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Editorial

       Intenzívny rozvoj  epidemiológie  v ostatných 50. rokoch a  rozširovanie  predmetu  od

molekulárnej po populačnú epidemiológiu  je dôvodom pre diskusiu o tom, čo ešte je a čo už

nie  je  epidemiológia.  Najčastejšími  argumentmi  konzervatívnych  diskutérov  zastávajúcich

dodnes  pozíciu  len  epidemiológie  infekčných  chorôb  je,  že  všetko  ostatné  je  aplikácia

epidemiologickej  metódy v oblasti neinfekčných chorôb. Ak by tomu tak bolo, potom by sa

mohlo  pochybovať  aj  o  epidemiológii  infekčných  chorôb.  Naviac  rozvoj  epidemiológie

neinfekčných chorôb tak ako aj infekčných začal za rovnakých podmienok a to vtedy,  keď sa

začal ich epidemický výskyt (Saracci, 1999).

       Medzinárodne prijatá a súčasne platná  definícia  epidemiológie je definitívnou bodkou

podobných diskusií, pretože táto hovorí o epidemiológii ako o odbore , ktorý sa zaoberá štúdiom

rozdelenia a determinantov, stavov a javov spojených so zdravím v špecifikovaných populáciách

a tiež aplikáciou výsledkov tohto štúdia na kontrolu zdravotníckych problémov  (Last, 1999).

        Prirodzený empirický postup myslenia od pozorovania k systematickému kladeniu jedného

javu k  druhému, ich starostlivé  zaznamenávanie,  počítanie  a  konečne  logické  usudzovanie,

ktoré kladie fakty do takých súvislostí, aby sa nimi dali vysvetliť príčiny a ich výskyt a asociácie

sledovaných chorôb - to je epidemiologické myslenie, epidemiologický prístup k chorobám ich

výskytu a ich príčinám bez ohľadu na etiológiu  (Žáček, 1974 ).

       Princípy práce a metódy  epidemiológie infekčných chorôb, aplikované v minulosti aj teraz 

priniesli mnoho významných úspechov. V prvom rade sa znížil výskyt infekčných chorôb, ktoré v

minulosti spôsobili veľké straty na životoch a tiež zhoršili kvalitu života tých, ktorí ochorenie

prežili.  Spolupráca  epidemiológov  a  ostatných  zdravotníkov   bola  mimoriadne  efektívna  v

eradikácii Varioly v minulom storočí a v súčasnosti úspešne pokračuje proces eradikácie ďalších

infekčných chorôb akými sú Poliomyelitída, Morbilli, Parotitída. Vytvoril sa fungujúci efektívny

systém surveillance infekčných chorôb s celosvetovou pôsobnosťou, ktorý pomáha pri eliminácii

a eradikácii a súčasne monitoruje výskyt  starých aj nových infekčných chorôb.    

      Dá sa predpokladať, že úspechy epidemiológie v oblasti infekčných chorôb sú zárukou

úspechov v oblasti neinfekčných hromadne sa vyskytujúcich chorôb (Ticháček, 1997).

      Prvé  epidemiologické  štúdie  neinfekčných chorôb rovnako ako infekčných chorôb mali



charakter  deskriptívny,  výsledky  dokazovali  epidemický  výskyt  a  jeho  špecifiká  v  rôznych

populačných  skupinách  a  štátoch.  Až  druhým krokom bolo  hľadanie  a  dokazovanie  príčin.

Ďalším  krokom  bolo  determinovanie  možnosti  a  postupov  intervencií  a  hodnotenie  ich

efektivity.   Dodnes  sú  komplexnejšie  a  hodnovernejšie  poznatky  v  oblasti  opatrení   pri

infekčných chorobách  v porovnaní s  neinfekčnými chorobami.

       Štúdium  epidemiológie  neinfekčných  chorôb  bolo  začiatkom  mimoriadneho  rozvoja

metodológie predovšetkým v oblasti teórie  rizika, rizikových faktorov ako aj  ich praktického

uplatnenia v sekundárnej a v primárnej prevencii. Dnes sa už celkom určite vie, že poznať len

biologické  rizikové  faktory  a  rizikové  faktory  životného  štýlu  nestačí.  Determinanty  zdravia

povahy  sociálno-ekonomicko-kultúrnej  sú  základom  pre  vznik  rizika  t.j.  zmien  zdravia  v

populácii. Poznať determinanty zdravia znamená tiež lepšie a rýchlejšie poznať zmeny,  ktoré

sa dejú v oblasti infekčnej epidemiológie s novo sa objavujúcimi ochoreniami a úplne novými

infekčnými ochoreniami (Vethher, 1999,   Turnock, 2001).

          Zákonitosť výskytu chorôb platí tak pre infekčné ako pre neinfkečné choroby. Hľadanie

zákonitostí, asociácií príčin chorôb u  populačných skupín má rovnaké princípy  bez ohľadu na

etiológiu.

          Problematická v epidemiológii  je aplikácia niektorých opatrení / intervencií a hodnotenie

ich efektu, v dôsledku nepresností resp. chýbania vedeckých dôkazov. Týka sa to predovšetkým

dôkazov účinnosti intervencií pri neinfekčných chorobách.  Je to preto, že i keď sa poznajú

rizikové faktory a ich účinky na zdravie,  metódy ich eliminácie zatiaľ nie sú vypracované. Preto

sú  tak naliehavé požiadavky na intenzívnejší epidemiologický výskum v tejto oblasti  ( Rose,

1992).

           Pre  sledovanie  zmien vo  výskyte  rizika  a  chorôb v  ich prvopočiatku je  dôležitá

surveillance, osvedčená, rokmi preverená epidemiologická  metóda pri infekčných chorobách,

ktorá ak je kvalitná  signalizuje nebezpečie vzniku choroby, alebo vznik choroby. Dôkazom je

poznanie výskytu novej choroby SARS celosvetovo v nedávnej minulosti. Opakovane dokázané

pozitíva surveillance infekčných chorôb sú motivujúce pre vytvorenie systému surveillance aj

pre najzávažnejšie neinfekčné choroby vo vyspelých štátoch. 

            V súčasnej epidemiológii  viac ako v ktorejkoľvek medicínskej disciplíne sa stretávame

s  preceňovaním  štatistických  významností  a  multivariačnej  analýzy.  Výsledky  niektorých

epidemiologických  štúdií  sú  ovplyvnené  aplikáciou  nesprávnych  hypotéz  ako  dôsledku

nedostatočnej deskripcie a uplatnenie sa skresľujúcich rizikových faktorov. Ak sú závery takto



chybných štúdií použité pre vypracovanie opatrení / intervencií  môžu mať vážne následky napr.

aj  ujmu  na  zdraví.  Konečný  dôsledok  môže  byť  všeobecná  nedôvera  k  epidemiologickým

štúdiám a projektom ( Kenneth, 1998). 

            Rozvoj epidemiológie v budúcnosti bude nevyhnutne smerovať k riešeniu problémov

zdravia a choroby v podmienkach globalizácie. Znamená to nové dimenzie od zmien životných a

pracovných podmienok,  migráciu obyvateľov, nových technológii k zmenám kultúry veľkých

populačných skupín a  nevyhnutne  k  novým chorobám resp.  k  znovu objaveniu sa  starých

chorôb. S neobvyklými chorobami a rýchlymi a komplexnými opatreniami  sa musí rátať aj v 

súvislosti s bioterorizmom.

            Uplatnenie epidemiológie v zdravotnej politike vyžaduje od každého epidemiológa, aby

bol schopný poskytnúť také údaje a metódy, ktoré budú pilierom pre rozhodovacie procesy 

pracovníkov verejného zdravotníctva v projektoch  podpory zdravia a primárnej prevencie  s

pozitívnym ekonomickým efektom. Zaostávanie rozvoja epidemiológie neinfekčných chorôb (ako

celku) na Slovensku je spojené aj so zaostávaním využitia nových metód epidemiológie v praxi

verejného zdravotníctva.

            Úlohou do budúcnosti u nás zostáva udržanie rozvoja epidemiológie infekčných chorôb

a mimoriadne intenzívny rozvoj epidemiológie neinfekčných chorôb.
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Súhrn:

Jednou z priorít verejného zdravotníctva sú aj  determinanty a riziká zdravia, akými sú tabak,

alkohol  a  ostatné  drogy.  Úlohou  verejného  zdravotníctva  je  aj  na  základe  monitorovania

zdravotného  stavu  systematicky  analyzovať  a  vyhodnocovať  jeho  tendencie,   identifikovať

problémy a navrhovať primerané opatrenia na ich zvládnutie. Získané a overené informácie

a  poznatky  využívať  pri  navrhovaní,  príprave  a  vyhodnocovaní  štátnej  politiky  zdravia

a modernizácii koncepčných a legislatívnych opatrení.
Analýza  počtu liečených pacientov v zdravotníckych zariadeniach v rokoch 1994 až 2003, s
rozdelením podľa druhu užívanej látky ukázala, že po prudkom raste počtu liečených závislých,
sa situácia v období ostatných 2-3 rokov zdá byť stabilizovanou, i keď pochopiteľne berieme do
úvahy aj počet detí narodených tak, že dnes spadajú do tzv. „rizikovej“  vekovej  kategórie.
Varovným však môže byť nárast počtu liečených pre užívanie stimulancií CNS – zo 166 na 366
v tejto skupine za ostatné 2 roky. V r. 2003 je viac ako tretina všetkých liečených závislých
z Bratislavy. Stále pretrváva dominancia i.v. užívania drog, i keď aj tu už došlo k miernemu
poklesu. V r. 2003 mala už väčšina liečených závislých vek medzi 20 – 29 r.  Zo všetkých
hospitalizovaných za obdobie 10 rokov, tvoria ženy štvrtinu.
Národný program boja proti drogám je dokument, ktorý po takmer desiatich rokoch od prijatia
dokazuje efektivitu a opodstatnenosť svojou koncepciou, ucelenosťou, svojim rozsahom, ako aj
mechanizmom  svojho  fungovania  /každoročným  vyhodnocovaním  plnenia  úloh  a  ich
aktualizáciou/. Prospešná sa ukázala i inštitucionalizácia jeho koordinácie.
Kľ účové slová:          Verejné zdravotníctvo, zdravotná stratégia, drogy, drogové závislosti,

informovanosť, boj proti drogám

Medzi  prioritné  oblasti  verejného  zdravotníctva  na  rok  2004  patria  okrem  zlepšenia

zdravotníckych informácií a vedomostí o zdraví, rozvoja a integrácie systémov zdravotníckeho

dohľadu aj  determinanty a riziká zdravia, akými sú tabak, alkohol a ostatné drogy.
V rámci uskutočňovania preventívnych opatrení sú v úradoch verejného zdravotníctva zriadené
Poradne  či  Poradenské  centrá  zdravia,  ktorých  účelom  je  zlepšenie  zdravotného  stavu
obyvateľov ovplyvnením ich vedomostí a postojov ku zdraviu. Okrem základných poradní sa
môžu zriaďovať i  špecializované  poradne, v  ktorých sa  vykonáva  poradenstvo v  oblastiach
podpory psychického zdravia i prevencie drogových závislostí. Jednotlivé špecializované alebo
nazývané  tiež  nadstavbové  poradne  sa  zriaďujú  i  v  regionálnych  úradoch  verejného



zdravotníctva, podľa potreby a možností regiónov. Preventívne aktivity pre oblasť závislostí sa
realizujú v rámci sekcií či odborov podpory, ochrany a rozvoja zdravia a to najmä metodicko-
pedagogickou  činnosťou,  vzdelávaním  učiteľov  a  vychovávateľov,  ale  i  zdravotníckych
pracovníkov najmä prvého kontaktu.

Úlohou  verejného  zdravotníctva  je  aj  na  základe  monit orovania  zdravot ného  stavu

systematicky  analyzovať  a  vyhodnocovať  j eho  t endencie,   ident if ikovať  problémy

a  navrhovať  primerané  opat renia  na  ich  zvládnut ie.  Získané  a  overené  informácie

a  poznatky  využívať  pri  navrhovaní,  príprave  a  vyhodnocovaní  štátnej  politiky  zdravia

a modernizácii koncepčných a legislatívnych opatrení.

Podkladom  Zdravotnej  stratégie  Európskeho  spoločenstva  pre  oblasť  zneužívania  drog  je

Akčný  plán  Európskej  únie  pre  boj  prot i  drogám .  Tento  akčný  plán  zahŕňa  niekoľko

iniciatív,  zameraných  na  zníženie  požiadavky  po  drogách  a  znižovanie  zdravot ných

poškodení  spôsobených  drogami.  Napĺňanie  Akčného  plánu  je  do  značnej  miery

podmienené aktivitami Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti, a to

najmä  vo  vzťahu  ku  kľúčovým  faktorom  či  indikátorom  problémov  spojených  so

zneužívaním drog.

Slovenská  republika  si  od  r.  1994  vytvorila  postupne  pomerne  dobrý  informačný  systém

drogových  závislostí  v  súlade  s  prijatím  a  realizáciou  Národného  programu  boj a  prot i

drogám  / NPBD/ . Národné monitorovacie  centrum drog, ktoré je zriadené pri Generálnom

sekretariáte Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog /GS VMDZKD/ a dnes je už

súčasťou Európskeho monitorovacieho centra. Zbiera informácie nielen výlučne zdravotníckeho

charakteru,  ale  aj  z  ostatných  oblastí  spojených s  drogami  /kriminalita  viazaná  na  drogy,

sociálne faktory a pod./.

Zo súhrnnej správy o plnení Národného programu boja proti drogám /2/, ktorá je aktuálne

prerokovávaná Národnou radou SR  možno vidieť rozsah a základné trendy drogovej scény

Ako vidno z prvého  obrázku, ktorý znázorňuje počty liečených pacientov v zdravotníckych

zariadeniach v rokoch 1994 až 2003, s rozdelením podľa druhu užívanej látky po prudkom raste

počtu liečených závislých, sa situácia v období ostatných 2-3 rokov zdá byť stabilizovanou, i keď

pochopiteľne  berieme  do  úvahy  aj  počet  detí  narodených  tak,  že  dnes  spadajú  do  tzv.

„rizikovej“  vekovej  kategórie. Varovným však môže byť nárast počtu liečených pre užívanie

stimulancií CNS – zo 166 na 366 v tejto skupine za ostatné 2 roky. Tak veľká konzumácia

stimulancií, ktorá sa zvyšuje od r. 2000, sa v našej krajine objavuje po prvý raz . 



Graf č. 1 – Počty liečených drogovo závislých pacientov na Slovensku v rokoch 1994 - 2003

Graf č. 2 – ilustruje rozdelenie liečených závislých podľ a ich  m iesta bydliska. I keď
zastúpenie  bratislavčanov percentuálne stále klesá, aj tak – ešte v r. 2003- je viac ako tretina
všetkých liečených závislých z Bratislavy.



Graf č. 3 – informuje o počtoch liečených podľ a miest a liečby, t eda „ záť až“

liečbou jednotlivých regiónov. Zároveň hovorí aj o vybavenosti regiónov  zariadeniami
a terapeutickými možnosťami, nielen požiadavkami po liečbe.

Z ďalšieho obrázku – Pomer prvý raz a opakovane liečených závislých si môžeme uvedomiť,

že po r. 2000 opäť mierne stúpa počet prvých liečení. Ak sa bližšie pozrieme na rok 1994, kedy

bolo len 26 % opakovaných liečení, v r. 2000 bolo až 70 % opakovaných liečení. V r. 2003 sa

však pomer mierne otáča na úroveň 41 : 59.



Graf č. 4 – Pomer prvý raz a opakovane liečených drogovo závislých na Slovensku: roky
1994 - 2003

Nasledujúci obraz je veľmi jasný a zrozumiteľný. Stále pretrváva dominancia i.v. užívania

drog, i keď aj tu už došlo k miernemu poklesu. O závažnosti intravenózneho užívania drog asi

ani nie je zvlášť potrebné hovoriť, všetci sme si vedomí hrozieb poškodenia zdravotného stavu

nielen samotných užívateľov, ale i možných rizík voči okoliu /závažné somatické poškodenia ich

zdravotného stavu, výskyt a ohrozenia infekciami- HIV, hepatitídy, či iné infekčné ochorenia/.



Graf č. 5 – Trendy v spôsoboch aplikácie primárnej drogy: Slovensko v rokoch 1994 - 2003

Ako vidno z  nasledujúceho grafu,  „aj  naša  toxikomanická  populácia  zostarla“.   Všetci si

dobre  pamätáme obdobie  okolo roku 1994, keď toxikomani na  Slovensku boli  najmladšími

v Európe a bratislavskí závislí so svojim priemerným vekom medzi 14-19 r. zaostávali v tejto

charakteristike  za závislými vo veľkých mestách Európy takmer o 10 rokov /Mnohomestská

štúdia Groupe Pompidou Rady Európy/. V r. 2003 mala už väčšina liečených závislých vek medzi

20 – 29 r. 



Graf č. 6 –
 Na záver – zo všetkých hospitalizovaných za obdobie 10 rokov, tvoria ženy štvrtinu.

Graf č. 7 –

Toto sú všetko údaje /3/, ktoré musíme využívať pri plánovaní štátnej politiky zdravia a pri

vyhodnocovaní prijímaných opatrení zameraných na posilnenie  a zlepšenie zdravotného stavu



obyvateľov a znižovanie rizík zdravotných ohrození.

Národný program  boj a prot i  drogám  j e dokument , kt orý  po t akmer  desiat ich rokoch

od  prij at ia  dokazuj e  efekt ivit u  a  opodst at nenosť  svoj ou  koncepciou,  ucelenosť ou,

svoj im  rozsahom,  ako  aj  mechanizmom  svoj ho  fungovania  / každoročným

vyhodnocovaním  plnenia  úloh  a  ich  aktualizáciou/ .  Prospešná  sa  ukázala

i  inšt it ucionalizácia  j eho  koordinácie.  Tým,  že  o  koordinácii  a  obsahu  plnenia

Národného  programu  boj a  prot i  drogám  rozhoduj e  Výbor  m inist rov  pre  drogové

závislost i  a kont rolu  drog,  že vláda SR schvaľ uj e j eho plnenie a akt ualizáciu,  NR SR

j u  berie každoročne na vedomie,  j e zabezpečená polit ická angažovanosť  programu.

Za odbornú st ránku zodpovedaj ú j ednot livé m inist erst vá a za koordináciu Generálny

sekret ariát  Výboru minist rov, kt orý j e súčasť ou Úradu vlády SR. Nie zanedbateľ ný j e

i  význam  činnost i  Prot idrogového fondu,  kt orý  vláda SR zriadila následne po  prij at í

NPDB a ktorý do značnej  m iery zabezpečuj e f inancovanie prot idrogových akt ivít .   

