.  

Dôkazy z klinickej štúdie Hyvet potvrdzujú, že antihypertenzná liečba je prospešná aj 
u pacientov starších ako 80 rokov. Liečba týchto pacientov sa musí posudzovať individuálne 
v závislosti od ostatných komorbidít (7).  

Je známe, že u dospelých jedincov systolický a diastolický tlak vekom stúpa, avšak 
systolický tlak sa zvyšuje do ôsmej až deviatej dekády, diastolický tlak maximálne osciluje 
u mužov okolo šiestej dekády a u žien okolo siedmej dekády života. Tento jav nazývame 
izolovaná systolická hypertenzia a predstavuje približne 60 % výskyt v populácií.  

U pacientov s izolovanou systolickou hypertenziou je dvakrát vyššie riziko vzniku 
kardiovaskulárnych komplikácií – cievna mozgová príhoda, infarkt, kardiálne a renálne 
zlyhanie. Vekom dochádza k patofyziologickým zmenám v organizme, ku ktorým patria 
zmeny cievnej steny, kde dochádza k zníženiu pružnosti a poddajnosti v dôsledku zmien 
štruktúry steny ciev, ktoré majú zvýšený obsah kolagénu a vápnika a nízky obsah elastínu, 
znížená je senzitívnosť baroreceptorov a dysfunkcia endotelu, pretože u hypertonikov cievny 
endotel produkuje menej vazodilatačných látok.  

Zaznamenané je zvýšené riziko výskytu artériovej hypertenzie u mužov nad 55 rokov a 
u žien nad 65 rokov. Zvýšené riziko predstavuje výskyt infarktu myokardu, náhlej cievnej 
mozgovej príhody alebo náhlej smrti u otca alebo u prvostupňového mužského príbuzného vo 
veku menej ako 55 rokov, alebo u matky, prípadne prvostupňového ženského príbuzného vo 
veku menej ako 65 rokov (1). 

Väčšina epidemiologických štúdií nepreukázala priamy súvis fajčenia so vznikom 
hypertenzie, ale vzhľadom na zvýšený rozvoj aterosklerózy sa považuje za rizikový faktor 
hypertenzie. Zdravé je nefajčiť. Nikotín stimuluje vyplavovanie katecholamínov, ktoré sa 
nepriaznivo uplatňujú v patogenéze hypertenzie predovšetkým u pacientov s inzulínovou 
rezistenciou, pretože zhoršuje citlivosť tkanív k vlastnému inzulínu a tak prispieva k rozvoju 
aterosklerózy a kardiovaskulárnych komplikácií. Spôsobuje v cievach endotelovú dysfunkciu 
a nepriaznivo ovplyvňuje koagulačný systém v organizme pre svoje protrombogénne účinky. 

Existuje určitý súvis medzi príjmom sodíka a strednou výškou krvného tlaku. Podľa štúdie 
DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diéta s obmedzením solí (1,8 – 2,4 g/deň) 
a zvýšeným obsahom draslíka, vápnika a magnézia neviedla u pacientov s prehypertenziou 
(TK 120 – 139 / 80 – 89 mmHg) k rozvoju hypertenzie. V populácií s prívodom sodíka nad 
6 g za deň je vzostup krvného tlaku s vekom preukázateľné závislý od príjmu soli. Zníženie 
príjmu soli pod 6 g / 24 hod. zníži systolický tlak krvi o 2 – 8 mmHg (6). 
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Obezita je najčastejšie chronické metabolické ochorenie na svete a rizikový faktor 
kardiovaskulárnych ochorení, najmä artériovej hypertenzie. Zvýšený kalorický príjem je 
spojený s vyššou prevalenciou hypertenzie, ktorá u obéznych ľudí dosahuje približne 50 %.  

Nie je dôležitá celková hmotnosť organizmu, ale nahromadenie tuku v určitých 
charakteristických oblastiach. Rozlišujeme dva typy distribúcie tuku v organizme, a to 
abdominálny (androidný) typ obezity, pri ktorom sa ukladá tuk predovšetkým v brušnej 
dutine a retroperitoneu (výskyt prevažne u mužov) a gynoidný typ obezity, pri ktorom je 
ukladanie tuku na stehnách a v gluteálnej oblasti (u žien). 

U obéznych pacientov predstavuje redukcia telesnej hmotnosti o 10 kilogramov zníženie 
systolického tlaku o 5 – 20 mmHg. Potrebné je redukovať hmotnosť postupne pre hroziaci 
rebound fenomén tzv. jojo efekt – nepriaznivo ovplyvňuje aktivitu sympatikového nervového 
systému a krvných doštičiek.  

Bolo by žiaduce, aby takýto pacienti dodržiavali racionálnu výživu, čo predstavuje denný 
príjem 60 – 65 % polysacharidov, 25 – 30 % tukov a 15 % bielkovín, s prevahou tukov 
rastlinného pôvodu s vysokým obsahom nenasýtených mastných kyselín.  

Stres je odpoveď organizmu na záťaž vyvolanú stresorom, ktorú prvýkrát definoval Hans 
Selye v r. 1927. Je to stav, ktorý dokáže zmobilizovať celý organizmus na to, aby danú 
situáciu prežil. Opakovane stresujúce reakcie sa môžu u predisponovaných osôb podieľať na 
zvýšení krvného tlaku a jeho klinickej manifestácií.  

Starší ľudia menej športujú, podľa výskumu ľudia starší ako 50 rokov majú asi v 40 % 
nadváhu a viac ako tretina je obéznych. Pohybová aktivita by mala byť pravidelná a podľa 
schopností individuálne dávkovaná. Pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v dospelosti 
je nevyhnutná pravidelná aeróbna pohybová aktivita 4- až 5-krát týždenne, minimálne 30 
minút s dosiahnutím maximálnej pulzovej frekvencie 50 – 75 %. Pohyb znižuje nadmernú 
aktivitu sympatikového nervového systému v prospech parasympatika, zvyšuje počet 
receptorov pre inzulín v tkanivách a orgánoch a tým zlepšuje ich senzitivitu na inzulín. 
Aeróbna aktivita (napr. plávanie, športová chôdza, pilates), kde je potrebné zapájanie 40 % 
kostrových svalov predovšetkým na dolných končatinách, je účinná v prevencii hypertenzie, 
znižuje krvný tlak u dospelých s normálnym a vysokým tlakom v priemere o 5 – 7 mmHg po 
jednom cvičení (2, 3). 

Mnoho epidemiologických štúdií preukázalo vzťah medzi príjmom alkoholu a hodnotami 
tlaku krvi. Jeho účinok spočíva v objemovom zaťažení organizmu, ako aj v aktivácií 
sympatikového nervového systému. Približne u 5 – 11 % mužov sa vysoký tlak dáva do 
súvislosti so spotrebou alkoholu. Abstinencia viedla k poklesu hodnôt tlaku. Kontrolované 
klinické štúdie preukázali tento efekt, preto odporúčajú redukovať príjem alkoholu. Zníženie 
príjmu alkoholu o jeden pohárik denne znamená zníženie krvného tlaku (systolického aj 
diastolického) o 1 mm Hg. Je preukázané, že excesívny prívod alkoholu je dôležitým 
rizikovým faktorom pre rozvoj hypertenzie a môže byť príčinou rezistencie na 
antihypertenznú liečbu (4). 
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U starších pacientov klesá glomerulárna filtrácia, je znížené vylučovanie sodíka a zvýšená 
citlivosť na objemové preťaženie organizmu. Poškodenie parenchýmu obličiek vedie k vzniku 
hypertenzie a neliečená alebo nedostatočne liečená hypertenzia vedie k progresii obličkovej 
nedostatočnosti. Ide o začarovaný kruh, a preto je potrebné znižovať krvný tlak podľa výšky 
proteínúrie až na hodnoty 130 – 120 / 80 – 75 mmHg. K poškodeniu ciev v glomeruloch 
dochádza aj pri mikroalbuminúrii (30 – 300 mg / 24 h) (5). 

Z ďalších faktorov sú to poruchy metabolizmu sacharidov. Ide o poruchy metabolizmu 
glukózy v zmysle inzulínovej rezistencie, t.j. narušenia normálneho pôsobenia inzulínu. 

Porucha metabolizmu tukov – dyslipoproteinémia je porucha látkovej premeny 
plazmatických lipoproteínov a manifestuje sa zvýšením alebo znížením niektorej zložky 
lipoproteinového spektra, čo spôsobuje zvýšené alebo znížené odbúravanie lipoproteínov.  

Rozlišujú sa 4 lipoproteínové triedy a riziko kardiovaskulárneho ochorenia. Dyslipidémia 
priamo nekoreluje s výskytom artériovej hypertenzie, ale je veľmi podstatným rizikovým 
faktorom aterosklerózy, ktorá pri zvýšenom tlaku krvi predstavuje značné zvýšenie 
kardiovaskulárného rizika.  

 
Záver 

Artériová hypertenzia je multifaktorálnym ochorením, na ktorého patogenéze sa podieľajú 
spomínané faktory a predstavuje najzávažnejší rizikový faktor srdcovocievnych ochorení. 

Na Slovensku v roku 2010 podľahlo ochoreniam srdca a ciev približne 28 000 ľudí. 
Kardiovaskulárne ochorenia vznikajúce v dôsledku rizikových faktorov ako sú fajčenie, 
nedostatok pohybu, obezita, hypertenzia, porucha metabolizmu tukov a sacharidov zapríčinili 
viac ako 53 000 úmrtí. Slovensko sa svojou mortalitou na tieto ochorenia radí medzi najhoršie 
krajiny v Európe. Iba 10 % ľudí na Slovensku nemá žiadny rizikový faktor hypertenzie. 
Vyhovujúco kontrolovaný krvný tlak má len 20 % pacientov s diagnostikovanou 
hypertenziou. Až 80 % srdcovocievnych ochorení a až 90 % prípadov diabetu vzniká 
nesprávnym životným štýlom pacienta. Dôležitým kódom pre zdravie je 0-30–5-120-80 (0 – 
nefajčenie, 30 minút pohybu denne, 5 – hladina celkového cholesterolu, 120-80 – hodnoty 
krvného tlaku). Chorobám srdca a ciev možno predchádzať úpravou životosprávy, dostatkom 
pohybovej aktivity a kontrolou krvného tlaku.  
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Epidemiologické štúdie dokazujú, že vzniku 30 až 40 % onkologických ochorení sa dá 
preventívne predchádzať vhodnou diétou, fyzickou aktivitou a udržaním si správnej telesnej 
hmotnosti (19). Zloženie stravy ovplyvňujú rôznorodé aspekty, najmä socio-ekonomický 
status a individuálna preferencia samotného konzumenta. Súčasné stravovanie sa dá 
charakterizovať ako nevyvážené, založené na pomerne obmedzenom výbere potravín s nízkou 
spotrebou rastlinných produktov (1). Voľba potravín s vysokým obsahom tuku, hlavne s 
vysokým obsahom nasýteného tuku a sodíka a súčasne nízkym podielom stravy s vlákninou, 
ako je zelenina, ovocie a celozrnné obilniny, a nízkym podielom vápnika, kauzálne súvisí so 
zvýšeným rizikom chronických ochorení, vrátane onkologických.  

Spotreba energie 

Asi 64 % dospelej populácie v USA trpí nadváhou alebo obezitou, pričom 1 človek z 50 je 
ťažko obézny s BMI > 40. Nesprávna výživa a nedostatok fyzického pohybu je druhou 
najčastejšou príčinou úmrtia, v číslach to predstavuje až asi 400 000 ľudí v priebehu roka v 
USA, čo v budúcnosti pravdepodobne predbehne aj fajčenie ako najčastejšiu príčinu úmrtia v 
populácii (15). V prospektívnej kohortovej štúdii sa dokázala pozitívna asociácia medzi 
obezitou a vyššou úmrtnosťou na rakovinu pažeráka, hrubého čreva a konečníka, pečene, 
pankreasu, obličiek, prostaty a žalúdka v mužskej skupine a u žien sa popisovali malignity 
prsníka, krčka maternice a vaječníkov. Dôležité je starostlivé plánovanie jedálneho menu pri 
reštrikcii energie s cieľom udržať normálnu telesnú hmotnosť. Medzi švédskymi ženami, 
ktoré boli hospitalizované kvôli mentálnej anorexii (nižší príjem energie, ale zároveň 
nedostatočné zastúpenie vitamínov, minerálnych látok a iných potrebných nutrientov), sa 
popisoval o 23 % nižší výskyt rakoviny prsníka ako u žien bez tohto ochorenia. Podľa 
medzinárodnej skupiny boja proti obezite (IOTF International Obesity Task Force) v EÚ je 
asi 14 miliónov detí a mládeže s nadváhou a z toho asi 3 milióny je detí obéznych. Pozoruje 
sa trend stúpajúcich čísel v celej EÚ o viac ako 400 000 ročne. Z analýz v SR môžeme 
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konštatovať obezitu približne u 12 % populácie do 20 rokov a ďalších 6 % má miernu 
nadváhu (13). 

Ovocie a zelenina 

Mnohé štúdie dokumentujú vplyv iracionálnej výživy v patogenéze chronických 
neinfekčných ochorení. Relevantné zdravotné problémy sa prevažne prejavia v dospelom 
veku, vývoj môže trvať aj roky až desaťročia a často sú dôsledkom nesprávneho stravovania 
v detstve a mladosti (3). Kohortová štúdia vo vidieckych a mestských oblastiach Anglicka 

a Škótska v rokoch 1937 – 1939 analyzovala príjem ovocia, zeleniny, vitamínu C a E 
a retinolu a následne dlhodobo monitorovala výskyt onkologických ochorení u týchto detí 
v dospelosti. Výsledky poukazujú na ochranný účinok konzumácie ovocia a zeleniny 
v detstve na riziko vzniku rakoviny v dospelosti (14). Dôkazy naznačujú, že pôsobenie 
ionizujúceho žiarenia a ďalších onkologických rizikových faktorov môže fungovať 
predovšetkým v detstve a rannej dospelosti, a tak sú efektívne ako prevencia ochranné zložky 
ovocia a zeleniny v tomto veku. Kohortové štúdie EPIC vynechávajú údaje o pôsobení 
protektívnych látok v strave v mladosti, pretože výskum sa začína o desaťročia neskôr 
v živote jedinca (20).  

Vo svete sa objavujú aj populačné štúdie, ktoré nenašli rovnaké ochranné účinky ovocia 
a zeleniny ako štúdie publikované v minulých desaťročiach venujúce sa práve kauzálnej 
súvislosti diéty a rizika vzniku rakoviny. Vysvetlenia sú rôzne, jedným môže byť nepresnosť 
v udávaní množstva a frekvencie ovocia a zeleniny v konzumovanej strave v priebehu dňa 
a najmä v priebehu rokov. Ďalším vysvetlením z hľadiska problematiky vyhodnocovania 
údajov je, že dotazníky frekvencie potravín (FFQ) používané na analyzovanie príjmu potravy 
nemusia dostatočne presne odhaliť rozdiely. Konzumácia surovej zeleniny, ako je mrkva, 
zelená a kapustová zelenina, paradajky, cesnak, cibuľa, pór, má dokázaný protektívny účinok 
pri rakovine žalúdka, kolorektálnom karcinóme a rakovine prostaty vo viacerých štúdiách (9). 
Autori Steinmetz a Potter uviedli zoznam možných ochranných prvkov pri analýze údajov – 
izoflavóny, inhibítory proteázy, indol-3-karbinol, saponíny, dithiolthióny, isothiokyanáty, 
fytosteroly, inositol hexafosfát, vitamín C, luteín, kyselina listová, beta karotén a ďalšie 
karotenoidy, lykopén, selén, vitamím E a flavonoidy. Kapustovitá zelenina (karfiol, kapusta, 
brokolica) sú bohatým zdrojom glukosinolátov a ich produkty hydrolýzy, vrátane indolov 
a isothiokyanátov. Vyšší príjem tejto zeleniny v konzumovanej strave sa spája 
v epidemiologických štúdiách s nižším rizikom malignity hrubého čreva a pľúc. 
Glukosinoláty ovplyvňujú metabolizmus a činnosť pohlavných hormónov spôsobom, ktorý by 
mohol brzdiť rozvoj onkologických ochorení reagujúcich na hladinu hormónov, ale dôkazy 
o inverznom vzťahu medzi kapustovitou zeleninou a rakovinou prsníka a prostaty sú 
obmedzené a nekonzistentné (8). Ďalší pozitívny vplyv glukosinolátov v mechanizme 
ochrany pred onkologickým ochorením žalúdka vychádza z experimentálnych štúdií, ktoré 
preukazujú inhibíciu Helicobacter pylori ako významného rizikového faktora pri vzniku 
rakoviny žalúdka. Po opustení brokolicovaj stravy sa markery pre helicobacter pylori v dychu 
pacientov vrátili na pôvodné hodnoty pred začiatkom štúdie, to dokazuje, že testované 



 448

množstvo brokolice nevedie k trvalej eradikácii tejto infekcie, ale evidentne sa podieľa na 
prevencii a brzdí progresiu rakoviny žalúdka (7).  

 

Antioxidanty  

Dôkazy prospektívnej štúdie uvádzajú, že suplementácia beta-karoténu nie je spojená so 
znížením rizika vzniku rakoviny pľúc. Beta-karotén môže byť marker pre príjem ovocia 
a zeleniny, ale nemá silný ochranný účinok (4). Experimentálne výskumy ukázali vyššiu 
aktivitu alfa-karoténu pri potláčaní vzniku rakoviny kože, pľúc, pečene a hrubého čreva ako 
beta-karoténu (16). Antioxidačná aktivita alfa-karoténu a lykopénu sa preukázala vyššia než 
pri beta-karoténe. Štúdie sa prikláňajú k názoru, že celkový príjem karotenoidov má väčší 
protektívny účinok ako vysoký príjem jedného karotenoidu. Pre prax to znamená, že rôznymi 
druhmi ovocia a zeleniny zvolíme lepšiu anti-rakovinovú stratégiu, než len konzumáciou 
jednej zeleniny s vysokým obsahom špecifických karotenoidov. Najbohatším zdrojom alfa-
karoténu je mrkva, tekvica a mrkvová šťava.  

Lykopén sa vyskytuje v konzumovanej strave, kde hlavným zdrojom sú paradajky. Štúdie 
v populácii starších Američanov uvádzajú asociáciu medzi zvýšeným príjmom paradajok a o 
50 % zníženou úmrtnosťou na rakovinu rôznych lokalizácií. Štúdia prípad – kontrola 
v Taliansku ukazuje vysoký protektívny potenciál paradajok proti rakovine tráviaceho traktu 
(16). Novšie follow-up štúdie v skupine mužov potvrdili, že lykopén alebo vyšší príjem 

paradajok (paradajkový pretlak a paradajková šťava) sa spája s 30 – 40 % znížením rizika 
rakoviny prostaty a súvislosť je najmä s pokročilým karcinómom prostaty (6).  

Dnes je kontroverzné aj podávanie vysokých dávok vitamínu C (kyseliny askorbovej) vo 
vzťahu k prevencii rakoviny. Tvrdenia, že vitamín C je užitočný pri liečbe nádorových 
ochorení, sa pripisujú Linusovi Paulingovi a Ewanovi Cameronovi, ktorí popisovali v prvých 
klinických štúdiách v roku 1970 u onkologických pacientov liečených vysokými dávkami 
vitamínu C prežitie trikrát až štyrikrát dlhšie ako u pacientov bez vitamínových doplnkov. Pri 
vysokých koncentráciách askorbátu sa popisovali toxické účinky na nádorové bunky. Pri 
vysokých plazmatických koncentráciách vitamínu C sa popisuje toxický účinok pre niektoré 
nádorové bunky, ale nie na bunky in vitro. Z hľadiska pozitívneho účinku sa pri intravenóznej 
aplikácii vysokej dávky vitamínu C uvádza nečakane dlhšia doba prežitia u pacientov s 
prípadmi pokročilého onkologického ochorenia. Z pohľadu biologickej a klinickej 
vierohodnosti je ďalší výskum vitamínu C a jeho využitia pri liečbe rakoviny oprávnený (17).  

Ochranné vitamíny 

Predmetom analyzovania niektorých experimentálnych štúdií vo svete bol vzťah vitamínu 
B12 (kobalamín) a onkologických ochorení. Vitamín B12 sa viaže na bielkoviny v potrave, 
prirodzene sa nachádza v potravinách živočíšneho pôvodu vrátane rýb, mäsa, vajec, mlieka 
a mliečnych výrobkov, pre vegetariánov sú zdrojmi obohatené cereálie, kapusta, sója 
a morské riasy. Metylkobalamín ako forma vitamínu B12 je potrebný pre mechanizmus 
metylácie DNA z hľadiska prevencie rakoviny. Nedostatok vitamínu B12 vedie k poškodeniu 
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DNA a k pozmeneniu DNA metyláciou. Kyselina listová spolu s vitamínom B12 má kauzálny 

vzťah s reakciou metylácie v DNA štruktúrach. Štúdia prípad – kontrola mexických žien 
porovnávala hladiny kyseliny listovej, vitamínu B6 a vitamínu B12 v sére žien 
s diagnostikovanou rakovinou prsníka a v skupine bez tohto ochorenia. Stratifikáciou údajov 
sa zistil inverzný vzťah medzi príjmom vitamínu B12 a rizikom vzniku rakoviny prsníka bol 
silnejší u žien po menopauze v porovnaní s premenopauzálnymi ženami (12).  

Kyselina listová (vitamín B9) má zásadnú úlohu v metylácii a syntéze DNA, funguje 
v spojení s vitamínom B6 a vitamínom B12 v jednom cykle. Experimentálne dôkazy 
naznačujú, že nedostatok kyseliny listovej môže podporovať v počiatočných fázach rozvoj 
karcinogenézy v súvislosti s rakovinou hrubého čreva, konečníka a prsníka. Alkohol je 
antagonista kyseliny listovej, to znamená, že pitie alkoholických nápojov výrazne zvyšuje 
riziko vzniku onkologického ochorenia (5).  

Selén 

Ako významný nutričný prvok sa popisuje od roku 1950, o desať rokov neskôr sa do 
popredia dostávajú aj jeho antirakovinové účinky na základe kauzálnych vzťahov úmrtnosti 
na rakovinu a jeho obsahu v plodinách v Spojených štátoch.  

Selén funguje ako súčasť bielkovín známych ako seleno-proteíny. Prostredníctvom nich 
sa selén zapája ako obranný mechanizmus pre oxidačný stres, pre reguláciu hormónov štítnej 
žľazy a do mechanizmu vitamínu C a iných molekúl, preto sa študoval v súvislosti 
s chronickými ochoreniami. Vyskytuje sa v pivovarskom droždí, hnedej ryži, mliečnych 
výrobkoch, rybách, morských živočíchoch, strukovinách, brokolici, cesnaku, cibuli, 
slnečnicových semenách a para orechoch. Jeho nízky obsah v pôde a celých ekosystémoch je 
najmä v priemyselných oblastiach. Na druhej strane sa vo zvýšenom množstve vyskytuje 
v produktoch pochádzajúcich z morí a vodných nádrží, kde sa akumuluje. V kontrolnej štúdii 
v USA pri podávaní vyšších dávok selénu došlo k výraznému zníženiu celkového výskytu 
rakoviny prostaty, hrubého čreva a konečníka, najefektívnejšie účinky boli u tých, čo fajčili 
v minulosti (2). Celkovo možno konštatovať, že osobe, ktorá má nízke hladiny selénu (hlavne 
muži) a ďalších antioxidantov, sa riziko vzniku rakoviny zvyšuje. Ženy sú menej citlivé na 
účinok selénu, rakovina prsníka nebola v štúdiách ovplyvnená hladinou selénu. Obe pohlavia 
sú chránené s vyššou hladinou selénu pri onkologickom ochorení hrubého čreva a pľúc. 
Príjem selénu v Európe a niektorých častiach sveta nie je adekvátny pre dostatočný ochranný 
účinok seleno-proteínov. Prínos potvrdili štúdie pri znižovaní výskytu rakoviny najmä pečene, 
prostaty, pľúc a hrubého čreva, rovnako je popísaný vplyv na vývoj ochorenia 
a metastázovanie. Efekt sa zdá byť najsilnejší pri pacientoch, ktorý mali primárne nízke 
hladiny selénu (18). 

Kontroverzné sú závery analýz v štúdiách uplatňujúcich kombináciu selénu a vitamínu E, 
ktoré nepotvrdzujú jednoznačný protektívny účinok tejto kombinácie v medicínskej praxi, 
napriek tomu, že predklinické a epidemiologické dôkazy týkajúce sa chemoprevencie so 

selénom a vitamínom E boli preskúmané (10). Hlavný rozdiel medzi štúdiami bol – v akej 
forme sa selén použil v klinických štúdiách. Rôzne druhy selénu majú rozdielne 
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chemopreventívne vlastnosti. To vysvetľuje, prečo štúdie o zdravotných výhodách selénu sú 
niekedy protichodné. Vedci zistili, že forma MeSeCys zabila viac nádorových buniek pri 
karcinóme pľúc ako forma SeMet.  

 

Probiotiká 

Probiotiká majú preukázané antigenotoxické účinky in vitro aj in vivo, účinky na činnosť 
bakteriálnych enzýmov, účinky na výskyt nádorov u laboratórnych zvierat, 
v epidemiologických a experimentálnych štúdiách u ľudí. Intervenčné štúdie, ktoré hodnotia 
probiotiká z aspektu prevencie rakoviny, boli založené na použití biomarkerov (stolica, moč) 
pre posúdenie rizika rakoviny. Štúdie case-control v Holandsku ukázali, že niektoré 
fermentované mliečne výrobky majú ochranný účinok proti rakovine prsníka. Výsledky 
analýzy uvádzajú, že konzumácia ˃ 225 g fermentovaných mliečnych výrobkov (jogurt, 
tvaroh, cmar) za deň znižuje riziko vzniku onkologického ochorenia prsníka. L. casei sa 
použil u pacientov s povrchovými malignitami močového mechúra a výsledky sa porovnávali 
so skupinou pacientov, ktorí užívali placebo. Druhy laktobacilov a Eubacterium aerofaciens 
produkujúce kyselinu mliečnu sa popisujú v populácii s nižším rizikom rakoviny hrubého 
čreva, dokonca majú pozitívne účinky pri zvrátení tejto malignity (11). Interakcia medzi 
mikroflórou a hostiteľským organizmom vo vzťahu ku karcinogenéze ešte nie je dostatočne 
objasnená. Hoci pozitívne účinky probiotík v štúdiách sa popisujú, je potrebné venovať 
pozornosť mechanizmom a identifikácii probiotických kmeňov, ktoré sa najviac podieľajú na 
ochrannom efekte pri onkologických ochoreniach. Probiotiká sú dnes súčasťou 
fermentovaných mliečnych výrobkov, dojčenskej výživy a potravinových doplnkov. Nové 
technologické postupy zabezpečené probiotickými kultúrami vedú k vývoju potravín so 
zlepšeným účinkom na ľudské zdravie. 

 
Záver 

Osveta a informácie, odhalené výskumom v medzinárodnom meradle, môžu vyvolať väčší 
záujem o problematiku výživy a stravovania v súvislosti s rizikom vzniku onkologických 
ochorení. Intenciou tohto článku bolo zosumarizovať poznatky o nutrientoch v každodennej 
strave k prevencii nádorových ochorení v populácii, preskúmať fakty a uviesť ich do praxe. 
Protirakovinová strava by sa mala pridržiavať zásad (National Cancer Institute): 
− primeraná, nie príliš kalorická, 
− konzumovať 5 až 7 porcií zeleniny denne, vrátane zeleninových štiav, 
− 4 a viac porcií ovocia denne (antioxidanty), 
− vysoký obsah vlákniny, 
− obmedziť rafinovaný cukor a výrobky z rafinovanej múky, 
− doplniť selén a vitamín B12 v odporúčaných denných dávkach, 
− doplniť prospešné probiotiká. 

Štúdie dokazujú zníženie výskytu onkologických ochorení pri zmene stravovania. 
Dôležité je zvyšovať nutričné uvedomenie populácie, poukázať na vplyv zloženia prijímanej 
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stravy na vznik a rozvoj neinfekčných chronických ochorení, aby zmeny viedli k zlepšeniu 
aktuálneho spôsobu výživy a tým aj zdravotného stavu.  
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Výživa a pohybová aktivita navzájom veľmi úzko súvisia, pretože výrazne ovplyvňujú 
život a zdravie človeka. Súčasná typická stredoeurópska strava je energeticky veľmi výdatná, 
s vysokým obsahom tukov, glycidov a soli. V našej populácii sa viac preferuje, a to zvlášť u 
ľudí so sedavým spôsobom života alebo so zníženým záujmom o telesný pohyb. To často 
prispieva k vzniku nadváhy až obezity, ktoré v mnohých prípadoch podmieňujú vznik tzv. 
civilizačných, srdcovocievnych, metabolických, nádorových a iných ochorení. Obezita a 
nedostatok pohybovej aktivity nadobúdajú v Európe rozsah epidémie. Viaceré štúdie ako 
príčinu vzniku obezity popisujú skôr sedavý životný štýl než nadmerný príjem potravy, zvlášť 
s vysokým obsahom tukov. Z iných štúdií vyplýva, že je to individuálne, geneticky 
podmienené, že každý človek má vlastné stravovacie potreby, a že dobrý zdravotný stav 
možno dosahovať racionálnou výživou a udržiavať aj rôznymi cielenými stravovacími 
modelmi. Zároveň je dokázané, že s vekom stúpa modifikácia preferencií potrieb človeka 
s dôrazom na prevenciu (7). 

Dôkazy o tom, že zdravá výživa a primeraná pohybová aktivita predstavujú skutočný 
benefit pre dobré zdravie, vedie európske vlády k podpore a realizácii rôznych účinných 
preventívnych programov. Akékoľvek programy na národnej či európskej úrovni zamerané na 
telesný pohyb sa zhodujú v tom, že pre zdravie je akákoľvek pohybová aktivita lepšia ako 
žiadna.  

Európske krajiny zmobilizovali svoje sily a vytvorili vlastné stravovacie usmernenia 
FBDG (Food based Dietary Guidelines). Stravovacie usmernenia sú zamerané na kvalitný 
výber potravín a prípravu. Najobľúbenejším grafickým znázornením stravovacích usmernení 
FBDG je potravinová pyramída. Toto grafické znázornenie sa používa v mnohých krajinách 
ako je Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Španielsko a 
Švajčiarsko. Všetky sú založené na princípe poskytovania pomoci pri zdravom a vyváženom 
stravovaní, ktoré predchádza vzniku civilizačných ochorení. Všeobecné odporúčania zahŕňajú 
konzumáciu dostatočného množstva ovocia, zeleniny, rýb, komplexných sacharidov a 
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potravín s nízkym obsahom nasýtených tukov a soli. Použitie jednotlivých potravinových 
komodít v potravinových pyramídach a kruhoch zabezpečuje zahrnutie všetkých základných 
potravín a poskytuje pozitívne odporúčania, ako by sme sa mali stravovať, ako aj 
podrobnejšie informácie, aby sme nekonzumovali príliš veľké množstvo určitej potraviny. 
Európska pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie vytvorila pyramídu CINDI (na základe 
Celonárodného integrovaného programu intervencie proti neinfekčným chorobám). 
Špecifickosť tejto pyramídy spočíva v používaní farebných kódov, napríklad takých, aké sa 
používajú v schéme so semaforom. Zelená farba sa nachádza v základnej vrstve pyramídy 
(cereálie, ovocie a zelenina), a preto naznačuje, že tieto potraviny by mali tvoriť najväčší 
podiel jedálneho lístka. Mlieko a mliečne výrobky, mäso, ryby a vajíčka sa nachádzajú v 
oranžovej, strednej časti pyramídy. Oranžová farba znamená, že v rámci zdravej a vyváženej 
stravy je potrebné uvedené potraviny konzumovať striedmo. Červená sa nachádza navrchu 
pyramídy a zahŕňa tuky, oleje a cukry. Červená farba ľudí upozorňuje, aby sa tieto potraviny 
konzumovali len vo veľmi malom množstve (5). 

Je známe, že so stravovacími zvyklosťami človeka sa menia a výrazne korelujú i 
pohybové zvyklosti. Národné prehľady ukazujú, že len 20 – 30 % populácie má dostatok 
pohybu na zabezpečenie optimálnych zdravotných účinkov.  

Pohybová aktivita, cvičenie, fitnes sú najčastejšie používané termíny, s ktorými sa bežne 
stretávame, a ktoré sa nedajú jednoducho charakterizovať. Zväčša ide o kombináciu aerobnej 
kapacity, sily, rýchlosti, čulosti, koordinácie a reflektability, ktoré spolu určujú schopnosť 
osoby vykonávať pohybovú aktivitu vrátane činností súvisiacich s každodennými životnými 
úkonmi. 

Pohybová aktivita sa vzťahuje na všetky činnosti súvisiace s kontrakciou svalov, ktoré 
zvyšujú výdaj energie nad oddychovú úroveň (1). Hlavnými prispievateľmi takejto pohybovej 
aktivity sú každodenné činnosti, ktoré mobilizujú celé telo k pohybu a patria sem rôzne športy 
a voľnočasové aktivity, ale aj každodenné činnosti, napríklad domáce práce, nakupovanie, 
jazda na bicykli, chôdza do schodov, práca v záhrade a iné. Naopak cvičenie je riadená 
cieľavedomá pohybová aktivita so špecifickými cieľmi. Zahŕňa také aktivity, akými sú napr. 
rýchla chôdza, aerobik, kardiocvičenie, posilňovacie a naťahovacie cviky. Začlenením 
cieľavedomých cvičení získame to, čo potrebujeme k dosiahnutiu cieľa, napr. reguláciu 
hmotnosti. Avšak ak chceme schudnúť, je potrebné začleniť pravidelné cvičenie do 
každodenných činností. Pravidelné cielené cvičenie pôsobí v niekoľkých oblastiach: uvoľňuje 
svalové stuhnutie, posilňuje kostrové svalstvo, dochádza k väčšej tvorbe základnej kostnej 
hmoty, čím dochádza k osteoblastickej aktivite a kalcifikácii kostí. Ďalším faktorom, ktorý 
odlišuje cvičenie od všeobecnej pohybovej aktivity, je intenzita cvičenia. Väčšina výskumov 
pri skúmaní účinku pohybovej aktivity na zdravie odporúča strednú záťaž, ktorá sa pohybuje 
okolo 60 % a riadiť sa môžeme pulzovou frekvenciou. Interval vhodnej intenzity cvičenia 
a pulzovej frekvencie si možno jednoducho vypočítať na základe vzorca (220 – vek ) x 0,6 
alebo (180 – vek ) s pásmom ± 10 pulzov (tab. 1). Fitness je do značnej miery výsledkom 
úrovne fyzickej aktivity danej genetickými faktormi, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu vo 
vrcholovom športe.  
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Tab. 1. Srdcová frekvencia pri max. aerobnej kapacite a pri vybraných percentách max. aerobnej kapacity – 
podľa Sheparda 

VEK (roky) 
% 
aerobnej 
kapacity 

20 – 29 
muži          ženy 

pulzová 
frekvencia 

30 – 39 
muži           ženy 

pulzová 
frekvencia 

40 – 49 
muži         ženy 

pulzová 
frekvencia 

50 – 59 
muži           ženy 

pulzová 
frekvencia 

60 – 69 
muži         ženy 

pulzová 
frekvencia 

40 115           122 115           120 115            117 111            113 110            112 
60 141           148 138           143 136            138 131            134 127            130 
70 161           167 156           160 152            154 145            154 140            142 
100 195           198 187           189 178            179 170            171 162            163 

 
V r. 2008 boli pre obyvateľov Ameriky a EÚ pripravené nové návody na pohybovú 

aktivitu podporujúcu zdravie (tab. 2). Americké návody sú podrobnejšie v predpisoch 
minimálneho rozsahu pohybovej aktivity pre jednotlivé skupiny obyvateľstva. Návody EÚ 
vychádzajú všeobecne z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré majú 
voľnejší charakter (1, 2, 3).  

 
Tab. 2. USA a EÚ odporúčania pohybovej aktivity dospelým 

USA odporúčania EÚ odporúčania (podľa WHO, 3) 
Aspoň 150 minút týždenne mierne intenzívnej 
alebo 75 minút týždenne výrazne intenzívnej 
aerobnej aktivity 

Najmenej 30 minút miernej telesnej aktivity 5 dní 
v týždni alebo najmenej 20 minút intenzívnej 
aktivity 3 dni v týždni 

Každá aktivita má trvať najmenej 10 minút a má 
byť rozložená na celý týždeň 

Aktivita má byť sústredená do úsekov trvajúcich 
najmenej 10 minút 

Pre lepší úžitok by mali dospelí zvýšiť aerobnú 
aktivitu na 300 minút miernej aktivity alebo na 150 
minút intenzívnej aktivity týždenne. Dospelí by 
mali cvičiť aj posilňovanie svalov s miernou alebo 
vysokou intenzitou a 2 alebo viac dní precvičovať 
všetky hlavné svalové skupiny. 

Posilňovať svalstvo treba 2 až 3 dni v týždni 

 
Jednotlivé vládne a mimovládne organizácie, zdravotnícke orgány, školstvo, telovýchovné 

a turistické združenia, mnohé rôzne priemyselné odvetvia – tí všetci majú svoju úlohu pri 
podpore zdravšieho a aktívnejšieho životného štýlu obyvateľstva, a to od najútlejšieho až do 
pokročilého veku.  

Švédsko je jedna z krajín, kde sa pohybová aktivita dokonca terapeuticky predpisuje na 
recept. Takíto pacienti, ktorých súčasťou liečby chronického ochorenia je aj predpisovaná 
fyzická aktivita, zvládajú ochorenie a udržiavajú sa v dobrom zdravotnom stave celý život (6). 
Viac pohybu prináša väčší úžitok. Prejavuje sa na zlepšení telesného a duševného zdravia, na 
znížení rizika obezity a ochorení súvisiacich s nadváhou.  
 

Záver 

Začleňovanie pohybovej aktivity do bežného dňa pomáha udržiavať aktivitu a vychutnať 
si zdravší a šťastnejší život. Cielená pohybová aktivita je dobrá nielen pre zdravé srdce, má 
priaznivý účinok na stav kostry, ale pôsobí aj na zvyšovanie sebadôvery, prevenciu depresie, 
úzkosti a zmeny nálad a súvisí aj s dosahovaním vyššieho vzdelania (4).  
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Tularémia je známe ochorenie už niekoľko desaťročí. V súvislosti so zmenou životných 
podmienok a sociálnych vzťahov človeka sa pod tlakom environmentálnych zmien mení aj 
epidemiológia tularémie. 

Výskyt tularémie v prírode je daný predovšetkým existenciou infikovaných hlodavcov 
a článkonožcov cicajúcich krv (komáre, muchy, blchy, kliešte) – vektorov infekcie (6). 
Mechanizmus prenosu tularémie na človeka môže byť rôzny: 
− kontaktný – pri kontakte s chorými hlodavcami a ich výlučkami, 
− alimentárny – pri konzumovaní potravín a vody infikovaných výlučkami chorých 

hlodavcov i mäsa infikovaných zvierat, 
− aspiračný – pri spracovávaní obilných a krmovinových produktov, pri mlátení obilia, pri 

previevaní zrna, 
− transmisívny (inokulačný) – prostredníctvom krv cicajúceho hmyzu (15), 
− prenos z človeka na človeka nie je známy, avšak sú popísané laboratórne infekcie. Prenos 

z matky na dieťa dosiaľ nebol preukázaný (10). 

Aktivita prírodných ohnísk. Tularémia sa vyznačuje prírodnou ohniskovosťou nákaz so 

všetkými jej atribútmi: geografičnosťou − na území SR je to hlavne oblasť Záhorskej nížiny 
a východného Slovenska a sezónnosťou (1). Prírodným rezervoárom ochorenia sú drobné 
hlodavce, od ktorých sa nákaza šíri na väčšie hlodavce a iné voľne žijúce alebo domáce 
zvieratá. Baktéria bola izolovaná u viac ako 250 druhov zvierat (10). Podľa stupňa vnímavosti 
a citlivosti na F. tularensis môžeme zvieratá rozdeliť do troch skupín: 

− Vysoko vnímavé a vysoko citlivé zvieratá: zajac poľný, hraboše, škrečok poľný, ryšavky, 
ondatra pyžmová, myš domová, piskor, hrdziak hôrny; choroba má u nich vždy zhubný 
priebeh s generalizáciou, septikémiou a vysokou letalitou. 

− Vysoko vnímavé a málo citlivé zvieratá: potkan hnedý, veverica obyčajná, bobor vodný – 
dlhšie trvajúce vylučovanie pôvodcu z ich organizmu napomáha cirkulácii 
v medziepizootickom období. 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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− Málo vnímavé a málo citlivé zvieratá: ovce, psy, mačky, hovädzí dobytok, kozy a rôzne 
druhy vtákov – choroba často prebieha inaparentne – ako pramene nákazy majú malý 
význam. 

V medziepizootickom období prežíva pôvodca v článkonožcoch (1). Existujú dôkazy o 
prežívaní baktérií aj vo vodných tokoch v spolunažívaní s amébami. V oblasti Škandinávie sa 
môžu na tomto udržiavaní francisely uplatňovať bobry a v Severnej Amerike aj ondatry. 
V endemických regiónoch tularémie sa v sérach voľne žijúcich zvierat často vyskytujú 
protilátky proti F. tularensis (5). 

Migrácia rezervoárových jedincov podporuje rozširovanie ochorenia nielen pod vplyvom 
globálneho otepľovania, ale aj kvôli zániku pôvodných biotopov a adaptácii živočíchov na 
nové životné prostredie. Migrujúce živočíchy, ako napríklad vtáky, sú schopné roznášať 
pôvodcu ochorenia dvoma spôsobmi. Buď ako rezervoárový hostiteľ alebo ako prenášač 
artropódnych vektorov, akými sú kliešte (11). 

 
Obr. 1. Výskyt ochorení na tularémiu podľa prameňa nákazy a prenosu. Slovensko, 1997 – 2008 (7). 

 
Na našom území došlo k zmenám v dominancii prameňov nákazy a v spôsobe prenosu 

ochorenia. Analýza výskytu tularémie na západnom Slovensku v rokoch 1961 – 2004 
poukazuje na zmeny v epidemiológii tularémie. Kým v minulosti dochádzalo k prenosu 
tularémie najmä z poľných zajacov, v poslednom období stúpa podiel ochorení z iných 
prameňov nákazy (obr. 1), najčastejšie pri práci s kontaminovaným krmivom, stelivom a v 
prašnom prostredí so zvýšeným výskytom drobných hlodavcov. Tento fakt koreluje s 
výrazným poklesom ohnísk tularémie zajacov. Kým sa v 90. rokoch na západnom Slovensku 
zaznamenal výskyt 97 ohnísk takmer vo všetkých okresoch, s najväčším rozšírením v 
okresoch Trnava, Galanta a Nové Zámky a ojedinelé ohniská sa zachytili aj na strednom a 
východnom Slovensku, v ďalšom období (2000 – 2001) sa zaznamenal výskyt len štyroch 
ohnísk. V rokoch 2002 – 2008 veterinárna služba nediagnostikovala tularémiu u poľných 
zajacov (3, 8). V roku 2010 bolo 5 zo 63 vyšetrených vzoriek krvi zajacov pozitívnych na 
tularémiu (14). Dominantným prameňom nákazy v ostatnom období sú drobné hlodavce (7). 

Vektory. Článkonožce spôsobujú prenos ochorenia medzi divými zvieratami a prenášajú 
pôvodcu aj na človeka. Boli popísané nákazy po poštípaní ovadmi, komármi alebo bodavými 
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muchami (4). Vidiecke obyvateľstvo, najmä jednotlivci tráviaci čas v endemických oblastiach 
ako sú farmári, poľovníci, lesní pracovníci a rekreanti v prírode, sú najviac ohrození 
tularémiou (5). 

V strednej Európe sú dôležitými vektormi kliešte druhu Dermacentorreticulatus 
a Ixodesricinus. V prírodných ohniskách Českej republiky a Nemecka sa zaznamenala 2,1 až 
2,8 % premorenosť kliešťov franciselou. V USA (Utah, Nevada, Kalifornia) sa za najčastejší 
prenos považuje poštípanie bodavými muchami. V Rusku túto baktériu prenášajú komáre 
(Aedes, Culex a Anopheles) a kliešte Ixodes (5). 

Štúdie poukazujú na prenos patogéna bodavými muchami čeľade Tabanidae, ktoré sa 
nachádzajú takmer vo všetkých častiach sveta. F. tularensis bola detegovaná aj u najmenej 20 
druhov bĺch ôsmich rodov (napr. Ctenophthalmus, Malaracus, Pulex), pričom ich úloha v 
šírení nákazy nie je objasnená (13). 

Expozičné riziko. Zmeny v dominancii prameňov nákazy, v spôsobe prenosu v korelácii 
so sociálnymi podmienkami ovplyvnili epidemiologické charakteristiky tularémie na 
Slovensku, ktoré sa prejavili v:  
− poklese infekcií profesionálneho charakteru (zmeny v technológii poľnohospodárskej 

výroby), 
− vzostupe nákaz získaných pri trávení voľného času (v záhradách, v prírode) v letnom 

období, 
− náraste ochorení v nižších vekových kategóriách, 
− náraste pľúcnych a orálno-glandulárnych foriem ochorení (8). 

Vidiecka populácia a ľudia pohybujúci sa v endemických oblastiach, ako sú farmári, 
poľovníci, veterinári, turisti a lesní robotníci, sú najrizikovejšou skupinou (12). Boli popísané 
rôzne formy epidémií, napr. oroglandulárna forma u dôchodcov, ktorí pili tepelne neupravený 
jablčný mušt z opadaných jabĺk. Zaznamenala sa aj nákaza inhalačnou cestou pri sekaní 
trávnika, v ktorom sa pohybovali infikované zvieratá, alebo pri práci so senom či pri sekaní 
cukrovej repy kontaminovanej výlučkami hlodavcov (10). 

V rokoch 1997 – 2008 dochádzalo na Slovensku k prenosu tularémie najčastejšie 
medzi obyvateľstvom poľnohospodárskych oblastí. Porovnanie zastúpenia tularémie 
v sociálnych skupinách je na obr. 2 (7). 

Vysoké je aj riziko nakazenia u laboratórnych pracovníkov. Pred rokom 1970 bola 
incidencia laboratórne akvirovaných infekcií vysoká. Napríklad v jednom laboratórnom 
pracovisku s F. tularensis spp. tularensis bola incidencia tyfoidálnej tularémie 5,7 prípadov 
na 1 000 exponovaných zamestnancov. V podrobnejšej analýze sa zistilo 34 prípadov 
ochorenia, z toho 20 s respiračnými príznakmi (2, 9). K zníženiu výskytu takýchto infekcií 
prispelo zriaďovanie špecializovaných laboratórií s izolovanými mikrobiologickými boxmi, 
čiastočne aj informovanosť o rizikách ochorenia a použitie vakcíny LVS. 

Aby sa predišlo laboratórnym infekciám, v klinických laboratóriách sa už bežne takéto 
vzorky na kultiváciu neprijímajú. Odporúča sa, aby sa manipulácia s klinickými vzorkami a 
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kultúrami so suspektnou F. tularensis vykonávala v biologickom laboratóriu s tretím stupňom 
ochrany (9). 

 
Obr. 2. Proporcionálny výskyt tularémie podľa zamestnania / sociálnych skupín. Slovensko, 1997 – 2008. 
Profesné / sociálne skupiny: 1 – ženy v domácnosti, dôchodcovia, nezamestnaní; 2 – robotníci; 3 – žiaci 

a študenti; 4 – poľnohospodárski pracovníci; 5 – ostatní (7). 
 
Riziko bioterorizmu. Okrem svojho prirodzeného výskytu prináša F. tularensis veľké 

obavy zo zneužitia na bioteroristické účely. Extrémne nízke infekčné dávky, aerogénny 
prenos a možné fatálne následky, ju zaradzujú medzi potenciálne biologické hrozby. Po 
bioteroristickom útoku antraxom v USA v roku 2001 sa francisela začlenila podľa CDC 
(Center for Disease Control) do kategórie A biologických patogénov (2). 

Aerogénna expozícia predstavuje najväčšie riziko. Štúdie z 50. rokov na dobrovoľníkoch 
preukázali infekčnosť nízkeho počtu (10 – 50 baktérií – CFU) F. tularensis potrebných na 
vyvolanie ochorenia u ľudí. Výskyt respiračných foriem v populácii nám pripomína 
nebezpečenstvo tohto patogéna (16). 

Výskyt tularémie sa už zaznamenáva aj v ostatných skupinách obyvateľstva. Expozičné 
riziko je vyššie v endemických oblastiach západného Slovenska. Predbežné výsledky z našej 
prierezovej séroprevalenčnej štúdie u darcov krvi z východného Slovenska nám nepreukázali 
výraznú prítomnosť špecifických protilátok proti F. tularensis spp. Holarctica v zdravej 
populácii. Z celkovo vyšetrených 133 vzoriek bolo pozitívnych 5 v prvom kroku metódou 
ELISA za použitia vlastných proteínov, pričom konfirmačný test WESTERN BLOT (WB) 
potvrdil prítomnosť IgG protilátok iba v jednom prípade. Súhrn uvádzame v tab. 1. 

 

Tab. 1. Výskyt protilátok IgG proti F. tularensis spp. holarctica 

 

 
 
Záver 

Riziko tularémie sa vplyvom sociálnych zmien mení zo sporadických prípadov pracovnej 
expozície poľnohospodárskych pracovníkov v minulosti na riziko rekreačne akvirovaných 

Metóda pozitívne / celkový počet 

ELISA 5 / 133 
WB 1 / 133 
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infekcií. Postupne dochádza aj k zmenám charakteru prenosu nákazy, pričom je potrebné 
myslieť tak na možný prenos článkonožcami, ako aj na súčasnú reálnu hrozbu bioterorizmu.  
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Cieľom práce je zosumarizovať výskyt leptospiróz tak u nás, ako aj vo svete a poukázať 
na vplyv environmentálnych a sociálnych rizikových faktorov vplývajúcich na prenos tejto 
zoonózy v dôsledku meniacich sa klimatických podmienok a behaviorálnych zmien 
v populácii. 

Výskyt vo svete. Leptospiróza je najrozšírenejšou celosvetovou zoonózou vyskytujúcou 
sa na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy (1). Predstavuje globálny problém verejného 
zdravotníctva, pretože sa vyskytuje v zvýšenej miere v rozvojových aj v rozvinutých 
krajinách, v dedinských aj v mestských oblastiach, bez ohľadu na klimatickú oblasť (3). 
Výskyt je vyšší v tropickom ako v miernom podnebnom pásme. Príčinou sú lepšie podmienky 
(teplo, vlhko) pre prežívanie tohto patogéna vo vonkajšom prostredí (11).  

Za posledných 10 rokov došlo k vzplanutiu ochorenia v súvislosti s extrémnym počasím 
(cyklóny, záplavy) v Nikarague, Brazílii, Indii, Keni, Novej Kaledónii, v oblasti Thajska (tab. 
1). Celosvetovo sa odhaduje viac ako 500 000 prípadov leptospirózy ročne. Incidencia v 
niektorých oblastiach môže byť vyššia ako 975 prípadov na 100 000 obyvateľov (tab. 2). V 
niektorých oblastiach sa vyskytujú často ohniská nákaz po záplavách, ako tomu bolo na 
Filipínach v novembri 2009 (12, 17). Väčšina krajín v juhovýchodnej Ázii je endemických. V 
Indii je problémom od začiatku 20 storočia (12). Po záplavách v roku 2005 tam vzrástla 
incidencia ochorenia osemnásobne (6). V Českej republike sa evidoval prudký nárast počtu 
hlásených prípadov v roku 2002 asi 1 týždeň od začiatku povodní (11).  

Incidencia ochorenia je pravdepodobne výrazne podhodnotená predovšetkým pre klinický 
priebeh infekcie. Veľká časť prípadov prebieha asymptomaticky alebo mierne a nesprávne sa 
diagnostikuje ako viróza. V mnohých krajinách je takmer nemožné určiť presnú prevalenciu 
ochorenia (11). Výskyt leptospirózy je sezónny, podmienený sezónnym nárastom populačnej 
denzity rezervoárových druhov. V miernych oblastiach vrcholí v období leta a jesene (7). 
Vyššia incidencia a prevalencia sa zvyčajne pozoruje u mužov ako u žien. Niektoré štúdie 
naznačujú, že hoci aj deti sú exponované leptospirózou, prejavy klinických symptómov sú u 
nich zriedkavejšie (10).  

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Tab. 1. Vybrané prímorské oblasti s vysokou mierou incidencie leptospirózy (6) 

Krajina Incidencia na 100 000 obyvateľov 
ročne 

Seychely 101 
Nová Kaledónia 2,1 – 30 
Guyana 23 
Srí lanka 14 
Čína 7,1 

 
Tab. 2. Výskyt leptospirózy u ľudí vo vybraných štátoch podľa WHO (18) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Štát Incid. Počet Incid. Počet Incid. Počet Incid. Počet Incid. Počet 
Rakúsko 0,1 8 0,11 9 0,13 11 - - 0,19 16 
Belgicko 0,15 16 0,07 7 0,05 5 - - - - 
Bosna a 
Hercegovina 

1,03 39 0,82 31 0,66 25 0,64 24 1,3 49 

Bulharsko - - 0,21 16 0,12 9 - - 0,15 11 
Chorvátsko 0,88 39 1,42 63 0,52 23 0,48 21 0,93 41 
Česká republika 0,18 18 0,22 23 0,16 17 - - 0,39 41 
Estónsko 0,45 6 0,15 2 0,15 2 0,07 1 0,07 1 
Fínsko 0,09 5 0,04 2 0,15 8 - - 0 0 
Francúzsko 0,95 584 1,12 692 - - - - 0,71 446 
Gruzínsko 0,61 27 0,63 28 0,41 18 - - 1,65 72 
Nemecko 0,06 46 0,2 165 - - 0,11 92 - - 
Grécko - - 0,12 13 0,11 12 0,27 31 0,21 24 
Maďarsko 0,27 27 0,34 34 0,15 15 0,09 9 - - 
Írsko 0,05 21 0,54 23 0,69 30 - - 0,38 17 
Taliansko 0,01 8 0,08 45 - - 0,04 27 0,02 11 
Lotyšsko 0,22 5 0,09 2 0,13 3 - - 0,09 2 
Litva 0,15 5 0,18 6 0,06 2 - - 0,15 5 
Poľsko 0,02 6 0,03 12 - - 0,02 6 0,01 4 
Rumunsko 1,78 386 1,37 296 0,81 174 - - 0,83 179 
Rusko 0,45 645 0,49 699 0,43 616 0,35 495 0,26 366 
Srbsko 0,26 26 0,42 41 0,3 30 0,22 22 0,23 23 
Slovensko 0,41 22 0,33 18 0,42 23 - - 0,49 27 
Slovinsko 0,25 5 0,35 7 0,3 6 0,1 2 0,44 9 
Španielsko 0,15 65 0,01 3 0,01 5 - - - - 
Ukrajina - - 1,46 674 1,15 530 - - 1,39 632 

 
Vysokú séroprevalenciu možno zaznamenať v niektorých subtropických a miernych 

oblastiach, najmä v súvislosti s daždivým počasím a záplavami napr. v Číne, Francúzsku, 
Brazílii, čo poukazuje na riziko nákazy v rôznych lokalitách. Epidemiologické štúdie z 
alpskej oblasti Talianska popisujú 10 – 12 % séroprevalenciu leptospirózy u 
poľnohospodárskych a lesníckych pracovníkov. V tropickej časti Mexika sa zistila až 14,25 % 
séropozitivita u náhodne vybraných osôb. Séroprevalenčné štúdie naznačujú celosvetový 
výskyt subklinicky prebiehajúcej leptospirózy (12). Prejavy ochorenia varírujú v závislosti od 
infekčného sérovaru, veku, zdravotného stavu a imunologickej kompetencie pacienta (1). U 
zvierat sa v Slovenskej republike najvyššia séropozitivita pozoruje u psov a u hovädzieho 
dobytka (2, 4, 5). 

Predbežné výsledky z našej prierezovej séroprevalenčnej štúdie u darcov krvi 
z východného Slovenska naznačujú minimálne riziko expozície leptospirózou v tejto skupine 
ľudí. Vyšetrených bolo 133 sér vysoko špecifickým testom WESTERN BLOT za použitia 
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celobunkového lyzátu Leptospira pomona s rekombinantným proteínom ompL1. Nepreukázal 
sa výskyt špecifických antileptospiróznych protilátok triedy IgG v žiadnej z vyšetrovaných 
vzoriek (tab. 3). 

 

Tab. 3. Detekcia protilátok IgG proti L. pomona v kontrolnej skupine 

Diagnostická metóda Pozitívne / celkový počet  

WB 0 / 133 
 

Výskyt na Slovensku. Výskyt leptospirových ochorení na Slovensku sa sleduje od roku 
1949. Komplexná systematická surveillance sa uskutočňuje od roku 1970. Incidencia má 
klesajúcu tendenciu (8). Pokles incidencie má viacero príčin, najmä mechanizáciu 
poľnohospodárskych prác, lepšiu osobnú ochranu pri práci (pracovná obuv), meliorizačné 
zásahy, zvyšovanie hygienickej úrovne vidieckych domácností (zamedzenie prístupu 
hlodavcov, lepšie uskladňovanie potravín) a pod. (2). 

Do 70. rokov bolo hlásených priemerne 100 prípadov, na prelome 80. a 90. rokov to bolo 
približne 40 ochorení ročne. Podľa súhrnu surveillance z rokov 1986 – 2005 sa incidencia 
pohybovala v rozmedzí 0,5 až 0,8. Najčastejšie sa vyskytovala poľná horúčka (L. 

grippotyphosa), nasledovala Weilova choroba (L. icterohaemorrhagiae/copenhageni) a 
choroba pastierov ošípaných (L. pomona). Proporcia leptospirových ochorení u žien v 
domácnosti a dôchodcov bola 16,7 %, u poľnohospodárskych pracovníkov 15,4 %, v skupine 
žiakov a študentov 15,1 %, u pracovníkov v mäsopriemysle 10,8 % a u robotníkov 
(pracujúcich mimo továrne) 10 %. Pracovníci v teréne (šoféri, pracujúci vo výkopoch a pod.) 
tvorili 4 % postihnutých, pracovníci v lesníctve 2,2 %. Najväčšiu skupinu – 26,1 % – tvorili 
,ostatní (športovci, učitelia, lekári, nezamestnaní a pod.). Za uvedené sledované obdobie došlo 
k 12 úmrtiam na leptospirózu (2). 

Od roku 2005 sa pozoruje prevaha febrilnej a ikterickej formy. V etiológii sa uplatnili 
najmä L. grippotyphosa, L. icterohaemorhagica a L. sejroe. Údaje z epidemiologických 
anamnéz boli rozdielne v závislosti od roku výskytu, avšak dominoval kontakt s hlodavcami a 
ich výskyt blízko obydlí. Vo všeobecnosti sa viac prípadov evidovalo u osôb starších ako 45 
rokov.   

V priebehu roku 2010 bolo hlásených 27 ochorení (chorobnosť 0,5/100 000), čo je o 69 % 
ochorení viac ako v roku 2009 (16 ochorení) a v porovnaní s 5-ročným priemerom je výskyt 
vyšší o 18 % (4). Na rozdiel od minulých desaťročí sa už nepozoruje cyklický charakter 
chorobnosti podmienený menšími, ale aj väčšími epidémiami. K poslednému markantnému 
cyklickému vzostupu na našom území došlo v rokoch 1988 (u žiakov kúpajúcich sa v stojatej 
vode potoka v prírodnom ohnisku) a 1989 (nákaza pracovníkov od ošípaných na bitúnku. V 
súčasnosti je u nás výskyt sporadický (2, 8). Pomer ochorení mužov a žien je približne 3 : 1. 
Vekovošpecifická incidencia má dve typické maximá: v skupine 10- až 19-ročných a v 
skupine 50- až 59-ročných. 

Rizikové faktory a prenos. Leptospirózy súvisia s prírodnými faktormi (populačná 
dynamika drobných zemných cicavcov, stupeň ich premorenosti leptospirami a pod.) a 
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sociálnymi faktormi, ako sú napríklad profesionálna expozícia rezervoárovým zvieratám, 
pobyt vo voľnej prírode a iné (8). Človek sa nakazí priamym kontaktom alebo nepriamo 
prostredníctvom moču infikovaných zvierat, ktorý kontaminuje stojiská, rozbahnenú pôdu, 
pastviny, zdroje pitnej a povrchovej vody, krmivo a stelivo. Vstupnou bránou infekcie sú 
najčastejšie porušená koža a sliznice. Prenos je možný znečistenými rukami do úst alebo 
spojiviek, pitím kontaminovanej vody alebo pri kúpaní (dlhšie ponorenie vo vode), pri práci 
vo vlhkej hline. Zdokumentovalo sa niekoľko ohnísk leptospirózy po ingescii kontaminovanej 
vody z vodných zdrojov. Do úvahy prichádza aj aerogénny prenos a po pohryzení zvieratami. 
Interhumánny prenos prakticky neexistuje a ľudia sa na rozdiel od zvierat takmer nikdy 
nestávajú chronickými nosičmi (1, 7, 11). 

Environmentálne rizikové faktory – teplota a zrážky. Leptospiry sú schopné prežiť dlhšiu 
dobu pri vyšších teplotách a vo vlhkom prostredí. V dôsledku globálneho otepľovania sa 
predpokladá vzrastajúci nárast teplôt a tým zvýšená frekvencia výskytu prírodných katastrof, 
predovšetkým záplav tak v rozvinutých, ako aj v rozvojových krajinách. Tento fakt bude mať 
vplyv na geografické rozšírenie leptospír a širšie optimum podmienok na prežitie (6). Záplavy 
spolu s ďalšími prírodnými katastrofami predstavujú riziko infekčných ochorení narušením 
poskytovaných služieb, narušením infraštruktúry, vodohospodárskych a hygienických 
štruktúr, poškodením domov a tým zvýšením environmentálnej expozície k patogénom. V 
Indii, kde je výskyt leptospirózy po záplavách bežný, sa počas letných monzúnov predpokladá 
20 % nárast ochorenia (6, 11). 

V uplynulých rokoch sa čoraz častejšie stretávame s množstvom lokálnych záplav v 
rôznom období roka a na rôzne veľkom území aj v našich podmienkach (14). Nárast zrážok a 
povodní je teda úzko spätý s početnými vzplanutiami leptospiróz. Povodňová voda býva 
kontaminovaná leptospirami od hlodavcov a pri kontakte s ňou hrozí prenos nákazy. Riziko 
predstavujú evakuačné práce, upratovanie po povodniach, odstraňovanie záplavovej vody, 
bahna, aj samotný pobyt v postihnutých oblastiach pri nedodržiavaní hygienických zásad (11). 