     Pritom však pochopiteľne aj tu je neustále čo zlepšovať. I keď Národné monitorovacie

centrum drog, zriadené pri GS VMDZKD zabezpečuje pomerne dobrú informovanosť o drogách

a drogových závislostiach v SR, predsa chýbaj ú niektoré informácie. Sú t o napríklad dáta

o úmrt nost i  spoj enej  s drogami,  dáta, kt oré nás informuj ú  o  veľ m i  závažnom  fakte,

akým  j e  predčasná  a   zbyt očná  smrť  predovšet kým  mladých  ľ udí.  Okrem  toho  by

bolo  vhodné  mať  k  dispozícii  aj  informácie   o   nie  smrteľ ne  sa  končiacich

„ nehodách“ ,  spoj ených  s  užívaním  drog,  o  nákladoch  na  zdravotnú  a  sociálnu

starost livosť  na liečenie t ox ikomanov, o t endenciách v  t ýchto oblast iach, informácie

o  efekt ivit e j ednot livých  druhov  prevent ívnych  opat rení / ich  cielené vyhodnotenie/

a pod.  Toto  sú  približne t ie naj akt uálnej šie úlohy  v  oblast i  drogových  závislost í pre

rezort  MZ SR a pre verej né zdravot níct vo.
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2. Súhrnná správa o plnení Národného programu boja proti drogám
za roky 1999 – 2003, Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu
drog, Úrad vlády SR, 2004
3. Národné monitorovacie centrum pre drogy pri GS VMDZKD, Úrad vlády SR, Bratislava, 2004
a Drogová závislosť – liečba užívateľov drog v SR, 2003, Zdravotnícka štatistika, Ústav
zdravotníckych informácií a štatistiky, Bratislava, Slovakia, 2003
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Úvod

Cieľom uvedeného projektu je  monitoring súčasnej  situácie  v  ergonomických podmienkach 

aplikovaných v školských triedach a na základe analýzy získaných výsledkov vypracovať zásady

ochrany a podpory posturálneho zdravia žiakov pri výchovno-vzdelávacom procese.
Projekt sa riešil v dvoch navzájom nadväzujúcich etapách. Koncom roka 2002 sa vypracovala 
metodika  a  realizácia  prvej  etapy sa  uskutočnila  v  prvom polroku roku 2003.  Na  základe
výsledkov,  ktoré  vyplynuli  riešením  projektu,  sme  navrhli  intervenčné  opatrenia,  ktoré   je
potrebné v školách presadzovať ako jednu z foriem preventívnych opatrení chybného držania
tela.
Súčasťou prevencie ochrany zdravia  a  života školskej  mládeže sú vedľa rizikových faktorov

fyzikálnej,  chemickej  a  biologickej  povahy  tiež  faktory,  ktoré  možno  zhrnúť  pod  spoločné

označenie  ako  ergonomické.  Predmetom  ergonómie  je  štúdium  vzťahov  medzi  človekom,

pracovným predmetom a  pracovným prostredím a  tiež  aplikácia  príslušných  poznatkov  pri

projektovaní objektov, nástrojov, strojov, technických prostriedkov, ale aj  školského nábytku. 

V  oblasti  výskumu  sú  predmetom  ergonómie  otázky  vnútorných  a  vonkajších  determinat,

výkonnosti  človeka, t.j. jeho antropologické charakteristiky, kapacita pohybová, energetická,

zmyslová, mentálna, spôsoby reakcií a adaptácia na pracovné podmienky, ako sú fyzikálno –

chemické a biologické faktory pracovného prostredia,  formy organizácie práce, režim práce

a odpočinku, príčiny vzniku únavy, neprimeranej pracovnej záťaže, pracovných úrazov a ďalších

negatívnych účinkov na zdravie (Bence, L., 1988,1999) 

Význam riešenia projektu spočíva v tom, že uplatňovanie ergonomických zásad pre prácu detí

v škole je základným predpokladom prevencie chybného držania tela a deformít chrbtice.

Chybné držanie tela treba považovať za začiatok rozvinutia degeneratívnych stavov chrbtice,

ktoré sa prejavujú v dospelosti vo forme bolestí chrbta.  Chrbtica zohráva u človeka veľmi

dominantnú úlohu (Bitter, K., Spustová, V., 1998). Človek ju používa permanentne, či už  sedí,

alebo stojí.   Chrbtica  je  podporným prvkom statických polôh tela.  Jednostranné  zaťaženie,

event.  trvale  chybné  držanie  tela  môže  narušiť  rovnováhu  systému  a  viesť  k  posunutiu



platničky.  Veľká väčšina ľudí počas dňa väčšinou sedí – v škole, v dopravných prostriedkoch,

pri jedle, doma, pri televízii, v kine alebo divadle (Jirka, Z., 1990).  Dokonca aj deti, ktorým je

živelný pohyb prirodzený, veľmi skoro začíname vpravovať do spoločnosti sediacich – v rodine,

materskej  škole  a  neskôr  v  škole.  Pritom  vieme,  že  človek  je  svojím  morfologickým

a fyziologickým usporiadaním stavaný pre pohyb.

Preto môže dôjsť pri dlhodobom sedení k poškodeniu nasledujúcich častí chrbtice:

· preťaženie stavcov  (platničky nevlastnia žiadny aktívny zásobovací  systém a potrebujú

pre výživu stále zaťažovanie a odľahčovanie chrbtice)

· statické zaťaženie chrbtového, ramenného a krčného svalstva

· vznik  guľatého  chrbta  (vzniká  v  dôsledku  netypického  škodlivého  držania  tela

s predkloneným  hrudníkom). Táto poloha je najrozšírenejšia, pohodlná, pretože nevyžaduje

žiadnu energiu (Vojtaššák, J., 1985). V tejto polohe však dochádza k oslabovaniu  brušného

svalstva a k jednostrannému zaťažovaniu platničiek, ktorých predná časť je stále stlačovaná ,

zadná časť vyťahovaná a následkom je jednostranné opotrebovanie (Jankovská, Ž., 2001).

· oslabovanie a skracovanie väziva k chrbtici a stavcom

· prerušenie lymfatickej a krvnej cirkulácie v nohách (najmä nevhodná výška sedadla alebo

zlé opretie nôh môže ovplyvniť prekrvenie dolných končatín).

Vážnym somatickým chorobným stavom v detstve je patologické zakrivenie chrbtice – skolióza,

ktorá je aj významným psychosociálnym rizikovým faktorom, pretože ovplyvňuje správanie sa

adolescentov, vedie  k pocitom menejcennosti.

Napriek známej  multifaktoriálnej kauzalite chybného držania tela u detí, sedenie vo vhodnom

veľkostnom type školského nábytku patrí medzi základné preventívne opatrenia.

Na základe jednotného  metodického postupu pracovníci Štátnych zdravotných ústavov v SR

v prvej etape projektu v jednotlivých triedach vybraných  základných škôl zmapovali aktuálnu

situáciu s ohľadom na požiadavky na pracovné miesto a rozmiestnenie žiakov v triede.

Situáciu  vo  vybraných  mestských  základných  školách  sledovali  –  ŠZÚ  Banská   Bystrica,

Bardejov,  Bratislava,  Čadca,  Dolný  Kubín,  Dunajská  Streda,  Galanta,  Humenné,  Komárno,

Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky a Poprad.

Vidiecke  základné  školy  zmapovali  -  ŠZÚ  Považská  Bystrica,   Prešov,  Prievidza,  Rimavská

Sobota,  Rožňava,  Senica,  Spišská  Nová  Ves,  Stará  Ľubovňa,  Svidník,  Topoľčany,  Trebišov,

Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Zvolen, žiar nad Hronom a Žilina.

Na jednotlivých školách sa zmerali všetci žiaci a všetky triedy  každého ročníka.



Výsledky

1. Požiadavky na pracovné m iesto žiaka

V rámci riešenia projektu  sa zisťovali pri prvom vstupe do školy nasledovné údaje:

a) akými veľkostnými typmi nábytku sú jednotlivé triedy vybavené:

 1 – ČSN 1965

 2 – ČSN 1980

 3 – iný neštandardný typ

b) aktuálne rozmiestnenie žiakov v triede vo vzťahu k veľkosti nábytku.

Pomerali sa výšky žiakov, ktoré sa zaznamenali spolu s údajom o veľkostnom type stola a

stoličky do príslušnej tabuľky (tab. č.2). Celkový záznam obsahoval nasledovné údaje:

§ počet žiakov

§ výška každého žiaka

§ výška jeho stola (veľkostný typ - označené číslom 1 až 5, alebo farbou)

§ ľavorukosť s posúdením, či bola pri rozsadzovaní zohľadnená

§ prítomnosť refrakčnej chyby s posúdením zohľadnenia

§ prítomnosť sluchovej chyby a jej zohľadnenie

§ hodnotenie primeranosti školského sedacieho nábytku.

Údaje o výskyte ľavorukosti, refrakčnej chyby, sluchovej chyby, ortopedických porúch a ďalších

zdravotných porúch sa získali od žiakov resp. ich rodičov prostredníctvom dotazníka.

Keďže ergonomické požiadavky zahrňujú nielen vhodné pracovné miesto, ale aj prostredie ako

také,  zhodnotili  sa  v  rámci  projektu   aj  doplňujúce  údaje  o  svetelných,  hlukových  a

mikroklimatických  podmienkach  v  sledovaných  triedach  (tab.  č.1),  pretože   významne

prispievajú k pohode pri školskej práci.

Výsledky sledovania sú uvedené v nasledovných tabuľkách č.1 a 2. 

Z celkového počtu 12 435 žiakov vybraných základných škôl  sa refrakčné chyby  vyskytujú

v počte18,1% a sluchové chyby udáva necelé jedno percento sledovaných žiakov.  Ortopéda

navštevuje 8,3% opýtaných a bolesti hlavy, resp. chrbta udalo 11,6% žiakov.

Ľavorukosť  nie  je  zohľadnená  pri  sedení  v  36,4%  prípadoch,   refrakčné  chyby  v  26%

a sluchové chyby  u 24,3% žiakov ( tab. č.2).

V optimálnych podmienkach by sa mali ďalej rešpektovať nasledovné zásady pri rozsadzovaní



žiakov:

· vyššie deti by mali sedieť v zadných laviciach (ak u dieťaťa nie je potvrdená    zraková

alebo sluchová chyba),

· deti s poruchami zraku, sluchu, resp. správania by mali sedieť   v predných laviciach,

· ľavorukí žiaci by mali sedieť pri okne (aby im svetlo dopadalo na   pracovnú plochu, nakoľko

si pri písaní tienia rukou).

Primeranosť sedenia  pri  stole  a  na  stoličke  sa  hodnotila   vzhľadom na  výšku žiaka  a  typ

školského  nábytku.   Päť  najčastejšie   používaných  farebne  označených  veľkostných  typov

školského nábytku v našich triedach vychádza z ČSN 91 1623 a ČSN 91 1624 z roku 1965.

Neskoršia úprava veľkostných kategórií, s iným farebným rozlíšením (ČSN 91 1623 a ČSN 91

1624 z roku 1980), sa vyskytuje v školách v menšej miere. Predstavuje určité obmedzenie pri

praktickom  určovaní  vhodnosti  veľkostného  typu  pre  jednotlivých  žiakov,  keďže  v  danej

kategórii je  uvedená iba  stredná výška v danej  skupine. V súčasnosti  uvádzajú normy na

školský nábytok STN 91 0640 – Nábytok školský. Žiacke stoličky. Funkčné rozmery a technické

požiadavky  a  STN  91  0841–  Nábytok  školský.  Žiacke  stoly.  Funkčné  rozmery  a  technické

požiadavky -  obe z r. 1987.

V malom počte škôl sa vyskytujú aj nové netradičné typy školského nábytku bez špeciálneho

označenia. Tu by mali byť akceptované všeobecne prijaté zásady pre školský sedací nábytok,

aby svojimi rozmermi a tvarom umožňoval pohodlnú a premenlivú polohu, dostatočné oporné

plochy a podporu bedrovej lordózy (Kozlík, J., 1998; Bartošík, J., 2000).

Žiaci sedia primerane pri stole a na stoličke  zhruba iba v 50 percentách (52% sedí primerane

pri stole a 50,1% primerane na stoličke – tab.č.2).

Držanie tela sa sledovalo testom podľa Matthiasa, ktorý je jednoduchý a spoľahlivý. Dieťa bolo

vyzvané na vzpriamený postoj  s  hornými končatinami predpaženými v 900 a  stálo v tomto

postoji 30 sekúnd. Ak sa  jeho postoj  po 30 sekundách v podstate nemenil, išlo o správne

držanie. Keď  v priebehu 30 sekúnd dôjde k zmenám držania, t.j. hlava a horná časť hrudníka

sa skláňa dozadu, ramená dopredu, dieťa vystrkuje bruško, ide o chybné držanie. Ak nie je

vôbec možné v predpažení vzpriamený postoj udržať, ide už o zrútenie správneho držania tela.

Výhodou testu je, že možno postupne v priebehu krátkeho času 30 sekúnd zisťovať aj skryté

a menšie formy chybného držania a pritom vytipovať aj jeho jednotlivé zložky.

Chybné držanie tela sa vyskytuje u žiakov až v 22,5% prípadoch. Najvyššie percento chybného

držania tela sledovaných detí  vykazuje Banská Bystrica (85,3%), Spišská Nová Ves (44,5%),



Galanta (43,1%), Martin (40,8%), Zvolen (35,7%), Žilina (33,9%) a Žiar nad Hronom (32,5%).

Diskusia a záver

Riešením projektu  zmonitorovali všetky štátne zdravotné ústavy na Slovensku  ergonomické

podmienky na vybraných základných školách.  Žiaci väčšinu svojho času v škole  trávia staticky

– sedením na stoličke za stolom.

Pri tejto činnosti treba poukázať na dominantnú úlohu chrbtice. Človek ju používa permanentne,

či už stojí, alebo sedí. Chrbtica stabilizuje priame držanie a zároveň pripúšťa a umožňuje všetky

žiaduce pohyby ako zohýnanie, naťahovanie, úklony a otáčanie.  Sedenie je pre platničky veľmi

namáhavé. Pre našu fyziológiu je  netypické, škodlivé držanie tela s predkloneným hrudníkom

(„guľatý  chrbát“)  -   je  to  najrozšírenejšia  poloha,  ktorá  sa  zdá  byť  pohodlná,  nakoľko

nevyžaduje  žiadnu  energiu.  V  tejto  polohe  však  dochádza  k  oslabovaniu  predných

a k preťahovaniu zadných dlhých väzov, k oslabovaniu brušného svalstva a k jednostrannému

zaťažovaniu platničiek, kedy  sa ich predná časť stláča a zadná časť vyťahuje a následkom je

jednostranné opotrebovanie.

Správne sedenie v škole by malo zohľadňovať  jednak výšku žiaka, ako aj prípadnú ľavorukosť,

alebo refrakčnú či sluchovú chybu (Rašev, E., 1992).

Z  výsledkov  sledovania  vyplynulo,  že  ľavorukosť  pri  sedení  nie  je  zohľadnená  v  36,4%

prípadoch, refrakčné chyby  v 26% a sluchové chyby  v 26% prípadov.

Vzhľadom na  typ  a  veľkosť   školského  nábytku  sedí  42%  žiakov  neprimerane  pri  stole

a 49,9% (skoro polovica) sedí neprimerane na stoličke.

Vyšetrenie detí testom držania tela preukázalo chybné držanie tela až v 22,5% prípadoch.

Mikroklimatické podmienky predstavujú súčasť ergonomického pohľadu na optimálnu situáciu

pracovného prostredia na školách. Z celkového počtu sledovaných 623 tried na Slovensku  malo

nevhodné denné osvetlenie   10,3 % tried, z čoho 4,8% tvorilo nadmerné oslňovanie a 5,5%

nedostatočná intenzita denného svetla. Nedostatočné umelé osvetlenie vykazuje 19,6% tried a

 nevhodné umiestnenie svetelných zdrojov 0,9% tried. Nízku teplotu v lete vykazuje 0,4% tried

a prehrievanie udáva až 18,1% tried. V zimnom období zisťujeme v počte 2,8% nízku teplotu

v  triedach  a  prehrievanie  udáva  8,3% tried.  Občasné  vetranie  vykázalo  2,1% tried.  Hluk

z vonkajšieho prostredia sme zaznamenali v 6,1% tried, z toho občasné rušenie nachádzame

v 5% tried a permanentné rušenie v 1,1% prípadoch.

Ako vidno z výsledkov prieskumu, situácia na školách v zmysle ergonomických požiadaviek  nie

je zďaleka optimálna. Svedčí o tom vysoké percento detí, ktoré sedia v nevhodnom školskom



nábytku - či už na stoličke, alebo za stolom. Žiaci sú nútení sedieť na stoličkách, ktoré vôbec

nezodpovedajú ich telesným parametrom.  V dôsledku toho stolička nepodporuje a nepodopiera

chrbticu pri všetkých pozíciách v sede tak, aby nedochádzalo k tvorbe „ guľatého chrbta“.

Záverom treba  zdôrazniť, aké  dôležité  je  predchádzať zdravotným problémom spôsobeným

nerešpektovaním ergonomických kritérií.

Nerešpektovanie  uvedených ergonomických požiadaviek má negatívny vplyv  na  zdravie  ako

také. Je to okrem spomenutých problémov s držaním tela aj napr. zvýšený počet pracovných

úrazov,  obtiaže  a  ochorenia  svalovo  –  kostrového  aparátu,  preťaženie  svalových  skupín

v  dôsledku  jednostrannej,  dlhodobej  a  nadmernej  svalovej  záťaže,  neurotické  príznaky

a psychosomatické ochorenia v dôsledku monotonie, narušenie nárokov na mentálne procesy

(zodpovednosť,  spoľahlivosť).  Pri  nedodržaní  ergonomických  parametrov   môže  dochádzať

k zhoršeniu sústredenia žiakov a zníženiu ich kvality práce.

Jedným z  preventívnych opatrení by  malo byť tzv. dynamické  sedenie, ktoré  pravidelnými

zmenami  držania  tela  chráni  pred  nebezpečným  jednostranným  preťažením.   Dynamické

sedenie znamená pravidelné zmeny rôznych polôh sedenia:

§ striedavé zaťažovanie a odľahčovanie svalov a platničiek,

§ zlepšená výživa platničiek, ktoré sú sedením obzvlášť namáhané,

§ zmenšené zaťažovanie platničiek,

§ docielenie lepšieho pocitu,

§ stále napínanie a povoľovanie napätia vo svaloch zlepšuje prekrvenie a zaručuje lepšie

zásobenie svalov kyslíkom,

§ zamedzenie statického napätia vo svaloch a tým predčasnej únavy.

Ďalším preventívnym krokom sú aktívne  využívané  prestávky  v  škole.  Systém pravidelných

prestávok v  trvaní 10,15, resp. 20 min. je  úplne  nevyhnutnou prevenciou výskytu vážnych

obtiaží (Kostková., V., 1990). Žiaci by mali všetky prestávky v škole tráviť aktívne, pohybom

a najlepšie na čerstvom vzduchu (Karas, V., Otáhal, S., Sužanka, P., 1990).

Najjednoduchším  mechanizmom  ako  docieliť,  aby  žiaci  sedeli  vo  vyhovujúcom  školskom

nábytku, je rozsadiť žiakov tak, aby sedeli v takom veľkostnom type stoličky pri stole, ktoré

zodpovedajú  ich  antropometrickým parametrom.  Samozrejme  je  potrebné  rešpektovať   pri

sedení aj  prítomnosť ľavorukosti,  refrakčnej  chyby, resp.  sluchovej  chyby. Bolo  by  vhodné

cestou ministerstva školstva zabezpečiť pre jednotlivé školy  normu určujúcu veľkostné typy

stolov a stoličiek v súvislosti s výškou žiaka. V zmysle tejto normy by mali byť žiaci v triedach



rozsadení, aby nábytok podľa možností spĺňal tie základné ergonomické kritériá. 

Z výsledkov aj iných prieskumov sa zistilo, že žiaci trávia sedavým spôsobom veľkú časť dňa aj

mimo vyučovania. Väčšinou je to práca s počítačom, alebo sledovanie televízie, či videa.  Z toho

vyplýva, že  nekompenzujú statickú prácu v škole  s  dynamickými prvkami po vyučovaní.  Je

nanajvýš žiaduce, aby v ktoromkoľvek ročnom období trávili deti čo najviac času pohybom na

čerstvom vzduchu, prípadne vhodnou športovou záujmovou činnosťou  (Adamírová, J., 2000).

Napĺňaním odporúčaných zdravotných opatrení  sa  predíde  výskytu nežiaducich  zdravotných

problémov, najmä ochorení pohybovo – svalového aparátu a iných závažných porúch zdravia,

ktoré  majú  úzku  súvislosť  práve  v  nerešpektovaní  ergonomických  kritérií  vo  vyučovacom

procese. 

„ Prevencia chybného držania t ela u školských det í“

I nt ervencia na základných školách.

 Cieľ :  Cieľom intervenčných opatrení v rámci uvedeného projektu je na základe získaných

výsledkov uviesť do praxe zásady ochrany a podpory posturálneho zdravia žiakov pri výchovno-

vzdelávacom procese na základných školách.

I nt ervenčné opat renia:

1. Prispôsobiť pracovné miesto žiaka  v zmysle predloženej tabuľky, vychádzajúcej z príslušnej

STN.