Napríklad v rokoch 1997 a 2002, keď Moravu, Sliezsko, Čechy postihol nečakaný 
prírodný fenomén – katastrofálne záplavy rozsiahleho územia (zahŕňajúci aj prírodné ohniská 
tejto choroby), zvýšil sa počet hlásených a sérologicky potvrdených ochorení trojnásobne. 
Polovica mala priamu súvislosť so záplavami (kontakt s reziduálnou vodou, upratovanie 
bahna v pivniciach domov a pod.) v hlavných poľnohospodárskych oblastiach (15). Počas 
týchto povodní zomreli štyria ľudia infikovaní ťažkou formou leptospirózy (Weilova 
choroba), z toho dvaja záchranári pracujúci v záplavovom území (14). 

Zvieracie rezervoáre v prírodných ohniskách. Rezervoárom leptospiróz sú malé divo 
žijúce cicavce, najčastejšie lesné a poľné hlodavce (hraboše, myši, potkany), ktoré môžu 
preniesť infekciu na domestikované hospodárske zvieratá (bylinožravce, ošípané), psy a 
človeka. Človek sa môže nakaziť od rezervoárových zvierat – voľne žijúcich, aj od domácich 
zvierat, ktoré sú definitívnymi hostiteľmi (7, 11). Leptospiry sa izolovali takmer zo všetkých 
teplokrvných zvierat (12). 
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Za rezervoárov leptospirózy sa v prvom rade považujú hlodavce. Zvyčajne nevykazujú 
klinické príznaky, ale dochádza u nich k množeniu leptospír v obličkách a k následnému 
vylučovaniu do prostredia (1, 10). Kontakt s potkanmi sa popísal ako významný rizikový 
faktor infekcie za rozdielnych environmentálnych podmienok vrátane veľkých mestských 
komunít v Indii, Brazílii, Tokiu, malých ostrovných štátov (Nová Kaledónia) a plantáží jahôd 
v Nemecku (6). Podobne mnohopočetné regresné analýzy určili za najpravdepodobnejší 
rezervoár samca myši domovej (Mus domesticus). Veľmi vysoká séroprevalencia (okolo 
90 %) sa zistila u myší na Islande (12). 

V rokoch 1986 a 2005 sa najmä na území východného Slovenska detegovalo viacero 
aktívnych ohnísk leptospiróz a poodhalili sa niektoré zákonitosti ovplyvňujúce ich 
perzistenciu, aktivitu i prípadný vplyv na výskyt ochorení ľudí. V roku 2001 sa zistil zvýšený 
nárast ryšavky tmavopásej a súčasne sa pozoroval v tomto regióne aj nárast podielu 
humánnych leptospiróz typu pomona. Naopak, pokles denzity až depresia všetkých druhov 
drobných zemných cicavcov v roku 2003, sprevádzaný horúcimi a suchými letnými 
mesiacmi, mali za následok utlmenie epizootologického procesu leptospiróz vo všetkých 
sledovaných ohniskách na Slovensku. Odrazilo sa to v enormne nízkom výskyte hlásených 
humánnych infekcií (2). V súčasnosti sú prírodné ohniská na východnom Slovensku 
sérovarovo bohatšie a aktívnejšie ako prírodné ohniská na západnom a strednom území (8). 

Sociálne rizikové faktory. Zvýšené riziko leptospirózy je:  

− Vo vidieckych oblastiach hlavne u vidieckych poľnohospodárov s nižšou hygienickou 
úrovňou života. 

− V chudobných mestských štvrtiach, kde sú ľudia dlhodobo chudobní a žijú v zlých 
sociálno-ekonomických podmienkach s nedostatočnou hygienou a zdravotnou 
starostlivosťou. Polovica mestskej populácie v rozvojových krajinách nemá zabezpečený 
vodovod a teda príjem pitnej vody, odvoz odpadu, dostatočne spevnené cesty, kanalizácie 
či odvod dažďovej vody. Tieto okolnosti v spojitosti s vhodnými podmienkami na 
prežívanie leptospír v prostredí predstavujú vážny dopad na spoločenstvo. Podiel týchto 
skupín obyvateľstva však varíruje v rámci krajín (6, 17).  

− V nízko položených pobrežných oblastiach. Veľké mestá, ktoré sú z ekonomických a 
kultúrnych dôvodov situované blízko pobrežia alebo veľkých riek sú obzvlášť rizikové z 
hľadiska urbanizácie a záplav. Hladina morí stúpla od konca 50. rokov o 10 – 20 cm a 
predpokladá sa zdvihnutie o 45 cm do roku 2100 (9). 

− V malých ostrovných štátoch, kde sa predpokladá nárast teplôt a extrémnych zrážok. 
Nevýhodou je aj ich malá rozloha, obmedzené prírodné zdroje, vysoká populačná hustota, 
zlá infraštruktúra, závislosť na susedných krajinách a pod. Niektoré z týchto krajín (6) 
majú mimoriadne vysoký výskyt leptospirózy (Seychely, Guyana, Srí Lanka, Čína).  

Hygienické aspekty odpadov ako rizika. Odpadky a odpadové kanalizácie prispievajú k 
šíreniu hlodavcov. Odpadky môžu blokovať odvodné kanalizačné systémy, čím zhoršujú 
riziko záplav. Kontakt s odpadom a odpadovou vodou je podľa mnohých štúdií významným 
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faktorom prenosu leptospirózy predovšetkým v mestských oblastiach (6). V prípade 
nedostatočnej úpravy pitnej vody hrozí následne infekcia aj celým dedinám, mestám (16). 
Infikované potkaním močom, a teda leptospírou, môžu byť aj plechovky, čo sa potvrdilo vo 
viacerých prípadoch. Nápoje v plechovkách a iné potraviny sa skladujú v skladoch, ktoré sú 
často zaplienené hlodavcami a následne sa dopravujú k predajcom bez akéhokoľvek čistenia 
(5). 

Profesionálna expozícia. Profesionálna expozícia predstavuje okolo 30 – 50 % 
humánnych prípadov leptospirózy (11). Riziko je najvyššie u ľudí, ktorí pracujú vonku v 
kontaminovanom prostredí alebo priamo so zvieratami a ich produktmi, ako sú: chovatelia 
dobytka (pri kontakte s mŕtvym, abortovaným plodom, s infikovaným močom), chovatelia 
ošípaných (priamy kontakt s infikovanými zvieratami), poľnohospodári na poliach či v 
záhradkách (riziko infekcie od hlodavcov alebo ich moču), farmári (pitie vody 
kontaminovanej močom hlodavcov a iných zvierat, počas zavlažovania pôdy), pestovatelia 
ryže (zvlášť, keď pracujú bosí, hrozí prenos infekcie z hlodavcami alebo byvolmi 
kontaminovanej vody počas orby), veterinári, deratizéri, aj chovatelia domácich zvierat 
(exponovaní infikovanými chorými zvieratami alebo asymptomatickými nosičmi). Ďalej sú 
exponovaní pracovníci bitúnkov a mäsiari (pri porážke zvierat a manipulácii s orgánmi, napr. 
obličkami), pracovníci kanalizácií (z odpadovej vody), rovnako aj baníci, rybári, vojaci, 
poľovníci, turisti (z kontaminovanej vody, močarísk). V profesionálnom riziku sú aj 
laboratórni pracovníci podieľajúci sa na diagnostike leptospirózy či ľudia vo výskume v 
oblasti zoonóz (10, 16). 

Rekreačná expozícia. V období rekreačných aktivít sú zvýšené turistické a športové 
aktivity v prírode a vstup ľudí do prírodných ohnísk nákaz, čím stúpa riziko sezónnych 
ochorení, medzi ktoré patrí aj leptospiróza. Ak neberieme do úvahy profesionálne nákazy a 
infekcie počas povodní, čoraz častejšie sa stretávame s možnosťou infekcie leptospirami 
počas prevádzkovania letných vodných športov (13). Z praxe sú známe tieto cesty prenosu: 
− pri kúpaní v prírode (potoky, rybníky, rieky), 
− pri vodných športoch (plávanie, vodné lyžovanie, člnkovanie, kanoistika), 
− počas pobytu pri vode (športové rybárstvo, stanovanie pri vode), 
− pitie vody zo studničiek a potokov (turistika, jaskyniarstvo, horská cyklistika), 
− pri hrách detí na vlhkých priestranstvách (dvoroch) kontaminovaných močom psov, 

potkanov, ošípaných, 
− vo všeobecnosti je rizikový pobyt v lokalitách so zvýšeným výskytom hlodavcov (11, 13). 

V odbornej literatúre sa stretávame s popisom nákaz počas ,,adrenalínových“ športov ako 
je rafting, triatlon a pod. Napríklad počas splavovania rieky v Kostarike sa infikovalo 9 z 26 
športovcov. Rizikovým faktorom bola ingescia vody po páde do vody. Iná epidémia s 
akútnymi febrilnými príznakmi vypukla u atlétov po súťaži v triatlone v oblasti jazera Lake 
Springfield (USA), pričom sa ochorenie vyskytlo aj u ďalších osôb v profesionálnej a 
rekreačnej expozícii v danej oblasti (228 pacientov). Podobne sa objavila epidémia aj v 
Anglicku u športovcov súťažiacich v kombinovaných športových disciplínach zahŕňajúcich 
kanoistiku, jazdu na kajaku, prechádzanie jaskyňou a pod. (13). 
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Záver 

Napriek tomu, že v poslednom období došlo na našom území k poklesu výskytu ochorení 
na leptospirózu, riziko nákazy stále pretrváva. Dôkazom je vznik epidémií v rôznych 
oblastiach sveta vplyvom globálnych klimatických zmien. V našich podmienkach bude 
nevyhnutné zhodnocovanie epidemiologických rizík leptospiróz v súvislosti 
s frekventovanejším výskytom povodní v oblastiach prírodných ohnísk, ako aj s nežiaducim 
premnožením rezervoárových hlodavcov. 
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V posledných rokoch narastá záujem nášho obyvateľstva o rekreáciu a umelé kúpaliská, 
preto pri výbere vhodnej vodnej plochy zohráva významnú úlohu kvalita vody. Analýzy 
vypracovanej správy Európskej environmentálnej komisie (EEA) sa uverejňujú na webovej 
stránke spolu s mapami a tabuľkami s podrobnými informáciami o konkrétnych oblastiach 
vhodných na kúpanie. V roku 2008 sa počet monitorovaných oblastí určených na kúpanie 
zvýšil o 75. Z celkového počtu 21 400 oblastí na kúpanie monitorovaných v rámci Európskej 
únie sa dve tretiny nachádzajú na pobreží a zostatok tvoria oblasti pri riekach a jazerách. 
Prevažnú väčšinu pobrežných oblastí na kúpanie je možné nájsť v Taliansku, Grécku, 
Francúzsku, Španielsku a Dánsku, zatiaľ čo Nemecko a Francúzsko majú najvyšší počet 
vnútrozemských oblastí na kúpanie. Celková kvalita vody na kúpanie v EÚ sa od roku 1990 
značne zvýšila. Miera plnenia záväzných hodnôt (minimálne požiadavky na kvalitu) sa v 
období od roku 1990 do roku 2008 zvýšila z 80 % na 96 % v prípade pobrežných oblastí a z 
52 % na 92 % v prípade vnútrozemských oblastí na kúpanie. Od roku 2007 do roku 2008 sa 
miera plnenia zvýšila pri vnútrozemských (o 1,1 percentuálneho bodu), ako aj pobrežných 
oblastiach na kúpanie (o 3,3 percentuálneho bodu).  

Voda na kúpanie je každá tečúca alebo stojatá voda alebo jej časť, ktorú využíva veľký 
počet ľudí na kúpanie a v ktorej je kúpanie povolené alebo nie je zakázané. Prírodné 
kúpalisko je vyhradená prírodná vodná plocha a s ňou súvisiace prevádzkové plochy s 
vybavením tvoriace neoddeliteľný celok (10). Niektoré vybrané prírodné kúpaliská, oficiálne 
nazývané vyhlásená voda vhodná na kúpanie, sú predmetom hodnotenia kvality vody 
Európskou komisiou. Neznamená to však, že ostatné prírodné kúpaliská v SR nie sú vhodné 
na kúpanie. Kvalita vody na prírodných kúpaliskách musí vyhovovať požiadavkám, 
stanoveným nariadením vlády č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská. Predpis 
zodpovedá aj novej európskej smernici č. 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na 
kúpanie, ktorá bola prijatá 15. 2. 2006 a určuje základné požiadavky na prírodné kúpacie vody 
v Európskej únii. Smernica nahradila dovtedy platnú smernicu č. 76/160/EHS o kvalite vody 
na kúpanie a v období 2 rokov od jej prijatia mala byť plne transponovaná do právnych 
predpisov členských štátov EÚ.  

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Umelé kúpalisko je krytá alebo nekrytá stavba určená na kúpanie a s ňou súvisiace 
prevádzkové plochy s vybavením (5). Požiadavky na kvalitu vody na kúpanie na umelých 
kúpaliskách podrobne upravuje vyhláška MZ SR č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o 
požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská. Okrem 
rozsahu a frekvencie vyšetrenia kvality vody stanovuje i požiadavky na vybavenie a 
prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk, ktoré je povinný prevádzkovateľ kúpaliska 
zabezpečiť. V kompetencii orgánu na ochranu zdravia je monitorovať kvalitu vôd vhodných 
na kúpanie a zakázanie kúpania v danej lokalite pri zistení závažného, zdravie ohrozujúceho 
stavu vôd. V kompetencii orgánu na ochranu zdravia však nie je kontrola činnosti alebo 
obmedzenie činnosti pôvodcom znečistenia týchto vôd. Z tohto dôvodu je potrebná operatívna 
a účinná spolupráca rezortu ministerstva životného prostredia s rezortom ministerstva 
zdravotníctva, a to jednak z dôvodu ochrany zdravia ľudí, ako aj z dôvodu ochrany vôd 
a zachovania príjemného prírodného prostredia vhodného pre odpočinok a rekreáciu počas 
letných dní. Informácie o kvalite vôd vhodných na kúpanie v SR je možné získať na ÚVZ SR 
a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (http://www.uvzsr.sk). 

Riziká vzniku ochorení z kúpania hrozia najmä tam, kde nie je zabezpečená kvalita vody 
v prevádzke, nedostatočne sa vymieňa, upravuje a dezinfikuje počas návštevnosti klientmi. 
Ľudia sa pri kúpaní ponárajú, celá pokožka a dostupné sliznice sa dostávajú do priameho 
kontaktu s vodou. Rovnako je možné aj prehltnutie množstva vody, hlavne u malých detí. 
V súčasnej dobe je vo vode množstvo škodlivých látok a patogénnych mikroorganizmov. 
Pôvodcom je najmä antropogénna činnosť, ako je hromadenie komunálneho alebo 
priemyselného odpadu v blízkosti tokov, ktoré sa splachujú do nádrží. Svoj podiel na kvalite 
vody majú aj klienti, ktorí nepoužívajú sprchy pred vstupom do spoločných bazénov. 
Zdravotným rizikom sú infekčné ochorenia návštevníkov, ktoré pri kontakte vyvolávajú 
ochorenia u ostatných zdravých klientov (2). K prenosu patogénnych mikroorganizmov 
dochádza priamo (prenos kožných infekcií) alebo nepriamo cez kontaminované predmety 
(prenos plesní) (6). Toto všetko má vplyv na celkovú kvalitu vody na kúpanie, ktorá sa stáva 
zdravotne nevyhovujúcou v chemických, mikrobiologických a senzorických ukazovateľoch. 

Legionely 

Kúpaliská s vodnými atrakciami, ktoré súvisia s vznikom vodných aerosólov 
dostávajúcich sa do pľúc a teplé termálne bazény predstavujú zdravotné riziko pre 
senzitívnych jedincov. Legionely sa vyskytujú vo vodách s teplotou nad 23 ºC, vyhľadávajú 
vlhkosť a aj teplotu okolo 40 – 45 ºC, prežívajú vo vodovodnom potrubí a v sprchách. 
Kontaminovanou vodou alebo vodným aerosólom sa dostávajú do nosohltanu a do dýchacích 
ciest. Legionella pneumophila je baktéria spôsobujúca legionársku chorobu, ktorá je 
komplikovaná nebezpečným zápalom pľúc s 15 % letalitou, najmä u starších jedincov. 
Legionela je podobne ako chlamýdie vnútrobunkovým parazitom, rozmnožuje sa po vniknutí 
do bunky. U mladých legionela spôsobuje ochorenie známe ako pontiacka horúčka. Nie je 
nebezpečná a často sa prejavuje bolesťami svalov a horúčkou, bez napadnutia pľúc (1). 
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Staphylococus aureus 

Vo vode dlho prežíva aj Staphylococcus aureus, ktorý sa dostáva do vody len z organizmu 
kúpajúcich sa (9). Spôsobuje kožné vyrážky, infekcie rán, močových ciest, očí, zápaly ucha. 
Infekcia sa môže prejaviť až 48 hodín po kontakte s vodou. Je to grampozitívna baktéria 
nefekálneho znečistenia patriaca do rodu stafylokokov. Spôsobuje veľmi často rôzne infekcie 
od miernych zápalov kože a mäkkých tkanív až po život ohrozujúcu sepsu, syndróm 
toxického šoku a nekrotizujúce pneumónie (7). Patogenita baktérie je výsledkom produkcie 
toxínu (exfoliatívny toxín, enterotoxín). Infekcia sa rozširuje a prenáša cez kontakt s hnisom 
z infikovanej rany personálu alebo návštevníkov, pomocou uterákov a odevu.  

Pseudomonas aeruginosa 

Bazény poskytujú ideálne podmienky pre rozvoj Pseudomonas aeruginosa vzhľadom na 
teplé a vlhké prostredie, použité materiály a kúpajúcich sa, ktorí do vody prinášajú nutrienty. 
Pseudomonas aeruginosa je pôvodcom folikulitídy, infekcií močového a respiračného traktu, 
očnej rohovky, zápalu vonkajšieho ucha, infekcie rán, vyrážok. Produkuje aj enzýmy schopné 
poškodiť pokožku. Pri bežnej prevádzke akéhokoľvek bazénu dochádza k stálej 
mikrobiologickej, ale i chemickej kontaminácii bazénovej vody, pričom hlavným zdrojom 
znečistenia sú kúpajúce sa osoby. Z ich kože a slizníc sa do vody zmývajú baktérie, vírusy, 
plesne a kvasinky, prípadne i parazity. Koncentrácia mikroorganizmov závisí nielen od 
úrovne technického vybavenia, ale i od kvality úpravy bazénovej vody (13). Napr. preťažené 
a nedostatočne udržiavané filtre sú živnou pôdou pre rast mikroorganizmov, rovnako aj 
niektoré materiály, ako plasty, podporujú rast mikroorganizmov všeobecne (Pseudomonas 

aeruginosa zvlášť), najmä pri nedostatočnej údržbe, stagnácii vody a jej vyššej teplote. 
Chemická kontaminácia vody na kúpanie môže pochádzať z vody používanej na plnenie 
bazénov, z procesu úpravy vody, z povrchu kože, slizníc a vlasov návštevníkov a môže 
spôsobovať vznik tzv. vedľajších produktov dezinfekcie – trihalogénmetánov, chlorečnanov, 
trichloramínov. Evidujeme tri hlavné cesty expozície mikroorganizmami i chemickými 
látkami obsiahnutými v bazénovej vody. Prvá je ingesciou, teda priamym požitím, ďalšia 
inhaláciou, vdychovaním aerosólu, resp. prchavých látok a tretia dermálnym kontaktom 
a absorpciou kožou. K prenosu infekcie môže však dôjsť nielen vo vode samotnej, ale i 
v celom bazénovom areáli. 

Leptospiry 

Závažným ochorením získaným pobytom v bazénoch sú leptospirózy. Vstupnou bránou 
pôvodcu sú povrchové rany, odreniny, očná sliznica a sliznica úst alebo nosa (11). Ide o rod 
gramnegatívnych baktérií kmeňa spirochét vyskytujúcich sa v stojatých vodách, v bahne, 
jazerách alebo rybníkoch. Leptospirami sa najčastejšie nakazia návštevníci pri kúpaní 
v prírodnej vode alebo pri napití sa z prírodného zdroja, samozrejme, choroboplodné zárodky 
sa môžu vyskytnúť aj v iných vodných zdrojoch. Vodné zdroje sa kontaminujú hlodavcami 
alebo niektorými domácimi zvieratami. 
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Papilomavírusy 

Pri kúpaní v bazénoch sú najčastejšími pôvodcami vírusových ochorení enterovírus 
a adenovírusy, ktoré sa vylučujú hlienmi a stolicou z dýchacích ciest a majú schopnosť 
prežívať aj vo vodnom prostredí, na rozdiel od vírusov hynúcich vo voľnom prostredí. Medzi 
rizikové faktory infekcie papilomavírusom patria okrem sexuálneho prenosu napríklad 
verejné bazény, sprchy a posilňovne, čo sa potvrdilo pri prenose plantárnych bradavíc pri 
chôdzi na boso. Infekcia je možná vďaka schopnosti HPV prežiť mnoho mesiacov a pri 
nízkych teplotách bez hostiteľa. Infekcie vyvolané ľudským papilomavírusom – Human 

papillomavirus sa prejavujú tvorbou makroskopických lézií alebo zostávajú v subklinickej 
forme.  

Plesne, kvasinky, dermatofyty 

Plesniam sa darí všade tam, kde je teplo a vlhko, pretože takéto prostredie je pre ne 
ideálne. Zdravotné problémy však začnú vyvolávať, keď im iné poruchy v ľudskom 
organizme umožnia premnožiť sa. Napríklad pri oslabenej imunite či nesprávnej 
životospráve. Mikrobiológovia plesne rozdeľujú do troch skupín – kvasinky, plesne a 
dermatofyty. Zástupcovia každej skupiny môžu človeku škodiť a vyvolávať rôzne choroby. 
Najviac ich spôsobuje kvasinka Candida albicans (biela kvasinka) práve v podobe už 
spomínaných infekcií tráviaceho traktu, najmä hrubého čreva, močových ciest a pošvy. Lekári 
ju zvyčajne označujú ako kandidóza.  

Z veľkého počtu infekčných chorôb tvoria špecifickú skupinu choroby kože a jej adnexov 
vyvolané mikroskopickými hubami. Hubové infekcie ovplyvňujú zdravie populácie na celom 
svete od najstarších čias a udáva sa, že každý druhý človek na svete ochorie alebo príde do 
priameho styku s hubovou infekciou. Hubové nákazy môžu postihovať hociktorý orgán 
človeka a preto sú náplňou všetkých medicínskych odborov. Najčastejšími lokalitami infekcie 
človeka sú koža, vlasy a nechty. Infekcia postihuje podľa svetových štatistických údajov až 
1/5 populácie. Nepriaznivý trend narastajúcej chorobnosti na hubové infekcie ovplyvňujú 
predovšetkým spoločensko-ekologické faktory. Významnú úlohu v procese šírenia má 
koncentrácia obyvateľstva vo veľkých mestách, ale aj jeho migrácia súvisiaca s rozvojom 
turistiky v súvislosti s kúpaním. Hlavnými pôvodcami hubových infekcií sú keratinofilné 
vláknité huby – dermatofyty, ktoré sú vyvolávateľmi predovšetkým infekcie kože a nechtov. 
Prameňom infekcie je chorý človek. Infikované šupinky kože a úlomky nechtov odpadávajú z 
bosých nôh, prípadné iných častí tela chorých osôb a môžu infikovať zdravých jedincov. 

Cyanobaktérie 

Sinice alebo cyanobaktérie sú skupina baktérií schopných produkovať kyslík 
prostredníctvom fotosyntézy podobne ako rastliny (4). Sú to gramnegatívne, jednoduché, 
prokaryotické, fototrofné organizmy. Staršie sa označovali ako modrozelené riasy napriek ich 
prokaryotickej povahe, ktorá ich približuje viac k baktériám ako k rastlinám (3). Vyskytujú sa 
veľmi často vo vodnom prostredí, ale aj v pôde a neraz aj v extrémnych podmienkach, ako sú 
púšte či polárne oblasti. Fytoplanktón a zooplanktón nazývame spoločne planktón (organizmy 
vznášajúce sa vo vode). Ak sú tieto zložky v rovnováhe, je všetko v poriadku. Ak sa však 
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cyanobaktérie (sinice) premnožia, žijú na úkor ostatných a svoju prevahu majú poistenú 
produkciou toxínov: 

− hepatoxíny (vplyv na funkciu pečene), 
− neurotoxín a imunomodulanty (znižujú imunitu alebo naopak spúšťajú alergie, ekzémy, 

opuchy, alergickej nádchy a slzenie, astmatické záchvaty), 
− mutagény a genotoxíny (s vysokou potenciou stimulujú v 2. a 3. fáze karcinogény), 
− embryotoxíny (bol preukázaný ich vplyv nielen na plodnosť, životaschopnosť zárodkov 

rýb, ale aj na ľudský plod, na epidemiologickej úrovni boli preukázané vplyvy na 
možnosť potratu, vývoj plodu, mentálne a telesné defekty), 

− cytotoxíny (znemožnia správnu funkciu jednotlivých buniek), 
− lipopolysacharidy (spôsobujú hnačky a vracanie, bolesti brucha), 
− dermatotoxíny (umožňujú vznik kontaktnej dermatitídy, vyrážok, pľuzgierov, zápalov 

spojiviek a ďalšie problémy), 
− alergény. 

Toxíny siníc sú menej jedovaté ako bakteriálne toxíny (napr. botulotoxín), ale sú 
jedovatejšie ako toxíny rastlín, živočíchov a húb. Toxíny siníc môžu spôsobiť mnoho 
komplikovaných ochorení, najmä pri dlhodobom požívaní pitnej vody z nesledovaných 
zdrojov so sinicami alebo pri dlhšom kúpaní v nádrži so sinicami. Ich obsah vo vodách 
zvyšujú nedokonalé čistiarne odpadových vôd, chov dobytka, drenážne vody a erózie ornej 
pôdy. Živinou pre sinice je fosfor, ktorého zdrojom sú bežné pracie prostriedky (8).  

Iné zdravotné riziká 

Je dôležité eliminovať všetky potenciálne riziká v súvislosti s relaxom pri vode, ktoré by 
mohli jedinca ohroziť a znepríjemniť užitie si dní voľna v zdraví a pohode (12). 

 
Záver 

Kvalita vody na kúpanie má podstatný vplyv na zdravie kúpajúcej sa časti populácie. Za 
kvalitu vody na kúpanie a v súvislosti s vodou určenou na relax a rehabilitáciu zodpovedá 
prevádzkovateľ zariadenia. Ten vykonáva všetky opatrenia na splnenie požiadaviek na kvalitu 
vody v bazénoch a následne kontroluje aj ich dodržiavanie. V platných právnych predpisoch 
sú presne určené ukazovatele kvality vody na kúpanie, ich medzné hodnoty, rozsah 
a početnosť kontrol kvality vody na kúpanie. V poslednej dobe došlo k pozitívnemu trendu 
v kvalite vody na kúpanie v súvislosti s poskytovaním týchto služieb v zariadeniach 
a návštevníkom sú k dispozícii moderné zariadenia s rôznymi vodnými atrakciami 
a doplnkovými službami. Naďalej je ale potrebné hľadať novšie spôsoby úpravy bazénovej 
vody tak, aby kúpanie prinášalo kúpajúcim sa iba pozitívne účinky na ich zdravie. 
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Existencia modernej spoločnosti je nemysliteľná bez využívania elektromagnetických polí 
(EMP) slúžiacich vo veľkej miere na bezdrôtový prenos a šírenie informácií. Predmetom 
dlhodobého záujmu laickej i odbornej verejnosti sú vzájomné interakcie týchto polí s 
biologickými systémami, a to najmä z dôvodu enormného nárastu rôznych aplikácií, čo 
vyvoláva obavy z možného ohrozenia zdravia ľudí v populácii.  

Z pohľadu ochrany zdravia obyvateľstva sa stáva závažnou nadprodukcia elektrického 
smogu, ktorá súvisí najmä s veľkým nárastom mobilnej komunikácie. Verejnosť citlivo vníma 
informácie o účinkoch EMP a mobilnej komunikácie na zdravie občanov. Týka sa to najmä 
stožiarov základňových staníc vybavených anténovými systémami na šírenie signálu do 
okolia, ako aj samotných mobilných telefónov a bezpečnosti ich používania. Nemenej 
dôležité sú možné interakcie medzi mobilnými telefónmi a inými elektronickými prístrojmi, 
ktoré sa používajú napr. v zdravotníctve (kardiostimulátory, načúvacie prístroje atď.), 
prípadne v leteckej doprave. V práci sa zaoberáme otázkami nežiaducich biologických 
účinkov tohto druhu neionizujúceho žiarenia so zameraním na dodržiavanie preventívnych 
opatrení pred možným poškodením ľudského organizmu.  

Prudký nárast užívateľov mobilných telefónov vedie celosvetovo k rozširovaniu 
mobilného sieťového pokrytia krajín signálom. V roku 2003 dosiahlo toto pokrytie 61 % 
obývaného územia sveta a v roku 2010 bolo už pokryté obývané územie sveta na 90 %. 
Celosvetový nárast užívateľov mobilných telefónov od roku 2001 znázorňuje obr. 1 (10).  

                                                           

1 Práca je podporená z projektu Karcinogénne a toxické kovy v životnom a pracovnom prostredí, ITMS 
kód Projektu 26220220111 zo zdrojov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja (doc. Osina) a 
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0189-11" (prof. Jakuš).  

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Siete mobilných telefónov zahrňujú základňové stanice a mobilné telefóny. Úlohou 
základňových staníc je prijímanie signálov od jednotlivých účastníkov siete a ich 
odovzdávanie na ďalšiu základňovú stanicu alebo satelit. Každá základňová stanica 
zabezpečuje spojenie vo svojom vymedzenom okruhu – bunke. Susediace základňové stanice 
medzi sebou komunikujú bezdrôtovo, prostredníctvom rádiového signálu a súčasne sú 
napojené na linkovú telefónnu sieť. Ak sa užívateľ telefónu presúva z jednej bunky do druhej, 
hovor sa prenáša medzi základňovými stanicami bez prerušenia. Hustota základňových staníc 
závisí aj od konfigurácie terénu. Aby sa dostatočne zabezpečilo územné pokrytie signálom, 
musí sa zohľadňovať skutočnosť, že čím je terén hornatejší, tým je potrebné použiť väčší 
počet základňových staníc.  
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Obr. 1. Počet užívateľov mobilných telefónov na 100 obyvateľov v rokoch 2001 – 2011 (10) 
 
Mobilné telefóny sú nízko výkonové mikrovlnné prístroje, ktoré vysielajú a prijímajú 

signály zo siete základňových staníc umiestňovaných na stožiaroch, vodojemoch alebo 
výškových budovách. Siete mobilných telefónov pracujú v rôznych frekvenčných pásmach. 
V súčasnosti sa používa digitálny bezdrôtový komunikačný systém DECT (Digital European 

Cordless Telecommunications), ktorý pracuje vo frekvenčnom pásme 1 800 MHz. Na 
všetkých kontinentoch (s výnimkou Antarktídy) je rozšírená digitálna sieť 2. generácie GSM 
(Global System for Mobil Communications), ktorá pracuje na frekvenciách 900, 1 800, 2 100 
MHz, v Amerike na 800 a 1 900 MHz. Inováciou sú služby v sieti 3. generácie UMTS 
(Universal Mobile Telecommunication System), ktorá pracuje v pásme 2 GHz a umožňuje 
napr. sledovanie televízneho a rozhlasového vysielania priamo z mobilného telefónu, 
počúvanie hudby, rýchle pripojenie na Internet, môže fungovať i ako videotelefón a pod. (3, 
11).  

Predmetom celosvetových výskumov a experimentálnych štúdií vykonávaných v oblasti 
elektromagnetického (EM) žiarenia z mobilných telefónov sú účinky na centrálny nervový 
systém (mozog a miecha) oko, ucho, mužské zárodočné bunky atď. Sledujú sa subjektívne 
zdravotné ťažkostí obyvateľov a hodnotí sa aj možný karcinogénny a genotoxický účinok. 
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Skúmajú sa efekty in vitro aj in vivo, vypracovali sa dotazníkové štúdie profesionálne 
exponovaných osôb i obyvateľstva. Spoločným problémom vykonaných štúdií je ich náročná 
reprodukovateľnosť najmä z hľadiska zabezpečenia rovnakých testovacích podmienok (11).  

Pri používaní mobilného telefónu je EM vyžarovaním zasiahnutá najmä hlava, krk, oko a 
ucho, kde sa časť z vyžarovanej energie absorbuje do hĺbky 1 – 2 cm v blízkom tkanive (obr. 
2), (14).  

 
 

Obr. 2. Schematické znázornenie EMP vyžarovaného z mobilného telefónu (14). 
 
Normy, ktoré definujú vystavenie ľudského organizmu pôsobeniu rádiových vĺn 

vysielaných mobilnými telefónmi používajú meraciu jednotku tzv. špecifickú mieru absorpcie 
(SAR – Specific Absorption Rate). SAR meria a vyjadruje množstvo energie rádiových vĺn 
absorbovaných ľudským telom počas používania prístroja.  

Maximálna prípustná hodnota SAR nemá presiahnuť 2 W/kg. Pri frekvencii vyžarovania 
vo frekvenčnom rozsahu 10 MHz – 10 GHz sa prípustná hodnota SAR pri ožiarení celého tela 
udáva do 0,08 W/kg, pri ožiarení hlavy a trupu do 2 W/kg a pri ožiarení lokálnom (len ruky 
alebo nohy) do 4 W/kg (6, 7). Od roku 1999 zaviedli v Amerike a neskôr aj v Európskej únii 
povinnosť zverejňovať hodnoty EM žiarenia na obale mobilných telefónov. Testy SAR sa 
vykonávajú v podmienkach, keď mobilný telefón vysiela v najvyššom výkonovom stupni. V 
bežnej prevádzke môže byť skutočná úroveň SAR menšia ako je maximálna úroveň. Je to z 
toho dôvodu, že mobilný telefón je konštruovaný na používanie v rôznych výkonových 
stupňoch a využíva len toľko výkonu, aký treba na dosiahnutie spojenia so základňovou 
stanicou. Vo všeobecnosti platí, že čím bližšie k základnej stanici, tým nižší je vysielací 
výkon telefónu. Pri testovaní rôznych typov mobilných telefónov sú výrobcovia povinní 
udávať aj hodnotu SAR. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od požiadaviek krajiny, od 
frekvenčného pásma, ako aj v závislosti od používaného typu prístroja a charakteru 
telefonovania v tienených, príp. v otvorených priestoroch (11). 

 Pre názornosť uvádzame informatívny prehľad veľkosti absorbovanej energie (SAR) pri 
vyžarovaní z rôznych modelov mobilných telefónov v Európe. Najvyššia hodnota SAR (1,80) 
sa zistila pri modeli prístroja Sony Ericsson T650 a najnižšiu SAR (0,20) mal mobilný telefón 
Samsung F210 (tab. 1) (16). 
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Tab. 1. Vybrané modely mobilných telefónov v Európe s najvyššou a najnižšou SAR (16)  

Výrobca a model 
mobilného telefónu 

Najvyššia SAR  
W/kg) 

Výrobca a model 
mobilného telefónu 

Najnižšia SAR 
 (W/kg) 

Sony Ericsson T650  1.80 Samsung F210 0,20 
Sony Ericsson W880i  1.45 Nokia 6267 0.31 
Nokia E51 1.40 LG KE970 Shine, LG KU970 0.43 
Sony Ericsson W950i  1.35 Nokia 6290 0.47 
Sony Ericsson Z610i  1.32 Samsung U600 0.48 
Sony Ericsson K810i  1.31 Nokia 8800 0.50 

 
Tepelný účinok EM žiarenia mobilných telefónov vyvoláva v tkanive zvýšenie vnútornej 

teploty približne o 0,1° C pri 12 – 20 min telefonovaní s následným zvýšením rýchlosti 
pohybu molekúl a zvýšením tvorby katiónov a aniónov v tkanivách, s rotáciou dipólov 
molekúl až s vibráciou molekúl. Výsledkom tohto procesu je rozrušenie chemických väzieb 
s možnou denaturáciou bielkovín. Ako hranica, po prekročení ktorej sa prejavuje tepelný 
efekt, sa uvádza intenzita EM žiarenia 100 W/m (15). Najzávažnejším dôsledkom týchto 
dejov v biologickom systéme je tepelná denaturácia koloidov vedúca k poškodeniu, príp. až 
ku ich úplnej deštrukcii (napr. očná šošovka a vznik katarakty, príp. poškodenie sietnice a 
rohovky; poškodenie zárodočného epitelu reprodukčných orgánov u muža, poškodenie 
Cortiho orgánu vnútorného ucha, príp. ušnice spojené s pocitmi tepla v zvukovode alebo za 
ušnicou atď.). Predpokladá sa, že nemierne dlhodobé používanie mobilného telefónu 
mechanizmom tepelného účinku (príp. aj v kombinácii s netepelným účinkom EMP) môže 
poškodiť najmä oko a vnútorné ucho (11). Pri skúmaní vplyvu na oko sa zistilo zvýšenie 
počtu prípadov poškodenia šošovkového puzdra (kapsulopatia) u manažérov pri excesívnom 
mobilnom telefonovaní (17). Okrem toho množstvo energie vyžarovanej mobilným telefónom 
a absorbovanej okom sa môže zvýšiť odrazom od dlane ruky držiacej telefón. Zvýšenie 
absorpcie v oku môžu spôsobiť aj okuliarové rámy, príp. masívne náhrdelníky, či kovové 
náramky, ktoré pôsobia ako smerové antény.  

Veľmi závažným tepelným účinkom mobilných telefónov je vplyv na zárodočný epitel 
reprodukčných orgánov u muža. Doterajšie štúdie vykonané s cieľom zistiť možnú súvislosť 
medzi vplyvom EM žiarenia a mužskou plodnosťou potvrdili, že dlhodobé nosenie mobilných 
telefónov najmä vo vrecku nohavíc negatívne ovplyvňuje kvalitu spermií. Rovnaký účinok 
môže spôsobiť aj dlhodobá práca s notebookom položeným v oblasti lona užívateľa. 
Následkom môže byť mužská neplodnosť s poklesom počtu, pohyblivosti a životaschopnosti 
spermií a zmenou ich morfológie (1).  

Vplyv mobilnej komunikácie na ucho sa sledoval u ľudí. V písomníctve sa uvádza 
zvýšenie teploty v scala vestibuli vnútorného ucha po neprerušovanej hodinovej expozícií EM 
žiareniu z mobilných telefónov o 0,06 °C (2). V experimentálnych štúdiách u ľudí 
(dobrovoľníkov) krátkodobé telefonovanie neovplyvnilo významne sluchové funkcie. U 
niektorých sa vyskytli subjektívne sluchové poruchy, ktoré vnímali ako tinitus, príp. ako 
bzučanie alebo klopavý zvuk (11). Iní autori konštatujú, že pocity tepla vo zvukovode a v 
okolí ušnice sú len nepríjemné a nemajú negatívny dopad na sluch, pretože sa nepotvrdilo 
merateľné zhoršenie sluchu ako následok tepelného účinku v súvislosti s používaním 
mobilného telefónu (3, 4).  
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Netepelné účinky po expozícií EM žiarením nespôsobujú vzostup teploty tkaniva, ale sú 
podmienené interakciou EMP s bunkovými membránami tkanív. Predpokladá sa, že pulzný 
charakter vyžarovania z mobilných telefónov je pre organizmus oveľa škodlivejší ako tepelné 
účinky. Tieto krátke impulzy môžu v tele vyvolávať elektrické prúdy, ktoré následne menia 
biologické vlastnosti bunkových membrán (permeabilitu), následkom je zmena dráždivosti 
bunkových membrán, chybné otváranie a zatváranie bunkových kanálov, nefyziologické 
presuny iónov Na+, K+ , Cl- a Ca2+ a tým aj nastavenie iných elektrických charakteristík 
pokojového a akčného potenciálu. Následkom týchto dejov môže byť napr. zníženie sekrécie 
melatonínu, zmeny v regionálnom prietoku krvi v mozgu s následným porušením 
hematoencefalickej bariéry s funkčnými až organickými poruchami mozgu, či možný rozvoj 
nádorových ochorení, najmä pri dlhodobej expozícii. Pri hľadaní vhodných experimentálnych 
metód sa ukázalo, že metodika zisťovania variability srdcovej frekvencie (odporúčaná ako 
funkčný test vegetatívneho nervového systému) je vhodná aj na posúdenie vplyvu EM 
žiarenia z mobilných telefónov (15). V ľudskej populácii existuje aj skupina ľudí trpiacich 
syndrómom EM hypersenzitivity, ktorý sa dáva do súvislosti s netepelnými účinkami 
rádiofrekvenčných polí.  

Zložitým problémom je EM interferencia. Dochádza k nej vtedy, keď EM vlny 
vyžarované elektronickým zariadením (napr. mobilným telefónom, príp. ďalšími 
elektronickými prístrojmi používanými najmä v domácnosti, v priemysle i v medicíne) 
ovplyvňujú normálnu funkciu iného elektronického zariadenia. Od zavedenia mobilnej 
komunikácie lekár vždy zvažuje používanie mobilného telefónu u pacienta s implantovaným 
kardiostimulátorom. Ukázalo sa, že zistená interferencia mobilného telefónu a 
kardiostimulátora je priamo úmerná výkonu vysielača v mobilnom telefóne. Výsledok 
interferencie závisí aj od iných faktorov napr. od konštrukcie kardiostimulátora, od stupňa 
jeho odrušenia, typu použitej elektródy a ďalších technických faktorov (11). Švédski 
výskumníci predpokladajú, že po viac ako 10 ročnom používaní mobilného telefónu sa 
preukázateľne zvýšilo riziko vzniku gliómu a astrocytómu na strane hlavy, kde sa mobilný 
telefón prikladal (5). 

Často sa diskutuje i o subjektívnych zdravotných príznakoch (bolesť hlavy, únava, 
nespavosť, vplyv na kognitívne funkcie, tinitus, pocit tepla v zvukovode a iné) 
vyhodnocovaných dotazníkovými štúdiami nielen u užívateľov mobilných telefónov, ale aj u 
osôb bývajúcich v blízkosti základňových staníc mobilných telefónov (11 – 13, 18). Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO) poukazuje na negatívny vplyv mobilnej komunikácie aj na 
inú súčasne vykonávanú činnosť (napr. telefonovanie z mobilného telefónu u vodičov 
motorových vozidiel), keď sa potvrdilo výrazné predĺženie reakčného času na podnety z 
okolia a spomalilo sa rozhodovanie vodičov (19).  

Najväčšiu medzinárodnú retrospektívnu štúdiu vplyvu mobilných telefónov na ľudské 
zdravie INTERPHONE koordinovala Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim 
žiarením (ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 
v spolupráci s WHO. Cieľom štúdie bolo zistiť súvislosť medzi viac ako 10-ročným 
používaním mobilných telefónov a incidenciou nádorov v mozgu, najmä gliómov a 
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meningeómov, rovnako aj nádorov sluchového nervu a nádorov príušnej žľazy. Táto štúdia 
prebiehala v trinástich krajinách sveta u dospelých jedincov vo veku od 30 – 50 rokov. Závery 
tejto štúdie viedli k zaradeniu rádiofrekvenčného EM žiarenia ako možného karcinogénu pre 
človeka (8, 9).  

Vzhľadom na aktuálnosť problematiky v rámci ochrany verejného zdravia pred možnými 
negatívnymi účinkami EM žiarenia z mobilných telefónov je potrebné zdôrazňovať dôležitosť 
dodržiavania nasledovných preventívnych opatrení (11): 

− pri výbere modelu mobilného telefónu je dôležitým kritériom hodnota SAR, ktorá sa 
uvádza často len na obale (škatuli) prístroja. Čím je hodnota SAR nižšia, tým nižšie je 
vyžarovanie mobilného telefónu, 

− nepoužívať mobilný telefón v uzavretých priestoroch (napr. metro, stavby so 
železobetónu, vlak, výťah atď.), kde sa uplatňuje efekt Faradayovej klietky, znižuje sa 
úroveň prijímaného signálu a zvyšuje sa vyžarovanie z mobilu, 

− neodporúča sa nosenie mobilného telefónu na opasku kvôli možnému vplyvu na mužské 
zárodočné bunky a orgány v oblasti brucha a panvy, 

− u detí a mládeže je potrebné výrazne obmedziť čas používania mobilného telefónu, 
− u pacientov s implantovaným kardiostimulátorom nepoužívať prístroje s veľkým 

vysielacím výkonom, mobilný telefón držať čo najďalej od kardiostimulátora, t.j. 
najmenej 10 – 15 cm, 

− neprikladať mobilný telefón tesne na ucho a pri dlhšom telefonovaní meniť jeho polohu z 
pravej strany na ľavú a naopak, 

− počas jazdy autom netelefonovať mobilným telefónom, 
− v nemocniciach i v lietadlách mobilný telefón vypnut, 
− mobilný telefón na noc vypnúť alebo prepnúť na režim „lietadlo“,  
− minimalizovať komunikáciu mobilným telefónom na nevyhnutný čas, využívať viac SMS 

a pri dlhej komunikácií použiť hands-free set.  

Je veľmi pravdepodobné, že počet užívateľov mobilných telefónov sa bude neustále 
zvyšovať a preto môže byť zdravie obyvateľstva ohrozené rizikami účinkov EM žiarenia z 
mobilných telefónov. Preto je nevyhnutné nepodceňovať možnú hrozbu účinkov EMP na 
ľudský organizmus, aktívne edukovať najmä rodičov detí základných škôl, tínedžerov na 
stredných školách, kde sa použitie mobilných telefónov využíva nielen na komunikáciu, ale aj 
na zábavu. Je nevyhnutné, aby sa verejní zdravotníci aktívne zapájali do riešenia 
problematiky mobilnej komunikácie, a tým prispievali k ochrane verejného zdravia. 

 
Záver 
V roku 2011 klasifikovala WHO v spolupráci s ICNIRP rádiofrekvenčné EM žiarenie ako 

možný karcinogén typu 2 B (8). Aj keď doposiaľ neexistujú dostatočné dôkazy o jeho 
karcinogénnych účinkoch na ľudský organizmus, nemožno ich vylúčiť.  

Podľa WHO je pravdepodobné, že expozícia EM poliam predstavuje zdravotné riziko a je 
treba vytvárať medzinárodné usmernenia a národné bezpečnostné normy pre EM polia na 
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základe súčasných vedeckých poznatkov s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia obyvateľstva, 
najmä detí a mládeže.  
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Nedostatok zdravotníckych pracovníkov patrí medzi dlhodobé problémy zdravotníctva. 
Problém spája viac i menej hospodársky vyspelé krajiny. Časť zdravotníckych pracovníkov 
preto pracuje v krajinách iných, než sú tie, ku ktorým štátoobčiansky prináležia. Migrácia 
zdravotníckych pracovníkov má viaceré dôvody. Trh pracovných síl v Európskej únii (v 
ďalšom texte EÚ) je vo všeobecnosti jednou z priorít eurointegračného procesu a európske 
inštitúcie dlhodobo pôsobia na vytvorenie legislatívneho prostredia, ktorý by túto flexibilitu 
pracovných síl (podobne ako v prípade tovarov a služieb) umožnil. Takýmto právnym 
predpisom je najmä Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní. Zdravotnícke 
povolania patria medzi regulované povolania v zmysle Smernice Rady 89/48/EEC z 21. 
decembra 1988, ktorá ustanovila pravidlá uznávania vyššieho odborného vzdelania a 
kvalifikácie. 

Migrácia zdravotníckych pracovníkov medzi členskými krajinami EÚ je realitou. Realitou 
sa stáva aj príchod zdravotníckych pracovníkov z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. 
Už aj Slovensko je krajinou s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov v určitých 
odbornostiach, resp. v určitých zdravotníckych povolaniach.  

Aktuálna právna úprava problematiky ekonomickej migrácie v SR zatiaľ neobsahuje 
inštitúty, ktorých cieľom by bolo výraznejšie uľahčenie uspokojovania dopytu po pracovnej 
sile v SR zdrojmi zo zahraničia. Pracovnoprávne postavenie cudzích štátnych príslušníkov 
upravuje celý rad zákonov. Pobytový status a prístup na trh práce rieši najmä zákon č. 
48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (2).  

V našej práci sa chceme zamerať na vybrané otázky uplatnenia cudzincov 
v zdravotníctve. Nemožno povedať, že diskriminácia je slovenský problém. Diskriminácia je 
univerzálny fenomén, vyskytuje sa v rôznych spoločnostiach, sektoroch a odvetviach, 
v rôznych sociálnych prostrediach. Týka sa aj osôb, ktoré pracujú v zdravotníctve.  

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Zákaz diskriminácie a pracovnoprávne vzťahy 

Okolo zásady rovnakého zaobchádzania sa v právnom poriadku vyspelých krajín 
sformovala tzv. antidiskriminačná legislatíva. Jej zmyslom je riešiť právnymi prostriedkami 
rozpor, keď síce existuje formálna rovnosť vyjadrená tým, že zákon priznáva rovnaké práva 
všetkým obyvateľom, zároveň ale existuje faktická nerovnosť ako problém určitých 
sociálnych kategórií obyvateľov tieto práva skutočne využívať. Diskriminácia je opakom 
rovnakého zaobchádzania, je to zaobchádzanie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé 
a je neopodstatnené (t.j. neexistuje pre tento rozdiel objektívny dôvod). 

Diskriminácia ako sociálny jav môže byť uvedomená a zámerná, alebo nevedomá. Často 
je založená na predsudkoch. Diskriminácia sa vo všeobecnosti v spoločnosti vyskytuje na 
troch úrovniach: 

− na úrovni celospoločenskej, 

− na úrovni organizácie (vzťah organizácia – pracovník) 

− na úrovni interpersonálnej (medziľudské vzťahy v zdravotníckom zariadení). 

Zásada rovnosti, ktorú garantuje Ústava SR, je spolu s antidiskriminačnou legislatívou EÚ 
včlenená do podoby antidiskriminačného zákona. Je ním zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom 
zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v platnom znení (v ďalšom texte ADZ). 

Podľa platnej právnej úpravy je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského 
vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného 
postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, 
jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, 
rodu alebo iného postavenia. Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva aj v 
prijímaní nevyhnutných opatrení na ochranu pred diskrimináciou, ako stanovuje ADZ. 

V pracovno-právnych vzťahoch, v obdobných vzťahoch a v právnych vzťahoch s nimi 
súvisiacich je jednoznačne určený rozšírený okruh dôvodov zakázanej diskriminácie 
(chránené dôvody), medzi ktoré patrí rasový, národnostný alebo etnický pôvod. Zákaz 
diskriminácie z dôvodu príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine a farby pleti 
umožňuje poskytnúť širšiu ochranu možným obetiam diskriminácie (1, 6).  

Odborníci na problematiku zdôrazňujú, že s diskrimináciou z určitého dôvodu sa v 
reálnom živote môže stretnúť aj osoba, ktorá v skutočnosti konkrétnu charakteristiku nemá a 
k znevýhodneniu došlo na základe mylnej domnienky o existencii takéhoto dôvodu. ADZ 
jednoznačne určuje, že pri posudzovaní, či ide o diskrimináciu alebo nie, sa neberie do úvahy, 
či dôvody, ktoré k diskriminácií viedli, vychádzali zo skutočnosti alebo mylnej domnienky 

(6). 

Diskriminačné správanie môže mať viacero foriem, ktoré sú opísané v § 2a ADZ. Keď 
niekto s človekom zaobchádza menej priaznivo len preto, že je cudzím štátnym príslušníkom, 
dopúšťa sa priamej diskriminácie. Nepriamou diskrimináciou môže byť nejaký predpis, 
rozhodnutie, pokyn alebo aj zaužívaný postup, ktorý bez objektívnej príčiny znevýhodňuje 
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nejakého človeka alebo určitú skupinu ľudí, hoci na prvý pohľad nie je proti nikomu 
namierený (1). Diskriminácia cudzincov môže mať podobu prekážok v sociálnom prostredí, 
napr. v dostupnosti práce, informácií, vzdelávania, a pod.  

Podľa slovenského antidiskriminačného zákona je jednou z foriem diskriminácie aj 
obťažovanie. Obťažovanie sa vzťahuje na konanie, keď niekto s človekom zaobchádza 
nepríjemne, urážlivo, ponižujúco, lebo má nad ním moc, alebo právomoci rozhodnúť o 
veciach dôležitých pre jeho život (1). Obťažovanie je na úrovni smerníc EÚ definované ako 
forma diskriminácie, keď dochádza k nežiaducemu správaniu súvisiacemu s niektorým z 
chránených dôvodov, s úmyslom alebo následkom porušenia dôstojnosti osoby a vytvorenia 
zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, pokorujúceho alebo urážajúceho prostredia (6). 
Príkladom môže byť ponižujúce zaobchádzanie s pracovníkom v zdravotníckych zariadeniach 
zo strany nadriadeného alebo ďalších zamestnancov – kolegov. Ďalšou formou diskriminácie 
je sexuálne obťažovanie, ktorého obeťou môžu byť rovnako ženy aj muži.  

ADZ ďalej rozlišuje pokyn a nabádanie na diskrimináciu. Je protiprávne niekomu 
prikazovať, aby iného človeka diskriminoval, alebo niekoho na takéto správanie nahováral. 
Osobitne zákonná úprava spresňuje neoprávnený postih, s cieľom chrániť pred potrestaním 
osobu, ktorá sa sťažuje na diskrimináciu na kompetentných miestach, alebo sa obráti na súd 
so žalobou, prípadne toho kto svedčí v prospech niekoho, kto bol diskriminovaný.  

Medziľudské vzťahy v zdravotníckych zariadeniach a možná diskriminácia 

Problematika diskriminácie úzko súvisí nielen s xenofóbiou a intoleranciou, ale aj 
s otázkami šikany na pracovisku (mobbingu a bossingu). Tú je možné čiastočne subsumovať 
pod antidiskriminačnú legislatívu (právne kvalifikovať ako obťažovanie) – osoba, ktorá sa 
dopúšťa diskriminácie, má podľa ADZ moc alebo právomoci, poskytuje služby či predáva 
tovary pre iných/iné, alebo sa pohybuje spolu s inými v určitom uzavretom prostredí, kde sú 
ľudia navzájom od seba istým spôsobom závislí. 

Práve vo veľkých organizáciách, kde vládne stres a tlak termínov, býva častá výmena 
názorov medzi kolegami. Rýchlo sa tvoria skupinky a vznikajú rozličné nedorozumenia (4). 
Zdravotnícki pracovníci vykonávajú prácu, ktorá je spojená s veľkou zodpovednosťou 
a denne sú konfrontovaní s možnosťou chyby. Podobne ako v iných pracovných kolektívoch 
existuje možnosť prejavov agresie.  

Medzi typické príčiny mobbingu zaraďuje napr. Huberová (4) stres z preťaženia alebo zlej 
organizácie práce, jednotvárnosť a nudu, konkurenčný tlak a strach z nezamestnanosti, zlý 
štýl riadenia. Príčiny ale môžu byť voči zdravotníckemu zariadeniu vonkajšie (reforma 
zdravotníckeho systému, rušenie oddelení, nezamestnanosť atď.) alebo vnútorné (manažérske 
chyby, nejasne vymedzené kompetencie a zodpovednosť, finančné problémy a i.). 

Šikana na pracovisku sa môže prejavovať širokým spektrom činností namierených najmä 
proti dôstojnosti človeka, jeho psychickej a osobnostnej integrite. Cieľom agresie môže byť: 

− znevažovanie výkonov a schopností, 

− spochybňovanie rozhodnutí, najmä pred pacientmi a inými kolegami, 
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− spochybňovanie odbornej spôsobilosti, 

− kritika a posmievanie sa z výzoru a vzhľadu, 

− napodobňovanie obete (t.j. napodobňovanie prejavov osobnej povahy, napr. výslovnosť), 

− vysmievanie sa z chýb, zveličovanie chýb (4). 

Štúdie odborníkov opakovane potvrdzujú, že obetnými baránkami sa v pracovných 
kolektívoch stávajú často osoby, ktoré sú „iné“ – ako napr. nováčikovia, osoby nejako 
nápadné, osamotené (jediný ošetrovateľ – muž medzi samými ošetrovateľkami, jediná žena 
na mužskom oddelení) (4, 5). Diskriminácia vo forme obťažovania, resp. šikany na 
pracovisku, je problémom univerzálnym a komplexným. Obeťou takéhoto nebezpečného 
správania sa môže stať ktokoľvek, nie len cudzí štátny príslušník. Odlišná etnicita však môže 
byť spúšťačom konfliktov. 

Manažérske výzvy v oblasti prevencie 

Vzájomná úcta, schopnosť vzájomnej spolupráce dokážu zabrániť vzniku konfliktov. 
Riešenie konfliktov dokáže prispieť k celkovým pozitívnym zmenám na oddelení, na klinike 
a i. Na zdravotnícky tím nepriaznivo vplývajú najmä dlhodobé, neriešené či potláčané 
pracovné a osobné konflikty (4).  

Kvalita medziľudských vzťahov v zdravotníckych zariadeniach – rivalita, nervozita, 
nadradenosť, závisť, averzia, nekritický obdiv a pod. by mohli neželane ovplyvniť kvalitu 
starostlivosti o pacienta a jeho bezpečnosť. Potrebné je zabezpečiť optimálny model 
spolupráce zdravotníckych pracovníkov. Etický kódex zdravotníckeho pracovníka v tretej 
časti stanovuje: Základom vzťahov medzi zdravotníckymi pracovníkmi je vzájomné 
uznávanie jednotlivých zdravotníckych profesií, čestné, slušné a spoločensky korektné 
správanie spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním kompetencií a priznaním práva na 
odlišný názor (3). Je potrebné, aby zdravotnícki pracovníci dodržiavali vo vzájomných 
vzťahoch určitý etický štandard. S týmto okruhom problémov sú konfrontovaní najmä 
pracovníci vo vedúcich pozíciách (primári a prednostovia, staničné/vrchné sestry a pod.).  

V pracovnoprávnej oblasti sú možným zdrojov konfliktov na pracovisku: 

− kompetencie jednotlivých pracovníkov, 

− vzťahy subordinácie, 

− čerpanie dovolenky, 

− nadčasy a práca v dňoch pracovného voľna, 

− nenárokovateľné zložky platu (osobné ohodnotenie), 

− pracovné podmienky, 

− možnosti (ďalšieho) vzdelávania sa, 

− možnosti kariérneho postupu. 

Práve manažérom, formálnym vedúcim, je zverená zodpovednosť za chod jednotlivých 
organizačných zložiek. Často sú pohltení riešením odborných medicínskych otázok 
a logistikou, zabezpečením prevádzky a na riešenie pracovnej klímy im nezostáva čas 
a energia. Je v záujme zdravotníckych zariadení, aby zdravotnícki pracovníci okrem 
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odbornosti disponovali potrebnými vedomosťami z oblasti vedenia ľudí a komunikačnými 
zručnosťami. K zmierneniu pracovnej záťaže vedúcich pracovníkov, ako aj zlepšeniu 
pracovnej klímy v zdravotníckom zariadení by mohli prispieť organizačné opatrenia, ako 
napr. fungujúce a vhodne obsadené personálne oddelenie a vnútroorganizačná komunikácia. 

Personálni manažéri dlhší čas rozvíjajú opatrenia v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, 
sociológie riadenia a psychológie práce, ktoré sa vzťahujú na problematiku rovnakého 
zaobchádzania. Niektorým formám diskriminácie je možné predchádzať. Preventívny účinok 
môžu mať vzdelávacie aktivity zamerané na všetkých zamestnancov. Pre prevenciu je 
kľúčové vysielať jednoznačné signály zo strany vedenia na všetkých manažérskych 
úrovniach, že diskriminačné praktiky vrátane mobbingu sa nebudú trpieť a budú vyvodené 
pracovnoprávne dôsledky. Je dobré, ak vedúci pracovníci majú dostatočné informácie o tom, 
ako pracovať s ľudskými zdrojmi. Preventívne opatrenia orientované na manažérov majú 
zabezpečiť, aby nedošlo k zneužívaniu právomocí nadriadeného, hoci aj z nevedomosti. Je 
potrebné, aby každé zdravotnícke zariadenie malo svoj vlastný postup v prípadoch výskytu 
diskriminujúceho správania, a aby jeho uplatňovanie bolo zaistené systémom vnútornej 
kontroly. V prípade, že dôjde k podaniu žaloby a súdnemu prejednávania, dôkazné bremeno 
znáša subjekt obvinený z diskriminácie. 

 
Záver 

Právny systém SR obsahuje viacero garancií a poistiek, ktoré majú mať preventívny 
účinok v oblasti diskriminácie. Existujú aj špecializované inštitúcie, kam je možné sa obrátiť 
v prípade podozrenia na diskrimináciu. Kvalita právneho prostredia je jedným z faktorov, 
ktoré majú vplyv na organizáciu a kvalitu zdravotníckych služieb. Právo plní veľa 
spoločenských funkcií – právne predpisy o. i. predstavujú určitý model konania, ktoré je buď 
právne dovolené, alebo je spoločensky nežiaduce a je právne zakázané (delikty). Tieto 
požiadavky právneho systému však pôsobia na ľudské konanie spravidla sprostredkovane. 
Základnú slušnosť v medziľudských vzťahoch alebo chýbajúce poznatky či zručnosti však 
nemožno nahradiť zákonom. Viac pozornosti je možno potrebné v postgraduálnom 
vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov venovať pracovnoprávnym otázkam, manažérskej 
etike a rozvoju komunikačných schopností. 
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ŠTANDARDIZÁCIA ODBEROV PITNÝCH VÔD – ZÁKLADNÝ PREDPOKLAD 
PREVENCIE VZNIKU INFEK ČNÝCH OCHORENÍ Z VODY 

 
 

E. Pavleová, A. Švardová  

Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 
 

 
 

Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, 
prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z 
rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia, a voda používaná 
v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov 
alebo látok určených na ľudskú spotrebu. V právnej úprave EÚ je pre pojem pitná voda 
rovnocenným pojmom voda vhodná na ľudskú spotrebu. 

 
Metódy  

Predpokladom štandardizácie odberov pitných vôd je ich výkon v súlade s nasledujúcimi 
legislatívnymi a normatívnymi predpismi: 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú 
spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení Nariadenia vlády SR č. 
496/2010 Z. z. 