Výška žiaka

(cm)

113 -  123 124 -  135 136 -  147 148 – 161 >  162

 

Pracovná doska:

Výška (cm)

53 ±  2 57,5 63 69 75

Sedacia plocha:

Výška (cm)

30,5 33,5 37,5 41,5 45

2. Rešpektovať pri výbere pracovného miesta žiaka prípadné zdravotné a telesné  špecifiká:

§ V predných laviciach – deti s refrakčnými chybami a poruchami sluchu a deti nižšieho

vzrastu.

§ V laviciach pri okne – ľavoruké deti

§ V zadných laviciach – vyššie deti



3. Dbať na správne sedenie žiaka:

§  Všímať si, ako žiak v lavici sedí

§ Upozorňovať a usmerniť žiaka  správne sedieť  

4. Správne využiť existujúce vybavenie školy školským nábytkom:

§ Premiestniť existujúci nábytok  v triedach nižších a vyšších ročníkov tak, aby zodpovedal 

telesným proporciám žiakov.

§   Zosúladiť výšku stoličky a lavice s výškou žiaka v rámci triedy.

5. Zabezpečiť vhodné mikroklimatické podmienky v triedach:

§  Vhodné  denné  a  umelé  osvetlenie  (dbať  na  funkčnosť  a  čistotu osvetľovacích telies

a okien).

§  Dostatočná výmena vzduchu v triedach vetraním.

§  Vhodná tepelná pohoda (v lete zabrániť prehrievaniu – žalúzie, rolety; v zime vykurovať

triedy v závislosti od vonkajšej teploty).

6. Dodržiavať zásady psychohygieny vo vyučovacom procese:

§ Rešpektovať  krivku fyziologickej výkonnosti žiaka pri zostavovaní rozvrhov  hodín v rámci

dňa a týždňa.

§ Štruktúru vyučovacej hodiny prispôsobiť dĺžke aktívnej pozornosti  žiakov v závislosti od

veku.

§ Redukovať  až  eliminovať  nadbytočný  stres  u  žiakov,  vyplývajúci  z  nadmerných

požiadaviek a termínovaných úloh (koordinácia medzi pedagógmi).

§ Snažiť sa dodržať optimálny počet žiakov v jednotlivých triedach.

§ Umožniť žiakom dodržiavať pitný režim v priebehu celého vyučovania.

7. Akcentácia pohybovej aktivity žiakov:

§   Zabrániť statickému jednostrannému zaťaženiu žiakov počas vyučovacej hodiny (zaradenie

krátkych jednoduchých telesných, resp. dychových cvičení).

§   Prestávky tráviť čo najviac mimo budovu školy na čerstvom vzduchu a tým umožniť žiakom

aktívny odpočinok medzi jednotlivými vyučovacími hodinami.

§   Obohatiť hodiny telesnej výchovy o sezónne športy nielen v telocvičniach  podľa ročného

obdobia.

8. Rešpektovať zásady práce s počítačom:

§ Neprekračovať počet hodín, vymedzený pre prácu s počítačom.



§ Upraviť  pracovné  miesto žiaka  tak,  aby  rešpektovalo  jeho antropometrické  zvláštnosti

(výška sedadla, umiestnenie klávesnice a monitora).

§ Zabezpečiť  technicky  vyhovujúce  parametre  počítačovej  techniky (odtienenie  monitora,

hlučnosť ventilácie počítača, dopad svetla na monitor a pod.).

9.  Jednoduchý test držania tela  (podľa Matthiasa):

§ Dieťa je vyzlečené do tielka a treniek.

§ Vzpriamený postoj s  hornými končatinami predpaženými v 90-stupňovom uhle

§ Zotrvávanie v postoji  30 sekúnd.

§ Správne držanie tela (S)  -  postoj sa v  tomto intervale výrazne nemení

§ Chybné držanie tela (CH) - počas 30 sekúnd dôjde k  zmenám v  držaní tela, t.j. hlava a

horná časť hrudníka sa skláňajú dozadu, ramená dopredu, dieťa vystrkuje bruško,

Správne  vzpriamené držanie t ela:

- Hlava  je  vzpriamená, tvár  hľadí priamo dopredu, dolná  čeľusť je  zatiahnutá  bradou

dozadu, očný kútik s  horným úponom ušného boltca leží vo vodorovnej čiare, os krku je zvislá,

hĺbka krčného zakrivenia je 2 cm od zvislej opory (steny).

- Hrudník je dobre klenutý, hrudná kosť tvorí najviac vyčnievajúcu časť, vrchol hrudnej

chrbtice sa dotýka zvislej opory (steny). Os hrudníka je zvislá.

- Brucho: stena brušná je vtiahnutá, pri pohľade zboku neprečnieva líniu hrudníka.

- Zakrivenie chrbtice: normálna krivka chrbtice vykazuje mierne zakrivenie vinúce sa tak, že

olovnica sa dotýka hrudného zakrivenia, hĺbka bedrového zakrivenia je 2,5  - 3 cm 

- Držanie tela v  čelnej rovine (zozadu) musí byť súmernosť členkov, bokov, hrudnobrušných

trojuholníkov, rovnaká výška ramien, neodstávajúce lopatky a ich vnútorné okraje prebiehajú

paralelne.

- Dolné končatiny: os prechádzajúca stredom kĺbov bedrových, kolenného a členkového tvorí

vertikálu.

Chybné držanie t ela:



Zvýraznené sú fyziologické zakrivenia  chrbtice:

- hrudná hyperkyfóza (výrazné ohnutie dozadu postihujúce

skoro celú chrbticu)

- plochý chrbát alebo vyhladená kyfóza,

- odstávajúce lopatky

- asymetria postavenia ramenných pletencov.

Z  odchýlok v  držaní tela sa v  neskoršom veku vyvíjajú chronické chorobné zmeny - deformity

chrbtice.  V   prípade  zistenia  anatomických zmien  na  chrbtici  ide  už  o  určitú  chorobu tzv.

patologické zakrivenie chrbtice (napr. skolióza – vybočenie chrbtice do strany). Preto je dôležité

zamerať sa na aktívne vyhľadávanie detí s  chybným držaním tela.

Súhrn

§ z  celkového počtu 12 435 žiakov  vybraných základných škôl  sa  refrakčné  chyby  

vyskytujú v počte18,1%,

§ sluchové chyby udáva necelé jedno percento sledovaných žiakov,

§ ortopéda navštevuje 8,3% opýtaných a bolesti hlavy,

§ bolesti chrbta udalo 11,6% žiakov.

§ ľavorukosť nie je zohľadnená pri sedení v 36,4% prípadoch,  refrakčné chyby v 26%

a sluchové chyby  u 24,3% žiakov

§ žiaci sedia primerane pri stole a na stoličke  zhruba iba v 50 percentách (52% sedí

primerane pri stole a 50,1% primerane na stoličke),

§ chybné držanie tela sa vyskytuje u žiakov až v 22,5% prípadoch,

§ z celkového počtu sledovaných 623 tried na Slovensku  malo nevhodné denné osvetlenie 

 10,3  % tried,  z  čoho  4,8% tvorilo  nadmerné  oslňovanie  a  5,5% nedostatočná  intenzita

denného svetla.

§ nedostatočné umelé osvetlenie vykazuje 19,6% tried a  nevhodné umiestnenie svetelných

zdrojov 0,9% tried,

§ nízku teplotu v lete vykazuje 0,4% tried a prehrievanie udáva až 18,1% tried,

§ v zimnom období zisťujeme v počte 2,8% nízku teplotu v triedach a prehrievanie udáva

8,3% tried,



§ občasné vetranie vykázalo 2,1% tried,

§ hluk z vonkajšieho prostredia sme zaznamenali v 6,1% tried, z toho občasné rušenie

nachádzame v 5% tried a permanentné rušenie v 1,1% prípadoch,

Použit á lit eratúra

1. ADAMÍROVÁ, J.: Hravá a zábavná výchova pohybem, Praha: ČASPV, 2000, 68 s.
2.  BENCE, L.:  Vplyv  inovačných učebných osnov na  pohybovú výkonnosť 10 –  14 ročných
dievčat v B. Bystrici. In: Antropomotorika 1998, B. Bystrica: Vedecká spoločnosť pre TVŠ, 1999,
s. 93-105, ISBN 80-968103-1-6
3. BARTOŠÍK, J.: Rozvoj pohybových schopností žiakov a výkonnosti u žiakov 1.-4. ročníka ZŠ 
v priebehu jedného školského roka. In: Príprava  učiteľov elementaristov  na  prahu nového
tisícročia, Prešov: PF PU, 2000, s. 325-327 ISBN 80-88722-97-7
4. BITTER, K., SPUSTOVÁ, V.: Osteoporóza, Bratislava: SAP, 1998, 128 s.
5. JANKOVSKÁ, Ž.: Monitorovanie telesného rozvoja a chrbtice u vysokoškolákov. In: zborník
z konferencie „Vývojové tendencie v telesnej výchove na vysokých školách“, Bratislava, KTVaŠ
MFF, 2000, s. 37-41, ISBN 80-223-1554-0
6.  JANKOVSKÁ,  Ž.:  Vplyv  nápravných cvičení  na  najčastejšie  oslabenia  oporno-pohybového
systému oslabených žiakov. In:  Zborník z  vedeckého seminára  II/2001 „Zdravie, zdatnosť,
výkonnosť a pohybový režim mládeže a dospelých“. Trenčín: Universitas Trenchiniensis, KTVŠ,
VŠK Akademik, 2001, s. 23-27, ISBN – 80 – 88914-40-X AH
7. JIRKA, Z.: Regenerace a sport, 1. vyd., Praha: Olympia, 1990, 254 s.
8. KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŽANKA, P.: Biomechanika tělesných cvičení, 1. vyd., Praha: SPN,
1990, 184 s.
9. KOSTKOVÁ, V. a kol.: Rytmická gymnastika, 1. vyd., Praha: Olympia, 1990, 82 s.
  10. KOZLÍK, J.: Směřování k základní škole zítřka, 1. vyd., Praha: Fortuna, 1998, 120 s.
  11. RAŠEV, E.: Nejen bolesti zad vás zbaví škola zad, 1. vyd., Praha: Direkta, 1992, 222s.
  12. VOJTAŠŠÁK, J.: Osteoporóza následkom imobilizácie. In: Malý, M. a kol.: Poranenie miechy
a rehabilitácia, Bratislava: Bonus Real, 1999, s. 352-364
  13. VOJTAŠŠÁK, J.: Držanie tela  detí materských a  základných škôl. In: Rehabilitácia -18,
1985, s. 99-102
  14. ZVARKA, J., SPUSTOVÁ, V.: Osteoporóza, Bratislava: SAP, 1998, s. 116-122

Riešit elia:   MUDr. J. Hamade, Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52, Bratislava
                   MUDr. H. Janechová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52, Bratislava
                   MUDr. J. Nováková, Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52, Bratislava

       Doc. MUDr. Ľ. Ševčíková, CSc., Ústav hygieny LF UK,Spitálska 24, Bratislava
       Šeďová Marta, Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52, Bratislava
Pracovníci  odborov  hygieny  detí  a  mládeže  jednotlivých  regionálnych  úradov     verejného
zdravotníctva v SR



Adresa autora: MUDr. J. Hamade, Úrad
verejného zdravotníctva SR,
                      Trnavská  52,
Bratislava



Ivan  Rovný
Úrad verejného zdravotníctva SR riaditeľ: h.doc. MUDr. Ivan Rovný , PhD., MPH

Súhrn: Zdravotný stav obyvateľstva krajiny je výslednicou zložitej súhry genetického vybavenia,

ekonomickej a psychosociálnej  situácie, výživy a životného štýlu, ako aj  kvality zdravotných

služieb a životného prostredia. Sledovanie demografických údajov a údajov o zdravotnom stave

obyvateľstva poskytuje základňu pre určenie priorít pri tvorení dlhodobej stratégie a koncepcie

preventívnych opatrení. Cieľom tohto prehľadu je podať aktuálny obraz súčasného stavu (údaje

sú prevažne z rokov 2000-2001). Väčšina údajov pochádza z databáz Svetovej zdravotníckej

organizácie (WHO) a zo štatistík Štatistického úradu SR. Na rozdiel od väčšiny prác, ktoré kladú

dôraz  na  celkovú úmrtnosť,  je  tento  prehľad zameraný  hlavne  na  včasnú úmrtnosť,  ktorá

popisuje  úmrtnosť  vo  vekovom  intervale  0  –  64  rokov,  teda  na  úmrtnosť  v  mladom  a

produktívnom veku.  Všetky  údaje  sú štandardizované  na  zloženie  tzv.  normálnej  európskej

populácie podľa kritérií WHO (SDR = standardized death rate). 

Kľ účové slová:  Zdravotný stav obyvateľstva, kvalita a dĺžka života, determinanty zdravia

                 Štruktúra chorobnosti obyvateľstva SR sa už dlhšiu dobu významnejšie nemení.

Prvé  miesta  si  trvale  udržujú  chronické  neinfekčné  ochorenia,  najmä  kardiovaskulárne  a

nádorové ochorenia. Ďalšie miesta zaujímajú ochorenia dýchacej sústavy a diabetes. Zreteľne

sa zvyšujúci trend majú psychiatrické ochorenia, ktoré sú na treťom mieste medzi príčinami

invalidizácie. 

         Stredná dĺžka  života pri narodení je dôležitý syntetický ukazovateľ, ktorý udáva nádej na

dožitie, pokiaľ zostane zachovaná súčasná veková štruktúra úmrtnosti. Tab. 1 ukazuje, že nádej

na dožitie  má najmä u mužskej populácie SR pomerne nízke hodnoty.

Tabuľ ka 1.

St redná dĺžka život a mužov a žien v Európy

Posledné dostupné údaje WHO prevažne z rokov 2000 - 2001

Kraj ina Muži Ženy



Št át y Európskej  Únie :

Švédsko 77,5 82,3
Švajčiarsko 77,0 82,8
Grécko 75,8 81,0
Taliansko 76,3 82,6
Francúzsko 75,3 83,2
Veľká Británia 75,7 80,5
Rakúsko 76,1 82,0
SR Nemecko 75,2 81,3
Fínsko 74,7 81,8
Španielsko 75,2 82,4
Portugalsko 72,6 79,7

Št át y bývalého soviet skeho bloku :

Česko 72,1 78,7
Slovensko 69,7 77,9

Poľsko 70,3 78,5
Bulharsko 68,6 75,4
Maďarsko 68,3 76,8
Rumunsko 67,7 75,0
Ukrajina 62,3 73,6
Rusko 59,1 72,3

V porovnaní s „najzdravšou“ európskou krajinou, so Švédskom, žijú slovenskí muži takmer o

osem rokov kratšie. Rozdiel v dĺžke života u žien nie je až tak priepastný, ale i tak je nádej

slovenských žien na dožitie o viac ako päť rokov kratšia ako u Francúziek, ktoré majú najdlhšiu

strednú dĺžku života  na svete (83,5 rokov). V skupine štátov bývalého sovietskeho bloku je

postavenie SR lepšie, naše ženy a muži žijú dlhšie ako v Maďarsku,  Rumunsku, Bulharsku,

pobaltských republikách, ako aj na Ukrajine, Bielorusku a v Rusku - Graf  1.  Po demokratických

premenách koncom roku 1989 svitla nádej na zlepšenie a skutočne medzi rokmi 1990-1993 sa

stredná dĺžka života mužov zvýšila takmer o 3 roky, u žien o 2 roky - Graf 2.



          Pozoruhodná je priestorová diferencovanosť strednej dĺžky života na malom území SR.

Priemery z rokov 1996-2000 dokazujú, že v dĺžke života mužov (nad 70 rokov) viedli okresy

Bratislava-mesto (I  -  V),  Piešťany,  Bánovce  nad Bebravou, Trenčín,   Prievidza,  Partizánske,

Martin, Tvrdošín, Žilina, Košice (okresy I -  III), Svidník a Bardejov.  Najkratšia bola stredná

dĺžka života mužov (pod 67 rokov) v okrese Čadca, Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Rimavská



Sobota, Sobrance a Trebišov.  Podobné, i keď menej rozdielne boli aj údaje nádeje na dožitie u

žien. Juhom Slovenska sa tiahne od okresu Dunajská Streda až po Trebišov takmer súvislý pás

s najkratšou dĺžkou života žien.

Hlavné det erminanty t oht o st avu možno rozdeliť  do niekoľ kých bodov:

Ø Dojčenecká  úmrtnosť  (zomretí  do  jedného  roku na  1  000  živonarodených)  významne

ovplyvňuje strednú dĺžku života najmä v rozvojových krajinách. Na Slovensku dojčenecká

úmrtnosť trvale klesá a v súčasnosti je 6,2/1000. Táto hodnota je stále mierne vyššia ako v

Európskej Únii, ale tento faktor ovplyvňuje rozdiely v strednej dĺžke života medzi SR a EÚ iba

malou  mierou.  Ak  by  sa  podarilo  integrovať  rómsku  minoritu,  dojčenecká  úmrtnosť  na

Slovensku by asi poklesla na úroveň blízku Európskej Únii.
 

Ø Včasná úmrtnosť mužov a žien na onkologické a kardiovaskulárne ochorenia
V štruktúre úmrtnosti podľa príčin smrti nedochádza v posledných rokoch v SR k podstatným

zmenám.  Päť  najčastejších  príčin  smrti,  t.j.  kardiovaskulárne  ochorenia,  zhubné  nádory,

vonkajšie príčiny (poranenia, otravy, vraždy, samovraždy a pod.), choroby dýchacej sústavy a

ochorenia tráviacej sústavy má za následok 95 % všetkých úmrtí. Pre SR je charakteristické, že

dve  ochorenia  -  kardiovaskulárne  a  onkologické  -  ohrozujú  už  pomerne  mladú  časť

populácie. Významnejším ukazovateľom ako celková úmrtnosť je včasná mortalita, pretože pre

celkovú  dĺžku života je tento ukazovateľ rozhodujúci. Výsledná stredná dĺžka života mužov i

žien závisí hlavne na kardiovaskulárnej a onkologickej mortalite v pomerne mladom veku. U

týchto ukazovateľov je postavenie SR  v porovnaní so západnou Európu veľmi nepriaznivé.

Tabuľ ka 2  zhrňuje najnovšie údaje o včasnej úmrtnosti mužov a žien na choroby srdca a

ciev  v   Európe.   Postavenie  Slovenska  je  síce  lepšie  ako  v  krajinách  bývalého  ZSSR  a

v Maďarsku, ale  zreteľne horšie ako

v krajinách EÚ. Tak napr. celková kardiovaskulárna úmrtnosť mužov i žien je v SR dvojnásobná

v  porovnaní  so  susedným  Rakúskom  a  takmer  štvornásobná  v  porovnaní  s  Francúzskom.

Úmrtnosť na ischemickú chorobu srdca (infarkty myokardu) je u mužov štvornásobná a u žien

sedemnásobná v porovnaní s Francúzskom.

Tabuľ ka 2.

Včasná úmrt nosť  mužov a žien na kardiovaskulárne ochorenia

Št andardizovaná úmrt nosť  pre vekový int erval 0-64 rokov/ 100 000



Posledné dostupné údaje WHO z rokov 2000-2001.

Štát Kardiovaskulárna  úmrtnosť

celková

Úmrtnosť na ischémiu srdca

Muži Ženy Muži Ženy

Ruská federácia 420 140 232 56

Ukrajina 336 122 208 64

Maďarsko 192 69 99 29

Slovensko 169 55 86 21

Poľsko 159 50 71 16

Česká republika 125 42 68 17

Fínsko 88 21 54 9

SR Nemecko 75 26 39 9

Rakúsko 75 28 42 11

Nórsko 55 21 35 10

Portugalsko 66 27 26 7

Francúzsko 53 16 22 4

  Pozitívna je  skutočnosť, že rovnako ako  v okolitých krajinách dochádza k zreteľnému poklesu

včasnej celkovej kardiovaskulárnej mortality, tak aj v SR tento ukazovateľ výrazne klesá najmä

u mužov i žien stredného veku (vek 25-64 rokov) - grafy 3 a 4.



      Veľmi zlé je postavenie SR z hľadiska včasnej úmrtnosti na všetky druhy nádorov v Európe.

Nebyť Maďarska by slovenskí muži mali v Európe prvenstvo v onkologickej mortalite, pretože

predbehli aj Ruskú Federáciu, Ukrajinu, Poľsko a Rumunsko. V porovnaní s Gréckom, Anglickom

či Švajčiarskom je u nás úmrtnosť mužov na nádorové ochorenia takmer dvojnásobná. Takisto

pre tento ukazovateľ je pre mužov SR typická stagnácia, takže úmrtnosť na rakovinu v r. 1998

je prakticky rovnaká ako pred desiatimi rokmi. Tento jav je prekvapivý, pretože vo všetkých

okolitých štátoch s výnimkou Maďarska, napr. v Českej Republike, Rakúsku, Poľsku, na Ukrajine

a dokonca i v Rusku úmrtnosť mužov na nádory klesá. Postavenie úmrtnosti žien na rakovinu

v SR tiež nie je dobré a v celej ženskej populácii badať dokonca trend k miernemu zvyšovaniu

onkologickej úmrtnosti. Následkom toho sa v SR zmenila štruktúra úmrtnosti mladších vekových

ročníkov  žien,  takže  namiesto  tradovaného  prvého  miesta  úmrtnosti,  ktoré  patrilo

kardiovaskulárnym chorobám nastúpila úmrtnosť na zhubné nádory - Graf 5.



Podľa týchto údajov zomiera v súčasnosti na Slovensku vo veku 25-64 rokov vyše 40 % žien na

nádorové ochorenia  a "iba" 31 % žien na choroby kardiovaskulárneho systému.

Rozbor príčin vysokej  predčasnej  úmrt nost i obyvateľ ov SR

· Výživa

           V SR je  tradične  vysoká   spotreba  koncentrovaných alkoholických nápojov,  ktorú

vzhľadom na ich ilegálnu výrobu a pašovanie nemožno spoľahlivo kvantifikovať. Destiláty sú pre

kardiovaskulárny systém, pre vznik nádorov i cirhózy viac rizikové ako pivo a víno, čo dokazuje

najlepšie  situácia  v  Ruskej  Federácii.  Ekonomická transformácia  a  zmena cenovej  štruktúry

potravín zlepšila,  s  výnimkou poklesu spotreby mlieka, zloženie  stravy  v   SR: prudko klesla

spotreba  masla  a  zvýšila  sa  spotreba  rastlinných olejov  a  margarínov  s  vysokým obsahom

vitamínu E, zeleniny, ovocia  a  najmä južného ovocia. Tento faktor  môže čiastočne vysvetliť

pokles  kardiovaskulárnej  mortality  v  SR.  Spotreba  potravín,  bohatých na  antioxidanty  a  iné

ochranné faktory je však stále nižšia ako v Rakúsku, v  ČR a v západnej Európe. Nízka spotreba

antioxidantov  spolu s vysokou spotrebou cigariet, destilátov a lokálne znečisteným životným

prostredím zrejme prispieva k vysokému výskytu nádorových ochorení v SR.

· Psychické fakt ory :

Málo prebádaným  faktorom, zhoršujúcim zdravotný stav obyvateľov SR môže byť chronicky zlý

psychický  stav  obyvateľstva.  Kombinácia  dlhodobého  tlaku  totalitnej  moci  a  neschopnosti

vyrovnať sa s problémami vyvolanými transformáciou na trhovú ekonomiku (napr. vysoký nárast

nezamestnanosti, rozčlenenie spoločnosti na malú skupinu bohatých a veľkú skupinu ľudí žijúcich



na okraji biedy) sa muselo odraziť na duševnom stave obyvateľstva. V SR sa zrejme prudko

zvýšil  počet  chronicky stresovaných,  depresívnych, anxióznych a  frustrovaných osôb. Naivné

očakávania prudkého zvýšenia životnej úrovne po roku 1989 vyvolali u mnohých ľudí dezilúziu a

stratu nádeje na lepší život. Takáto situácia vyvoláva hostilitu, agresivitu a nepriaznivo mení

životné návyky (napr. zvýšenú spotrebu alkoholu, cigariet a psychofarmák).  Všetky tieto faktory

sa pokladajú za rizikové pre vznik chronických  ochorení. V zhode s mnohými inými autormi sme

zistili, že pre správny výber potravín a celkove zdravý životný štýl je rozhodujúca vzdelanostná

úroveň obyvateľstva. Multifaktoriálnou analýzou dĺžky života v rôznych okresoch SR sme došli k

záveru,  že  vzdelanostná  úroveň  je  pre  dĺžku  života  rozhodujúca.  Tab.3  ukazuje  výsledky

sociologického prieskumu prevedeného Gallupovou metódou na reprezentatívnej vzorke 1533

mužov  vo  veku  25-55  rokov,  ktoré  dokazujú  významný  vplyv  vzdelania  na  životný  štýl  i

psychický stav. So znižovaním vzdelanostnej  úrovne stúpa spotreba alkoholických nápojov a

cigariet  a  súčasne  klesá  spotreba  potravín obsahujúcich ochranné  faktory  (mlieko,  rastlinné

oleje, ovocie, zelenina). Nápadný je tiež signifikantne väčší výskyt pasívneho vzťahu k životu a

pesimistické  hodnotenie  budúcnosti  u  pomerne  mladých  mužov,  ktorí  majú  iba  základné

vzdelanie. Tieto rozdiely sa najextrémnejšie prejavili u rómskej populácie.

· Et nická nehomogenit a Slovenska  :           

Na rozdiel od všetkých štátov EÚ  žije v SR vysoký počet príslušníkov menšiny, ktorej zdravotný

stav je podstatne horší ako u majoritnej populácie.  Rómska minorita, ktorej počet nie je presne

známy, má podstatne kratšiu dĺžku života Odhaduje sa, že stredná dĺžka života rómskych mužov

je okolo 62 rokov, čiže je v porovnaní s celoštátnym priemerom asi o 7 rokov kratšia a rómska

minorita skracuje celoštátny priemer strednej dĺžky života v SR.

Tabuľ ka 3.

Vplyv st upňa vzdelania na st ravovacie a iné zvyklost i mužov v SR

Počet respondentov: 1533, vekový interval: 25-55 rokov, prieskum uskutočnený

v roku 1996

Ot ázka Základné St redné bez

mat urit y

Mat urit a Vysoko-

školské

Konzum denne

alebo t akmer denne:                           Pozit ívna odpoveď  v %



teplé raňajky 35,7 47,9 52,4 58,0

teplý obed 61,4 75,6 77,0 81,4

teplá večera 32,7 45,1 49,0 50,3

mlieko a    mliečne výrobky 38,2 41,6 45,0 52,3

živočíšne tuky 51,0 48,7 46,2 40,4

rastlinné oleje a margaríny 29,6 34,2 41,8 47,7

ovocie celkove 31,8 42,7 51,6 61,1

južné ovocie 6,1 9,5 10,6 16,6

zelenina 29,6 44,0 45,0 51,8

pivo 35,2 33,0 20,6 12,4

víno 19,7 12,4 9,2 6,8

destiláty 17,6 12,0 5,5 1,5

noviny 24,9 46,6 59,0 66,3

· Zdravotníct vo :    

Laická  verejnosť  má  tendenciu  podstatne  preceňovať  vplyv  zdravotníctva  na  úkor  osobnej

starostlivosti o  zdravie,   no na  druhej  strane  úroveň zdravotnej  starostlivosti  v  jednotlivých

štátoch je skutočne dôležitým faktorom pre zdravotný stav krajiny. Databáza WHO publikovaná

v r. 2003  uverejnila špeciálnymi metódami získaný odhad o celkových výdavkoch na zdravie,

vyjadrených  ako  %   hrubého  domáceho  produktu  pre  rok  2000  (tieto  údaje  sa  líšia  od

oficiálnych údajov zverejňovaných jednotlivými štátmi).  Korelácia  týchto údajov so strednou

dĺžkou života je až nečakane signifikantná - Graf 6.



Závery

Hlavný  faktor určujúci kvalitu i dĺžku života je psychosociálny stav spoločnosti určujúci životný

štýl občanov. Dôležitá je  dôvera občanov vo vedenie krajiny, ktoré zlepší morálne parametre

spoločnosti a zaistí mierny, ale trvalý rast ich ekonomickej situácie.  Vzdelaný, demokraticky

orientovaný občan chápe možnosti vlastnou aktivitou ovplyvniť svoj zdravotný stav. Na druhej

strane málo vzdelaný občan ľahšie podľahne pesimizmu a frustrácii a stáva sa pasívnym i vo

vzťahu k vlastnému zdraviu. Vzdelanostná úroveň slovenskej populácie a jej životný štýl je stále

nedostatočný. Ďalší vývoj zdravotného stavu obyvateľov SR nebude závisieť iba od pozitívnych

zmien v organizácii zdravotníctva, ale  hlavne od celkového vývoja  spoločnosti,  rešpektujúcej

normy civilizovaného sveta.   Z dlhodobého hľadiska  o zdravotnom stave  Slovenska  vrátane

rómskej  minority  bude  rozhodovať  vývoj  vzdelanostnej  úrovne.  Pre  formulovanie  priorít  v

zdravotníckej  stratégii  SR  budú dôležité  výsledky  epidemiologických a  výskumno-výchovných

projektov.
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Súhrn

Zdravotná  osveta,  zdravotná  výchova,  zdravotnícka  propagácia,  výchova  k  zdraviu...  tieto
a mnohé iné názvy označovali fenomén, ktorý môžeme pozorovať od prvopočiatku našich dejín.
Poučenia  o hygiene, výžive  a  životospráve sa  prenášali osobným príkladom, verbálne alebo
v písomnej podobe po celé generácie. Pôvodne dostupné úzkemu okruhu ľudí boli vynálezom
kníhtlače sprístupnené širšej verejnosti.
Zdravotno-osvetová spisba na našom území má svoje počiatky v 16. až 17. storočí. Cieľom prác
so zdravovedným obsahom bolo prístupnou formou poskytnúť odborné informácie a poučenie
o  najdôležitejších  otázkach  súvisiacich  so  zachovaním  zdravia.  K  tomuto  druhu  odbornej
literatúry patrili v tomto období práce o ochrane pred morovou nákazou, neskôr pred inými
epidemickými chorobami. Diela vychádzali v pôvodnom znení alebo v prekladoch. Častou témou
boli rady na zachovanie zdravia a dlhého života.
Možnosť  prospieť  čoraz  širšej  verejnosti  priniesli  práce  v  jazyku  zrozumiteľnom  ľudu  -
v biblickej češtine, neskôr diela písané v národnom jazyku. Zdravotnú osvetu v 18. storočí šírili
slovenskí  vzdelanci  predovšetkým  kňazi  a  učitelia.  Významný  vplyv  na  rozvoj  zdravotnej
výchovy na  našom území mali  vzdelávacie  centrá.  Absolventi  zdravovedné  poznatky  šírili  v
mieste svojho pôsobenia.  Cieľom zdravotno-osvetovej literatúry v tomto období bola snaha
pozdvihnúť zdravotnú úroveň obyvateľstva - poučiť o najzákladnejších pravidlách ochrany pred
chorobami primeraným, zrozumiteľným a predovšetkým dosiahnuteľným spôsobom.
Existenciu  a  účinnosť  zdravotnej  výchovy  môžeme  popisovať  len  v  kontexte  s  existenciou
a  pôsobením  celého  zdravotníctva.  V  dvadsiatom  storočí  sú  nositeľmi  zdravotnej  výchovy
predovšetkým inštitúcie. Aj za nimi sa však skrývajú ľudia - Vavro Šrobár, Ivan Stodola a mnohí
iní.  Bez ich nadšenia by bola výchova k zdraviu len prázdnym pojmom. Zdravotno-osvetová
práca  v prvej  polovici 20. storočia  úzko súvisí so vznikom a  činnosťou 5. odboru Štátneho
zdravotno-sociálneho  ústavu,  ktorý  bol  v  rokoch  1950-53  odborno-metodickým  centrom
zdravotníckej osvety na Slovensku. Výmerom zo dňa 8. 9. 1952 bol v Prahe zriadený Výskumný
ústav zdravotníckej osvety a do 31. decembra 1952 mal v Bratislave vysunuté pracovisko. Od
1. januára sa toto pracovisko stalo Výskumným ústavom zdravotníckej osvety v Bratislave –
Oblastným ústavom pre Slovensko. Od roku 1966 niesol názov Ústav zdravotnej výchovy. Ústav
bol  napred  začlenený  do  Národného  centra  podpory  zdravia,  ktoré  sa  po  strate  právnej
subjektivity  stalo  súčasťou  Úradu  verejného  zdravotníctva  Slovenskej  republiky.  Vedeckým
fórom  zdravotnej  výchovy je  v rámci Spoločnosti sociálneho lekárstva  Slovenskej  lekárskej
spoločnosti,  jej  Sekcia  zdravotnej  výchovy,  ktorá  každoročne  usporadúva  Dni  zdravotnej



výchovy, v posledných rokoch  pomenované po Ivanovi Stodolovi. Programovo sú venované
aktuálnym otázkam obsahu a metodiky zdravotnej  výchovy. Výchovu k zdraviu zabezpečujú
Odbory  výchovy  k  zdraviu  Úradov  verejného  zdravotníctva.  Od  1.12.2002  pôsobí  Katedra
výchovy k zdraviu a  medicínskej  pedagogiky na  Fakulte  verejného zdravotníctva  Slovenskej
zdravotníckej  univerzity  v  Bratislave.  Pôsobí  v  oblasti  pregraduálneho  i  postgraduálneho
vzdelávania.  V  súčasnosti  sa  pripravuje  nová  koncepcia  zdravotnej  výchovy,  zohľadňujúca
spoločenské a politické zmeny v Slovenskej republike.

Kľ účové slová:           výchova k zdraviu,  osobnosti, zdravotno-osvetová literatúra, inštitúcie

„Nevedieť, čo sa prihodilo prv, ako si sa narodil, znamená byť stále dieťaťom.“ (6)
Cicero

Výchova k zdraviu pred 20. st oročím

Viacerí  autori  konštatujú,  že  vývoj  zdravotnej  výchovy  prebiehal  zároveň  s  vývojom
starostlivosti o  ľudské  zdravie  už  v najstarších obdobiach života  človeka. Dejiny zdravotnej
výchovy  preto  môžeme  právom  považovať  nielen  za  súčasť  dejín  medicíny,  zdravotníctva
a lekárstva, ale  tiež v najširšom chápaní za integrálnu súčasť dejín ľudskej  spoločnosti, jej
kultivácie,  odovzdávania  poznatkov  ďalším  generáciám,  za  súčasť  výchovy  a  vzdelávania
dospelých v špecifickej oblasti - v zdravotnej výchove. História a vývoj zdravotnej výchovy majú
vývojové etapy, ktorých periodicita zodpovedá vývinovým etapám spoločnosti, ako aj vývinu jej
špecifických  oblastí  -  na  jednej  strane  medicínskych  odborov,  na  druhej  strane  výchovy
a vzdelávania.
História  zdravotníckej  osvety  u nás  je  súčasťou histórie  výchovy  a  vzdelávania  dospelých.
Nachádza svoje miesto v historiografických monografiách Š. Pasiara, P. Pašku (16),  J. Máteja,
et al. (15), J. Gallu, K. Škodu (11) a i. Užšie zamerané monografické práce a vedecké štúdie sú
v tejto oblasti ojedinelé. Vznikali predovšetkým na pôde zdravotníckych inštitúcií. Patria k nim
práce Ň. Červeňanskej, najmä však M. Beniaka (1). Históriou zdravotnej výchovy sa v rámci
širšie koncipovaných prác z oblasti dejín medicíny a zdravotníctva zaoberali napr. J. Junas, M.
Bokesová-Uherová (13), a i.
Prvopočiatky liečiteľstva možno podľa historikov datovať do obdobia zhruba 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.  (1,13)
            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  prvý liečitelia. Až  po niekoľkých tisícročiach sa  formuje  lekárstvo ako veda  založená na
skúmaní ľudského tela a podmienok zdravia. (1) Vývoj lekárstva, a  v neskôr sformovaných



spoločenstvách i zdravotníctva sa vo svete uberal rôzne. (1,2,13)
V starovekom i stredovekom lekárstve sa veľký význam pripisoval písomnej forme  lekárskych
vied, ale i rozmanitým radám a poučeniam. Vydávali sa spisy, encyklopedické diela, pravidlá
správnej  výživy,  životosprávy  a  pod.  Diela  tohto  typu  poznáme  z  antickej  Číny,  Indie,
Babylonskej ríše, Egypta, Grécka, Rímskej ríše a i. Pozitívne odporúčania  starovekých kultúr
a spoločností prežili celé generácie a postupne sa stali majetkom ďalších civilizácií. (19)
V starovekých spoločenstvách sa zdravotno-výchovné poučenia týkali predovšetkým hygieny,
výživy  a  životosprávy.  Viaceré  zachované  spisy  majú  zdravotno-výchovný  charakter.  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 antický lekár  Galenos  (129-199 n.l.)  v  diele  „De  sanitate
tuenda“  (O  nevyhnutnosti  uchovávať  si  zdravie)  o.i.  zhrnul  poznatky  o  medicíne,  hygiene
a  správnej  životospráve.  Svojím  súčasníkom  odporúča  ľahkú  a  výživnú  stravu,  pohyb  na
čerstvom vzduch, ranné telesné cvičenia, pravidelné kúpele a masáže. Svojím dielom  ovplyvnili
vývoj lekárskej vedy na niekoľko storočí. (14)
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 i dnes.
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. Pravidlá života vychádzali zo šiestich prírodných javov,
ktoré boli známe z antických čias: vzduchu, jedenia a pitia, pohybu a pokoja,  spánku a bdenia,
vonkajšieho  a  vnútorného  vylučovania,  z  duševných a  citových stavov,  ďalej  tam patril  aj
pohlavný styk, oblečenie  a  bývanie. Je  zaujímavé, že  aj  v súčasných opatreniach zdravého
spôsobu života sa opierame o tieto antické javy. (1,2,19)
Pravidlá  zdravia  zo  Salernu  neboli  zďaleka  ojedinelé.  V  antickom staroveku  vďaka  jazyku
a písmu vznikol rad poučných dielok, ktoré sa potom po stáročia tradovali nielen v liečiteľsko-
medicínskych  a  lekárskych  aktivitách,  ale  poučenia  z  nich  prenikali  medzi  široké  vrstvy
obyvateľstva a jeho sociálno-spoločenské skupiny. Knihy a spisy sa prepisovali ručne, mohli byť
prístupné  len  malému  okruhu  čitateľov.  Zdravotno-výchovné  poučenia  sa  preto  väčšinou
formovali do veršovanej podoby, aby sa ľuďom ľahšie zapamätali, ľudia sa ich učili naspamäť.
(1)
Významným predstaviteľom stredovekej  medicíny  bol  arabský  učenec,  filozof,  prírodovedec
a lekár perzského pôvodu známy pod menom Avicenna – Ali Abu Ibn Sina (980-1038 n.l.). Autor
diela  „Canon  medicinae“,  ktoré  sa  stalo  základnou  učebnicou  lekárstva  na  vtedajších
a neskorších stredovekých univerzitách (12).
Vznik  a  rozvoj zdravotnej  výchovy  v  najstarších obdobiach na  území súčasného Slovenska
závisel od mnohých sociálno-ekonomických, kultúrnych a iných faktorov. Začiatky zdravotno-
výchovného pôsobenia na našom území siahajú do obdobia, kedy vznikli podmienky na to, aby
sa národ vychovával a vzdelával  aj  v záujme zdravia. Historický prelom vo vývoji výchovy
a vzdelávania dospelých nastal príchodom solúnskych bratov a učencov Konštantína a Metoda



na Veľkú Moravu. Možno sa stotožniť s historikmi, že príchod týchto dvoch mužov v roku 863
znamenal pokus o dokončenie prvej slovienskej abecedy, pretože v tom čase ešte nikto zo
Slovanov nemal vlastné písmo. Po prvý raz v dejinách slovanstva vznikla škola, v ktorej sa
čítalo a  písalo novou slovienskou abecedou -  hlaholikou. Tento významný počin nás neskôr
zaradil  medzi  civilizované  európske  spoločenstvá,  ktoré  vedeli  nové  myšlienky  zachytávať
písmom a prostredníctvom písaného slova ich odovzdávať nasledujúcim generáciám. (1)
Pád Veľkej Moravy nadlho poznamenal náš historický vývoj.  S nástupom feudálneho zriadenia
sa výchovná a vzdelávacia činnosť sústreďovala v rukách kňazov, mníchov a kláštorov - cirkev
tým získala monopolné postavenie v pôsobení na široké vrstvy ľudu. Výchova mala teologicko-
dogmatívny charakter. (11)