Medzinárodná norma ISO 5667 definuje výkon odberov vzoriek jednotlivých druhov vôd. 
Pri odbere vzoriek pitných vôd sa postupuje podľa jednotlivých častí technických noriem. 
Vzorky pitných vôd sa odoberajú tak, aby reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo 
verejnom vodovode počas celého kalendárneho roka.  

Podľa počtu obyvateľov v zásobovanej oblasti rozoznávame: 
− hromadné zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, 

ktorý zásobuje najmenej 50 osôb, 
− individuálne zásobovanie pitnou vodou z jedného zdroja s dennou produkciou menej ako 

10 m3 pitnej vody alebo zo zdroja, ktorý zásobuje do 50 osôb. 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Pitné vody sa odoberajú z úpravní, akumulačných nádrži, z distribučného systému, z 
kohútika u spotrebiteľa, z prameňov, studní, vrtov. Miesta odberu sa musia meniť každý rok 
tak, aby viac ako 50 % miest nebolo trvalými miestami odberu. Vyberajú sa metódou 
náhodného výberu alebo inou vhodnou metódou, ktorá zaručí, že žiadny zo zásobovaných 
objektov nebude vylúčený z možnosti kontroly.  

Voľba spôsobu odberu vzoriek závisí od cieľa, pre ktorý bol odber určený. Ak sa zisťuje 
účinok materiálov na kvalitu vody, odoberá sa prvá vypúšťaná voda. Ak sa kontroluje kvalita 
dodávanej vody, odberové miesto je potrebné preplachovať a dezinfikovať. 

Počas odberu vzoriek je nutné vylúčiť akúkoľvek kontamináciu odberových nádob. Pre 
kontrolu kvality dodávanej pitnej vody je potrebné preplachovať systém ustáleným prietokom 
počas 2 až 3 min do ustálenia teploty.  

Čas odpúšťania vody závisí od doby používania a stagnácie vody v rozvodovom systéme. 
Po odpustení vody a ustálení teploty sa odberové miesto sterilne ošetrí plameňom alebo 
dezinfekčným roztokom (obr. 1 – 4).  

 

  

  

Obr. 1 – 4. Odber vzorky pitnej vody na vyšetrenie 
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Perlátory a iné prídavné zariadenia na vodovodnom kohútiku sa pred odberom vody z 
vodovodov musia odstrániť. Po sterilizácii odberového miesta, pred samotným odberom sa 
voda nechá určitý čas znovu odtiecť (1 – 2 min) a následne sa vykoná samotný odber. Vzorky 
vôd sa odoberajú do sterilných odberových nádob, následne sa jednoznačne identifikujú, 
nezmývateľným perom, označia a zapíšu do protokolu o odbere vzoriek.  

Vody na fyzikálno-chemickú analýzu sa odoberajú až po preliatie cez okraj vzorkovnice 
bez vzduchového priestoru nad hladinou. Pitné vody na mikrobiologickú a biologickú analýzu 
sa odoberajú do troch štvrtín objemu vzorkovnice, aby nad hladinou vody vznikol vzduchový 
priestor a v súlade s ISO 19458 (obr. 5). 

 

 

Obr. 5. Vzorkovnice na odber pitnej vody 
 

Po odbere je terénny pracovník povinný vyplniť odberový list, ktorý musí obsahovať 
dátum odberu, miesto odberu, popis miesta odberu, druh a zdroj vody, vyšetrenia zistené v 
mieste odberu, požiadavky na laboratórne vyšetrenia, (fyzikálno-chemický, mikrobiologický 
a biologický rozbor), zapísané ukazovatele, ktoré boli merané na mieste odberu, meno 
pracovníka, ktorý vzorku odobral a doručil do laboratória a všetky pozorovania, ktoré môžu 
ovplyvniť kvalitu odobratých vzoriek vôd. Odberový list identifikuje a sprevádza vzorku 
počas celého odberu a analýzy. 

Odobraté vzorky chránené pred svetlom sa v čo najkratšom čase, pri teplote 5 ± 3 °C 
dopravujú do laboratória na vyšetrenie. Tie vzorky, ktoré nie je možné dopraviť na vyšetrenie 
v priebehu jedného dňa, sa musia pre vyšetrenie chemických ukazovateľov stabilizovať alebo 
zakonzervovať v súlade s ISO 5667-3. 

 
Záver  

Napriek zlepšovaniu kvality pitnej vody, predovšetkým v hromadnom zásobovaní, a 
snahe inštitúcii vo verejnom zdravotníctve o elimináciu infekčných ochorení, pri ktorých 
môže byť pitná voda faktorom prenosu pôvodcu ochorenia, sú aj v tejto oblasti problémy, 
súvisiace najmä s neznalosťou legislatívnych predpisov a ich nedodržiavaním v praxi. 
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Zdravotná bezpečnosť pitnej vody a požiadavky na jej kvalitu sú v SR definované 
zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 
354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu 
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 
Z. z., v súlade s požiadavkami smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/83/ES o kvalite 
vody určenej na ľudskú spotrebu. Jeho striktné uplatňovanie v praxi v nadväznosti na 
dodržiavanie technických noriem pri odbere a výkone kontroly kvality je predpokladom pre 
zásobovanie verejnosti bezpečnou vodou vhodnou na ľudskú spotrebu. 
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VÝKON HRANI ČNÝCH KONTROL NAD PROBLEMATICKÝMI VÝROBKAMI 
DOVÁŽANÝMI Z Č ÍNY A HONGKONGU V EÚ A SR (ROČNÉ SKÚSENOSTI) 

 
 

M. Syčová 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade  
Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce  

do kontaktu s potravinami, Poprad  
 
 
 

Migrácia chemických látok z materiálov a predmetov určených na styk s potravinami 
môže výrazne ovplyvniť zdravotnú bezpečnosť potravín a tým ohroziť zdravie ľudí. 
V poslednej dobe sa celosvetovo riešili problémy s migráciou primárnych aromatických 
amínov a formaldehydu z plastových kuchynských pomôcok. Z tohto dôvodu bolo nutné 
prijať opatrenia v rámci EÚ zaručujúce vyššiu ochranu zdravia spotrebiteľov. V práci 
poskytujeme základné informácie o výkone hraničných kontrol v rámci EÚ a v Slovenskej 
republike. 

 
Legislatívny základ 

Od 01. 07. 2011 sa uplatňuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2011, ktorým sa ustanovujú 
osobitné podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových 
kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky 
a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong. Dôvodom bol vysoký výskyt 
varovaní v RASFF, týkajúcich sa materiálov určených na styk s potravinami dovážaných 
z Číny a Hongkongu, z ktorých sa do potravín uvoľňujú také množstvá chemických látok, 
ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi Únie a ochrana zdravia spotrebiteľov. Nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 284/2011 sa týka nasledujúcich komodít výrobkov: 

− polyamidové plastové kuchynské pomôcky, z ktorých môže dochádzať k uvoľňovaniu 
primárnych aromatických amínov (PAA). PAA sú skupina 18 – 21 zlúčenín, z ktorých 
niektoré sú karcinogénne a niektoré sú podozrivé z karcinogenity. PAA môžu vznikať 
v materiáloch, ktoré sú určené na styk s potravinami, v dôsledku prítomnosti nečistôt 
alebo produktov rozkladu. 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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− melamínové plastové kuchynské pomôcky, z ktorých môže dochádzať k uvoľňovaniu 
formaldehydu (ale aj melamínu), ktorý je povolený na výrobu plastov, avšak špecifický 
migračný limit je stanovený na úrovni 15 mg/kg (obr. 1). 

                                    
 

Obr. 1. Príklad melamínových a polyamidových kuchynských pomôcok 
 
Implementácia tohto nariadenia do praxe znamená, že od 1. 7. 2011 tovar (definovaný 

v tomto nariadení) dovážaný do EÚ orgány colnej správy prepustia do voľného obehu jednak 
po preclení tovaru, ale aj po vykonaní kontrol príslušným orgánom – RÚVZ v Poprade, ktoré 
je definované ako špecifické miesto vstupu zásielky do EÚ. 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2011 definuje dva typy kontrol: 
1. kontrolu dokladov všetkých zásielok počas 2 pracovných dní od ich príchodu,  
2. u 10 % zásielok je potrebné vykonať aj: 

− kontrolu totožnosti (vizuálna kontrola na zaistenie toho, aby sa sprievodné doklady 
k zásielke zhodovali s obsahom zásielky), 

− fyzickú kontrolu (odobratie vzorky na rozbor a laboratórne skúšky). 

Výkon hraničných kontrol – ročné skúsenosti  

Povinnosťou členských štátov je kvartálne ohlasovať výsledky hraničných kontrol nad 
touto komoditou výrobkov. Celkovo sa od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012 v EÚ skontrolovalo 3 279 
zásielok polyamidových a melamínových kuchynských pomôcok (obr. 2).  

Obr. 2. Počet zásielok kontrolovaných v EÚ (1. 7. 2011 – 31. 3. 2012) 
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Z celkového počtu 3 279 zásielok malo 84 % pôvod z Číny, 12 % z Hongkongu a pri 3 % 
zásielok nebolo možné identifikovať pôvod (obr. 3). 

Čo sa týka zloženia zásielok, 44 % zásielok tvorili melamínové kuchynské pomôcky, 34 
% polyamidové kuchynské pomôcky a 22 % tvorili zásielky, ktoré obsahovali oba typy 
výrobkov (obr. 4). 

 

  
Obr. 3. Pôvod zásielok v % Obr. 4. Zloženie zásielok v % 

  
  

Z výsledkov dokumentárnej a fyzickej kontroly vyplynulo, že v rámci EÚ do voľného 
obehu sa neprepustilo: 

− 3,5 % zásielok obsahujúcich melamínové výrobky, 

− 2,2 % zásielok obsahujúcich polyamidové výrobky, 

− 0,3 % kombinovaných zásielok.  

Za obdobie 1. 7. 2011 – 31. 3. 2012 bolo v SR skontrolovaných celkovo 5 zásielok:  
1. zásielka – 1 008 ks polyamidových obracačiek,  
2. zásielka – 26 736 ks melamínových podnosov,   
3. zásielka – 4 200 ks polyamidových naberačiek,  
4. zásielka – 26 640 ks polyamidových výrobkov. 

Tieto zásielky sa prepustili do voľného obehu na základe dokumentárnej kontroly. 
V jednom prípade (5. zásielka – obsahujúca 6 000 ks melamínových lyžičiek) sa robila aj 
fyzická kontrola, t.j. v dočasnom sklade sa odobrali vzorky a urobili sa laboratórne testy. Na 
základe výsledkov laboratórnych testov sa táto zásielka neprepustila do voľného obehu. 
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POLYKARBONÁTOVÉ F ĽAŠE URČENÉ NA DOJČENSKÚ VÝŽIVU 
OBSAHUJÚCE BISFENOL A 

 
 

Z. Holečková, J. Bugajová  

Oddelenie hygieny výživy, RÚVZ so sídlom v Martine 
 
 
 

Mimoriadnu kontrolu sme vykonali na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva 
SR pre výkon úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami 
z dôvodu zákazu uvádzania na trh a dovozu polykarbonátových fliaš na dojčenskú výživu 
podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 321/2011 z 1. 4. 2011, ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 10/2011.  

Pokiaľ ide o obmedzenie používania bisfenolu A v plastových fľašiach na dojčenskú 
výživu, toto vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 321/2011 zakázalo používať bisfenol A 
v polykarbonátových fľašiach na dojčenskú výživu, t.j. pre deti do 12 mesiacov veku a 
zároveň zákaz uvádzať na trh a dovážať do EÚ polykarbonátové fľaše na dojčenskú výživu. 
Rovnako nie je prípustný ani ich dopredaj. 

Z usmernenia vyplynulo, že dojčenské fľaše, označené slovom „polykarbonátové“ alebo 
symbolom PC (pri tomto označení sa môže ešte dodať číselné označenie 7) sa nesmú 
distribuovať a predávať v SR a predaj dojčenských fliaš, ktoré nie sú materiálovo označené 
vôbec, resp. na fľašiach je uvedené označenie, z ktorého nie je možné posúdiť, či sú fľaše 
vyrobené z polykarbonátu, je potrebné pozastaviť do času, kým dovozca, resp. distribútor 
materiálovo neoznačí dojčenské fľaše v súlade s dokumentáciou. 

Mimoriadna kontrola sa zamerala na výskyt polykarbonátových fliaš určených 
na dojčenskú výživu v sídlach dovozcov, v skladoch a v distribučnej sieti. Správa a záznamy 
z vykonaných kontrol boli zaslané do Národného referenčného laboratória v Poprade. 
 

Metódy a postupy pri vykonávaní mimoriadnej kontroly  

Pri vykonávaní mimoriadnej kontroly sa postupovalo v súlade s platnou legislatívou 
upravujúcou požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami (1 – 4). 
Odborní pracovníci si všímali označovanie sledovaných výrobkov z hľadiska materiálového 
zloženia. V zázname z kontroly bolo potrebné uviesť, či bol výrobok označený niektorým 
z nasledujúcich spôsobov: 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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− slovne ako polykarbonátová fľaša, 

− veľkými písmenami PC (na etikete alebo na dne výrobku), 

− slovne ako polykarbonátová fľaša a zároveň veľkými písmenami PC (na etikete alebo na 
dne výrobku), 

− slovne polykarbonátová fľaša a číslom 7 alebo veľkými písmenami PC a zároveň číslom 7.  

Uvedené spôsoby označovania sú prijateľné pre jasnú identifikáciu materiálového 
zloženia výrobku a takto označené výrobky sa od 1. 6. 2011 nesmú nachádzať na trhu EÚ 
a ani nie je potrebné žiadať vyhlásenie o zhode. V prípade, že výrobky:  

− sú označené iba číslom 7, 

− značenie je nejasné (napr. na etikete je uvedené polykarbonátová fľaša a na dne výrobku 
je veľkými písmenami uvedené napr. PP, PS, PES alebo PA), 

− k číslu 7 je priradené označenie PP, PS, PES alebo PA, 

− nie je uvedené žiadne označenie, 

potom pri takto označených výrobkoch nie je možná jasná identifikácia materiálového 
zloženia výrobku, a preto je potrebné žiadať vyhlásenie o zhode (aj v distribučnej sieti) za 
účelom identifikovania typu plastu, z ktorého je výrobok vyrobený, alebo pozastaviť predaj 
týchto výrobkov do času, kým dovozca alebo distribútor nezabezpečí značenie materiálového 
typu výrobku v súlade s vyhlásením o zhode. 

Značenie BPA free alebo Bisphenol A free je možné pokladať za vhodné iba vtedy, ak je 
výrobok označený, z akého typu plastu je vyrobený – napr. PP alebo PES alebo číslami 1, 2, 
3, 4 alebo 5. V prípade, ak je výrobok značený písmenami PC alebo slovne polykarbonátová 
fľaša a zároveň je pridané značenie BPA free alebo Bisphenol A free, toto značenie nie je 
prijateľné a takto označené výrobky sa nesmú nachádzať na trhu EÚ. 

V prípade, že sa v priebehu kontroly zistí iné značenie, je potrebné uviesť, ako boli tieto 
výrobky označené: 

− Výrobky, u ktorých nebolo označené materiálové zloženie, ale dovozcovia predložili 
vyhlásenie o zhode (aj keď tam materiálové zloženie – typ plastu nie je uvedený) a týmto 
si splnili legislatívnu povinnosť, bolo možné uvoľniť do predaja. Ďalej sa táto situácia 
riešila na úrovni ÚVZ SR a dovozcov. 

− Výrobky označené PES a číslom 7 alebo iba PES alebo Tritan boli značené správne a bolo 
možné ich uvoľniť do predaja. 

− Výrobky značené dvojito (uvedené polypropylén aj polykarbonát, resp. preškrtnuté PC 
a dopísané rukou PP alebo uvedené PA aj PP) bolo možné uvoľniť do predaja, avšak 
zároveň bolo potrebné odobrať 1 vzorku dojčenskej fľaše na materiálovú identifikáciu 
a zaslať na RÚVZ so sídlom v Poprade. 
 
Výsledky 

V prekontrolovaných prevádzkach sa podľa spôsobu označenia nachádzali 3 druhy 
výrobkov: 
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1. Výrobky, u ktorých sa podľa označenia preukázalo jednoznačné použitie polykarbonátu 
na ich výrobu:  

− výrobok označený trojuholníkom s číslom 7, pod ním uvedené PC a slovné označenie 
polykarbonátová fľaša v názve výrobku,  

− len PC v názve, iné označenie sa nenachádzalo, 

− trojuholník s číslom 7, pod ním uvedené PC. 

Prevádzkovatelia dobrovoľne stiahli z predaja a vrátili distribútorovi 41 kusov 
polykarbonátových dojčenských fliaš. 

2. Výrobky, u ktorých nebolo možné jednoznačne preukázať ich materiálové zloženie:  

− výrobok označený len trojuholníkom s číslom 7 a vedľa toho označenie BPA FREE, 
nebola uvedená skratka použitého materiálu, 

− obal výrobku označený trojuholníkom s číslom 7, pod ním PES a vedľa označenie BPA 
FREE, resp. BPA 0%, resp. v slovnom označení bez bisfenolu,  

− výrobok označený 0% BPA, ale nie je uvedené materiálové zloženie – ani symbol, ani 
skratka,  

− na výrobku nebolo označené materiálové zloženie a ani iná informácia o použitom 
materiáli. 

Predaj týchto výrobkov bol pozastavený až do času označenia materiálového zloženia 
dojčenských fliaš v zmysle skutočne použitého materiálu na ich výrobu a v zmysle 
prehlásenia o zhode. Po predložení vyhlásení o zhode takto označené výrobky sa uvoľnili do 
predaja. 

3. Výrobky, u ktorých na pôvodnom obale výrobku bolo označenie polykarbonátu 
preškrtnuté a uvádzané PP s nálepkou BPA FREE. 

Takto označené výrobky sa taktiež uvoľnili do predaja, zároveň však RÚVZ v Martine 
odobral 1 dojčenskú fľašu na laboratórne vyšetrenie na identifikáciu jej materiálového 
zloženia.  
 

Záver 

Celkovo RÚVZ Martin skontroloval 23 zariadení (lekárne, predajne hračiek, drogérie, 
ľudovky). 49 dojčenských fliaš bolo nesprávne resp. nedostatočne označených – chýbalo 
vyhlásenie o zhode a pod. 

Mimoriadne sa odobrala 1 dojčenská fľaša na laboratórne vyšetrenie na identifikáciu jej 
materiálového zloženia. Vzorka bola zaslaná na RÚVZ Poprad na laboratórnu analýzu. 

Pri výkone úradnej kontroly sa zistilo, že niektorí prevádzkovatelia nemali dostatočné 
vedomosti o novej legislatíve v tejto problematike, resp. nemali informácie, aké konkrétne 
druhy dojčenských fliaš podľa označenia je potrebné stiahnuť z predaja. 
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Z každej kontroly sa spísal záznam s uvedením podrobných údajov o nájdených 
výrobkoch, správa o výsledkoch mimoriadnej kontroly sa zaslala na Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. 
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JE VHODNÉ POUŽÍVA Ť BIELIACE PRÍPRAVKY NA ZUBY? 
 
 

M. Karnetová, Ľ. Šošková, M. Cesneková 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline  
Národné referenčné centrum pre kozmetické výrobky, Žilina 

 
 
 

Bielenie zubov je čoraz populárnejšie. Predpokladá dobré ústne zdravie, t.j. zuby by sa 
mali bieliť až potom, keď ich vyšetril zubný lekár, zhotovili sa RTG snímky a vykonala sa 
dentálna hygiena. Prítomnosť kazov, nevhodných výplní a zapálených ďasien spôsobí 
citlivosť bieliacej procedúry. Dôležitou súčasťou každého bielenia je dôkladné očistenie 
zubov od zubného kameňa a povlakov, ktoré znižujú efekt bielenia zubov. 

História bielenia zubov 
Žiarivý úsmev bol atraktívny vždy. Už starí Egypťania si bielili zuby pomocou sódy a popola. Vyrábali si aj 

akési zubné pasty, ktoré si nanášali prstami alebo drevenými paličkami. V dávnom stredoveku sa ľudia pokúšali 
bieliť si zuby najrôznejšími spôsobmi. V 18. storočí v Anglicku používali napríklad zmes tehlového prachu 
a rozotrenej sépiovej kosti alebo vystavovali zuby pôsobeniu koncentrovaného roztoku kyseliny dusičnej, čím si 
poškodili sklovinu natoľko, že sa im zuby začali veľmi rýchlo kaziť a boleli ich. Bezchybný vzhľad bol však 
dôležitejší, bielenie sa stalo módnym hitom. V 19. storočí objavili Taliani fluorid a spôsobili revolúciu 
v dentálnej hygiene. Odvtedy sa fluór pridáva do zubných pást a podľa väčšiny odborníkov chráni zubnú 
sklovinu pred kazom. 

Ďalší revolučný objav sa odohral roku 1970, keď boli objavené bieliace účinky peroxidu. Zubní lekári, ktorí 
používali antiseptické roztoky s obsahom peroxidu na výplachy úst, zaznamenali jeho zosvetľujúci účinok na 
zubnú sklovinu. A novodobá história bielenia zubov sa mohla začať. 

Aj naše staré matere chceli mať pekné biele zuby, a tak prišli na niekoľko fungujúcich trikov. Zuby si bielili 
kuchynskou soľou, sódou bikarbónou, kypriacim práškom alebo octovou vodou. Účinné je aj žutie citróna. Tak 
ako predchádzajúce recepty, aj tieto však spoľahlivo narúšali zubnú sklovinu. 

Dôvody bielenia zubov 
K neželanému sfarbeniu zubov môže dôjsť ešte počas ich vývoja, alebo neskôr. Zubná sklovina je náchylná 

na ukladanie rôznych pigmentov z potravy a nápojov. Medzi zásadných znečisťovateľov zubov patrí káva, 
čierny a zelený čaj, cvikla, červené víno, čučoriedky, bylinné tinktúry z liečivých rastlín, sójová omáčka, 
tekvicový olej, špenát, marmelády. Samostatnou kapitolou je vplyv fajčenia. Samotný odtieň zubov však súvisí 
aj s ich pôvodnou prirodzenou farbou (farbou zuboviny – dentínu) a aj s prekonanými chorobami, liečbou 
antibiotikami (známe tetracyklínové zuby), úrazmi, ošetrením koreňových kanálikov mŕtveho zuba. Známe 
hnedé alebo sivé škvrny spôsobuje aj nadmerný príjem fluóru (fluoróza). 

 
 
 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Základné spôsoby bielenia zubov 
1. Mechanické zosvetlenie – spočíva v odstránení povrchového nánosu z jedál, nápojov či cigariet zo 

skloviny zuba obrusovaním, t.j. ide skôr o očistenie zubov a nie o bielenie v pravom zmysle slova. Používajú sa 
na to: 

− Bieliace zubné pasty (abrazívne), ktoré obsahujú špeciálne obrusujúce mikročastice. Je to ideálny spôsob 
bielenia zubov pre ľudí s vrodenou svetlou farbou vnútornej časti zuba a nežiaducim zafarbením je 
zasiahnutý len povrch skloviny. Od zubných pást netreba očakávať zázraky, ale zvyčajne ani výrazne 
nepoškodzujú sklovinu. Niektoré zubné pasty na našom trhu označované ako bieliace (whitening) obsahujú 
mikročastice, ktoré pôsobia agresívne najmä na dentín na obnažených krčkoch zubov a môžu spôsobovať 
ich precitlivenosť. 

− Pieskovanie – účinná mechanická metóda, ktorá je zároveň šetrná ku sklovine. Ide o zosvetlenie zubov 
pomocou prášku tryskajúceho v prúde vzduchu, t.j. pôsobením kinetickej energie častíc jemnozrnného 
prášku (bikarbonát sodný), ktorý vďaka silnému prúdu vzduchu zo špeciálneho prístroja jemne, ale účinne 
obrusuje menej odolné pigmenty z povrchu skloviny. Pigmenty, ktoré sú odolnejšie, alebo sa nachádzajú 
v hlbších vrstvách skloviny, však táto metóda odstrániť nedokáže. Je však možno vhodným prvým krokom 
na ceste za bielym úsmevom. 
2. Chemické bielenie – radikálnejší spôsob bielenia zubov. Princípom metódy je optické zviditeľnenie 

pigmentov v povrchových štruktúrach zubnej skloviny. Pigmenty sa úplne neodstránia, ale zmení sa ich 
štruktúra. Používa sa na to peroxid vodíka alebo šetrnejší karbamid peroxid: 

− Peroxid vodíka je silné oxidačné činidlo, zaisťuje výraznejší efekt bielenia, ale súčasne do istej mieri narúša 
štruktúru zubnej skloviny. Ako účinnú látku ho  obsahujú väčšinou profesionálne produkty určené výhradne 
na ordinačné bielenie alebo na domáce bielenie pod dohľadom zubného lekára. 

− Karbamid peroxid poskytuje tiež veľmi dobré výsledky, ale pri rovnakej koncentrácii je približne trikrát 
slabšou oxidačnou látkou, ktorá navyše nemá nežiaduce účinky v zmysle narušenia štruktúry zubnej 
skloviny. Bielenie funguje na princípe rozpadu karbamid peroxidu, aktívne molekuly prenikajú medzi 
kryštály skloviny a reagujú s pigmentmi. Bieliaci účinok je veľmi dobre viditeľný, aj keď zubnú sklovinu 
nezmení a nepoškodí, pretože iba asi 2 % skloviny zuba sú organické zložky, ktoré sa podieľajú na sfarbení 
zuba. Ostatných 98 % sú kryštály anorganického pôvodu, na ktoré karbamid peroxid nepôsobí. Ak sa 
bielenie vykonáva pod odborným dohľadom a vylúčia sa riziká (tehotenstvo, alergie, poruchy vývoja 
skloviny a i.), je bielenie bezpečné. 
Čím je koncentrácia bieliacej látky v prípravku nižšia, tým je chemické bielenie šetrnejšie, ale zároveň 

menej účinné. Vo voľne predajných bieliacich prípravkoch, ktoré sa dajú zakúpiť v lekárňach alebo drogériách, 
je koncentrácia bieliacej látky okolo 3 %. Ide o prípravky vo forme pásikov alebo gélu, ktoré sa prikladajú na 
niekoľko desiatok minút na predné zuby. V niektorých prípravkoch však môže byť koncentrácia vyššia a pri 
nevhodnom používaní spôsobia viac škody ako úžitku. Zuby môžu byť precitlivené, môžu sa poškodiť ďasná 
alebo môžu nastať aj iné ťažkosti. 

Možnosti bielenia zubov: 
1. domáce: 

− bieliace zubné pasty: tzv. abrazívne s mikročasticami, s peroxidom vodíka alebo karbamid peroxidom, 
s prírodnými výťažkami (napr. z citróna, ktorý je známy svojimi bieliacimi účinkami) alebo sódy bikarbóny, 

− tvarovateľné pásiky potiahnuté bieliacim prípravkom (obsah peroxidu 10 %), 

− špeciálna tyčinka, pomocou ktorej sa aplikuje bieliaci gél na povrch každého zuba (obsah peroxidu 5 %) – 
na cielené bielenie jedného alebo viacerých zubov. Gél sa nanesie a necháva pôsobiť celú noc, 

− voľne predajné bieliace systémy, pri ktorých sa bieliaci gél s obsahom karbamid peroxidu nanáša na 
priložené aplikátory, ktoré kopírujú zuby a nechajú sa istý čas pôsobiť, 

− profesionálne domáce bielenie zubov – proces prebieha pod dohľadom zubného lekára. Princípom je 
zhotovenie špeciálneho nosiča na bieliaci gél na základe odtlačkov zubov a ďasien. Pacient si podľa 
inštruktáže zubného lekára do zhotovených nosičov nanáša gél a necháva ho doma pôsobiť niekoľko hodín – 
obyčajne počas spánku. Priebeh procesu posudzuje odborník a produkty nie sú dostupné v maloobchodnej 
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sieti. Koncentrácia peroxidov  v takomto prípravku dosahuje 3 – 16 %. Bielenie trvá 10 – 14 dní. Niekedy sa 
silnejšie koncentrácie gélu podajú v ambulancii, slabšie doma. 
2. ambulantné: 

− pieskovanie zubov, 

− ordinačné bielenie zubov pomocou bieliacich gélov vo vyššej koncentrácii (16 – 50 %), ktoré sa nanášajú do 
špeciálnych nosičov a účinkujú aj v hlbších častiach zuba. Niektoré gély sa aktivizujú špeciálnym svetlom 
napr. z plazmovej polymeračnej lampy alebo modrým svetlom. Pri použití týchto prípravkov je potrebné 
vyrobiť ochrannú bariéru proti poleptaniu ďasien alebo podať desenzitizér, ktorý znižuje citlivosť po 
ošetrení. Bieliaca procedúra trvá polhodinu až hodinu v závislosti od koncentrácie peroxidov a žiadanej 
miery vybielenia. Je to najrýchlejší a najefektívnejší spôsob bielenia, 

− estetické falzetovanie zubov – je určené pre ľudí s odhalenými zubnými krčkami alebo výrazne poškodenou 
sklovinou. Ide o prekrytie vonkajšej plochy zubov vrstvou špeciálneho materiálu naneseného priamo na zub, 

− porcelánové korunky vhodne zvoleného odtieňa, ktoré sa nasadia na obrúsené vlastné zuby. 
Kto si nesmie dať chemicky bieliť zuby: 

− ľudia s parodontózou – majú odhalené zubné krčky, 

− ľudia s vysokou kazivosťou zubov, s mnohopočetnými plombami, korunkami a mostíkmi, 

− nedisciplinovaní fajčiari a silný kávičkári – počas bieliaceho procesu a 2 – 3 mesiace po ňom je potrebné 
obmedziť cigarety a farbiace potraviny (pod vplyvom bieliaceho prostriedku je povrch zuba náchylnejší na 
vstrebávanie farbív), 

− bielenie zubov sa neodporúča tehotným ženám. 
Možné problémy po bielení zubov: 

− zvýšená citlivosť zubov, tŕpnutie, niekedy mierne zdrsnenie zubov – odporúča sa po fáze aktívneho bielenia 
zubnú sklovinu upokojiť, hydratovať a remineralizovať špeciálnymi zubnými pastami (fluoridácia 
špeciálnym gélom), 

− možné poleptanie ďasien následkom neodborného bielenia, 

− nerovnomerné vybielenie skloviny, 

− možné vypadávanie plomb (najmä bielych), 

− potrebná výmena živicových, porcelánových koruniek, mostíkov alebo bielych plomb v ústach po bielení v 
dôsledku vzniku veľkého rozdielu vo farebnosti bielených zubov a zubných náhrad alebo výplní, 

− živicové alebo porcelánové korunky a mostíky v ústach vybieliť nemožno, 

− nemožno vybieliť ani odtieň bielej plomby, ktorá bola zvolená podľa pôvodného odtieňa zubnej skloviny, 

− sýte sivé, sivohnedé či modravé zuby sa bielia ťažšie ako žltkasté, hnedé alebo oranžové zuby. 

 
Materiál a metóda 

V našom laboratóriu sme v roku 2011 stanovili obsah peroxidu vodíka v 20 prípravkoch 
určených na bielenie zubov. Odber vzoriek sa vykonával podľa plánu pre výkon štátneho 
zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami, zabezpečovaný terénnymi oddeleniami 
jednotlivých RÚVZ z obchodnej siete. Obsah peroxidu vodíka stanovujeme jodometrickou 
titráciou. Výsledok sa vyjadruje v hmotnostných %. 