Humanistické  hnutie,  zdôrazňujúce  potrebu  rozšíriť  priestor  pre  rozvoj  ľudskej
osobnosti,  vnieslo  do  výchovy  a  vzdelávania  oživenie.  Prispelo  k  rozvoju  prírodných  vied,
mravných  a  kultúrnych  hodnôt  človeka.  Narušilo  základy  cirkevného  monopolu  a  pôsobilo
protifeudálne.   Filozofi-humanisti  vyslovovali  pokrokové  myšlienky  k  problému človeka,  jeho
výchovy a vzdelanosti - G. Galilei, G. Bruno, M. Koperník, J. Kepler, R. Descartes, F. Bacon, B.
Spinoza a i.
Dodržiavanie  dobových  hygienických  zásad  pri  budovaní  stredovekých  miest  a  účasť
obyvateľstva na ňom nasvedčuje, že ľudia dbali na rady v hospodársko-spoločenskom súžití
i pri ochrane zdravia. Otázky ochrany zdravia však stáli ďaleko za otázkami hospodárskymi,
sociálnymi a religióznymi.  (1)
Významným podnetom  v  šírení  zdravotno-výchovných  poznatkov  bolo  vynájdenie  kníhtlače
v druhej  polovici 15. storočia  Pomocou nej  sa  šírili  nielen náboženské  spisy ale  i  diela  so
svetskou  tematikou  -  učebnice.  V  knižnici  Matice  Slovenskej  v  Martine  sa  nachádza
zdravovedná inkunábula z roku 1496.
Za  významné  dielo  v  oblasti  zdravotnej  výchovy  v  16.  a  17.  storočí  možno  považovať
pojednanie profesora Trnavskej univerzity M. Szentiványiho „Rozpravy z oblasti lekárskych vied
a zdravovedy“. Obsahovalo poznatky o chorobách, ich liečbe, liečivých rastlinách, rady týkajúce
sa  zdravia,  predĺženia  ľudského  života,  poučenia  o  životospráve,  miernosti  v  jedení  a  pití
alkoholických nápojov, pohybu na čerstvom vzduchu, zachovávania osobnej hygieny a čistoty
okolia (12,13).
            V roku 1645 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 (1). Amuletum je prvým dielom
so zdravotno-výchovnou tematikou  písaným v národnom jazyku. Dielo  možno charakterizovať
ako protimorovú príručku určenú širokým vrstvám spoločnosti. Ochorenie na mor bolo v 17.
storočí  vážnym  zdravotníckym,  politickým  i  ekonomickým  problémom.  Podľa  vonkajších
telesných príznakov sa nazývalo aj čierna smrť. Kniha podáva účelné rady s použitím prírodných
prostriedkov, na  druhej  strane však uvádza  aj  rôzne  magické  odporúčania  -  napr. nosenie
amuletov ako účinný prostriedok proti moru.
            Zdravotnú výchovu v tomto období vykonávali zväčša  nelekári.  Už  v najstarších
kalendároch možno nájsť medzi v ľudovej pranostike poučenia o ochrane zdravia. Väčšinou boli
písané vo veršoch, spájali sa s hospodárskymi radami. (1,2,13)



Osviet enst vo - diferenciácia zdravot no-výchovného úsilia

            Rozvoj spoločenského života i medicíny v druhej polovici 17. storočia a v 18. storočí
zapôsobil aj na postupné rozvíjanie národnej zdravotníckej, najmä zdravotno-výchovnej aktivity
v celej Európe. Racionalistické tendencie  prichádzali z Nemecka a Francúzska. Druhú polovicu
18. storočia a začiatok 19. storočia charakterizuje rozvoj prírodných vied, nové nazeranie na
svet,  spôsobené  novými  osvietenskými  myšlienkovými  prúdmi.  V  dejinách  národov  žijúcich
v  monarchii  je  toto  obdobie  charakterizované  ako  obdobie  osvietenského  absolutizmu,
vymedzené obdobím vlády Márie Terézie (1740-1780) a Jozefa II. (1780 - 1790). Osvietenstvo
prinieslo nové názory i na spoločenský význam zdravotnej ochrany. Čoraz viac sa presadzovala
zásada, že štát má právo i povinnosť zasahovať do ochrany zdravia. Aj Mária Terézia vydala
v roku 1770 generálny zdravotný poriadok pre celú Habsburskú monarchiu. (1)
            Výrazný vplyv na rozvoj zdravotnej výchovy na Slovensku mali vysoké školy, najmä
Bratislavský generálny seminár  (l782-1790) a Trnavská univerzita  (l635-1777) predovšetkým
osvetovými aktivitami svojich pedagógov a absolventov (Anton Bernolák, Juraj Fándly, Ľudovít
Štúr  a  i.).  V  druhej  polovici  18.  storočia   ľudovýchovne  orientovaní  vzdelanci  cítili
spoluzodpovednosť  za  nízku  vzdelanostnú  úroveň  slovenského  ľudu,  usilovali  sa  povzniesť
kultúrnu úroveň a zlepšiť jeho životné podmienky.
V rámci  rastúceho záujmu o  národný  spisovný  jazyk  uviedol  Anton Bernolák  (1787)  prvú
podobu  spisovnej  slovenčiny  -  západoslovenské  nárečie  používané  viac  ako  100  rokov
v trnavskom kultúrnom centre. Bernolákovci založili  v  roku 1792 prvú celonárodnú kultúrnu
spoločnosť - Slovenské učené Tovarišstvo. (1)
Rady a poučenia  sa  tak mohli šíriť nielen ústne ale  aj  písomnou formou. Distribúciu titulov
sťažovala  nízka  gramotnosť  obyvateľstva.  Obsah  zdravotno-výchovnej  literatúry  sa
k adresátom dostával  prostredníctvom tých, ktorí vedeli čítať, a ktorí sa pričinili o jeho ďalšie
propagovanie  a  odovzdávanie  v  dobových,  relatívne  diferencovaných  formách  výchovy
a  vzdelávania  dospelých  („kázne“-  prednášky,  nedeľné  školy,  čitateľské  krúžky,  spolku
miernosti).
            Obdobie 40. rokov 19. storočia vynikalo mimoriadnou politickou aktivitou štúrovcov.
Rok  1843  sa  niesol  v  znamení  kodifikácie  spisovnej  slovenčiny,  ktorá  vychádzala  zo
stredoslovenského nárečia. Podobne ako osvietenci aj štúrovská generácia vychádzala z potrieb
a  záujmov  ľudu.  Ťažisko  ich  osvetovej  práce  spočívalo  predovšetkým  v   podporovaní
protialkoholického  hnutia.  Zakladali  nedeľné  školy,  na  ktoré  nadväzovali  spolky  miernosti
a protialkoholické združenia. (1,2)
            Prvá nedeľná škola, založená v Hornej Súči roku 1834, mala spočiatku náboženský
charakter. V rokoch 1842-1848 sieť týchto škôl hustla, ich činnosť sa  rozšírila  a  zosvetšila.
Najúčinnejším prostriedkom proti všeobecne rozšírenému alkoholizmu bolo zakladanie spolkov
miernosti, ktoré tvorili východisko pre širokú výchovno-vzdelávaciu prácu. Postupne sa stávali
spojivom národnej inteligencie s ľudovými masami a základňou pre politické zámery  štúrovcov.
(1)
            Prvý spolok miernosti  bol založený v roku 1840 v Bobrovci. Postupne sa zakladanie



spolkov  rozšírilo  do  viacerých  miest.  Činnosti  a  propagácii  spolkov  pomáhala  zdravotno-
výchovná literatúra, beletria, protialkoholické kázne, didaktické básne a divadelné hry. K ich
rozšíreniu prispievalo zakladanie knižníc a čitateľských spolkov. (1,7,12)
Slovenskí autori taktiež spisovali rady a poučenia  o hygiene a životospráve. Postupne sa i u nás
formovala zdravotno-výchovná literatúra. Nezastupiteľnú úlohu plnila v tomto čase zdravotná
výchova v boji proti nebezpečenstvu cholery. Bola prostriedkom, ktorým osvietenskí pracovníci
bojovali proti sociálnej, kultúrnej a zdravotnej biede.
Prvou zdravotno-výchovnou publikáciou v  slovenskom jazyku  bolo  dielo  Mateja  Bela „Flos
Medicinae“ (Kvet lekárstva) vydané v roku 1721. Ide  o naše prvé vydanie veršovaného spisu
so  zdravotno-výchovnými  radami  „Salernské  pravidlá  zdravia“.   Dielo  v  rozsahu  56  strán
obsahuje 101 veršov a uvádza i latinský originál. (1,8,13)
Juraj Bahil v roku 1735 napísal položartovnú elégiu o fajke, spis vyšiel tlačou takmer o 100
rokov neskôr (v roku 1835) a M. Beniak (1) ho považuje za prvú zdravotno-výchovnú publikáciu
proti nadmernému fajčeniu.
            Dielo Hugolína Gavloviča (1712-1787) „Valaská škola – mravov stodola“ z roku 1775 
je prvou knihou namierenou proti poverám, nestriedmosti v jedle, pití a obsahuje  aj viaceré
zdraviu prospešné rady. (1,12) 
Bratislavský lekár Zachariáš Gottfried Huszty vydal v roku 1786 knihu týkajúcu sa zdravotnej
polície. Osobitnú kapitolu v nej  venoval teoretickému spracovaniu cieľov, úloh a organizácie
zdravotnej výchovy.
Pavol  Jakobei (1695-1752),  povolaním  kňaz  v  Modre,  je  autorom  prvého  slovenského
protialkoholického diela:  Welmi důležité pričiny“, vydaného v roku 1742.
Eliáš Marček, kňaz pôsobiaci v Hybiach, preložil z  nemčiny ľudovoliečiteľské dielko „Zpráwa
užitečná o žitném... květu... Mjsto wyborného a užitečného lékařstwj“ (1768).
V Skalici roku 1771 vyšla kniha Jána Tonsorisa (1721 – 1781) rodáka z Vrbového, pôsobiaceho
v oravskom Istebnom, „Sana Consilia Medica aneb Zdrawá radda lékařská“, ktorá neskôr vyšla
v troch vydaniach. 262 stranová kniha sa stala obľúbenou príručkou domáceho liečenia. Člení sa
na state podľa chorôb jednotlivých ústrojov.  Z väčšej časti je zostavená z diel  nemeckých
autorov,  obsahuje  aj  niektoré  originálne  rady  a  poznámky  spísané  na  základe  vlastných
skúseností autora. Prílohou je opis liečiteľského účinku a možností využitia 50 druhov liečivých
rastlín. Dielo dopĺňa prepracovaný prepis Belovej Flos Medicinae v českom preklade. (1,12,14)
Najvýraznejšou postavou z rád lekárov v období osvietenstva a zároveň šíriteľom zdravotného
poznania bol Ján Černej (Cherney), (1747-1824), absolvent trnavskej lekárskej fakulty,  ktorý
roku 1773 vydal spis  „Poučenj  jakž  se  poznati může , když se  pes zběsiti má...“.  Spis  bol
poučením obyvateľstva o ochrane pred besnotou a vyšiel v Banskej Bystrici. Roku 1778 vydal
Černej preklad pôrodníckej knihy viedenského lekára R.J. Steidla „Zpráva o Kumštu Babském“.
(13,16,17)
Významným  prínosom  pre  zdravotno-výchovnú  prácu  bolo  založenie  „Hospodársko-
priemyslového  ústavu  v  Sarvaši“  roku  1779,  ktoré  inicioval  Samuel  Tešedík  (1742-1820).
V ústave  vychovával osvetových pracovníkov -  učiteľov  pripravených pre  školu i výchovnú
prácu  medzi  dospelými.  V  ústave  sa   okrem  iného  prednášala  zdravoveda  a  dietetika.
V kázniach hovoril o konkrétnych príčinách chorôb, bojoval proti poverám. (1,9)



Na  Slovensku  okrem pôvodných  prác  vychádzali  aj  preklady  zdravotno-výchovných  diel.  V
Skalici roku 1788 Ján Prokopius preložil a vydal dielo švajčiarskeho autora S. A. Tissota „Zpráva
pro lid obecný ve všech bydlíci, kterak by zdraví svého chrániti a v nemocech sobě pomáhati
měl“. (1)
 V  Trnave  roku  1793  vychádza  významné  dielo  Juraja  Fándlyho  „Zelinkár“.  Autor  v  ňom
poskytuje rady na užívanie liečivých rastlín a zaoberá sa aj otázkami prevencie chorôb, zdravej
životosprávy a boja proti alkoholizmu. Juraj Fándly (1750-1811) sa považuje za zakladateľa
slovenskej osvety. (1,9)
V tomto čase sa na Slovensku objavilo niekoľko diel zameraných na dietetiku, hygienu, čistotu
a životosprávu. Písali alebo prekladali ich nelekári. Tak o správnej životospráve poúčajú formou
učebníc  dva  náboženské  spisy  Juraja  Ribaya.   „Katechyzmus  o  zdraví  pro  lid  a  školskou
mládež“  a „Pravidlá moresnosti aneb zdvôřilosti jako i opatrnosti a zachování zdraví“  (Pešť
1795),  preložené z maďarčiny.
Zo  zahraničných  prác  v  tomto  období  ovplyvnil  zdravotnú  výchovu  preklad  diela  CH. W.
Hufelanda, nemeckého lekára, ktoré preložil a v roku 1800 vo Vacove vydal Juraj Palkovič pod
názvom „Kunst prodloužení života lidského“.
Roku 1813 vydal Juraj Palkovič  v Banskej Bystrici dielko „Trojí poučení“  o liečení domácich
zvierat.
Bohuslav Tablic (1769-1823), básnik a prekladateľ, je autorom diela: „Kratičká dietetika“ (Vacov
1819), určené najmä slovenským školám. Zdôrazňuje význam zdravia, dietetiky. Zaoberá sa
otázkou hygieny, čistoty a životosprávy starších ľudí.  V roku 1813 vydal príručku prvej pomoci
„Lidomil poučujúci, kterak by lidé mnohým života nebezpečenstvím opatrne vyhnouti  a v ně
vpadlí  šťastně  retování  býti  mohli“.  Kniha  sumarizovala  dovtedy  známe  poučenia,  ako
postupovať pri utopení, zadusení a iných nehodách a uvádza aj metódy umelého dýchania. (1)
Významným výchovno-zdravotným spisom štúrovského obdobia je úvaha J. M. Hurbana „Slovo
o spolkoch miernosti a školách nedeľných“, ktorá vyšiel v roku 1846 v Banskej Bystrici.
K  populárnym  protialkoholickým  spisom   patrila  divadelná  hra  Jána  Andraščíka „Šenk
pálenčený“. Pôvodinu napísanú po šarišsky v roku 1845 preložil Hurban do spisovnej slovenčiny.
Dielo pútalo pozornosť vo viacerých vydaniach aj v 20. storočí.  (1,7,14)
Zdravotno-výchovná  literatúra  a  iné  formy zdravotnej  výchovy  sa  v  jednotlivých obdobiach
slovenského národného obrodenia zaradili medzi významné zložky kultúrno-vzdelávacích aktivít
na našom území.

Zdravotná výchova v druhej  polovici 19. st oročia

            Monarchia  prežívala  krízu,  ktorá  v  roku 1848  vyústila  do  revolučných udalostí.
V  revolučných  rokoch  1848-49  definitívne  zrušili  poddanstvo.  Feudalizmus  vystriedal  nový
spoločenský poriadok - kapitalizmus.  V čase od nástupu Bachovho absolutizmu v roku 1851 až
do 60. rokov 19. storočia  sa  slovenský národ nedočkal realizácie  žiadostí o  väčšie  slobody
a práva. Nové politicko-národné hnutie na Slovensku začalo až po páde Bachovho absolutizmu.
Čiastočné  uvoľnenie  politickej  situácie  umožnilo  založiť  tri  slovenské  gymnáziá,  začalo
vychádzať niekoľko slovenských časopisov. V roku 1863 bola založená Matica slovenská, reálny



výsledok úsilia národovcov na Memorandovom zhromaždení v Martine v roku 1861.
            Matica slovenská bola postavená na spolkovom základe, ekonomicky odkázaná na
dary ľudových vrstiev a národne uvedomelej  inteligencie. Mala národno-buditeľské poslanie.
Napomáhala a podporovala rozvoj vedy, umenia a literatúry. Ľudovýchovnú činnosť orientovala 
na ľud v presvedčení, že prispeje k odstráneniu jeho biedy.  Stala sa celonárodnou inštitúciou
a  položila  základy  slovenskej  národnej  vedy,  múzejníctva,  archívnictva,  vydavateľskej
a ľudovýchovnej činnosti. Preklenula staršie slovensko-české rozpory v otázke spisovnej  reči.
Stala sa symbolom národa a jeho existencie. (1)
            Letopisy Matice slovenskej uverejňovali aj populárno-vedecké články so zdravotno-
výchovnou  tematikou.  Medzi  najaktívnejších  prispievateľov   patril  banský  lekár  v  Kremnici
Gustáv Zechenter-Laskomerský (1824-1908). Jeho články (O doháni, O káve, O premene látok
v tele a pod. mali skôr popularizačný než zdravotno-výchovný charakter, dôraz kládol na vplyv
prostredia na zdravotný stav človeka. K šíreniu zdravotnej výchovy medzi pospolitým ľudom
ďalej prispeli Daniel Lichard, Ivan Zoch, Jozef Holub, a Ferdinand Jesenský. (2)

Ivan Zoch (1843-1921) pedagóg, polyhistor, publicista, ľudovýchovný pracovník - je
autorom  asi  270  prác  z  rôznych  oblastí  prírodných  vied,  pedagogiky,  telesnej  výchovy
i  zdravotníctva.  Z  profesorského  zboru  slovenského  gymnázia  v  Revúcej  sa  okrem Zocha
zdravotnej  výchove  venovali Jozef  Holub, a  Ferdinand Jesenský   v  článkoch v  dennej  tlači
a prednáškach.