 
Výsledky a diskusia 

Medzi výrobky na starostlivosť o ústnu dutinu patria zubné pasty, gély a prášky, ústne 
vody, výrobky na bielenie zubov. Takéto výrobky sa môžu uvádzať do obehu voľne a možno 
ich kúpiť v predajniach drogérií, potravín, na internete ale i v lekárňach. Na trhu sú však 
výrobky na bielenie zubov, ktoré majú popri kozmetickom aj medicínsky účel použitia a v 
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zmysle platnej legislatívy sú liekom alebo zdravotníckou pomôckou. Ich zaradenie do tejto 
skupiny výrobkov závisí od vyhlásenia o zhode, v ktorom výrobca deklaruje, ktorý účel 
použitia je hlavný a ktorý vedľajší a toto vyhlásenie závisí aj od mechanizmu účinku, ktorým 
sa tento účel dosiahne. Takéto výrobky musia spĺňať požiadavky uvedené v zákone o lieku, 
musia byť zaregistrované v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, na obale uvádzať registračné 
číslo a možno ich zakúpiť iba v lekárňach. 

Použitie peroxidu je v kozmetických výrobkoch regulované, t.j. môže sa používať len za 
podmienok uvedených v príslušných právnych predpisoch. Podľa nariadenia vlády SR č. 
658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky, bol povolený obsah 
peroxidu v kozmetických výrobkoch na starostlivosť o ústnu dutinu v najvyššie prípustnej 
koncentrácii 0,1 % hm.  
 
Tab. 1. Koncentrácia peroxidu vodíka vo vyšetrených vzorkách kozmetických výrobkov 

Názov prípravku Koncentrácia H2O2 [% hm.] 
Eva bieliaci zubný púder – klinček 0,14 
White Expert mentol + fluor biela pasta professional 3,37 
Swiss Dent – Whitening < 0,033 
Swiss Dent Nano Whitening < 0,033 
Gum Original White jemný ústny výplach  nedokázané 
Biela perla pasta  nedokázané 
Biela perla pasta  nedokázané 
Crest 3D White whitestrips 5,4 
Crest 3D White whitestrips stain snield 7,8 
Crest 3D White whitestrips vivid visibly whitens teeth 2,2 
Supersmile bieliaca zubná pasta < 0,033 
Supersmile bieliaci systém 2,0 
Eva bieliaci zubný púder – klinček 0,15 
White Expert mentol + fluor biela pasta professional 3,37 
Crest 3D White whitestrips vivid visibly whitens teeth 2,1 
Crest 3D White whitestrips gentle routine 5,3 
Crest – Daily Whitening Multicare + tartar protection 3,74 
White light Whiten teeth fast 0,036 
Vademecum Expert nedokázané 
Colgate max white one nedokázané 

 
Európska komisia a členské štáty Európskej únie sa zaoberali problematikou bezpečnosti 

bieliacich výrobkov niekoľko rokov a výsledkom je nová regulácia peroxidu, ktorá nadobudla 
účinnosť 31. 10. 2012: v kozmetických výrobkoch na bielenie zubov je možné používať 
peroxid v koncentrácii od 0,1 – 6,0 % hm. za podmienky, že výrobky nebudú voľne dostupné 
pre spotrebiteľov. Tieto výrobky bude možné získať len u zubných lekárov, ktorí po 
prehodnotení zdravotného stavu ústnej dutiny odporučia, resp. neodporučia ich použitie a 
vykonajú prvú aplikáciu výrobku. Následne poskytnú zvyšnú časť výrobku spotrebiteľovi a 
ten si ostatné aplikácie vykoná sám v domácom prostredí. Ďalšou podmienkou použitia je vek 
spotrebiteľa. Výrobky sa nemajú aplikovať osobe mladšej ako 18 rokov. Vo výrobkoch na 
bielenie alebo zosvetlenie zubov je pre bezpečnosť spotrebiteľov možné používať peroxid 
vodíka v najvyššej prípustnej koncentrácii 6 % hm. Výrobky s vyššou koncentráciou už 
nebudú môcť používať ani zubní lekári. 
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Z 20 vyšetrených vzoriek v roku 2011 sme kvantifikovali obsah peroxidu vodíka v 12 
vzorkách, v 3 vzorkách bol obsah menší ako kvantifikačný limit LOQ (LOQ = 0,033 % hm.) 
a v 5 vzorkách nebol dokázaný (tab. 1). Najvyššia prípustná koncentrácia peroxidu vodíka 
v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny (v čase vyšetrenia 0,1 % hm – NV SR č. 
658/2005 Z. z.) bola prekročená v 11 vzorkách, čo predstavuje 55 % z celkového počtu 
analyzovaných vzoriek. 

 
Záver 

Ak sa zuby vybielia príliš intenzívne a rovnomerne, dosiahne sa tým neprirodzený vzhľad. 
Nesmie sa zabudnúť ani na to, že každý človek má istý prirodzený odtieň sfarbenia dentínu 
vnútri zuba, takže nie je možné vždy dosiahnuť žiadanú farbu zuba. Stupeň vybielenia je 
individuálny u každého pacienta. Výsledný odtieň závisí od štruktúry zuba, počtu aplikácií 
a dĺžky použitia systému. Navyše, prirodzený odtieň zubov nemusí byť rovnomerný. Zároveň 
na dojem z farby zubov nesporne vplýva aj kontrast farby okolitej pokožky tváre. 

Úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v rámci výkonu štátneho 
zdravotného dozoru v roku 2011 zisťovali, či sa na slovenskom trhu ponúkajú výrobky na 
bielenie zubov a či koncentrácia peroxidu neprevyšuje povolený limit 0,1 % hm. Zistilo sa, že 
v rámci internetového predaja sa ponúkajú rôzne výrobky na bielenie zubov (gély, pásiky, 
perá), pochádzajúce najmä z USA, ktoré obsahujú peroxid vodíka alebo látky a zmesi, 
z ktorých sa peroxid vodíka uvoľňuje v niekoľkokrát vyššej koncentrácii ako 0,1 % hm:  
− pero na bielenie zubov – Whitens and Maintains (USA) s obsahom 4,6 % hm. H2O2, 
− súprava na bielenie zubov Pro White (USA), 2 šarže s obsahom 0,6 % hm. a 1 % hm. 

H2O2, 
− pero na bielenie zubov Teeth whitening pen My Green (Čína) s obsahom 11,8 % hm. 

H2O2, 
− prúžky na bielenie zubov Teeth whitening strips/Double Elastic gel Strips (Čína) 

s obsahom 6 % hm. H2O2. 

Keďže tieto výrobky nespĺňali požiadavky predpisu o kozmetických výrobkoch a podľa 
Úradu verejného zdravotníctva predstavovali pre spotrebiteľa vážne riziko poškodenia 
zdravia, boli nahlásené do rýchleho výstražného systému RAPEX.  

Väčšina zubných lekárov bielenie zubov neodporúča, lebo všetky bieliace prostriedky sú 
založené na pôsobení odvápnenia povrchovej vrstvy skloviny. Ide v podstate o princíp 
zubného kazu. Navyše, ak sa bielenie opakuje častejšie alebo nevhodne, môže sa poškodiť 
chrup –  či už  zápaly zubnej drene alebo až vznik zubného kazu. Bielenie zubov sa v žiadnom 
prípade neodporúča v kozmetických salónoch. Bielenie zubov, ako aj jeho indikácia patrí, 
podľa prezidenta Slovenskej komory zubných lekárov, do rúk zubného lekára. 

 
Poďakovanie: 
Ďakujeme vedeniu RÚVZ Žilina za podporu pri  zriaďovaní NRC pre kozmetické výrobky. 



 503 

 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEXIA ŽIVOTNÝCH PODMIENOK A ZDRAVIA POPULA ČNÝCH SKUPÍN 
SLOVENSKA V 20-ROČNEJ HISTÓRII 

 
 

Ľ. Ševčíková 

Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava 
 
 
 

Tradícia vedecko-odborných konferencií s medzinárodnou účasťou Životné podmienky a 
zdravie začala v r. 1993 v nadväznosti na Národný program podpory zdravia (1992). Cieľom 
bolo prispieť k ochrane, podpore a rozvoju zdravia populačných skupín. Práce boli zamerané 
na pozitívne ovplyvňovanie ich životných podmienok, predchádzanie, znižovanie 
a eliminovanie environmentálnych rizík, subjektívne a objektívne riziká v spôsobe života, 
ovplyvňovanie výchovy a vzdelávania vo verejnom zdravotníctve a usmerňovanie 
legislatívnych a politických rozhodnutí v prospech primárnej prevencie. Od r. 2002 sa do 
našich konferencií premietal aktualizovaný Národný program podpory zdravia na základe 
prijatého dokumentu WHO Zdravie pre všetkých v 21. storočí. 

Organizáciu a odbornú garanciu vedecko-odborných konferencií s medzinárodnou 
účasťou Životné podmienky a zdravie počas celého obdobia 1993 – 2012 zabezpečovala 
Slovenská spoločnosť hygienikov Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), Ústav hygieny 
Lekárskej fakulty UK v Bratislave a Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva SLS. 
Spoluorganizátorom I. – III. konferencie bol Ústav hygieny a epidemiológie (ÚHE) / Štátny 
zdravotný ústav Prievidza spolu s Okresným úradom životného prostredia Prievidza. Na 
organizácii IV. – VI. konferencie sa podieľal Štátny zdravotný ústav Liptovský Mikuláš a pri 
VII. - XX. konferencii bol 14-krát nosným spoluorganizátorom Štátny zdravotný ústav / 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. Počas prezentovanej 20-ročnej 
histórie prebehla transformácia Ústavov hygieny a epidemiológie na Štátne zdravotné ústavy 
a napokon na Regionálne úrady verejného zdravotníctva. 

Miestom konania vedecko-odborných konferencií s medzinárodnou účasťou Životné 
podmienky a zdravie v rokoch 1993 – 2012 boli: 
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v r. 1993 – 1995 Bojnice  v r. 1996 – 1998 Liptovský Ján – Bystrá  

  
  

v r. 1999 – 2000 Hotel Stavbár, Tatranská 
Štrba 

v r. 2001 – 2007 hotel Panoráma, Štrbské 
Pleso  

  
  

v r. 2008 – 2010 hotel Sorea Baník, Štrbské 
Pleso  

a v r. 2011 – 2012 Kongresové centrum 
Kúpeľov Nový Smokovec, a. s.  

  
 
Tematicky boli konferencie zamerané na okruhy problémov:  

− životné podmienky a zdravie, 
− výživa a zdravie, 
− epidemiológia a prevencia chronických chorôb, 
− problematika ochrany zdravia pri práci, 
− hodnotenie zdravia obyvateľstva, 
− ochrana a podpora zdravia detí a mládeže, 
− životné podmienky a zdravie minoritných skupín /rómskych komunít, 
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− intervenčné programy, 
− výchova a vzdelávanie vo verejnom zdravotníctve,  
− legislatíva vo verejnom zdravotníctve. 

Autori prezentovali široký záber originálnych výsledkov epidemiologických štúdií a 
regionálnych, národných a medzinárodných projektov, vlastných skúsenosti so zavádzaním 
nových metodických postupov v oblasti preventívnej medicíny a verejného zdravotníctva.  

Účastníci celkovo na konferenciách predniesli 1009 referátov a prezentovali 412 posterov 
(obr. 1). 

Obr. 1. Počty prezentovaných príspevkov 

 
Ako vyplýva z obrázkov 2 a 3, s odstupom 20 rokov došlo k posunu tematického 

zamerania, či už vplyvom aktuálnych potrieb výskumu a praxe, ale i zvýšeného záujmu 
o aktívnu účasť na konferencii Životné podmienky a zdravie vzhľadom na zvyšujúci sa kredit 
tohto podujatia. Vzrastal počet prác venovaných ochrane zdravia pri práci, prác zameraných 
na hygienu výživy a výživový stav, ako i prác zameraných na epidemiológiu neinfekčných, 
ale i infekčných ochorení. V programoch sa však redukoval priestor venovaný faktorom 
životného prostredia a metodologickým postupom. Problematika ochrany zdravia detí 
a zdravotnej výchovy a vzdelávania vo verejnom zdravotníctve si zachovávala stabilný 
priestor v priebehu celého obdobia histórie konferencií. 

 V rámci tematického okruhu Životné podmienky a zdravie sa prezentovala hygienická 
problematika životného prostredia, monitorovanie klasických i nových rizikových faktorov 
fyzikálnych, chemických i biologických v prostredí. Diskutovalo sa o nových metodických 
prístupoch a modelovaní rizika. Príspevky sa venovali ochrane verejného zdravia 
v mimoriadnych situáciách.  
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Obr. 2. Tematické okruhy prezentované v r. 1993 [%] (43 príspevkov) 
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Obr. 3. Tematické okruhy prezentované v r. 2011 [%] (93 príspevkov) 
 

Trend v prezentovanej problematike zdravia vo vzťahu k výžive sa vyvíjal od príspevkov 
zameraných prevažne na bezpečnosť potravín k spôsobu výživy, režimu stravovania a 
hodnotenia výživového stavu (podľa veku, regiónu), biomonitoringu rizikových faktorov a 
sledovaniu ochorení spojených s výživou. Štúdie boli zamerané na revíziu odporúčaných 
výživových dávok, politické ovplyvňovaniu výživy a implementáciu smerníc EÚ. 

Príspevky venované ochrane zdravia pri práci sa týkali najmä monitoringu pracovného 
prostredia, hodnotenia záťaže organizmu pri práci, biomonitoringu, znižovania a eliminácie 
rizikových expozícií pri práci, modelovaniu expozičných záťaží, kategorizácie prác a 
implementácie legislatívy EÚ (Európske siete). 

Ochrana a podpora zdravia detí a mládeže sa prezentovala v príspevkoch zameraných na 
monitorovanie rastových a fyziologických ukazovateľov, ukazovateľov psychického a 
sociálneho vývoja, expozície rizikovým faktorom v prostredí školy, rodiny, ihrísk a 
komunikácií, monitorovanie zdravotného stavu detí a mládeže, monitorovanie potenciálnych 
rizík počas prenatálneho vývoja a intervenčné opatrenia a ich efektivita.  

Vo všetkých tematických okruhoch sa účastníci oboznamovali s realizáciou intervenčných 
regionálnych, národných a medzinárodnych programov, s ich efektivitou. Vysoký záujem 
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podnietili najmä tie, ktoré prinášali postupy pre ovplyvňovanie rizikového správania 
populácie. 

 Spektrum účastníkov konferencií svedčí o záujme a potrebe, aby sa odborníci z hygieny, 
epidemiológie, sociálnej medicíny a verejného zdravotníctva zapájali do všetkých oblastí 
primárnej prevencie. Podieľ účastníkov z inštitúcií vedy a výskumu, vzdelávania, 
pracovníkov úradov verejného zdravotníctva, úradov životného prostredia, štátnych orgánov, 
neziskových organizácií a obchodníkov uvádza obr. 4.  
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Obr. 4. Účastníci konferencií ŽPaZ 

 
Príspevky, ktoré prešli recenziou, boli publikované v zborníku vedeckých prác v rokoch 

1994 – 2002 v printovej forme (obr. 5) a v rokoch 2003 – 2012 na CD nosiči (obr. 6).  
 
Záver 

Význam primárnej prevencie rastie vo vyspelých krajinách s nárastom enormných 
nákladov na zdravotnú starostlivosť a zdravotníctvo. Podľa WHO viac ako tri štvrtiny 
ochorení sú preventabilné. Z uvedených poznatkov vyplýva potreba efektívnej primárnej 
prevencie, hľadania vhodných metodických postupov, dobrej informovanosti odbornej 
komunity i širokej verejnosti v oblasti rizík, ale aj politických a legislatívnych rozhodnutí. 

Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Životné podmienky a zdravie sa 
stala tradičnou prezentáciou širokého záberu výsledkov epidemiologických štúdií, projektov a 
skúsenosti so zavádzaním nových postupov v oblasti preventívnej medicíny a verejného 
zdravotníctva. Každoročne vzrastajúci počet domácich, ale i zahraničných účastníkov (ČR, 
Poľsko, Maďarsko a iné) svedčí o zvyšujúcom sa záujme zúčastniť sa tohto odborného 
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podujatia. Jeho kredit zvyšuje i zaradenie do hodnotenia Slovenskej akreditačnej rady pre 
kontinuálne vzdelávanie. 

Obr. 5. Recenzované zborníky vedeckých prác (1994 – 2002) 
 

 
Obr. 6. Recenzované zborníky vedeckých prác v rokoch 2003 – 2012 
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Nie dlhá 20-ročná história konferencií Životné podmienky a zdravie ukázala, že naše 
primárno-preventívne aktivity boli raz viac, inokedy menej úspešné, avšak spoločnosť ich 
očakáva.  

Poprajme si veľa síl a dobrých rozhodnutí a výsledkov, aby naše budúce odborné 
stretnutia boli vzájomne obohacujúce a motivujúce, aby sme mali podporu pre naše aktivity a 
aby sme mohli robiť to, čo vieme a v čom môžeme byť prospešní. 
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60. VÝROČIE PRIJATIA ZÁKONA č . 4/1952 Zb. O HYGIENICKEJ 
A PROTIEPIDEMICKEJ STAROSTLIVOSTI 

 
 

I. Rovný 

Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 
 
 

 

V roku 2012 si verejné zdravotníctvo pripomenulo okrúhle jubileum – 60. výročie prijatia 
zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti. Presne 28. marca 1952 
Národné zhromaždenie bývalej Československej socialistickej republiky prijalo tento zákon, 
ktorým sa ustanovili okresné a krajské hygienické stanice a orgány hygienickej služby. Tie 
v priebehu svojej 60 ročnej histórie prešli niekoľkokrát transformáciou až po dnešné úrady 
verejného zdravotníctva.  

Len prostredníctvom poznania minulosti vieme zhodnotiť nielen jej prínos pri zlepšovaní 
zdravia, čiže kvality života každého jedinca, ale aj úsilie jednotlivcov, atmosféry doby, keď 
objavy odhaľovania a osvojovania si zásad hygieny a medicíny začali postupne prenikať do 
samotnej praxe. Hygiena a medicína vždy boli a vždy aj budú spojenými nádobami. Ak sa 
nestaráme o prevenciu, stúpa nám chorobnosť, ak áno, klesá. Naoko veľmi jednoduché. 
Hygiena hľadá príčiny, medicína zasa prostriedky, ako im nielen zabrániť, ale najmä, ako ich 
liečiť. Súčasná doba preto revokuje staronové otázky vzťahu spoločnosti k hygiene 
a medicíne. V dnešných podmienkach rezonuje najmä problematika zásadných postupov 
v interakcii spoločnosť – lekár a morálna atmosféra spoločnosti. Ak totiž chápeme hygienu – 
medicínu, ako neoddeliteľnú súčasť ľudskej existencie v rôznych stupňoch vývoja a poznania, 
vidíme, že lekárske umenie, hygienu do neho zahrňujúc, vždy tvorilo jeden z jej hlavných 
pilierov. Práve medicína systémom unikátnych prostriedkov, poznatkov, ako aj ich nositeľov, 
posúvala a stále aj bude posúvať vedomosti o človeku na vrchol pyramídy vedomia, tej 
jedinečnej kategórie, ktorá človeka definuje ako najdokonalejšiu živú bytosť.  

V akejsi úctivej pokore nad jeho zložitosťou, dokonalosťou, ale aj, žiaľ, pominuteľnosťou, 
zároveň zisťujeme, že aj súčasné vedomosti sú stále len príslovečným vrcholom plávajúceho 
ľadovca. Históriou poznania prejavujeme aj istú úctu všetkým, ktorí tento ľadovec 
odľahčovali vedomosťami, aby sa čoraz viac a viac pred nami vynáral a tak nám dával do rúk 
prostriedky, aby sme sa vedeli o život človeka postarať od jeho narodenia, až po jeho smrť. 
Lebo kvalita a hodnota života závisí najmä od fyzického, psychického i sociálneho stavu, od 
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pohody a schopnosti prekonávať všetky nástrahy chorôb. A v dnešnej dobe najmä 
civilizačných.  

Starostlivosť o zdravie sa rozvíjala ako starostlivosť individuálna, poskytovaná pacientovi 
priamo lekárom a starostlivosť kolektívna, poskytovaná spoločnosťou, teda štátom, celej 
populácii. Kým individuálna starostlivosť sa stala náplňou klinickej medicíny, kolektívna 
starostlivosť položila základy verejnému zdravotníctvu. Verejné zdravotníctvo sa od začiatku 
vyvíjalo ako multidisciplinárny odbor, vychádzajúci najmä z poznatkov hygieny, 
epidemiológie infekčných chorôb, výchovy k zdraviu a sociálnej medicíny. 

Prvopočiatky liečiteľstva možno podľa historikov datovať do obdobia približne spred pol 
milióna rokov. Predkovia človeka sa bránili proti následkom úrazov a chorobám 
jednoduchými opatreniami, ktoré si neuvedomovali. Išlo o inštinktívne jednoduché 
liečiteľstvo, väčšinou o osobnú, individuálnu ochranu. 

Homo sapiens, žijúci približne pred stotisíc rokmi, už uplatňoval i niektoré účelne 
vykonávané liečiteľské zásahy, opierajúc sa o prírodné zdroje, rastliny, ústroje zvierat. Rodilo 
sa prírodné racionálne liečiteľstvo, súčasne sa rozmáhalo i kultovo-magické liečiteľstvo, 
zjavujú sa prví liečitelia. Až po niekoľkých tisícročiach sa formuje lekárstvo ako veda 
založená na skúmaní ľudského tela a podmienok zdravia. Hygiena je veda o uchovaní 
zdravia v zmysle starostlivosti o psychické i fyzické zdravie jedinca: osobná hygiena, duševná 
hygiena, domáca hygiena, zubná hygiena a hygiena práce, používané v súvislosti s verejným 
zdravím. Hygienické postupy sú dôležité v rámci prevencie, dosahujú zníženie výskytu a 
šíreniu chorôb. Konkrétne príklady: zabezpečovanie kvalitnej vody a potravín, kvalitné 
stravovanie, oblečenie, problematika práce a telesnej námahy, dostatok spánku, prístup k 
osobnej čistote, abúzus tabaku, alkoholu alebo narkotík, klimatické podmienky, pôda, 
stavebné materiály a problematika súvisiaca s bývaním, zneškodňovanie odpadov, 
pohrebníctvo a pod. 

Názov je odvodený od Hygiea, gréckej bohyne zdravia (dcéra boha Asklépia a Epione). Je 
znázorňovaná v podobe ženy s hadom, ktorý pije z misky v jej ruke. Mierou efektivity 
činnosti hygienickej služby je to, čomu zabránila, nemožno preto často kriticky zhodnotiť 
úspechy a neúspechy samotných postupov. Preventívne hygienické postupy 
sú nevyhnutné pre trvalo udržateľný rozvoj ľudskej populácie. Kódexy hygieny môžeme nájsť 
v niekoľkých hinduistických textoch ako Manusmriti a Vishnu Purano. Kúpanie je jednou z 
piatich hinduistických denných povinností. Niektoré z týchto (a podobných) pravidiel 
rituálnej čistoty zlepšili hygienu i z dnešného epidemiologického pohľadu. 

Napríklad až do konca 19. storočia mali k dispozícii toalety zvyčajne len bohatí 
občania. Chudobnejšia väčšina mala len určené miesta v pôde za stavbami, ktorá slúžila na 
tieto účely. To sa však zmenilo po tom, čo John Snow zistil, že cholera sa šíri fekálnym 
znečistením vody. Dôležitou osobnosťou vo vývoji odboru (najmä z hľadiska pôvodu chorôb, 
metód spracovania potravín a očkovanie) bol francúzsky mikrobiológ Louis Pasteur (1822 – 
1895). Objavil, že prevarením mlieka dochádza k likvidácii väčšiny prítomných 
mikroorganizmov, a tým sa znižuje jeho kazivosť (týka sa to aj vína a piva). Tento proces sa 
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dnes nazýva pasterizácia. Ako prvý opísal proces anaerobiózy (Pasteurov efekt), podarilo sa 
mu s istotou dokázať správnosť teórie zárodkov (infekcie prenášané mikroorganizmami), 
preukázal, že fermentácia je výsledkom bakteriálnej činnosti. Pasteur vyvinul vakcínu proti 
besnote. Používal oslabené kmene pestované na králikoch, z ktorých použil na samotnú 
vakcínu postihnuté vysušené nervové tkanivo. 

Už Číňania však aplikovali materiál z pustúl a chrást od uzdravujúcich sa chorých do 
iných jedincov s cieľom, aby sa choroba nešírila ďalej. Rovnako v Turecku mali podobnú 
metódu očkovania, ktorá spočívala v zámernom nakazení jedinca variolou 
z hnisu uzdravujúcich sa pacientov, pretože vírus je v tomto materiáli oslabený (dnes to 
nazývame variolizácia).  

Robert Koch (1843 – 1910) bol nemecký lekár a mikrobiológ, zakladateľ bakteriológie 
a nositeľ Nobelovej ceny. Objavil pôvodcu tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis, 
Kochov bacil), cholery (Vibrio cholerae ), antraxu (Bacillus anthracis) a hnisavé 
konjunktivitídy (Haemophilus aegypticus, Kochov-Weeksov bacil). Tuberkulín, ktorý dnes 
používame ako diagnostickú látku v tuberkulínovom teste, keď sa preukazuje prítomnosť 
protilátok proti TBC v tele pacienta. Stanislaus von Prowazek (1875 Jindřichův Hradec – 
1915 Cottbus, narodený ako Stanislav Povrázok) bol český mikrobiológ a parazitológ, ktorý 
spolu s patológom Henrique da Rocha Lima objavil pôvodcu Rickettsiózy (Rickettsia 

prowazeki). Sir Alexander Fleming (1881 – 1955) bol škótsky lekár známy objavom 
baktericídnych účinkov lyzozýmu a baktericídneho účinku penicilínu z huby Penicillium 

notatum. V roku 1928 zistil, že pleseň Penicillium notatum, ktorá bola zanesená do Petriho 
misky s baktériami otvoreným oknom v laboratóriu, vytvára látky, ktoré zabíjajú niektoré 
kmene baktérií. V roku 1944 sa začal penicilín masovo vyrábať a používať v medicíne. Spolu 
s Ernstom Chainom a Howardom Floreyem dostal za svoje objavy v roku 1945 Nobelovu 
cenu. Jonas Edward Salk (1914 – 1995) bol americký vedec, ktorý vytvoril inaktivovanú 
vakcínu proti polio vírusu, ktorá sa podáva subkutánne (IPV). Albert Bruce Sabin (1906 – 
1993) bol Američan, ktorý vynašiel vakcínu (per os) proti vírusu poliomyelitídy (OPV) v 
roku 1955. V najbližšom období sa očakáva sa eradikácia poliomyelitídy. 

Z archeologických vykopávok poznáme vodovody, kanalizácie, kúpele, ktoré hovoria 
o vysokom stupni rozvoja hygienickej kultúry a starostlivosti o zdravie ľudí. V starovekom 
Egypte kládli veľký dôraz na osobnú čistotu. V súlade s tým je aj indická rada: „Človeče, 
teplý kúpeľ, čerstvé mlieko, mladé dievča a striedmo požívaná tučná strava svedčia tvojmu 
zdraviu“. V antickej Sparte patrilo k základom výchovy otužovanie. Hippokrates (460 – 370 
pred n. l.), ktorý vošiel do histórie ako otec medicíny a ktorému sa pripisuje známe dielo 
Corpus Hippocraticum, zdôrazňoval význam prostredia pre zdravie a chorobu človeka a bol 
zástancom hygienických opatrení v boji proti chorobám. Hippokrates sa považuje za 
zakladateľa ekologicky ponímanej epidemiológie, ako aj medicínskej etiky. V antickom Ríme 
sa spolu s kultúrou a vedou rozvíjalo i zdravotníctvo. Opieralo sa o zákon tzv. 12 tabúľ (450 
pred. n. l.), ktorý obsahoval hygienické predpisy o pochovávaní a spaľovaní mŕtvych 
vo vnútri mesta, o zákaze piť vodu z rieky a pod. Vybudované boli rozsiahle stavby – 
vodovody, kanalizácie, verejné kúpele, ale aj záchody. Hygienický dozor nad vodovodmi 
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a tržnicami vykonávali osobitne na to určení úradníci – tzv. Edilovia (lat. aedilis). 
Spomenieme len malú poznámočku k toaletám, ktorá však vystihuje už vyspelosť našich 
predkov. Starí Kréťania mali napríklad pred 3 500 rokmi vo svojich palácoch teplovzdušne 
vykurované kúpeľne a splachovacie záchody s kanalizáciou. Rimania zasa považovali veci 
spojené s vylučovaním za normálnu súčasť života, preto niet divu, že ako prví zaviedli 
verejné záchody. Len v Ríme ich postavili 150 a mnohé ďalšie na celom území svojej ríše. 
Cisár Vespasianus sa rozhodol, že verejné záchody zdaní, a keď mu to syn Titus vyčítal, 
odpovedal mu vizionárskym, nadčasovým výrokom: Pecunia non olet (peniaze nesmrdia). 
Exempla trahunt: za dnešné použitie verejných záchodov si každý z nás tiež musí zaplatiť. 
Nuž, mali by sme sa „poďakovať“ rímskemu cisárovi? 

V starovekých spoločenských poriadkoch sa zdravotno-výchovné poučenia týkali 
predovšetkým hygieny, výživy a životosprávy. Viaceré zachované a dostupné spisy mali 
zdravotno-výchovné zameranie. Napr. známy Hippokratov spis o dietetike, v ktorom 
poukazuje na to, že pohodu a zdravie človeka výrazne ovplyvňuje jeho okolie, predovšetkým 
vzduch, voda a spôsob života. Asklepiades propagoval gymnastiku. Diokles z Euboie 
pripisoval význam každodennej starostlivosti o ústnu dutinu a o zuby. Najvýznamnejší rímsky 
lekár Galenos (129 – 199) vo svojom diele De sanitate tuenda o. i. zhrnul poznatky 
o medicíne, hygiene a životospráve. Odporúčal ľahkú a výživnú stravu, pohyb na čerstvom 
vzduchu, ranné telesné cvičenia, pravidelné kúpele a masáže. Grécky lekár Diokles 
z Karystu zhrnul všetky dovtedy známe pravidlá správnej životosprávy. Tieto pravidlá ostali 
platné i v ďalších storočiach, a v zásade nestratili na aktuálnosti ani dnes. Ali Abu Ibn Sina 
(Avicenna) (980 – 1037) vytvoril svojim Canon medicinae základ stredovekej medicíny. 
Predpokladal, že nákazy spôsobujú ľudským okom neviditeľné živočíchy. Pozoruhodným 
spôsobom vystihol vplyv strachu (stresu) na ľudské zdravie. 

Koncom 1. tisícročia nášho letopočtu vznikla v juhotalianskom meste Salerne lekárska 
škola, v ktorej významné miesto vo výučbe patrilo hygiene a správnej životospráve. Tu 
vznikla známa zdravotno-osvetová báseň Salernské pravidlá zdravia (Regimen sanitatis 

salernitanum), ktorú postupne preložili do mnohých jazykov. Girolamo Fracastoro (1478 – 
1553) z Verony vo svojom diele De contagione et contagiosis morbis (1546) osvetlil pojem 
nákazy a vyslovil teóriu o šírení epidemických chorôb. Ján Amos Komenský (1592 – 
1670) riešil vo svojom diele otázky zdravej životosprávy. Jedno z jeho odporúčaní môže 
dodnes slúžiť ako základná myšlienka preventívnej gerontológie: „Umění života spočívá 

v umění žíti dlouho, býti zdráv a býti v pohodě. Umění žíti dlouho spočívá ve vyhýbání se 

smrti, střežení se toho, čím smrt si nachází k nám přístup. Nestačí být dlouho živ, je třeba býti 

také zdráv, chce-li kdo dobře život stráviti. Stonat a zápasit s nemocemi je poloviční žití, 

neboť život obtěžkaný nemocemi má omezenou činnost. Podstata dlouhověkosti jest nežíti 

v zahálce, nýbrž stále býti v horlivé práci“. 