A. H. Škultéty (1819-1892) vydal v roku 1840 verše pod názvom Básne mravoučné,
Protialkoholické verše, Beda a rata.
            Články  so  zdravotno-výchovnou  tematikou  boli  publikované  aj  v  matičných
kalendároch.  Boli  to  napr.  články  Daniela  G.  Licharda (1812-1882)  „Dýchanie  a  obeh krve
ľudskej“  o  cholere  a  ochrane  proti  nej.   Spomínaný  autor  uverejňoval  zdravotno-výchovné
aktivity  aj  v  Malom  národnom  kalendári  (1868  a  1869)  ako  aj  v  Slovenskom  kalendári
a  hospodárskom  časopise  Obzor.   V  roku  1875  bola  činnosť  Matice  slovenskej  násilne
ukončená. (1,12)
            Situáciu v oblasti zdravotníctva na Slovensku bol charakterizoval stabilný nedostatok
zdravotníckych  pracovníkov.  Začiatkom  50.  rokov  19.  storočia  pôsobilo  pre  2  400  000
obyvateľov 210 lekárov. Situácia sa čiastočne zlepšila vďaka 240 chirurgom - ránhojičom a asi
300 pôrodným babiciam. V 18. a 19. storočí zasiahli do liečiteľstva aj olejkári, najmä v Turci. 
Postupne  sa  v  zdravotníckej  starostlivosti  uplatňovala  nová  sociálna  politika.  Prejavila  sa
vydaním zákonov  o  nemocenskom poistení  priemyselných robotníkov  v  Rakúskej  časti  ríše
v roku 1888 a v Uhorsku v roku 1891. (1,10,13,14)

Porevolučné roky sa nesú v znamení hospodárskeho rozvoja, ale i prvých kríz. Prudké
zhoršenie  sociálneho postavenia  robotníkov  sa  prejavilo  v  hromadnej  vlne  vysťahovalectva.
V rokoch 1871 až 1914 sa odhadom zo Slovenska vysťahovalo vyše 650 000 obyvateľov.  Šírila
sa  tuberkulóza  s  vysokou  úmrtnosťou,  trachóm,  pohlavné  choroby.  Napriek  čiastočnému
zlepšeniu hygienických pomerov a ochrany zdravia bola väčšina slovenského obyvateľstva bez
lekárskej pomoci odkázaná na ľudové liečiteľstvo. (10)
            V zachovaných prácach lekárov pôsobiacich v tomto čase na našom území sa objavujú
úvahy o chorobách súvisiacich s prácou baníkov. Publikujú sa práce o variole, cholere, botanike,



kúpeľoch a i.
Od  živelne  vykonávanej  zdravotnej  výchovy  sa  v  tomto  čase  odlišuje  zdravotno-výchovná
činnosť dvoch banských lekárov Františka  Xavera  Schillingera (1812-1892) a  Imricha  Tótha
(1844-1928). Odborné články o zdravotných a hygienických problémoch baníkov, problematike
alkoholizmu a tuberkulózy publikovali doma i v zahraničí. V roku 1876 vydali v Banskej Štiavnici
brožúru o prvej pomoci, ktorá načína novú etapu v slovenskej zdravotno-výchovnej spisbe. 
Uvedení autori chápali zdravotnú výchovu ako neoddeliteľnú súčasť lekárskej činnosti.  Túto
etapu charakterizuje aktívny záujem slovenských lekárov o cieľavedomé, odborné, potrebám
ľudu zodpovedajúce zameranie zdravotnej výchovy. 
            K najaktívnejším zdravotno-výchovným publicistom lekárom patrí František Ježko
(1841-1895), ktorý napísal okolo 50 popularizačných článkov. 

Ján Obetko zo Skalice vydal v Budapešti brožúru „O našom najväčšom nepriateľovi“
(1916).  Ružomberský  lekár  Jozef  Burjan okrem  zdravotníckych  článkov  v  slovenských
časopisoch publikoval aj  dve hodnotné knižné publikácie. V roku 1906 vyšla  v Martine jeho
práca „Nemluvňa alebo život a opatera dieťaťa v prvých dvoch rokoch“, ktorú vydal ženský
spolok Živena, v roku 1912  práca „Zdravotníctvo v rodine“. (1)
            V roku 1873 vyšla v Skalici publikácia Jána Ambru „Kniha o pôrodníctve pre baby“.
Roku 1878 vydali knihu Imricha Mateja Korauša „Príspevok ku otázke o príčine cholery“.
            Koncom 19. a  začiatkom 20. storočia  do zdravotnej  ľudovýchovy na  Slovensku
významne  zasiahli  skupiny  zhromažďujúce  sa  okolo  časopisu  Hlas.  Bol  to  mesačník  pre
literatúru, politiku a sociálne otázky, ktorý založil Pavol Blaho a Vavro Šrobár.  Z Hlasistov 
vstúpili do národného povedomia lekári Dušan Makovický, Pavol Blaho, Albert Škarvan a Vavro
Šrobár. (1,2)

Dušan  Peter Makovický  (1866-1921) ružomberský rodák, pôsobil ako lekár v Žiline.
Stal sa prívržencom učenia a filozofie L. N. Tolstého. Podľa jeho vzoru začal vydávať knižnú
edíciu “Poučné čítanie“  určenú pre ľud a „Poučnú bibliotéku“ určenú pre inteligenciu. Prekladal
Tolstého  pamflety  proti  alkoholizmu  a  fajčeniu,  ktoré  však  medzi  pospolitý  ľud  neprenikli
v dostatočnej miere. 

 Pavol Blaho (1867-1927) rodák zo Skalice, kde pôsobil aj ako lekár.  Množstvom
zdravotno-výchovných  prednášok  a  článkov  prispieval  k  zvýšeniu  kultúrneho  i  zdravotného
uvedomenia  ľudu.  Vykonával  systematickú  osvetovú  prácu.  Od  sporadických  všeobecných  
zdravotno-výchovných prednášok orientovaných najmä na boj proti alkoholizmu prešiel na užšie
tematizované  prednášky  a  postupne  na  pravidelné  týždenné  zdravotno-výchovné  
a hospodárske porady.  Najväčším prínosom je jeho osobný kontakt s dedinským ľudom.

Vavro Šrobár (1867-1950) rodák z Liskovej pri Ružomberku, pôvodne praktický lekár
v Ružomberku. Tu rozvíjal národnobuditeľskú prácu aj ako publicista. Uhorské úrady ho väznili.
V segedínskom žalári napísal cenné zdravotno-výchovné dielo „Ľudovú zdravovedu“, ktorá vyšla
v roku 1909 v Martine.
            V „Predmluve“ možno čítať: „Zdravá krv z tela slovenského národa hynie ťažkou
prácou v  Amerike, doma nás  oslabujú nemoce, bieda  a  útlak. Vidiac tento neutešený stav
slovenského ľudu, pred pár rokmi umienil som si pomáhať tam, kde môžem a viem, a kde je
pomoc  najsúrnejšia,  ratovať  zdravie  slovenského  ľudu“  (1).  Kniha  obsahuje  zdravovedu,



príručku prvej pomoci a stať o nákazlivých chorobách. V jednotlivých kapitolách autor hovorí
o  vzduchu,  odeve  a  šatstve,  o  vode,  pôde,  výžive,  a  pokrmoch,  príbytku,,  osvetľovaní,
pochovávaní mŕtvych, o deťoch v škole, o práci, nákazlivých chorobách, pohlavnej dospelosti,
pohlavných chorobách, prvej pomoci pri úrazoch, stavoch bezvedomia, náhlych otravách.
            Rozvoj  zdravotnej  výchovy  spomalila  prvá  svetová  vojna.  Rovnako  ako
vysťahovalectvo, aj  táto dejinná udalosť zasiahla  do života krajiny nepriaznivo. V národnej,
sociálnej,  politickej,  kultúrnej  i  zdravotnej  oblasti  sa  túžby  našich  národov  mali  splniť  až
v novovytvorenom spoločnom štáte. (1)

Zdravotná výchova v prvej  polovici 20. st oročia

Existenciu  a  účinnosť  zdravotnej  výchovy  môžeme  popisovať  len  v  kontexte  s  existenciou
a  pôsobením  celého  zdravotníctva,  s  prihliadaním  na  konkrétne  kultúrne,  hospodárske
a sociálne, či spoločensko-politické pomery, v ktorých naše národy žili. Z hľadiska historickej
analýzy ide o obdobie predmníchovskej Československej republiky a roky druhej svetovej vojny.
Tieto skutočnosti vtlačili svoju pečať i rozvoju a vykonávaniu zdravotnej výchovy. (1)
Dňa  11.11.1918  krátko  po  vzniku  samostatného  Československa  vzniklo   Ministerstvo  
verejného zdravotníctva a telesnej výchovy. Za prvého československého minister zdravotníctva
bol  vymenovaný  slovenský  politik  Vavro  Šrobár  (1867-1950).   Spomínaná  inštitúcia  bola
zriadená  zákonom  č.  2/1918  Zb.  a  mala  4  oddelenia:  Zdravotno-administratívne,
protiepidemické, zdravotno-sociálne a hygienické. (2,3)
Národné  zhromaždenie  Československej  republiky  prijalo  15. apríla  1920 zákon č. 332 Zb.,
ktorým štát prevzal starostlivosť o výkon zdravotnej polície. Protiepidemická činnosť a čiastočne
dozor nad výkonom hygienickej starostlivosti boli povinnosťou štátnych lekárov. Napriek tomu
obdobie charakterizovalo nekoordinovanosť, nejednotnosť, neplánovitosť, živelné zriaďovanie
nemocníc.  Zdravotno-výchovná  činnosť  spočívala  v  represívnych a  kontrolných opatreniach.
(1,2)
Uznesenie  Národného  zhromaždenia  zo  dňa  20.1.  1920  uložilo  vláde  vybudovať  centrálny
zdravotný ústav. Od roku 1925 sa tak centrálnym zariadením  verejného zdravotníctva stal
Štátny zdravotný ústav ČSR v Prahe.  Jeho úlohou bolo vykonávať pre štátnu zdravotnú správu
odborné vedecké práce a prieskumy, potrebné pre účinné zdravotnícke opatrenia, podporovať
výchovu v preventívnej medicíne a starať sa o odbornú výchovu zdravotníckeho personálu pre
úlohy verejného zdravotníctva. v  máji 1931 tu začalo pracovať aj  oddelenie  pre  zdravotnú
výchovu a propagáciu. (1,2,19)
Štát na seba prevzal časť osobných nákladov spojených s výkonom zdravotníckej pôsobnosti
a získal mocenský vplyv na riadenie zdravotníckych vecí v obciach. Pre zdravotnú výchovu malo
význam vytvorenie lekárskych fakúlt v Brne a v Bratislave. (1)
Nepriaznivý zdravotný stav obyvateľstva Slovenska, vysoký počet chorých na infekčné choroby,
tuberkulózu  a  tzv.  sociálne  choroby,  bol  dedičstvom  minulých  období.  Naďalej  pretrvávali
zastarané formy ľudovýchovnej práce, zároveň sa začínala organizovať zdravotnícka osvetová
činnosť, ktorej sa venovali lekári. Nestala sa však integrálnou súčasťou práce širokého okruhu
zdravotníckych pracovníkov, podstatne sa nezmenilo ani nazeranie na túto prácu. (1)



Ministerstvo  verejného zdravotníctva a telesnej výchovy v prvej ČSR bolo organizované podľa
vzoru  rakúskych  ministerstiev.  Pre  zdravotnú  výchovu  nemalo  samostatné  oddelenie  a
referenta.
Zdravotníctvo patrilo do pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a telesnej výchovy v Prahe. Na
Slovensku patrilo pod kompetenciu Ministerstva pre správu Slovenska, pri ktorom bol vytvorený
zdravotnícky  referát.   Jeho  prvým prednostom bol  Ivan  Hálek,  ktorý  svoju  lekársku  prax
vykonával  na  Kysuciach a  v  Žiline.  V knihe  „Zápisky  lekára“  zaujal  progresívne  stanovisko
k  podstate  sociálnej  biedy  a  zaostalosti  slovenského  ľudu.  Bol  zakladateľom  vzdelávacích
a osvetových spolkov, jedným z hlavných organizátorov slovenského zdravotníctva po prvej
svetovej  vojne  a  činnosti  SČK.  Je  autorom zdravotníckych  štatistík  a  rozborov,  mnohých  
článkov  o  hygiene,  alkoholizme,  dojčenskej  úmrtnosti,  chorobnosti,  zdravotníckej  osvete,
československej vzájomnosti, o postavení slovenského ľudu, o boji za jeho sociálne apolitické
požiadavky. V roku 1937 vyšla jeho práca „Kysuce - pokus lekára o sociológiu hornatých krajov
Slovenska“. (1)

V roku 1927 na Slovensku ustanovili Krajinský úrad so sídlom v Bratislave. Úlohy
zdravotnej  výchovy  v  ňom prevzalo  zdravotné  oddelenie  na  čele  s  lekárom,  ktorý  plnil  aj
niektoré úlohy vtedajšej zdravotníckej osvety, zameranej na boj proti poverám a predsudkom. 
K  popredným  zdravotno-výchovným  pracovníkom  tohto  obdobia  patril  Ivan  Stodola
(1888-1977). Pôsobil ako župný lekár, neskôr ako zdravotnícky inšpektor v Bratislave. V roku
1934 ho vymenovali za hlavného zdravotníckeho radcu a prednostu oddelenia na Krajinskom
úrade. Je autorom viacerých zdravotno-výchovných publikácií napr. „Či sa dajú suchoty liečiť“
(1924), „Chráňme si zdravie“ (1925), „Aké musí byť Slovensko?“ (1925), „Pečlivosť o mládež
zdravotne  ohrozenú“  (1928),  „Spolupráca  žien  pri  vybudovaní  sociálneho  zdravotníctva  na
Slovensku“ (1929), „Gazda Ondrej“ (1930), „Hygiena obce“ (1937) a i. Redigoval 5 ročníkov
Zdravotníckej  čítanky a  3 ročníky zdravotníckeho kalendára. Časopis  „Boj  o zdravie“  založil
a redigoval v rokoch 1926 - 1950. (2,3,10,19)
Ivan Stodola bol publikačne činný v oblasti sociálneho lekárstva. Publikoval viacero odborných
prác zameraných na problematiku tuberkulózy. V januári 1940 bol poverený vedením Štátneho
zdravotno-sociálneho  ústavu  v  Bratislave,  ktorý  bol  organizačnou  základňou  pre  rozvíjanie
preventívnej  zdravotníckej  práce  na  Slovensku.   Právom ho môžeme  zaradiť  k  popredným
organizátorom  zdravotníctva  na  Slovensku  a  k  zakladateľom  preventívneho  lekárstva.
Zdôrazňoval význam aktívnej spolupráce obyvateľstva na ochrane zdravia. V roku 1946 sa stal
prvým docentom sociálneho lekárstva u nás.  Venoval sa aj dramatickej spisbe. Stodolove hry
patria  ku  klasickému  fondu   slovenskej  národnej  dramatiky.  Roku  1967  bol  menovaný
národným umelcom. (1,8)
Slovenský  snem zákonom č.10/1939  Zb.  ustanovil  založenie  Štátneho  zdravotno-sociálneho
Ústavu na Slovensku so sídlom v Bratislave, pobočkami v Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi
a Piešťanoch. Slúžil pre štátnu zdravotnú správu ako vedecký, študijný a kontrolný orgán vo
všetkých zdravotných otázkach. Jeho zakladateľom bol už spomínaný Ivan Stodola. Na základe
zákona č. 70/1949 Zb. o Štátnom zdravotnom ústave zriadili pobočky tohto ústavu vo všetkých
krajských mestách, ktoré sa neskôr stali bázou pre vznik hygienicko-epidemiologických staníc
v krajských mestách. (18)



Prínosom pre zdravotnú výchovu na Slovensku bolo vytvorenie Univerzity Komenského a jej
lekárskej  fakulty  v  Bratislave  v  roku  1919.   Profesori  Univerzity  Komenského  založili  tzv.
univerzitné extenzie. Boli to prednášky univerzitných profesorov pre širokú verejnosť z rôznych
vedných odborov. Prednášalo sa nielen v Bratislave ale i v iných mestách Slovenska, vo Viedni
a i. V prednáškach prevládala spoločensko-vedná tematika, ale zastúpená bola aj zdravotná
problematika. V prednáškovej činnosti sa angažovali profesori Kostlivý, Polák, Rúžička, Buchtala,
Frankenberger a i. Bratislava sa stala centrom zdravotno-výchovných snáh.  10. 11. 1921 tu
založili spolok Záchrana, ktorý za pomoci mesta získal útulok pre ženy s cieľom chrániť ich pred
prostitúciou a pohlavnými chorobami. Dňa 8. 6. 1923 sa v Bratislave ustanovila spoločnosť proti
pohlavným chorobám.  Podnet na jej založenie podal Viktor Reinsberg, vedúci kliniky kožného
lekárstva Lekárskej fakulty UK. (1,3)
Popularitu si získala kniha Jiřího Brdlíka „Naše dieťa“, ktorá vyšla v roku 1920 v Bratislave.
Brdlíkom redigovaný  časopis  „Dieťa“  (Bratislava  1926)  s  článkami v  slovenčine,  maďarčine
a nemčine verejnosť nezaujal, vychádzal necelý rok. V edícii univerzitnej extenzie vyšiel v roku
1927  prvý  slovenský  spis  o  sexuálnej  výchove  „Poučenie  o  pohlavných  chorobách“,  ktorý
napísal  Viktor  Reinsberg,  v  roku  1928  vyšla  v  tejto  edícii  práca  Boženy  Kuklovej-Štúrovej
„Poučenie o tuberkulóze“.
Lekári  Lekárskej  fakulty  UK   spolu  s  osvetovým  zväzom  usporiadali  vyššiu  ľudovú  školu.
Prednášali Buchtala, Chlumský, Mach.  Išlo o prednášky: Vraždy otravou, ich sociálny význam
a vyšetrovanie, o reumatizme, o hygiene chrupu.  Prednášalo sa aj na vidieku.  napr. profesor
Hanák o vedeckých zásadách zdravej  výživy a  pod.  Hoci nešlo o systematické  zdravotno-
výchovné pôsobenie, prednášky  mali za cieľ šíriť nové vedecké poznatky lekárskych vied.
V roku 1922 usporiadal Čs. Červený kríž v Bratislave Týždeň dojčiat. Na výstavisku inštalovali
výstavu o hygiene ženy a dieťaťa. Pracovníci kliník prednášali i prakticky predvádzali ošetrenie
dojčiat.
V 30. rokoch prednášková činnosť profesorov Lekárskej fakulty pre verejnosť ustala a preniesla
sa do rozhlasu. Zdravotno-osvetovú prácu  vykonávali rôzne spolky a ustanovizne. Napr. už
spomenutý spolok Záchrana, ktorý za pomoci mesta získal útulok pre ženy a chránil ich pre
prostitúciou a pohlavnými chorobami. - poskytoval na hlavnej stanici v Bratislave pomoc ženám
a dievčatám, o ktorých sa predpokladalo, že sú v meste  bez trvalého pobytu a zamestnania.
Tieto ženy prichádzali do spolku kým si nenašli vhodné zamestnanie a ubytovanie. (1,10,19)
V oblasti  zdravotnej  výchovy  sa  v  celej  ČSR angažoval  Čs.  Červený  kríž  (ČSČK),  založený
v januári 1919. Ako pomocná zložka vojenskej  zdravotníckej služby dostával úlohy priamo od
ministerstva  národnej  obrany,  v  jeho  službách pôsobili  vyškolené  ošetrovateľky.  Významnú
úlohu  zohral  v  boji  proti  epidémiám,  najmä  na  Slovensku,  pri  pomoci  obyvateľstvu
postihnutému živelnými pohromami. Venoval sa starostlivosti o deti, pre matky zakladal kurzy
o  opatere  dieťaťa,  detské  jasle  a  útulky,  otváral  poradne,  ubytovne,  stravovne.  Zakladal
a  viedol  ošetrovateľské  kurzy,  pozornosť  venoval  zdravotníckej  propagande  a  zdravotnej
výchove.  Usporadúval  prednášky,  filmové  predstavenia,  vydával  letáky,  zdravotno-výchovnú
literatúru, časopis Správy Červeného kríža, spolu s Maticou slovenskou časopis Slniečko. (1,19)
V  rokoch  pred  druhou  svetovou  vojnou  vyvíjali  činnosť  aj  charitatívne  organizácie  YMCA
a YWCA. Prvá združovala mladých mužov, druhá ženy. Spolková činnosť v rokoch 1938 - 1945



upadala živorili a v roku 1948 zanikli. (1,10)
V Bratislave, v priestoroch  terajšej Slovenskej národnej galérie, bolo v roku 1941 vytvorené
Hygienické múzeum. Múzeum usporiadalo putovné výstavy v Banskej Bystrici, Prešove, Nitre.
Vydalo  publikáciu „O výžive“.  Nedostatočne  propagovaná  inštitúcia   nenaplnila  splnilo  svoje
zdravotno-výchovné  poslanie, v roku 1945 bola zničená. (1,8,19)
V dejinách zdravotnej výchovy na Slovensku  patrí významné miesto boju proti trachómu a tbc.
Zdravotno-výchovné   články  o  problematike  prevencie  strumy  publikoval  v  časopise  Boj
o zdravie Evald Tománek, o prevencii tbc písal Kristián Hynek, Konštantín Čársky. (3)
Zlé  zdravotné  pomery  a  alkoholizmus  boli  dôsledkom  nízkej  životnej  úrovne.  Zdravotné
uvedomenie  v  tejto  situácii  nemohlo  mať  úspech.  Chýbala  sieť  organizátorov  v  územných
správnych celkoch. Zdravotná výchova sa opierala o dobrovoľné organizácie  a ich neškolených
pracovníkov. Hlavným nedostatkom bola jej náhodilosť a neplánovitosť bez systému, vedeckej
práce a kontroly. (1)
V  rokoch  pred  druhou  svetovou  vojnou  bola  zdravotná,  demografická  i  sociálna  situácia
prevažnej  časti  obyvateľstva  vo  viacerých  smeroch  kritická.   Vysokým  podielom
poľnohospodárskeho obyvateľstva stálo Slovensko spolu s Poľskom, Juhosláviou a Bulharskom
na jednom z posledných miest zaostávajúcich agrárnych krajín.
Tieto pomery boli tiež príčinou, že Slovensko ročne vysťahovalectvom strácalo okolo 15 tisíc
ľudí, najmä mužov. To sa odrazilo v znižovaní sobášnosti, v deformovaní rodinnej štruktúry.
Zlé bytové pomery, nedostatočná výživa, nízka kultúrna úroveň obyvateľstva spolupôsobili pri
vzniku chorôb, podvýživy, telesnej slabosti.
V rokoch vojny malo na zdravie obyvateľstva vplyv niekoľko faktorov. Zásobovanie sa zhoršilo
pre vývoz potravín do Nemecka Zhoršila sa celková zdravotná a sociálna situácia. V severných
častiach Slovenska sa šíril hlad, ľudia odchádzali do južných  oblastí skupovať zrno a múku.
Lekárske správy upozorňovali na podvýživu, bytové nedostatky, celkové zhoršenie zdravotného
stavu.
V rokoch 1939-1945 došlo k výraznému zvýšeniu úmrtnosti na tuberkulózu. Pre nízku hygienickú
a sociálnu úroveň širokých vrstiev obyvateľstva sú charakteristické vlny ochorení na brušný
týfus.  Medzi ďalšie závažné zdravotné problémy patril trachóm, malária, pohlavné choroby.
Štátna správa i štát uplatňovali skôr represívne než výchovné opatrenia.  Zdravotnej výchove
sa  venovalo  len niekoľko  zapálených jednotlivcov  a  už  spomínané  charitatívne  organizácie.
Štátna správa nevytvorila pre zdravotnú výchovu podmienky.
Až do skončenia  vojny vychádzal na  Slovensku jediný zdravotno-ľudovýchovný časopis  „Boj
o zdravie“. Okrem Šrobárovej zdravovedy vychádzali práce I. Stodolu  a publikácie vydávané
Štátnym  zdravotno-sociálnym  ústavom  v  Bratislave  (Zdravotnícka  čítanka  a  Zdravotnícke
kalendáre) (1,2,3)
Po  skončení  vojny  vzniklo  na  Ministerstve  zdravotníctva  v  Prahe  oddelenie  zdravotníckej
osvety.  Neboli však prepojenie na terénne zariadenia s príslušnými ľuďmi. M. Beniak  (1) tak
jeho postavenie charakterizuje postavením generála bez vojska. 

Zdravotná výchova v druhej  polovici 20. st oročia



Zdravotno-osvetová práca v tomto období súvisí so vznikom a činnosťou 5. odboru Štátneho
zdravotno-sociálneho  ústavu,  ktorý  bol  v  rokoch  1950-53  odborno-metodickým  centrom
zdravotníckej osvety na Slovensku. Pod jeho vedením sa vydávali plagáty, letáky, organizovali
sa  putovné  výstavy,  vyrábali  prvé  zdravotno-výchovné  filmy.  Teoreticky  sa  jeho  činnosť
zameriavala na starostlivosť o matku a dieťa, hygienu vidieka, boj proti pohlavným chorobám,
týfusu, chrípke a iným infekčným chorobám, a boj proti úrazom v závodoch. 
Po vydaní základných zdravotníckych zákonov v rokoch 1951-52 nastáva kvantitatívny rozvoj
zdravotnícko-osvetovej  činnosti.   Postavila  sa  požiadavka  na  vybudovanie  sieti  zariadení
zdravotníckej osvety, aby sa rozšírila zdravotnícko-osvetová činnosť v tlači, rozhlase a vo filme,
aby sa zvýšila kvalita zdravotníckej osvety a aby sa verejnosť zaktivizovala do spolupráce so
zdravotníckymi  pracovníkmi.   Tendencie  vládnych  a  straníckych  orgánov  i  jednotlivých
funkcionárov a pracovníkov boli motivované a ovplyvňované sovietskym zdravotníctvom a jeho
osvetou, čo malo za následok negatívne dôsledky na činnosť a existenciu zdravotnej výchovy
v tých rokoch u nás.  (1)
Objektívne  historicky  však  treba  posúdiť   aj  opatrenia,  ktoré  u  nás  položili základy
organizovanej  zdravotnej  výchovy.  Vtedajšie  unitárne  (československé)  Ministerstvo
zdravotníctva obežníkom zo dňa 30. 9. 1952 vydalo smernice pre zdravotnícku osvetu.
            Výmerom zo dňa 8. 9. 1952 bol v Prahe zriadený Výskumný ústav zdravotníckej osvety
a  do  31.  decembra  1952  mal  v  Bratislave  vysunuté  pracovisko.  Od  1.  januára  sa  toto
pracovisko stalo Výskumným ústavom zdravotníckej osvety v Bratislave – Oblastným ústavom
pre Slovensko, ktorý bol podriadený Povereníctvu zdravotníctva. Stal sa metodickým centrom
a  strediskom zdravotno-výchovnej  práce  na  Slovensku.  Od  roku  1966  niesol  názov  Ústav
zdravotnej výchovy. Pomenovanie Ústavu zdravotnej výchovy sa v priebehu rokov menilo. (1)
Ústav  bol  začlenený  do  Národného  centra  podpory  zdravia,  ktoré  sa  po  strate  právnej
subjektivity stalo súčasťou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
V  januári  1952  bola  vytvorená  sieť  krajských ústredí  a  okresných kabinetov  zdravotníckej
osvety. V septembri 1952 vznikli funkcie krajských a okresných osvetových lekárov.  V roku
1960 boli z kabinetov vytvorené okresné ústredia zdravotnej výchovy. Neskôr, v roku 1966 sa
transformovali na krajské a okresné oddelenia zdravotnej výchovy. V roku 1954 pre lekárov
zaviedli  špecializáciu  v  odbore  zdravotnícka  osveta  a  v  roku  1956  usporiadali  prvý
špecializovaný kurz zdravotníckej osvety. (1)
V roku 1955 vznikol v Nitre Dom zdravotníckej osvety, ktorý sa stal neskôr vzorom budovania
krajských ústredí zdravotníckej osvety.
Vedeckým fórom  zdravotnej výchovy je v rámci Spoločnosti sociálneho lekárstva Slovenskej
lekárskej  spoločnosti,  jej  Sekcia  zdravotnej  výchovy,  ktorá  každoročne  usporadúva  Dni
zdravotnej výchovy, v posledných rokoch  pomenované po Ivanovi Stodolovi. Programovo sú
venované aktuálnym otázkam obsahu a metodiky zdravotnej výchovy.
            V  rokoch  1969-1970  bola  kolégiom  Ministerstva  zdravotníctva  vypracovaná
a  schválená  Koncepcia  zdravotnej  výchovy,  ktorá  predstavovala  základný  programový
dokument zdravotnej výchovy u nás pre nasledujúce desaťročia  (do roku 1996).
V  tomto  období  prichádza  k  intenzívnemu  rozvoju  edično-vydavateľskej  aktivity  v  oblasti
zdravotno-výchovnej  literatúry.  Podieľal  sa  na  nej  Ústav  zdravotnej  výchovy  v  Bratislave,



vydavateľstvo Osveta v Martine a i. Pre zdravotnú výchovu na Slovensku mali veľký význam
najmä  vydanie  dvoch rozsiahlych  diel  určených širokej  verejnosti:  Zdravovedy,  ktorá  vyšla
v dvoch vydaniach v roku 1949 a 1953.Vydavateľstvo Osveta v Martine vydalo v roku 1975
Zdravovedu pre rodinu.  (1)
Ústav  zdravotnej  výchovy v  kontexte  historického vývoja  zdravotnej  výchovy na  Slovensku
zaujíma  nezastupiteľné  miesto.  Počas  celej  svojej  existencie  vyvíjal  plánovitú  a  sústavnú
vedecko-výskumnú činnosť v oblasti zdravotnej osvety, orientovanú na hlbšie poznanie vzťahu
zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia obyvateľstva, na vývoj nových metód a foriem
zdravotnej  výchovy  a  na  overovanie  ich  účinnosti.  Bol  predovšetkým odborno-metodickým
garantom  zdravotnej  výchovy.  Pracovníci  ústavu  venovali  pozornosť  ďalšiemu  vzdelávaniu
zdravotníckych pracovníkov, spolupráci s podobne zameranými  inštitúciami doma i v zahraničí. 
(1)
Na plnení úloh zdravotnej výchovy sa  podieľali Národné výbory, zo spoločenských organizácií
najmä  Československý  Červený  kríž.  Zdravotná  výchova  sa  realizovala  tiež  v  početných
miestnych a mestských kultúrno-osvetových zariadeniach, a klubových zariadeniach osvetového
typu.  Metodiku  zdravotnej  výchovy  v  osvetových  zariadeniach  garantovala  celoslovenská
odborná  osvetová  inštitúcia  Osvetový  ústav,  od.  roku  1992  Národné  osvetové  centrum  v
Bratislave.
V podmienkach súčasnej  transformácie  zdravotníctva  na  Slovensku dochádza  od roku 1990
k viacerým závažným organizačným a štruktúrnym zmenám v celom zdravotníckom systéme.
Výchovu k zdraviu zabezpečujú Odbory výchovy k zdraviu Úradov verejného zdravotníctva. Od
1.12.2002 pôsobí Katedra výchovy k zdraviu a medicínskej pedagogiky na Fakulte verejného
zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Pôsobí v oblasti pregraduálneho
i postgraduálneho vzdelávania. V súčasnosti sa pripravuje nová koncepcia zdravotnej výchovy,
zohľadňujúca spoločenské a politické zmeny v Slovenskej republike.
Nebolo v našich silách poskytnúť ucelený prierez dejinami zdravotnej výchovy na našom území.
Vzhľadom na  nutnosť poukázať na  dejinné  súvislosti,  bohatosť spektra  osobností  kultúrno-
spoločenského života  to v danom rozsahu ani nie  je  možné. Naším zámerom bolo priblížiť
čitateľovi historické korene fenoménu akým nepochybne zdravotná výchova na Slovensku je.
Nemohli  sme  spomenúť  všetky  inštitúcie  a  predstaviteľov,  z  predchádzajúceho  textu  však
možno vyčítať, že šlo o dve línie osobností - ľudí, ktorí sa jej venovali z titulu svojej profesie,
 ľudí, ktorí sa jej venovali vo svojom voľnom čase nad rámec pracovných povinností. Z dejín
zdravotnej  výchovy je  zrejmé, že  ju vykonávali  odborníci  i  laici.  Tieto  dve  kategórie  spája
skutočnosť, že šlo o ľudí, ktorým na nej záležalo a záleží. J.W. Goethe svojho času vyjadril
myšlienku „To najlepšie, čo máme z dejín, je entuziazmus, ktorý v nás vyvolávajú.“ (6) Ostáva
dúfať, že zdravotná výchova nadviaže na svoju tradíciu. Niet pochýb, potrebná je neustále.

LI TERATÚRA

1. BENIAK, M.: Fragmenty z dejín zdravotnej výchovy na Slovensku. Bratislava : Ústav
           zdravotnej výchovy, 1993, 48 s.   ISBN 80-7159-030-4



2. BENIAK, M.: Sociálne lekárstvo I. Bratislava : LF UK v Bratislave, 1991, 148 s.  ISBN
         80-223-0410-7

3. BENIAK, M.: Zdravotné uvedomenie. Martin : Osveta, 1983, 96 s.  70-068-83
4. BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny zdravotníctva na Slovensku. Martin : Osveta, 1989,

   376 s.
5. BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Zdravotníctvo na  Slovensku v  období feudalizmu.

Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1973, 362 s.
6. BREZINA, J.:  Aforizmy troch tisícročí. Bratislava : Tatran, 1971, s.64.  61-089-71
7. ČERVEŇANSKÁ, N.: Významné obdobie zdravotnej výchovy v boji proti alkoholizmu.

In: Význam a účinnosť zdravotno-výchovného pôsobenia v boji proti alkoholizmu, tabakizmu
a iným toxikomániám. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie XVII. Dní zdravotnej výchovy.
Bratislava : ÚZV, 1991, s. 17-21. 

8. ČERVEŇANSKÁ, N.: Zdravotná výchova mládeže v minulosti. In: Zdravotná výchova
mládeže. Zborník referátov z vedeckej konferencie XIII. Dní zdravotnej výchovy. Bratislava :
ÚZV, 1986, s. 49-55. 

9. ČORNANIČOVÁ,  R.:  Historický  odkaz  Juraja  Fándlyho  a  Samuela  Tešedíka  pre
vzdelávanie dospelých. Vzdelávanie dospelých, 1997, č.3, s. 47-52  ISSN 1335-2350

10. FALISOVÁ, A.: Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období. Bratislava :  
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999, 204 s.  ISBN 80-224-0544-2

11. GALLO, J., ŠKODA, K.: Dejiny pedagogiky dospelých. Bratislava : SPN, 1986, 272 s. 
         87-219-86
12. HOTÁR,  V.S.,  PAŠKA,  P.,  PERHÁCS,  J.,  et  al.:  Výchova  a  vzdelávanie  dospelých.   
Andragogika.  Terminologický  a  výkladový  slovník.   Bratislava  :  SPN,  2000,  554  s.     ISBN
80-08-02814-9

13. JUNAS,  J.,  BOKESOVÁ-UHEROVÁ,  M.:  Dejiny  medicíny  a  zdravotníctva.  Martin  :
           Osveta, 1985, 568 s.  70-098-85

14. JUNAS, J.: Lekári a spoločnosť v 19. storočí na Slovensku. Martin : Osveta, 1990,
316 s.      ISBN 80-217-0122-6

15. MÁTEJ, J., et al.: Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. Bratislava : SPN 1976, 539
s.          67-455-76

16. PASIAR, Š., PAŠKA, P.: Osveta na Slovensku, jej vznik, počiatky a vývoj. Bratislava :
         Osveta, 1964, 345 s.  65-034-75

17. PASIAR, Š.: Dejiny výchovy dospelých na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1975, 306 s. 
          65-062-64

18. ROVNÝ,  I.,  et  al.:  Ochrana  a  podpora  zdravia  -  retrospektíva  a  perspektíva.
Bratislava :       ŠFZÚ SR BA, 2002, 96 s. ISSN 1335-3179

19. SCHOTT,  H.  et  al.:  Kronika   medicíny.  Bratislava  :  Fortuna  Print,  648  s.  ISBN
80-7153-          081-6





PhDr. Róbert Ochaba
Úrad verejného zdravotníctva SR

Riaditeľ: h.doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.
Súhrn:

Príspevok  Psychológia  výchovy  ku  zdraviu  charakterizuje  rozdiely  medzi  pojmami  výchova
a vzdelávanie z pohľadu psychológie výchovy. Rozoberá znaky predmetu psychológie výchovy
ku zdraviu ako samostatnej vednej disciplíny. Prvým znakom predmetu psychológie výchovy ku
zdraviu je,  že  sa  zameriava  na  analýzu a  interpretáciu výchovných javov. Druhým znakom
predmetu psychológie výchovy ku zdraviu je, že vychádza z chápania výchovy ako procesu
založeného na utváraní vzťahu. Tretím znakom predmetu psychológie výchovy ku zdraviu je, že
sa  zameriava  na  analýzu determinácie  výchovne  problémového správania.  Štvrtým znakom
predmetu psychológie výchovy ku zdraviu je, že skúma podmienky efektívneho uplatňovania
metód  výchovného  pôsobenia  Charakterizuje  jednotlivé  kategórie  výchovne  problémového
správania  z  pohľadu stanovených spoločenských noriem vo vzťahu k zdraviu ako najvyššej
hodnote. Na základe kategórií výchovne problémového správania charakterizuje psychologické
osobitosti dvoch metód výchovného pôsobenia – objasňovania a príkladovania.
Verejné  zdravotníctvo  na  dosiahnutie  svojich cieľov  vychádza  z  mnohých vedných odborov
a disciplín nemedicínskeho charakteru. Psychológia ponúka možnosť diagnostikovať, prečo sa
niektorí  ľudia  správajú v  zhode  s  našimi odporúčaniami a  prečo niektorí  tak  nekonajú.  Na
druhej strane ponúka pomocou svojich metód spôsob ako dosiahnuť žiaducu zmenu postoja,
návyku, presvedčenia a motívov konania.
Kĺúčové slová:

Psychológia výchovy ku zdraviu, metódy výchovného pôsobenia, klasifikácia problémového
správania

Verejné zdravotníctvo je v prvom rade charakterizované multidisciplinaritou a v tomto smere aj
odbor  výchova ku zdraviu. Prienik psychológie výchovy ako vedného odboru do výchovy ku
zdraviu sprevádza  rad komplikácií a  nejasností.  Napriek tomu je  príspevok prvým pokusom
o metodologickú pomoc  výchove  ku zdraviu  cestou využitia  efektívnych metód psychológie
výchovy  s  cieľom  dosiahnuť  žiaducich  zmien  postojov  u  obyvateľov  a  komunít  v  zmysle
napĺňania a dosahovania zdravého životného štýlu.
Podľa Hlavničku, J. (1996) je výchova ku zdraviu medicínsky odbor interdisciplinárneho
charakteru. Jeho poslaním je rozširovať a formovať vedomosti, postoje a návyky obyvateľov
zamerané na zdravotnú výchovu, ochranu a podporu zdravia. Pritom hlavným cieľom odboru je
ochrana, podpora a rozvoj zdravia prostredníctvom formovania postojov k starostlivosti o svoje
zdravie.
Psychológia výchovy je podľa Ďuriča, L. a kol. (1992, 210 s.) takou vednou disciplínou, ktorá
skúma  vo  vzťahu  k  príslušným  výchovným  cieľom  psychické  mechanizmy  utvárania
a pretvárania  ľudského správania  ako vzťahotvorného procesu. V podstate to znamená, že



psychológia  výchovy skúma, prečo sa  človek vo vzťahu k  výchovným cieľom správa  alebo
nespráva v zhode s nimi.
Vzájomným prepojením poznatkových báz jednotlivých vedných odborov môže vzniknúť nový
vedný odbor  psychológia  výchovy ku zdraviu s  cieľom zistiť,  prečo sa  človek správa  alebo
nespráva podľa odporúčaní lekára, terapeuta či sociálneho pracovníka. Na základe diagnostiky
typu osobnosti sa dá potom pôsobiť v zmysle očakávaných cieľov.
Predmet psychológie výchovy možno ponímať prostredníctvom niektorých jej znakov (Ďurič, L.
a kol.,  1997).
Prvým  znakom  predmetu  psychológie  výchovy  ku  zdraviu  j e,  že  sa  zameriava  na

analýzu  a  int erpret áciu  výchovných  j avov.  Výchovný jav sa posudzuje  z  hľadiska jeho
výskytu, prejavu alebo pretrvávania na pozadí noriem, ktoré sú pre jednotlivca záväzné.
Osobitosťou výchovných javov je ich objektívna existencia, to znamená, že existujú nezávisle
od  toho,  či  si  ich  jednotlivec  uvedomuje  alebo  nie.  Jednou  z  podmienok  uvedomenia  si
výchovných  javov  je  ich  hodnotenie.  Človek  žije  v  spoločnosti,  a  teda  sa  musí  riadiť  jej
normami. Človek je odkázaná na výchovu.
Druhým  znakom  predmet u  psychológie  výchovy  ku  zdraviu  j e,  že  vychádza

z  chápania  výchovy  ako  procesu  založeného  na  ut váraní  vzť ahu.  To  znamená,  že
vychovávať človek znamená utvárať u neho taký alebo onaký vzťah ku skutočnosti. Utvárať
lebo pretvárať vzťah znamená  utvárať alebo pretvárať nejakú špecifickú kvalitu osobnosti,
napríklad postoje, motívy, presvedčenia, návyky, hodnotové orientácie.
Tret ím  znakom  predmet u  psychológie  výchovy  ku  zdraviu  j e,  že  sa  zameriava  na

analýzu determ inácie výchovne problémového správania.  V spojitosti s tým sa rozlišuje
medzi  podmienkami,  príčinami  a  okolnosťami,  ktoré  sa  podieľajú  na  vzniku  a  pretrvávaní
analyzovaného správania.
Štvrt ým  znakom  predmetu psychológie výchovy  ku zdraviu  j e,  že skúma podmienky

efekt ívneho  uplat ňovania  metód  výchovného  pôsobenia,  napríklad  presvedčovania,
príkladovania, cvičenia, objasňovania.