John Graunt (1620 – 1674), William Petty (1623 – 1687) a Edmund Halley (1656 – 
1742) sú zakladateľmi zdravotníckej štatistiky, ktorá umožnila presnejšie poznanie 
zdravotného stavu obyvateľstva. Zostavili tiež úmrtnostné tabuľky. Bernardino Ramazzini 
(1633 – 1714) vo svojom diele Úvahy o chorobách remeselníkov zovšeobecnil pozorovania 
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svojich predchodcov. Vytvoril tým zásady preventívnej medicíny, ktoré pretrvali niekoľko 
storočí. V roku 1646 vydáva Ján Weber, lekárnik v Prešove, knižku Amuletum – to jest 

zpráwa krátká a potřebná o moru, jakýchby prostředků náležitých y zdravj y nemocnj v čase 

moru užiwati měli, učinena od Jana Webera, apatikáře Pressowského. 

Gerhard van Swieten (1700 – 1772) pôsobil na dvore Márie Terézie a bol autorom 
mnohých reforiem v oblasti starostlivosti o zdravie a vytvoril predpoklady pre právny základ 
štátnej zdravotnej správy a vznik zdravotnej polície. Koncom 18. storočia sa predmet 
Zdravotná polícia začal prednášať na univerzitách ako tzv. štátne lekárstvo. Na základe jeho 
prác vydala Mária Terézia v roku 1770 generálny zdravotný poriadok pre celú monarchiu. 

Johann Peter Frank (1754 – 1821), nemecký lekár a profesor medicíny v Pávii a potom vo 
Viedni, položil vedecké základy náuky o zdravotnej polícii, ktorá bola predchodcom sociálnej 
hygieny a sociálneho lekárstva. Jeho šesťzväzkové dielo Systém dokonalej lekárskej polície 

vychádzalo z myšlienky, že sociálne faktory sú rozhodujúce pre vznik poruchy zdravia. Vo 
svojom slávnom diele Oratio academica de populorum miseria, morborum genetricae 
(Akademická reč o chudobe ľudu, ako matke chorôb) skúmal rozdiely v mortalite medzi 
chudobnými a bohatými. Bol tiež jeden z tých, ktorý sa stal prvým zakladateľom 
determinantov zdravia, resp. behaviorálneho zdravia. Edward Jenner (1749 – 1823) bol 
britský dedinský lekár, ktorý sa preslávil zavedením prvej vakcíny proti pravým 
kiahňam. Zistil, že dojičky kráv neochoreli pravými kiahňami a zámerne preto naočkoval 
osemročnému chlapcovi hnis z vriedkov spôsobeného kravskými kiahňami. Chlapec ochorel 
kravskými kiahňami, avšak za šesť týždňov sa úplne uzdravil. Jenner ho potom infikoval 
vakcinačnou dávkou pravých kiahní. Podľa Jennerovho predpokladu u chlapca choroba 
neprepukla a tento pokus je považovaný za prvú skutočnú vakcináciu. Zacharias Gottlieb 
Huszty (1754 – 1803), bratislavský mestský lekár, bol spoluzakladateľom náuky o zdravotnej 
polícii. 

V Rakúsko-uhorskej monarchii boli niektoré zdravotnícke otázky upravované špeciálnymi 
normami, napr. zákonom č. 89/1885 o boji proti pohlavným chorobám, výnosom ministerstva 
vnútra č. 29 949/1902 o boji proti tuberkulóze, výnosu ministerstva vnútra z roku 1891 
o ochrannom očkovaní proti kiahňam a pod. Len mimochodom – rodičia, ktorí si dali 
zaočkovať dieťa, dostávali za odmenu jeden dukát. Ako by na to dnes reagovali 
antivakcinační aktivisti? 

Na Slovensku platil zákon č. XIV z roku 1876, ktorý upravoval v širokom rozsahu celý 
rad otázok zdravotníctva, okrem iného aj ochranné očkovanie. Mal dve hlavné časti a 176 
paragrafov. Prvá časť sa zaoberala otázkami verejného zdravotníctva, druhá časť riešila 
úpravy v oblasti zdravotníckej služby v obciach a v ústredí. Druhá časť sa zameriavala na 
činnosti v záujme ochrany zdravia obyvateľov. Niektorí z nich pojednávali o čistote životného 
prostredia, vrátane ovzdušia a vody, ako aj o otázkach verejnej hygieny. Nariadilo sa 
zabezpečiť čistotu miest, potravinárskych obchodov a najmä výsekov mäsa. Živnostníci si 
museli zadovážiť svedectvo úradného lekára o zdravotnej vhodnosti potravín. Veľký dôraz 
sa kládol na ochranu detí predškolského veku a ochranné očkovanie. Tento zákon bol na 
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svoju dobu veľmi pokrokový, v porovnaní so zákonodarstvom ostatných európskych krajín. 
Jeho prínosom, oproti predchádzajúcim úpravám, bola skutočnosť, že sa usiloval 
problematiku zdravotníctva riešiť komplexne a v podstate sa mu podarilo obsiahnuť celú 
oblasť verejného zdravotníctva. Nemenej významným zákonom bol v tomto období 
protiepidemický zákon č. 67/1913 a naň nadväzujúce nariadenie ministerstva vnútra, vydané 
po dohode s ministrom obchodu č. 103/1914 o oznamovaní prenosných chorôb. 

William Farr (1807 – 1883), anglický lekár, bol zakladateľom modernej zdravotníckej 
štatistiky. Jeho správy boli podnetom k mnohým reformám. Termín „sociálne lekárstvo“ sa po 
prvý raz objavil v roku 1848. Francúzsky lekár Jules René G. Guérin otvoril vo svojom 
časopise Gazette médicale de Paris aktuálny stĺpec, nazvaný Médecine Sociale. Názov mal 
výstižnejšie charakterizovať a nahradiť doteraz používané názvy ako police médicale, hygiéne 

publique a médecine légale. Rudolf Virchow (1821 – 1902) je autorom celulárnej patológie. 
Ovplyvnil medicínu celej druhej poloviny 19. storočia. Rozvinul koncepciu sociálnej 
epidemiológie. V roku 1848 navrhol vo svojom časopise Die Sozialreform, v súvislosti 
s pojmom Soziale Medizin, zriadenie ministerstva zdravotníctva (Ministerium f. Öffentliche 

Gesundheitspflege). Podčiarkol význam sociálnych reforiem pre zdravie obyvateľstva 
a povinnosť spoločnosti chrániť zdravie všetkých svojich členov. Alfred Grotjahn (1869 – 
1931) vydal v roku 1912 knihu Sociálna patológia, ktorá položila teoretický základ sociálnej 
hygieny, teda vlastne sociálneho lekárstva. 

Po 1. svetovej vojne začali vznikať ústavy sociálneho lekárstva pri lekárskych fakultách. 
K prvým patrí ústav v Utrechte (1918), v Berlíne (1920), v Nancy (1920), v Brne (1922) 
a v Prahe (1935). Po 2. svetovej vojne sa prudko zvýšil počet ústavov zaoberajúcich sa 
biosociálnou problematikou. Súbežne so sociálnym lekárstvom sa vyvíjala hygiena, ktorá sa 
v anglosaských zemiach nazývala Public Health. Tento termín sa začal používať okolo roku 
1840 pre zdravotnícke zákonodarstvo a sanitárne opatrenia na podporu zdravia sociálne 
slabých vrstiev obyvateľstva. 

Vznik hygieny ako vedeckej disciplíny bol reakciou na zdravotné problémy súvisiace 
s prudkým nástupom priemyselnej revolúcie v 19. storočí. Rovnako dôležitým činiteľom bol 
rýchly rozvoj prírodných vied, ktoré mohli poskytnúť metódy skúmania nevyhnutné pre 
vedeckú a rutinnú prácu. Hygiena sa stala samostatným lekárskym odborom v 2. pol. 19 
storočia a začala sa na európskych univerzitách vyučovať ako samostatný predmet. Za 
zakladateľa odboru považujeme Maxa von Pettenkofera (1818 – 1901), ktorý sa stal prvým 
profesorom hygieny v Mníchove v roku 1865. Pettenkofer zaviedol objektívne vyšetrovanie 
faktorov prostredia a hodnotenie ich vzťahu k zdraviu, zaslúžil sa tiež o vypracovanie prvých 
hygienických limitov, ktoré sa stali základom pre zdravotné zabezpečenie pitných 
a odpadových vôd, pôdy, ovzdušia a potravín. Po 2. svetovej vojne sa obsah odboru Public 

Health začal rozširovať o populačné a zdravotno-výchovné aspekty. Profesor sociálneho 
lekárstva na Pražskej lekárskej fakulte, Hynek Pelc, charakterizoval už v roku 1935 verejné 
zdravotníctvo ako úsek verejnej správy, ktorý uplatňuje poznatky hygieny a sociálneho 
lekárstva. 
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Pred približne štvrťstoročím sa začalo hovoriť o novom pojme New Public Health, ktorý 
znamenal príklon k hodnotám, propagovaným v roku 1848, spájaným s názvom Öffentliche 

Gesundheitspflege, čiže verejným zdravotníctvom, ktoré zdôrazňovalo vládnu zdravotnú 
politiku, potrebu vedeckého výskumu sociálnych a ekonomických faktorov na utváranie 
zdravia populácie a boj proti chorobám nielen lekárskymi, ale i spoločenskými prostriedkami. 
New Public Health zároveň kritizuje prílišný dôraz kladený na financovanie a manažment, 
neuváženú privatizáciu a snahu trhu o ekonomický rast za každú cenu. Public Health 
existujúci v súčasnej dobe v anglosaských zemiach je blízky našej hygiene. Tu sa kritizuje 
jeho experimentálny a laboratórny charakter, dominancia fyzikálno-chemických rizikových 
faktorov, nedocenenie vplyvu socio-ekonomického prostredia na zdravie populácie 
a spoliehanie sa na verejné protiepidemické opatrenia. 

V koncepcii verejného zdravotníctva pre SR (1997) sa píše: „Verejné zdravotníctvo je 
multidisciplinárny vedný odbor, zaoberajúci sa zdravím populácie a spôsobmi, ako 
predchádzať chorobám, predlžovať život a posilňovať zdravie prostredníctvom 
organizovaného úsilia spoločnosti“. 

V oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia sa činnosť úradov verejného 
zdravotníctva zameriava na plnenie úloh, vyplývajúcich z platných koncepcií jednotlivých 
odborov, ako aj na plnenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných 
vykonávacích predpisov. Tento zákon vytvoril pevný základ pre koncepčný rozvoj verejného 
zdravotníctva v Slovenskej republike a komplexne zmenil smerovanie súčasného systému 
verejného zdravotníctva tým, že smeruje významnú časť výkonu verejného zdravotníctva do 
oblasti podpory a rozvoja verejného zdravia a nezameriava sa len na výkon represívnych 
funkcií v ochrane verejného zdravia. Pri uskutočňovaní cieľov verejného zdravotníctva sa 
kladie dôraz na zlepšenie zdravia, predlžovanie života a zlepšovanie kvality života celej 
populácie pomocou podpory zdravia, prevencie chorôb a iných foriem zdravotných 
intervencií. V porovnaní s predchádzajúcimi koncepciami verejného zdravotníctva sú 
významné rozdielne prístupy k opisu a analýze determinantov zdravia a metódy riešenia 
problémov verejného zdravotníctva – zdôrazňuje sa nutnosť celospoločenskej prevencie.  

Zdravie obyvateľstva ovplyvňuje komplex vlastností životného prostredia a spôsob života 
populácie i jednotlivca. Prioritou v tejto oblasti je dostupnými metódami a vhodnými 
nástrojmi dosiahnuť dobrý zdravotný stav obyvateľstva vytváraním takých podmienok v 
životnom prostredí, ktoré budú predchádzať ochoreniam súvisiacich alebo priamo 
spôsobených negatívnymi faktormi životného prostredia. Takýmito faktormi sú najmä kvalita 
pitnej vody, kvalita rekreačnej vody, environmentálny hluk, expozícia škodlivinám v ovzduší 
vo vnútornom i vonkajšom životnom prostredí, mikroklimatické podmienky, UV žiarenie, 
elektromagnetické žiarenie, ale aj predchádzanie rizikám spojeným s poskytovaním 
rozličných druhov služieb obyvateľstvu.  

Radiačná hygiena – ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením patrí k najmladším 
hygienickým disciplínam. Jej rozvoj nastal v polovici päťdesiatych rokov v súvislosti 
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s rozširovaním využívania ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve, v priemysle a vo výskume. 
Prvý útvar radiačnej ochrany bol vytvorený na odbore hygieny práce v roku 1958. Paralelne 
vznikali útvary radiačnej hygieny aj na ostatných krajských hygienických staniciach. Tieto 
útvary boli pomerne rýchlo slušne vybavené prístrojmi a vďaka cielenej práci aj odbornými 
pracovníkmi. Spočiatku sa útvary radiačnej ochrany zameriavali najmä na zdravotnícke 
pracoviská so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, na ktorých bol veľmi zastaraný prístrojový park 
a často aj nevyhovujúce priestory. Práve vďaka činnosti útvarov radiačnej hygieny nastal 
koncom päťdesiatych rokov prudký obrat v zabezpečovaní ochrany zdravia pacientov 
a personálu zdravotníckych pracovísk. Prakticky od roku 1959 sa časť personálu útvarov 
radiačnej hygieny zamerala na monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí. Boli to 
roky, keď sa už vykonávali skúšky jadrových zbraní a objavili sa poznatky o globálnej 
rádioaktívnej kontaminácii. Úroveň kontaminácie bola pomerne vysoká, bola merateľná a tak 
útvary radiačnej hygieny riešili rad výskumných prác v súvislosti s hodnotením rádioaktívnej 
kontaminácie územia SR a hodnotenia jej vplyvu na zdravie človeka. Ďalším významným 
obdobím činnosti útvarov ochrany zdravia pred žiarením bolo obdobie v druhej polovici 
osemdesiatych rokov po havárii v Černobyle. Toto obdobie prinieslo nielen množstvo úloh pri 
hodnotení kontaminácie územia SR a pri hodnotení dopadov na zdravie obyvateľov, ale 
prinieslo aj následné vybavenie útvarov novými zariadeniami.  

Orgány verejného zdravotníctva vykonávajú štátny zdravotný dozor aj v oblasti ochrany 
zdravia pri práci, t.j. kontrolujú plnenie povinností zamestnávateľov vyplývajúcich 
z legislatívnych úprav harmonizovaných s právom EÚ, najmä dodržiavanie kritérií zdravých 
pracovných podmienok na pracoviskách zo strany zamestnávateľov s dôrazom na špecifické 
riziká vplyvu práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov. Sledujú plnenie 
opatrení zo strany zamestnávateľov na ochranu zdravia zamestnancov pred nepriaznivými 
účinkami fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov v pracovnom prostredí. 

Nemožno zabudnúť, že v Slovenskej republike je osvedčený aj systém surveillance 
infekčných ochorení, ktorý nadväzuje na systém československého zdravotníctva. Zavedenie 
surveillance infekčných ochorení, vrátane očkovania od päťdesiatych rokov minulého 
storočia, malo z pohľadu epidemiológie veľký význam. Vďaka očkovaniu bola v roku 1980 
celosvetovo eradikovaná variola a v roku 2002 bola v Euroregióne Svetovej zdravotníckej 
organizácie eradikovaná detská obrna. V súčasnosti sa na Slovensku nevyskytujú ochorenia 
ako záškrt, tetanus novorodencov a mladistvých či osýpky. Pri súčasnej migrácii obyvateľstva 
a možnostiach cestovania však infekčné choroby naďalej ohrozujú zdravie verejnosti. Preto je 
dôležité rozvíjať zavedený systém.  

V oblasti ochrany a podpory zdravia detí a mládeže je činnosť smerovaná k rozvoju 
a zlepšovaniu zdravia mladej generácie a prostredníctvom systémových opatrení sa zameriava 
na vylúčenie, resp. zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia a na starostlivosť 
o zdravé životné a pracovné podmienky a podporu správneho životného štýlu detí a mládeže.  

Zabezpečiť správnu výživu obyvateľstva a bezpečné potraviny patrí medzi základné 
požiadavky hospodársky a kultúrne vyspelej spoločnosti so stabilizovaným trhom potravín 
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a udržania požiadaviek potravinovej bezpečnosti. Vo väčšine európskych krajín sa už v r. 
1980 – 1990 v rámci rozvoja výživovej politiky obyvateľstva začali organizovať cielené akcie 
na ozdravenie výživy. V tejto oblasti sa prijalo viacero významných medzinárodných 
dokumentov, ktoré spájajú požiadavku výživových cieľov a zdravotnej bezpečnosti výživy 
a potravín do jednotného celku zapojením všetkých zainteresovaných rezortov, inštitúcií, 
obchodu, médií, organizácií na ochranu spotrebiteľa, miestnych samospráv a iných 
zainteresovaných skupín, napr. Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007 – 2013), 
na podporou a zlepšovanie zdravia, predchádzanie chorobám a čelenie prípadným zdravotným 
ohrozeniam. Významné miesto vo výchove obyvateľov SR má poradenská činnosť orgánov 
verejného zdravotníctva pri poskytovaní individuálneho a skupinového poradenstva, 
zameraného na zdravý spôsob života, so zreteľom na pozitívnu zmenu v stravovacích 
návykov a ovplyvnenie spotreby potravín a pokrmov v prospech zdraviu prospešných.  

Podpora zdravia je proces, ktorý umožňuje jednotlivcom a komunitám prevziať 
zodpovednosť za svoje vlastné zdravie. Činnosti v podpore zdravia sa týkajú najmä 
nasledovných oblastí: 

− sledovania ukazovateľov zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia obyvateľov, 
rizikových faktorov zdravotného stavu, vzťahov medzi determinantmi zdravia a zdravím 
populácie, 

− podpory zdravia seniorov, 
− podpory zdravia znevýhodnených komunít, 
− prevencie nadmerného užívania alkoholu, znižovania škôd spôsobených tabakom 

a návykovými látkami, 
− prípravy, koordinácie, realizácie a vyhodnocovania národných programov zameraných na 

podporu a ochranu zdravia, na vybrané cieľové skupiny obyvateľstva.  

Objektivizáciu faktorov životných podmienok vykonávajú vo verejnom zdravotníctve 
laboratória na kvalitatívne a kvantitatívne skúšanie chemických, mikrobiologických, 
biologických a fyzikálnych vlastností životného a pracovného prostredia. Ich úlohou je 
objektivizovať faktory v zložkách životného a pracovného prostredia, ktoré môžu mať 
škodlivý účinok na zdravie a tiež faktory, ktorých prítomnosť v prostredí zdraviu človeka 
prospieva. Odborné zameranie činnosti laboratórií vyplýva zo schválených koncepcií vedných 
odborov vo verejnom zdravotníctve, a to odboru chemických analýz, biológie životného 
prostredia, mikrobiológie životného prostredia a fyzikálnych faktorov. Laboratóriá sú 
zriadené v regionálnych úradoch v sídlach krajov a na Úrade verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky. 

Odbory lekárskej mikrobiológie sú zriadené na ÚVZ SR v Bratislave, v RÚVZ so sídlom 
v Banskej Bystrici a na RÚVZ so sídlom v Košiciach. V odboroch sú organizačne začlenené 
Národné referenčné centrá (NRC) a špecializované laboratóriá. NRC sú národné laboratóriá, 
ktoré diagnosticky zabezpečujú surveillance povinne hlásených infekčných ochorení. Sú to 
vysoko špecializované pracoviská, ktoré zabezpečujú nadstavbovú bakteriologickú 
a virologickú diagnostiku vybraných nákaz a v spolupráci s odborom epidemiológie aj 
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realizáciu Imunizačného programu v Slovenskej republike. Tieto pracoviská zabezpečujú 
medzinárodnú spoluprácu vrátane požadovaných analýz a hlásení do regionálnych pracovísk a 
sietí Európskej únie a WHO, pričom realizujú v praxi úlohy a odporúčania WHO a ECDC pri 
eliminácii, eradikácii a kontrole závažných infekčných ochorení.  

Verejné zdravotníctvo predstavuje modernú, perspektívne sa rozvíjajúcu oblasť 
zdravotníctva. Tento odbor vznikol postupnou transformáciou klasických hygienických 
odborov prostredníctvom reforiem štruktúry, riadenia a financovania na úseku hygieny 
a epidemiológie. V popredí záujmu sa nachádza preferovanie preventívneho zamerania 
ochrany a tvorby zdravých životných a pracovných podmienok, jasné definovanie práv 
a povinností orgánov štátnej správy, obcí, právnických a fyzických osôb na úseku ochrany 
zdravia ľudí, určovanie konkrétnych opatrení na predchádzanie chorobám a systematické 
sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Orgány verejného zdravotníctva majú 
nezastupiteľné miesto pri identifikácii hlavných problémov v súvislosti s problematikou 
verejného zdravia, určujú stratégie efektívneho riešenia týchto problémov, navrhujú 
a realizujú účinné intervenčné opatrenia a hodnotia a interpretujú dosiahnuté výsledky.  

Nemožno však zabudnúť aj na niektoré, nie práve najpríjemnejšie situácie, ktoré sme 
prežili v novom spoločenskom zriadení. Nie je to ani tak veľmi dávno, keď hygienikov 
považovali za zbytočnú inštitúciu, ktorá bráni podnikaniu, brzdí jeho rozvoj a doslova 
sekíruje jej nositeľov. Nie je to ani tak dávno, keď hygienikov doslova fyzicky vyhadzovali 
z ohnísk nákaz, keď sa beztrestne napríklad pridávala indulona do oleja na opekanie, keď si aj 
dnes niektorí politici dovolia hovoriť o istých preventívnych programoch ako o niečom, čo 
treba pre lepšie podnikateľské prostredie zrušiť. Pýtajú sa napríklad, prečo sa staráme o to, 
ako, kde a na čom pracovníci sedia, aké majú pracovné prostredie, prečo sa nezruší povinné 
očkovanie, alebo prečo máme obmedzovať slobodu fajčenia tvrdiac, že je to každého jeho 
individuálna vec a že štát potrebuje aj nemalý finančný príjem z tabaku. Akoby nevedeli, že 
liečba následkov fajčenia je niekoľkonásobne vyššia. A ani nehovoriac o kritike každej našej 
snahy o znižovanie spotreby alkoholu, alebo o zásadne negatívnom postoji k výzvam, aby 
bola marihuana dekriminalizovaná a následne aj legalizovaná.  

Ak chce niekto verejné zdravotníctvo zredukovať len na akúsi insitnú, dobrovoľnícku 
humanitárnu organizáciu, ktorú môže exekutíva doslova kedykoľvek odvolať, ak mu bráni vo 
výkone moci, v realizácii vlastných predstáv o demokracii ako slobode bez zodpovednosti, 
mal by sa oboznámiť s minulosťou, aby prítomnosť nielen dobrovoľne akceptoval, ale aj 
chápal a aktívne pro futuro aj podporoval. Obdobie rokov 2002 až 2006 je toho smutným 
príkladom. Problémy tejto doby neležia ani tak v nedostatku vedomostí, ale v postupnej 
absencii citov ľudskosti. Dôležitá je nielen výchova stopercentne kvalitne pripravených 
odborníkov, ale zároveň to, aby sa generovala vyššia morálna úroveň generácie, aby nová 
generácia generovala v sebe vyššiu úroveň mravnosti ako mala generácia odchádzajúca. Aby 
naši odborníci dostali zaslúžený a prepotrebný priestor žiť aj v súlade so svojim svedomím. 
Aby nemuseli konjunkturalisticky, s pocitom strachu o vlastnú existenciu, vykonávať 
nezmyselné, často až protizákonné príkazy. Ide o prípady, keď napríklad na čele hygieny stál 
človek bez príslušného vzdelania, alebo človek bez prirodzenej autority a rešpektu. A práve 
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vedúci pracovník by mal byť vzorom morálky, ak chce dosiahnuť, aby ho kolektív nielen 
rešpektoval, ale za ním aj dobrovoľne, ba až s nadšením išiel. Lebo ľudská činnosť je mravná, 
keď je naozaj ľudská. Nie je mravná, keď človeka núti byť neľudským, keď ho sebe samému 
odsudzuje, keď ho zbavuje jeho dôstojnosti, existenčného statusu, a redukuje ho len na číry 
objekt a vec, nestarajúc sa o jeho osud, ak sa vzprieči robiť niečo neľudské, nemravné len 
preto, lebo to okolnosti vyžadujú. Vhodné je v tejto súvislosti spomenúť výrok Alberta 
Schweitzera: „Je dobré udržiavať a uctievať život, a je zlé ničiť a zastavovať ho“. Alebo 
ďalšieho lekára, Galéna: „ Mal by sa hanbiť, kto sa po mnoho rokov nepretržite namáha 

a cvičí, aby sa stal dobrým lekárom, avšak po celú tú dlhú dobu sa ani trocha nesnaží, aby sa 

z neho stal dobrý človek“. A úplne na záver výrok Pápeža Jána Pavla II: „Najhorším väzením 

je zamknuté srdce“ a výrok Georga B. Shawa: „Morálka národa a charakter ľudí sa podobajú 

zubom. Čím sú skazenejšie, tým viac to bolí, keď sa ich dotknete“. 

Treba vysloviť poďakovanie všetkým pracovníkom hygienickej služby, v súčasnosti 
verejného zdravotníctva, ktorí za 60 rokov existencie tejto dôležitej inštitúcie nechali v nej 
časť svojho života a svojím obetavým prístupom prispeli k celkovým hodnotným výsledkom, 
ktoré sa v nemalej miere odzrkadľujú vo verejnosti ako ochrana, podpora a rozvoj verejného 
zdravia.  
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40. VÝROČIE VYHLÁSENIA SVETOVÉHO D ŇA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
 

E. Pavleová, P. Špringer, I. Rovný 

Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 
 
 
 

Pod životným prostredím chápeme všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie 
organizmov vrátane človeka a je predpokladom jeho ďalšieho vývoja. 

V júni 1972 sa v Štokholme konala konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, na 
ktorej bola prijatá Deklarácia o životnom prostredí človeka, ktorá uviedla 25 zásad na 
zachovanie a zlepšenie životného prostredia na Zemi. V júni 1992 sa v Rio de Janeiro konala 
konferencia OSN o životnom prostredí v snahe na túto deklaráciu nadviazať. 

Cieľom tejto konferencie bolo vytvoriť nové a spravodlivé partnerské vzťahy v globálnom 
meradle, novú úroveň spolupráce medzi štátmi, kľúčovými sférami spoločnosti a ľuďom, 
hľadajúc cestu k medzinárodným hodnotám, ktoré by rešpektovali záujmy všetkých ľudí a 
chránili nedeliteľnosť globálneho spojenia životného prostredia a rozvoja. 

Štokholmská konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešiť v 
záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem, problémy životného prostredia, ktoré 
presahujú hranice štátov a kontinentov, a preto aj ich riešenie si vyžaduje spoluprácu na 
medzinárodnej úrovni. Účastníci konferencie po prvý krát deklarovali právo človeka na 
priaznivé životné prostredie a zároveň navrhli globálny systém pozorovania Zeme. Najväčší 
úspech konferencie možno považovať prijatie Agendy 21 – komplexného východiskového 
dokumentu predstavujúceho reálny návod na zlepšenie kvality života vo vyváženom životnom 
prostredí so sociálnou a ekonomickou dimenziou. Agenda 21 sa realizuje tak na globálnej, 
ako aj na národnej a lokálnej úrovni organizáciami systému OSN, vládami i mimovládnymi 
organizáciami. 

V roku 2002 sa predstavitelia 190 krajín zišli znovu v juhoafrickom Johannesburgu na 
najväčšom podujatí v histórii OSN – Summite o trvalo udržateľnom rozvoji. Účastníci 
podujatia sa snažili nájsť prijateľné riešenie problémov dneška, akými sú: prístup k pitnej 
vode pre miliardy ľudí na našej planéte, zlepšenie zdravotnej starostlivosti, boj proti AIDS, 
malárii, tuberkulóze, zachovanie biodiverzity a ochrana životného prostredia, dostupnosť 
energie a investícií do poľnohospodárstva v rozvojových krajinách. 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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V nadväznosti na odporúčania konferencie schválilo 27. valné zhromaždenie OSN 15. 
decembra 1972 Environmentálny program OSN /UNEP/ a vyhlásilo 5. jún za Svetový deň 
životného prostredia. 

Znečistenie životného prostredia alebo kontaminácia životného prostredia znamená 
uvoľnenie environmentálnych kontaminantov do životného prostredia resp. ich prítomnosť v 
životnom prostredí. 

Medzi hlavné typy znečistenia patria: 

− Rozsiahle areály priemyselných podnikov, kde sa v minulosti počas celých desaťročí 
nekontrolovane nakladalo s rôznymi látkami, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a 
prostredníctvom ich jednotlivých zložiek aj pre zdravie ľudí. Ide najmä o podniky 
chemického a petrochemického priemyslu, baníctvo a hutnícky priemysel, výrobu a 
skladovanie agrochemikálií, vojenské areály a neriadené skládky nebezpečného odpadu. 

− Znečistenie vody povrchovým odtokom a presakovaním do podzemnej vody. 
Kontaminácia pôdy vzniká buď znečistením povrchu pôdy, alebo porušením podzemných 
nádrží. Medzi najvýznamnejšie látky znečisťujúce pôdu patria uhľovodíky, ťažké kovy, 
MTBE (metyl-terc-butyléter – aditívum do benzínu, v súčasnosti sa už prestáva používať 
kvôli jeho karcinogenite), herbicídy, pesticídy a chlórované uhľovodíky. 

− Najväčšie problémy sú s priemyselným odpadom, ktorý vzniká najmä pri ťažbe a 
spracovaní priemyselných surovín. Skládky, odkaliská a voľne uložený odpad 
sa stále rozširujú a okrem zlého estetického dojmu pôsobia negatívne na všetky zložky 
životného prostredia 

− Hlukové zaťaženie, ktoré zahrňuje hluk z podzemných komunikácií, hluk lietadiel a hluk 
priemyslu. 

− Svetelné zaťaženie, zahrňujúce nadmerné užívanie svetelných zdrojov a presvetľovanie 
interiérov. Zníženie estetickej hodnoty, zaň sa obvykle považuje výskyt objektov, ako sú: 
vedenie vysokého napätia, bilboardy pozdĺž ciest, narušený reliéf (pozostatky povrchovej 
ťažby), povrchové skládky odpadu, a pod. 

− Tepelné znečistenie, ktoré zahŕňa všetky zmeny teploty vodných telies, spôsobené 
ľudským vplyvom. 
 
Záver 

Politika Európskej únie v oblasti životného prostredia je založená na faktoch, že 
hospodársky rast, sociálny pokrok a ochrana životného prostredia pomáhajú zlepšovať kvalitu 
nášho života a sú navzájom prepojené. Ak má byť vývoj v Európe a na celom svete trvalo 
udržateľný, musí byť medzi nimi vytvorená dôkladná rovnováha, ktorá prispeje v prospech 
života pre budúce generácie. Je preto potrebné zamerať sa na zlepšenie kvality odbornosti 
v oblasti environmentálnej výchovy a osvojiť si poznanie o zložitom vzájomnom pôsobení 
medzi znečisťujúcimi látkami a ľudským zdravím. Získané poznatky tak možno využiť na 
zníženie ohrozenia nášho zdravia v dôsledku znečistenia životného prostredia. 
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HISTÓRIA STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE V ORAVSKOM REGIÓNE 
 
 

Z. Nevolná1, T. Kimáková2 

1Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Hornooravskej nemocnice s poliklinikou, Trstená 
2 Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 

 
 

 

Medzi rôzne historické názvy pre kraj a rieku, v povodí ktorej sa tento rozprestiera, patria: 
Orava, Arwa, Aryva, Arawa, Oravia, Aravia. Jej osídľovanie začína pred 10 000 rokmi v dobe 
kamennej a končí v 18. storočí, keď vznikli už len dve osady – Oravská Lesná a Beňadovo. 
Takmer všetky obce patrili pod správu hradu a jeho panstva, niekoľko málo lokalít vlastnili 
rôzne šľachtické rodiny.  

Špecifiká histórie starostlivosti o zdravie spočívajú v zanedbaní excentricky 
umiestneného, a teda málo významného regiónu vtedajšieho Uhorska (obr. 1). Aj preto sa v 
písomnostiach objavuje prvá zmienka o Orave až v listine z roku 1265, ktorou Belo IV. 
upravuje povinnosti a výsady kráľovských poddaných v Liptove. Práve tu sa spomína už 
existujúca colná stanica v Tvrdošíne (1, 2).  

 
Obr. 1. Historická mapa Oravy a jej lokalizácie v rámci vtedajšieho Uhorska 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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Záznamy o zdravotnom stave Oravčanov v historických písomnostiach 

Oravský ľud bol často postihnutý rozličnými chorobami a epidémiami. Význam hygieny 
bol neznámy, výhodami boli snáď len čerstvý vzduch, zdravá príroda a v polovici 17. st. 
zavedená „taxa fajčiarska“ nariadením Oravskej stolice. Nevýhodami bola vysoká miera 
poverčivosti, viera ľudí v ľudové liečiteľstvo, dokonca aj v čarodejnice či v zaklínačov (v 
Žaškove a Zázrivej až do r. 1945), rovnako ako chudoba, keď sa ľudia museli rozhodovať 
medzi výdajmi za lekára a výdajmi za pohreb, a samozrejme negramotnosť, ktorá bola taká 
rozšírená medzi prostým ľudom celého Slovenska (1, 3, 4). 

V knihe Topographia Magni Regni Hungariae z r. 1750 Piker uvádza: „Oravci sú telesne 

silní, dlho žijú a zriedka chorejú, lebo dýchajú zdravý vzduch. Nepoužívajú vraj lieky, iba 

akési rastliny, ktoré voľne rastú v horách, získavajú z nich výťažky a tie používajú proti 

rôznym chorobám.“ (1). 

Pre prípady rôznych epidémií, ako mor či cholera, bol pre širšie vrstvy ľudí Oravy od 
polovice 16. storočia známy len Morový poriadok – Ordo pestis z r. 1562, a neskôr 
Celouhorský protimorový poriadok ostrihomského arcibiskupa Leopolda Kollonisa z roku 
1692. Proticholerové opatrenia pre Oravu zostavil dr. Godfried Koch v r. 1831 (1).  

O začiatkoch zdravotníckej starostlivosti organizovanej stoličnou správou v rámci celej 
Oravy môžeme hovoriť až od polovice 18. storočia, hoci prvé zmienky o lekároch pochádzajú 
už z roku 1699 (1). Predtým tu pôsobili najmä ránhojiči, teda felčiari a pôrodné baby – k 
dispozícii skôr pre tých majetnejších, pre širšie vrstvy ľudí to však bolo hlavne ľudové 
liečiteľstvo. Zelinkárov z povolania bolo málo, liečením sa ľudia zaoberali len popri 
gazdovaní. Vedeli ich využiť na liečenie mnohých chorôb a poznali aj rôzne spôsoby ich 
spracovania a zakonzervovania (1, 3, 4).  

Práve z Oravy, z Dolného Kubína, z roku 1760 pochádza aj prvý, ucelený slovenský 
receptár obsahujúci návody na liečenie chorôb pomocou bylín. Práca nie je podpísaná, ale 
autorom bol pravdepodobne oravský župný lekárnik Heill. Trifolium sanitatis medicum aneb 

O zdravi zprava lekarska bola napísaná úhľadným rukopisom. Jej obsahom sú opisy chorôb, 
návody na ich liečenie a recepty na prípravu liekov pochádzajúcich prevažne z liečivých 
rastlín, všetko pozberané od rozličných autorov (5). 

Sana Consilia Medica aneb zdrawá rada lékařská – prvá slovenská zdravoveda 

Autorom prvej tlačenej slovenskej knihy Sana Consilia Medica aneb zdrawá rada 

lékařská, v ktorej sa bohato uplatňuje ľudové liečiteľstvo a vyšla v roku 1771 v Skalici, bol 
evanjelický farár v Istebnom Ján Barbierik – Tonsoris (1, 3, 4). Slovenčina ešte neexistovala, 
ale aj tak bola kniha napísaná v ľudovej reči, a preto bola veľmi obľúbená nielen medzi 
prostým slovenským ľudom, ale i v Čechách a na Morave (obr. 2).  

Tonsoris ju zostavil na základe viacerých lekárskych, odborných zdravotno-osvetových 
kníh, zo skúseností vlastných, ale aj prostého ľudu. Dielo je rozdelené na 7 častí a v 
záverečnej osobitnej kapitole Domowní Apatéčka uvádza súpis prístupných liečiv najmä 
rastlinného pôvodu, kde podrobne uvádza ich liečebné využitie, opisuje obdobie a spôsob ich 



 525 

zberu, využitie jednotlivých rastlinných častí na prípravu liečivých prípravkov a napokon 
všetky ochorenia, ktoré sa danou rastlinou liečia, s návodom jej použitia a dávkovania. Kniha 
bola taká obľúbená a úspešná, že vyšla ešte v ôsmich vydaniach počas vyše sto rokov od roku 
1771 do roku 1877. Často bola aj prepisovaná, medzi najznámejšie patria rukopis od Jána 
Fábryho z Lokce z roku 1766 a rukopis od Rudolfa Podhorského z Dolného Kubína z roku 
1840 (1). Obsah tohto diela v roku 1793 prevzal Juraj Fándly, zotriedil ho, napísal k nemu 
predslov, a tak vznikol doposiaľ známy Zeľinkár v bernolákovčine. 

 
Obr. 2. Sana Consilia Medica aneb zdrawá rada lékařská – úvodný list a obsah knihy 

 
Prví lekári na Orave 

Spomedzi jednotlivých lekárov sú písomné zmienky najmä o stoličných či župných 
lekároch. Prvým známym je Ignác Gelb, absolvent univerzity v Bologni, ktorý vykonával 
funkciu hlavného stoličného lekára od r. 1753. Ďalším bol napr. František Ignác Eckstein, 
ktorý v r. 1771 napísal predslov k vyššie spomínanej knihe Tonsorisa. Známy je aj jeho brat, 
tiež rodák z Dolného Kubína, František (1769 – 1833), ktorý sa stal v r. 1803 peštianskym 
univerzitným profesorom chirurgie, kde prednášal po slovensky. Napísal diela Casus 

chirurgici tres (1803), Relatio officionica (1810) a v r. 1822 vydal Tabule zobrazujúce 
najpoužívanejšie chirurgické nástroje. Medzi ďalšími boli aj župní lekári Jozef 
Hammerschmid (dosiahol dobré výsledky vo vakcinácii detí – komisia pre očkovanie 
pôsobila na Orave od r. 1817), jeho syn Jozef Hammerschmid ml. (napísal článok o kúpeľoch 
v Korytnici a v Oravskej Polhore), dr. Baltazár Demian (ako vynikajúci chirurg napísal v r. 
1830 dielo Disertatio inauguratis medico – chirurgica de asphyxus...), a od r. 1918 dr. 
Ladislav Nádaši-Jégé (tiež významný slovenský spisovateľ), ktorý počas 1. svetovej vojny 
zriadil v troch miestnostiach meštianskej školy Nemocnicu Červeného kríža v Dolnom 
Kubíne. Počas jej päťročnej existencie tu bol jediným ošetrujúcim lekárom aj šéflekárom pre 
30 postelí (1).  
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Medzi povinnosti stoličných lekárov patrilo organizovanie zdravotníckej služby, 
pôsobenie v čase epidémie, zavádzanie profylaxie do praxe, vizitácia lekární, skúmanie 
minerálnych vôd a liečivých prameňov, ako aj opatrovanie stolici pridelených lekárskych 
inštrumentov. Oravskí lekári vykonávali veľa zdravotníckej osvety: oboznamovali ľudí so 
zásadami hygieny, poskytovania prvej pomoci, vysvetľovali význam očkovania, radili ako sa 
chrániť proti prenosným chorobám (1). 

Ústavná starostlivosť o zdravie 

Prvý špitál v Oravskej stolici s kapacitou 6 lôžok existoval už v r. 1726. O jeho postavenie 
sa zaslúžili lekári Michelmayer a Fischer. Nachádzal sa pravdepodobne v Dolnom Kubíne, 
zmienka o ňom je totiž vo vizitácii miestnej katolíckej farnosti.  

V 70. rokoch 19. st. bola v Dolnom Kubíne zriadená malá nemocnička, ktorá, ako iné 
nemocnice v menších mestách Uhorska, slúžila skôr ako chudobinec. V roku 1891 tu bolo 
zriadené infekčné oddelenie pre deti so 4 lôžkami. Až do r. 1927 nemala stáleho lekára, vtedy 
ako prvý riaditeľ tejto nemocnice nastúpil dr. Hruškovitz. V tom čase mala nemocnica 6 
postelí pre ženy a 12 pre mužov. Od roku 1931 až do oslobodenia bol riaditeľom a primárom 
nemocnice dr. Vladimír Fábry. Táto malá nemocnica zohrala počas SNP významnú úlohu ako 
poľné obväzište a poľná nemocnica (najmä v bojoch o Brestovú). Po dr. Fábrym na miesto 
primára nastúpil dr. Novák, ktorý v tejto funkcií pôsobil do marca 1950. V tom čase tu 
pracovala aj ošetrovateľka a nemocnica mala dokonca aj svojho správcu. Od 1. 4. 1950 na 
miesto primára nastúpil dr. Gluch. V čase oslobodenia mala nemocnica 23 a od roku 1951 to 
bolo 32 lôžok. V tom čase vypomáhala v hospitalizácii pacientov Vojenská nemocnica v 
Ružomberku a štátne nemocnice v Liptovskom Mikuláši, Martine a v Trstenej (1).  

Orava bola už vtedy známa najvyššou pôrodnosťou, ale aj najvyššou úmrtnosťou v 
republike (2). Situácia v zdravotníctve tu začala byť neúnosná. Od 30. rokov minulého 
storočia sa ozývajú hlasy za vybudovanie novej nemocnice, o ktorú sa uchádzali aj 
Námestovo, Tvrdošín, aj Dolný Kubín (1, 2, 6). U obyvateľstva sa vtedy vyskytovali najmä 
infekčné choroby, tuberkulóza, choroby z nedostatku výživy, reumatické ochorenia srdca a 
choroby krvi. Ženy rodili doma v zlých hygienických pomeroch za pomoci starších žien alebo 
pôrodných babíc. Služby lekárov využívali, len keď už bolo veľmi zle. Úmrtnosť 
novorodencov dosahovala 170 – 180 ‰. V oboch hornooravských okresoch (rozumej okresy 
Tvrdošín a Námestovo) vtedy pôsobili len 3 – 4 lekári, na Dolnej Orave (okres Dolný Kubín) 
len 5 lekári (1, 2, 6).  

Nemocnica v Trstenej 

V roku 1948 bola Štátna nemocnica v Trstenej, v podstate jediné lôžkové zdravotnícke 
zariadenie na Orave, odovzdaná do trvalého užívania. Spočiatku mala nemocnica 120 postelí 
a dva primariáty: interno-infekčný a chirurgicko-pôrodnícky. Pracovali tu 4 lekári, 37 
stredných zdravotníckych pracovníkov, spolu 71 zamestnancov. Po prekonaní nedôvery 
obyvateľstva sa začal záujem o liečbu v nemocnici rýchlo zvyšovať a koncom roku 1951 bolo 
v zariadení už 211 lôžok (47 interných, 30 detských, 57 pre tuberkulózu, 50 chirurgických a 
10 v liečebni pre alkoholikov). V priebehu ďalších rokov sa postupne realizovali prístavby k 
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pôvodným stavebným objektom, ako aj výstavby nových stavebných objektov, ktoré si 
vyžadovali potreby spojené so vznikom ďalších lôžkových oddelení (6). Dnes táto nemocnica 
funguje ako nemocnica I. typu pod názvom Hornooravská nemocnica s Poliklinikou. 

Námestovo a okolie 

Druhý okres Hornej Oravy mal zas vlastnú históriu. Obyvatelia tu počas 1. svetovej vojny 
zažívali ťažké časy: v októbri 1914, keď sa vyskytla cholera, zriadili v Námestove prvú 
nemocnicu so šiestimi lôžkami. V nej sa sformovala skupina ľudí, ktorí 25. 12. 1917 založili 
spolok červeného kríža. Mal 48 členov. V období 40. rokov minulého storočia bola v 
Námestove zriadená len ambulancia obvodného lekára, detská poradňa a RTG. Ambulancie 
boli v tom čase roztrúsené v rodinných domoch. V päťdesiatych rokoch pribúdali stále ďalšie 
a nové ambulancie v Námestove aj v niektorých obciach regiónu. Dokonca bola 
v Zákamennom zriadená malá vidiecka pôrodnica, ako výsledok snáh dr. Blickharta, 
pôrodníka zo Žiliny. Od r. 1953 až do jej zániku v novembri 1959 sa tu narodilo v priemere 
200 detí ročne.  

Vzhľadom na nadpriemernú pôrodnosť v námestovskom regióne v rámci SR bola v 
Námestove v roku 1958 postavená Nemocnica s poliklinikou so zameraním na gynekológiu a 
pôrodníctvo. V jej priestoroch boli zriadené špecializované ambulancie, pracoviská SVaLZ a 
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie s približne 1 000 pôrodmi ročne. S narastajúcimi 
potrebami a s nedostatočnými priestormi pre ďalšie odborné ambulancie bola napokon 
lôžková časť v roku 1983 zrušená a rodičky boli prerozdelené medzi nemocnice v Dolnom 
Kubíne a Trstenej (2). Tak vznikla dnešná Oravská poliklinika Námestovo. 

Nemocnica v Dolnom Kubíne 

Existujúca nemocnica v Trstenej nebola dostačujúca pre rýchlo sa rozvíjajúcu Oravu 
v období socialistického budovania. Z toho dôvodu sa začalo v r. 1966 v Dolnom Kubíne 
s výstavbou ďalšej nemocnice I. typu, so 4 základnými lôžkovými oddeleniami: interným, 
chirurgickým, detským a gynekologicko-pôrodníckym. Už v priebehu začatia výstavby 
v súvislosti s pokračovaním celkového rýchleho rozvoja Oravy a vzhľadom na to, že 
Nemocnica v Trstenej bola nemocnicou len I. typu, nastala akútna potreba nemocnice II. typu 
pre Oravu. Definitívna reprofilizácia na NsP II. typu bola schválená v r. 1974. Prakticky to 
znamenalo, že k základným oddeleniam sa zriadili ešte neurologické, ortopedické, kožné 
a anesteziologicko-resuscitačné. Úmerne sa rozšírili aj poliklinické nelôžkové 
oddelenia, spoločné liečebne a vyšetrovacie zložky. Oficiálne odovzdanie celej NsP sa 
uskutočnilo 26. 6. 1977 (1). Dnes táto nemocnica funguje ako nemocnica II. typu pod názvom 
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého. 

 
Záver 

Na zanedbávanej Orave ešte dlho prevládalo ľudové liečiteľstvo, nedostatok lekárov a 
zdravotníkov, zaostalosť a chudoba obyvateľstva. To všetko viedlo k nedôvere v lekárov a 
vôbec v modernú medicínu.  
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Príliš neskoro a len v obmedzenom rozsahu vznikali prvé ústavné zdravotnícke 
zariadenia. Hlavný rozvoj komplexnejšej zdravotníckej starostlivosti nastúpil až od obdobia 
50. rokov 20. storočia, keď sa v rámci industrializácie a socialistického budovania Slovenska 
začala priemyselná výstavba aj v regióne Oravy. 

Súčasná zdravotnícka starostlivosť je však viac ako postačujúca. Poskytuje ju cca 300 
obvodných aj odborných lekárov v jednotlivých ambulanciách a v dvoch nemocniciach. 
Najdôležitejšou zmenou, ktorú dosiahli lekári v minulosti len denno-dennou drinou, je 
súčasná dôvera a úcta Oravcov voči lekárom. Región sa v súčasnosti vyvíja najmä vďaka 
turistického ruchu.  
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY NA SLOVENSKU 

 
 

PROF. MUDr. JURAJ ČERVENKA, CSc. 
  

Profesor MUDr. Juraj Červenka, CSc. (30. 06. 1918 – 03. 07. 2001) bol zakladateľ modernej epidemiológie 
na Slovensku, prvý hlavný hygienik Slovenskej republiky (1952 – 1957), zástupca hlavného hygienika 
Československej republiky (1953), profesor renomovanej Humboldtovej univerzity, prvý riaditeľ Výskumného 
ústavu preventívneho lekárstva (VÚPL), vedúci Katedry epidemiológie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov 
a farmaceutov (ILF v súčasnosti Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave), člen výkonného výboru 
CIOMS – The Council for International Organization of Medical Science a čestný člen Indickej spoločnosti pre 
boj proti infekčným chorobám. Bol významným členom predsedníctva Medzinárodnej epidemiologickej 
asociácie IEA. 

Veľký podiel práce prof. MUDr. Juraja Červenku, CSc. je v úspechoch povojnovej hygienickej služby, 
ktorú pomáhal budovať, v zlepšení zdravotného stavu obyvateľov a v zlepšení kvality životného a pracovného 
prostredia. Možno jednoznačne konštatovať, že predstihol dobu v tom, že od začiatku svojej pracovnej kariéry 
bol odborníkom v zmysle dnešného moderného verejného zdravotníctva predovšetkým tým, že vedel integrovať 
pre prevenciu sily a schopnosti odborníkov zdravotníctva a iných rezortov.  

Opakovane viedol mnoho rokov medzinárodné kurzy epidemiológie a bioštatistiky organizované Svetovou 
zdravotníckou organizáciou v Československu (v Prahe a Bratislave ILF – 16 rokov) a v ďalších štátoch Európy, 
Ázie a Afriky, kde prednášal v nemčine a angličtine. 

Osobnosť prof. MUDr. Juraja Červenku charakterizovala vysoká odborná a jazyková erudovanosť, zmysel 
pre nové poznatky ale predovšetkým láska k epidemiológii – odboru, ktorému bol verný po celý život. Mal tie 
najvýznamnejšie schopnosti epidemiológa, a to rozpoznať prioritné fakty, správne ich analyzovať a formulovať 
jednoznačné závery, na základe ktorých bolo možno vykonať efektívne opatrenia. Jednoducho povedané – mal 
šiesty zmysel pre poznanie dôležitého v praktickej, tzv. terénnej činnosti, vo výskume aj v pedagogike.  

Počas svojho profesionálneho života bol hlavným koordinátorom pri riešení takmer všetkých epidémii a 
mimoriadneho výskytu infekčných chorôb, od škvrnitého týfusu v povojnových rokoch, tuberkulózy, syfilisu, 
brušného týfusu, záškrtu, detskej obrny, dyzentérie, vírusových hepatitíd, ale aj Q horúčky, kliešťovej 
encefalitídy, tularémie, epidémie cholery v 70. rokoch, až po prvé prípady AIDS na Slovensku. Aplikoval 
princípy a metódy práce aktívnej surveillance, spolu s terénnymi spolupracovníkmi vyhľadával chorých v 
epidémiách, ale aj pri sporadickom výskyte infekčných chorôb. 

 V oblasti výskumu sa meno prof. MUDr. Juraja Červenku, CSc. spája s výskumnými úlohami, v ktorých 
bol celoštátnym (československým) koordinátorom, hlavným riešiteľom, ale aj spoluriešiteľom. Hlavnými 
témami výskumu bola tuberkulóza, detská obrna, črevné infekčné choroby, vírusové hepatitídy, nozokomiálne 
nákazy, ale aj kardiomyopatie s infekčnou etiológiou a ďalšie.  

Bol hlavným autorom a koordinátorom imunizačného programu, výskumným pracovníkom aplikovaného 
výskumu na Slovensku. Predovšetkým bol učiteľom, radcom a spolupracovníkom v najlepšom slova zmysle 
kolegom epidemiológom vo všetkých okresoch Slovenska až do ukončenia svojej profesionálnej kariéry, resp. až 
do konca života. 

Prof. MUDr. Juraj Červenka, CSc. bol vynikajúci pedagóg o čom svedčia mnohé pozitívne hodnotenia a 
ocenenia doma aj v zahraničí. Vedel jednoduchým spôsobom priblížiť epidemiológiu, ale aj bioštatistiku 
erudovaným aj začínajúcim lekárom aj nelekárom pracujúcim v zdravotníctve. Viedol postgraduálnu výučbu v 

Životné podmienky a zdravie, 2013 
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epidemiológii a bioštatistike mnoho rokov na Slovensku, v Československu aj v zahraničí. Viedol postgraduálne 
kurzy v metodike epidemiológie vrátane bioštatistiky, v epidemiológii infekčných chorôb pre domácich 
československých epidemiológov a hygienikov, pre zahraničných účastníkov štipendistov SZO doma aj v 
zahraničí (v Indii, Nepále, Thajsku, na Pobreží slonoviny a inde). 

Osobitnou oblasťou práce prof. MUDr. Juraja Červenku, CSc. boli aktivity v medzinárodných 
organizáciách. Na prvom mieste je potrebné spomenúť jeho činnosť experta Svetovej zdravotníckej organizácie 
od roku 1961 až do roku 1990. Najvýznamnejšou bola jeho aktívna účasť na eradikácii varioly, v ktorej zastával 
funkciu člena medzinárodnej komisie pre hodnotenie procesu eradikácie v Indii, za čo dostal aj vyznamenanie.  

Bol spoluorganizátorom mnohých medzinárodných aj domácich odborných podujatí, sympózií, konferencií 
a seminárov. Bol členom viacerých pracovných skupín pre riešenie verejnozdravotných a predovšetkým 
epidemiologických problémov infekčných chorôb. 

Publikoval 11 monografií a viac ako 240 vedeckých a odborných publikácií v slovenskom jazyku, v 
angličtine a nemčine, doma aj v zahraničí.  

Napriek tomu, že sa nepodieľal na liečbe chorých, ako vynikajúci epidemiológ zabránil svojou prácou 
veľkému počtu prípadov ochorení a úmrtí. 

Bol dôstojným reprezentantom československej a slovenskej medicíny predovšetkým epidemiológie doma 
aj v zahraničí. Bol to človek a epidemiológ, ktorého meno sa nezabúda. 

A. Egnerová, 
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava  

 
 

DOC. MUDr. DUŠAN ROLNÝ, CSc. – OSOBNOSŤ MODERNEJ HYGIENY 
VO VEDE A V PRAXI NA SLOVENSKU 

 
V júni r. 1991 nás opustil vo veku 69 rokov doc. MUDr. Dušan Rolný, CSc., ale jeho tvorivý prístup a 

prínos v oblasti postgraduálnej výchovy a vzdelávania generácie hygienikov na Slovensku sa zapíše navždy do 
dejín preventívnej medicíny v SR.  

Docent Rolný promoval v roku 1947 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpil na 
životnú dráhu, ktorá sa mu stala nielen povolaním, ale aj poslaním. Viedli ho k tomu jeho osobné vlastnosti: 
húževnatosť, cieľavedomosť, odvaha, vytrvalosť a jeho krédo, že ak chce človek niečo prospešné urobiť, musí sa 
vzdelávať. 

V rokoch 1947 – 1960 pôsobil ako pedagóg na Ústave hygieny LF UK v Bratislave pod vedením akademika 
Muchu, kde aj habilitoval. Škola akademika Muchu mu dala koncepciu modernej hygieny vo vede i v praxi, 
široké vzdelanie a základ pedagogického majstrovstva, ktoré úspešne rozvíjal. Stal sa výborným pedagógom, 
nielen pre vysokú odbornú úroveň, ale aj pre príťažlivú prezentáciu problematiky preventívnej medicíny. 

Výskumná a pedagogická činnosť na Lekárskej fakulte znamenala významnú etapu a po nej v roku 1960 
nasledoval prestup na bázu zdravotníckeho výskumu a do ÚPKM. Na tomto pracovisku sa venoval výskumnej 
problematike so zameraním na hygienu detí a dorastu a na životné prostredie, ale aj na hygienu vody, 
urbanistiku, teda na oblasť všeobecnej a komunálnej hygieny. Významnú sféru jeho záujmov tvorila hygiena 
telesnej výchovy, v ktorej bol v tom čase v našej krajine priekopníkom. Prepracoval metódy výskumnej práce, 
predovšetkým v zmysle uplatňovania moderných fyziologických aspektov do hygieny. Vyzdvihol tu prioritu 
výskumu, ktorá bude mať kľúčový význam v najbližších desaťročiach. Z výsledkov výskumov vyplynulo mnoho 
cenných poznatkov, ktoré ani v súčasnosti nestratili svoju aktuálnosť a odborno-vedeckú hodnotu. Z tohto 
okruhu činnosti nadobudla osobitný význam jeho koncepčná, riadiaca a koordinačná činnosť vo výskumnom 
projekte Svetovej zdravotníckej organizácie, zameranom na ochranu životného prostredia v Bratislave. Tento 
projekt mal široký záber s účasťou mnohých pracovísk zo zdravotníckej sféry a iných rezortov. Široká 
rozhľadenosť v teórii a praxi hygieny umožnili utvoriť ucelené dielo, ktoré tvoria jeho vedecké, odborné 
publikácie v domácich i zahraničných časopisoch. Popri tom je autorom a spoluautorom štyroch učebníc pre 
vysoké a stredné školy. 

Osobitne treba vyzdvihnúť aj prínos v oblasti popularizácie vedeckých poznatkov pre širokú verejnosť – či 
prostredníctvom zdravotno-výchovnej literatúry na Slovensku, kde má docent Rolný významné postavenie, 
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alebo prostredníctvom rozhlasových a televíznych relácií. K širokému záberu jeho záujmov v priebehu jeho 
vedecko-výskumnej, expertíznej, publicistickej a spoločensky angažovanej činnosti patrila aj pedagogická 
činnosť. Základy získané na Lekárskej fakulte UK vyvolali u neho trvalý záujem o využívanie možností 
odovzdávania poznatkov nadobudnutých húževnatým a cieľavedomým riešením úloh a situácií, aké kládla a 
kladie hygiena vo svojom preventívnom a bežnom hygienickom dozore v celej svojej šírke a hĺbke. 

V roku 1965 prevzal funkciu vedúceho Katedry hygieny v rámci Ústavu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a 
farmaceutov v Bratislave. Vykonával aj školiteľa pre vedeckú prípravu z odboru hygieny. Postgraduálna 
výchova lekárov a ostatných pracovníkov hygienickej služby našla v docentovi Rolnom optimálneho 
predstaviteľa. Je potrebné u neho zvlášť vyzdvihnúť, že aj napriek až neuveriteľným širokým technickým 
vedomostiam v oblasti bytová výstavba, chémia vôd, problematika hluku, znečisťovanie životného prostredia, 
vždy zostával na svojej „medicínskej“ platforme. Svoje technické znalosti vždy napokon premietol do roviny 
lekárskej vedy – zdravotných kritérií. Často vravieval, že zdravie človeka vo vzťahu k prostrediu sa nedá 
znormovať. Prax mu dala v tomto za pravdu. Predvídavosť ochrany zdravia človeka a zdôrazňovanie možných 
dôsledkov z podceňovania aj zdanlivo nevýznamných faktorov prostredia patrili k jeho hlavným zásadám. 

Ťažko vymenovať všetky aktivity docenta Rolného. Mal isto ešte mnoho prianí, mal svoj cieľ. Urobil všetko 
čo mohol a čo chcel? 

Život každého jedinca je súbor nesplnených túžob a prianí, ktoré si v mladosti predsavzal a nakoniec pri 
hodnotení zistí, že na mnohé nestačí, nie pre neschopnosť, ale pre neúprosnosť času. Aj na toto myslel docent 
Rolný, keď vravieval: „Aspoň Vám to prichystám a keď to nestačím, tí ktorí tu zostanú, budú pokračovať tam, 
kde ja končím... “ 

I. Rovný, E. Mihalská  
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 

 

 
JUDr. VÁCLAV HES – VÝZNAMNÁ OSOBNOS Ť  
ZDRAVOTNÍCKEHO PRÁVA NA SLOVENSKU 

 
Václav Hes sa narodil 19. júla 1930 v Dobřanech, okr. Plzeň. Po maturite na Obchodnej akadémii v 

Karlových varoch pokračoval v štúdiu na Pedagogickej fakulte v Plzni.  
Po jej absolvovaní pokračoval v štúdiu na Lekárskej fakulte, avšak ťažká forma infekčnej choroby prerušila 

tento jeho vytúžený sen a štúdium prerušil. Odišiel na doliečenie do Tatier na Štrbské Pleso. Prostredie zasiahlo 
do nasmerovania jeho ďalšej profesie. Na požiadanie riaditeľa kúpeľov zaviedol liečebnú telesnú výchovu, a to 
vo všetkých tuberkulóznych liečebniach vo Vysokých Tatrách.  

V roku 1953 začal pracovať v zdravotníctve ako odborný inšpektor pre rehabilitáciu na Slovensku. Popri 
tom študoval právo na Právnickej fakulte v Bratislave, ktorú aj úspešne ukončil.  

Od roku 1960 pracoval ako športový redaktor v Československom rozhlase. Avšak nezaprela sa v ňom i 
vášeň pedagóga a v roku 1963 vyhral konkurz na miesto odborného asistenta Katedry hygieny Inštitútu pre 
ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov. Na katedre sa zapojil do potrieb výskumnej činnosti katedry. 
Prednášal právnu problematiku hygienickej služby so zreteľom na jednotlivé odbory hygieny. Priebežne 
pracoval na vybudovaní dokumentácie právnych noriem, hygienických normatív a smerníc Československej 
hygienickej služby. Organizoval doškoľovacie akcie, prednášky mali logickú štruktúru, boli vecné, vychádzajúce 
z praxe. Jeho aktívna účasť na odborných vedeckých konferenciách bola samozrejmosťou. Patril medzi 
spoluorganizátorov mnohých, ktoré trvajú ešte v súčasnosti. 

Človek však nikdy neodchádza tak, aby sme ho mohli obísť. Je medzi nami dovtedy, kým zostane aspoň 
jeden človek, ktorý ho mal rád a ktorého on mal rád. Bude medzi nami žiť v našich spomienkach. Ostáva medzi 
nami vo svojej práci a svojej láske k ľuďom, ktorej sa tak vyznáva vo svojich básňach.  

 

I. Rovný, E. Pavleová, E. Mihalská 
    Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 
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