Psychologická podst at a výchovného j avu

Úlohou psychológie výchovy ku zdraviu nie je len skúmať osobnostné vlastnosti človeka, ale
i špecifické prejavy jeho správania vo vzťahu k zdraviu. Zatiaľ čo vlastnosť tvorí konzistentné
prejavy subjektu i v rozmanitých situáciách, správanie je relatívne premenlivejší psychický jav,
a to i v tej istej situácii. Úlohou psychológie výchovy vo vzťahu k zdraviu je zistiť, za akých
podmienok si človek osvojuje jednotlivé špecifické prejavy správania vo vzťahu k jestvujúcim
spoločenským normám. Čím je človek mladší, tým väčšmi vystupuje do popredia požiadavka
utvárať alebo formovať jeho osobnostné vlastnosti. Postupom času k tejto požiadavke pribúda
aj pretváranie toho, čo sa ako nežiaduce objavuje v správaní človeka vo vzťahu k vlastnému
zdraviu.
V teórii a praxi sa spravidla rozlišuje medzi vzdelávaním na jednej strane a výchovou na druhej
strane. Vzdelávanie je proces vyzbrojovanie jednotlivca predovšetkým výkonovými danosťami,
kým výchova zasa rozvíja u jednotlivca vzťahové danosti, ktoré sa môžu u neho prejavovať či



už  v  potrebách,  motívoch,  postojoch,  zvykoch,  vôľových  a  charakterových  vlastnostiach.
Z uvedeného možno povedať, že zatiaľ čo vychovávať znamená utvárať u jedinca uvedomelý
vzťah k  zdraviu  ako  hodnote  a  tiež  k  zdravému životnému štýlu  ako  k  norme  správania.
Výchovný aj vzdelávací proces spolu úzko súvisia, pretože žiadny výkon sa nedá budovať bez
vzťahu, hoci vzťah možno utvárať je mimo výkon.
Relatívny  rozdiel  medzi  výchovným  a  vzdelávacím  procesom  možno  postihnúť  na  základe
niekoľkých javových osobitostí. V súčasnosti ich podľa Ďuriča, L. (1992) delíme do troch skupín:
1. Javové osobit ost i a predpoklady výchovy,

2. Javové osobit ost i a výsledky výchovy,

3. Javové osobit ost i a r iadenie výchovy.

Javové osobit ost i a predpoklady výchovy

Prvá osobitosť rozdielnosti výchovných a vzdelávacích procesov vyplýva z  j avu  nerovnakej

genézy. Jav upozorňuje na odlišné východiská obidvoch procesov.
Jednou  z  charakteristických  osobitostí  vzdelávania  v  modernej  spoločnosti  je  stále
inštitucionalizácia.  V  dôsledku  toho,  ak  sa  poznatková  oblasť  nerozvíjala  zámerným
inštitucionalizovaným vzdelávaním, vykazuje v mnohých odboroch ľudskej činnosti skoro nulový
stav. Už celkom inak sa javí situácia vo výchovnom procese. Keďže človek od narodenia žije
v  spoločenstve  ostatných  ľudí,  dostáva  sa  na  všetkých  stupňoch  vývinu  do  kontaktu
s  požiadavkami  okolia  ku  ktorým  si  spontánne  vytvára  rozličné  vzťahy.  Skutočnosť,  že
spontánne vzniknuté psychické kvality vzťahov môžu byť nie  len kladné alebo záporné, ale
i  pasívne,  spôsobuje  práve  vo  vzťahu  k  zdraviu,  že  nestojíme  len  pred  úlohou  utvárať
a  dotvárať  nové  psychické  vzťahy,  ale  aj  pred  úlohou  pretvárať  a  modifikovať  niektoré
spontánne prejavy.
            Druhá osobitosť relatívnej rozdielnosti výchovných a vzdelávacích procesov vyplýva
z j avu nerovnakej  int eriorizácie výsledkov t ýchto procesov.
Keďže  výchova  sa  nemôže  zredukovať len na  učenie,  predpokladá  utvárať také  psychické
kvality (potreby, postoje, motívy), ktoré jednotlivec bude napokon považovať za svoje vlastné.
Ak autorstvo tvorby psychických kvalít chýba, alebo ak ich jedinec nepovažuje za svoje vlastné,
tak formatívny proces  ostal na  úrovni informačného procesu, čo z  hľadiska  výchovy nie  je
dostačujúce.
Zatiaľ čo vo vzdelávacom procese jedinec mení poznatky stojace akoby o sebe na poznatky pre
seba, vo výchovnom procese nejde len o premenu informácií o sebe na informácie pre seba,
ale o taký interiorizačný proces, v ktorom človek k osvojenej informácii pridáva aj niečo  zo
seba. Osobnejší vzťah k svojim presvedčeniam a postojom je trvácnejší než vzťah k samotným
poznatkom.  Z  pohľadu  psychológie  výchovy  je  negatívnejšie,  ak  jedinec  stratí  vzťah
k niektorému zo svojich presvedčení ako keď zabudne si niečo vybaviť z  pamäti uložených
poznatkov.
            Treťou osobitosťou javu rozdielnosti výchovných a vzdelávacích procesov je  j av

nerovnakého  spät ného  posiľ ňovania.  Jav odpovedá  na  otázku, do akej  miery  výsledky
oboch procesov posiľňujú ďalšie skúsenosti a  spoločenská prax. Vo vzdelávacom procese si



človek osvojuje  poznatky z  prírodovedných, spoločenskovedných disciplín. Tieto poznatky sa
vývojom v príslušnej vednej oblasti ďalej zdokonaľujú. Vo výchovnom procese sa utvára vzťah
na základe osvojenia jestvujúcich spoločenských noriem. Tieto normy sú aj práve v súvislosti so
zdravím a zdravým životným štýlom neustále spochybňované. Z toho vyplýva záver, že zatiaľ
čo na  úrovni poznatkovej  sféry si človek väčšinou zdokonaľuje  svoje  vedomosti,  na  úrovni
výchovy dochádza často až  k rozpornému hodnoteniu a  záverom vo vzťahu k dosahovaniu
zdravia.

Javové osobit ost i a výsledky výchovy

            Osobitosť javu rozdielnosti výchovných a vzdelávacích procesov je daná i j avom

nerovnakých dôsledkov t ýcht o procesov. Jav odpovedá na otázku, nakoľko výsledky oboch
procesov ovplyvňujú celkové prežívanie a správanie človeka.
Ľudia sa odlišujú nielen šírkou a kvalitou poznatkov, ale aj špecifikou svojich poznatkov. Život
často ukazuje, že dvaja jedinci s odlišnou šírkou a kvalitou vedomostí môžu vedľa seba nie len
existovať,  ale  dokonca  môžu  účinne  kooperovať.  To  však  nemožno  povedať  o  dvoch
jednotlivcoch, u ktorých sú sformované odlišné až protikladné postoje, motívy, presvedčenia
k základným otázkam objektívnej skutočnosti. Výsledky výchovy nie sú nikdy neutrálne, preto
pred jej dôsledkami nemožno nikdy ujsť.
            Ďalšia osobitosť pomernej rozdielnosti výchovných a vzdelávacích procesov je daná
javom nerovnakej registrácie výsledkov týchto procesov.
Napredovania  človeka v rámci vzdelávacích procesov možno presne kvantifikovať, a  tým aj
zmerať. Naproti tomu napredovanie v oblasti výchovných procesov vytvára vážne problémy, ak
výsledky napredovania chceme kvantifikovať. Platí o meraní postojov, potrieb ako aj o meraní
charakterových vlastností. Nie náhodou je klasifikačná stupnica používaná na našich školách
zjednodušená v porovnaní s kvalifikačnou stupnicou určenou na meranie prospechu.
Výsledky informačného procesu sa dajú priamo merať, zatiaľ čo výsledky formatívneho procesu
sa dajú merať len sprostredkovane  podľa prejavov vonkajšieho správania. Meranie výsledkov
výchovy tak naráža na problémy s platnosťou výsledkov. Vonkajšie prejavy správania môžu byť
často predstierané na pozadí odlišného postoja. Jednou z možností kontroly výsledkov výchovy
je psychodiagnostika osobnosti na základe ktorej by sa dal zistiť vplyv a účinok výchovy na
vznik a pretrvávanie postojov, názorov a presvedčení.

Javové osobit ost i a riadenie výchovy

            Keď k preferentne informačným a preferentne formatívnym procesom pristúpime
z hľadiska ich vonkajšieho riadenia, môžeme z ich rozdielnosti odhaliť ďalšie javové stránky.
Prvou  osobitosťou  rozdielnosti  vzdelávacích  a  výchovných  cieľov  je  j av  nerovnakej

postupnost i. Jav odpovedá na otázku, ktorý z dvoch procesov sa uplatňuje skôr. Informačný
proces väčšinou predbieha formatívny proces, pretože je  ťažké formovať človek bez istého
optima vedomostí.
Z javu nerovnakej postupnosti vyplývaj jav nerovnakej nadväznosti. Jav odpovedá na otázku,



ktorý  z  dvoch  procesov  môže  existovať  zhruba  samostatne.  Nerovnaká  nadväznosť  sa
prejavuje  v  tom, že  hoci  výchovný  proces  sa  môže  realizovať bez  vzdelávacieho procesu,
samotný vzdelávací proces sa nielen môže, ale často aj realizuje bez žiaduceho manifestovania
vo  výchovnej  oblasti.  Odtrhnutie  výchovy  od  vzdelávania  sa  manifestuje  nedostatkom  vo
výchovnej oblasti. Nespočetné prejavy opovrhnutia, odmietania až výsmechu z ciest vedúcich
k zdraviu nie sú vôbec podmienené tým, že by ľudia nepoznali príslušné normy či odporúčania,
teda že nemajú informácie, ale skôr tým, že na základe príslušných informácií sme ich nevedeli
formovať v smere vytvorenia postojov k zdraviu, presvedčení o vlastných možnostiach zdravie
ovplyvniť, motívov k zanechaniu nezdravého životného štýlu alebo vlastností.

Osobit ost i výchovne problémového správania

            V  spoločenskej  praxi  sa  dnes  možno  stretnúť  s  rôznymi  výrazmi  a  podobami
nežiaduceho správania z pohľadu dodržiavania zdravotných varovaní či odporúčaní. Osobitnú
skupinu tvorí v tomto ohľade výchovne problémové správanie, ktoré sa odychyľuje od prijatých
noriem a zvykov spoločnosti. V tomto ohľade, ak je väčšinová mienka alebo názor verejnosti
odmietajúci alebo spochybňujúci isté  zdravotné odporúčania  či rady, tak len veľmi ťažko je
možno na komunitu či spoločnosť pôsobiť v zmysle  všeobecných odporúčaní zdravotníckych
združení, komôr a odborných inštitúcií.
Podmienkou  zaradenia  akéhokoľvek  nežiaduceho  správania  do  kategórie  výchovne
problémového je, aby ho jedinec realizoval pri úplnej znalosti zdravotných odporúčaní a noriem.
Druhou podmienkou je to že správanie je prejavom duševne zdravej osobnosti.

Klasif ikácia výchovne problémové správania

            Výchovne  problémové  správanie  je  veľmi  široký  pojem,  na  jeho  vymedzenie
používame rozličné logické postupy, ako sú rozčlenenie, delenie, klasifikácia.

Modely a kat egórie výchovne problémového správania

            Kategorizácie výchovne problémového správania má v podstate dva zásadné významy.
V prvom smere pomáha odstupnovať výchovne problémové správania a v druhom smere nám
pomáha pri riešení pretrvávajúceho správania  mládeže a dospelých ľudí. Na účely lepšiemu
porozumeniu výchovne problémového správania používame tabuľku.

Číslo modelu O   F Skóre Kategórie

1 K - K +2 Úplne prispôsobené správanie
2
3

K – I
I - K

+1
+1

Jednostranne prispôsobené správanie



4
5
6

K – Z
Z – K
I - I

0
0
0

Nedostatočne prispôsobené správanie

7
8

Z – I
I - Z

-1
-1

Zle prispôsobené správanie

9 Z - Z -2 Úplne neprispôsobené správanie

Obsah požadovaného správanie,  v  tabuľke  označený  písmenom O  charakterizuje  vnútorné
prežívanie jedinca z pohľadu rešpektovania noriem a odporúčaní. Na rozdiel od neho je pod
písmenom F vyjadrená forma vonkajšieho správania, ktorá charakterizuje jedincovo správanie
navonok vo vzťahu k okoliu. Kategórie prežívania a správania sú vyjadrené na pozadí etickej
klasifikácie, respektíve vyjadrenie miery postoja k požadovanému správaniu na trichotomickej
stupnici od kladného (K), záporného (Z) a indiferentného postoja (I ).
Na  konci  tabuľky  je  použitá  typologická  klasifikácia  správania,  ktorá  vyjadruje  stupeň
prispôsobenia k požadovanému správaniu.
Z  charakteristiky  prvého  modelu  výchovne  problémového  správania  vyplýva  výrazný
konformizmus. Konformizmus je  problémové správanie  preto, lebo konformista  si nevytvára
vlastný postoj, ale sa prispôsobuje normám a správaniam, ktorá naň vyvíjajú najväčší nátlak.
Takýto človek presúva  svoju zodpovednosť na  niekoho iného, vzdáva  sa  možnosti  vlastnej
sebaregulácie v prospech vonkajších faktorov.
Z charakteristiky modelov číslo 2 a  3 vyplýva jednostranne prispôsobené správanie, z  čoho
vyplýva, že jedinec sa aktívne vyrovnáva iba s jednou kategóriou požadovaného správanie, kým
voči druhej je indiferentný. Indiferentnosť pritom nie je prejavom odmietanie, skôr je výrazom
ľahostajnosti a podceňovania toho, čo sa od jedinca očakáva. Nekonvenčné správania možno
vyjadriť  modelom  číslo  2,  t.  j.  kladným  vzťahom  k  obsahu  požadovaného  správania
a indiferentným vzťahom k forme. Jedinec na jednej strane prijíma odporúčania a je o nich
vnútorne  presvedčený, na  druhej  strane  však  podceňuje  požiadavku,  aby  verejne  o  tomto
svojom  presvedčení  hovoril  a  presadzoval.  Takýto  človek  je  schopný  pod  spoločenským
vplyvom  zmeniť  svoje  presvedčenie  a  nakoniec  ho  nezastávať.  Zdravie  síce  považuje  za
dôležité, ale na druhej strane o tom nehovorí a v závislosti od spoločenských podmienok sa
môže svojho presvedčenia ľahko zbaviť.
Model číslo 3 vyjadruje indiferentný vzťah k obsahu požadovaného správania a kladný vzťah
k forme. Možno tu v sociologickej terminológii hovoriť o konvenčnom správaní, v ktorom sa
uprednostňuje  forma  správanie  pred  obsahom.  Človek  s  takouto  charakteristikou  venuje
neúmernú  pozornosť  realizovaniu  noriem  spoločenských  vzťahov  pred  ich  skutočným
pochopením a stotožnením. Jedinec síce navonok vystupuje ako osoba, ktorá je presvedčená
o zdravom životnom štýle ako faktore, ktorý vedie k znižovaniu rizika ochorenia, na druhej
strane však nie je o tom vnútorne naisto presvedčený. Takýto jedinec chce poväčšinou urobiť
na druhých dojem.
Model  číslo  4  predstavuje  nový  druh  správania,  kde  vystupuje  kladný  vzťah  o  obsahu
požadovaného správania, avšak záporný vzťah k forme. Jedinec je síce vnútorne presvedčený
o hodnote  a  pravdivosti  odporúčaní a  rád, napriek  tomu sa  podľa  toho nespráva. Naopak



takýto  jedinec  vystupuje  proti  dodržiavaniu  noriem  a  odporúčaní.  Zo  života  to  možno
charakterizovať tvrdením, „že  mňa sa  dodržiavanie  zásad zdravého životného štýlu netýka,
pretože nemám žiadne zdravotné problémy, Pokiaľ  by som mal nejaký problém, budem sa
potom  riadiť  odporúčaniami“.  Mládež  sa  väčšinou  nezaoberá  myšlienkou  prevencie,  rada
experimentuje  s  drogami,  alkoholom a  tabakom,  mysliac  si,  že  má  všetko  pod  kontrolou,
prípadné riešenie problémom odkladá na neskôr.
Model číslo 5 charakterizuje záporný vzťah k záporný vzťah k obsahu a kladný vzťah k forme
požadovaného  správania.  Ľudia  s  týmto  vzťahom  vnútorne  nesúhlasia  s  požadovaným
správaním, navonok však vystupujú v zhode s odporúčaniami.
Model číslo  6 charakterizuje  indiferentný vzťah k obsahu i  forme požadovaného správania.
Výrazom správania týchto ľudí je apatia a ľahostajnosť k otázkam podpory zdravia a zdravého
životného  štýlu.  Ľahostajný  a  apatický  vzťah  k  zdraviu  a  životu  je  charakterizovaný  vo
všeobecnosti   únikom do  sveta  fantázie,  ktoré  sprevádza  vývoj  mladých ľudí.  Pokiaľ  však
fantázie sprevádzajú človeka dlhodobo, môžu byť náhradou za skutočnú činnosť a sú brzdou
sebarealizácie, sebaregulácie a vlastného myslenia.
Model číslo 7 je charakterizovaný prívlastkom zle prispôsobené správania, podobne ako model
číslo 8. V rámci sociológie možno hovoriť o maladaptovanom správaním, ktoré vyraďuje človeka
zo spoločnosti. Model číslo 7 odmieta obsah požadovaného správania a má indiferentný vzťah
k  forme.  Takýto  človek  nie  je  vnútorne  presvedčený  o  normám požadovaného  správania.
Navonok jedinec nekoná podľa odporúčaní a ani nepresviedča okolie o opaku.
Model číslo 8 je  vyjadrený indiferentným vzťahom k obsahu a záporným vzťahom k forme
požadovaného správania. Človek s takýmto modelom správania má vnútorne ľahostajný vzťah
k normám spoločnosti, na druhej strane však navonok vystupuje otvorene voči nim.
Posledný model číslo 9 predstavuje kategóriu úplne neprispôsobeného správania, ktorý úplne
odmieta obsah i formu požadovaného správania v zmysle podpory zdravia a dodržiavania zásad
zdravého  životného  štýlu.  Takýto  jedinec  nielenže  vnútorne  nesúhlasí  s  odporúčaniami
a spoločenskými normami, ale navonok voči nim aktívne vystupuje napríklad formou slovnej
agresie. Respektíve napáda tie osoby, ktoré myšlienku podpory zdravia presadzujú.

Psychologické osobit ost i met ód výchovného pôsobenia

Metódou rozumieme spôsob alebo postup v konaní ľudí. Pod pojmom metóda v psychológii
výchovy ku zdraviu chápeme zámerné a cieľavedomé pôsobenie prostredníctvom premyslených
postupov, spôsobov a metodík výchovného pôsobenia.
Podľa  toho,  ako  pôsobíme  na  subjekt  delíme  metódy  na  slovné  kam patrí  objasňovanie,
presvedčovanie, vsugerovanie. Medzi názorné metódy patrí metóda príkladovania. Za činnosti
prevažne činnostno-praktické považujeme metódu výchovných činností.
Jednotlivé  výchovné  metódy  sa  od  seba  líšia  aj  používanými  prostriedkami,  predpokladmi
i dôsledkami ovplyvňovania. Prostriedkom sa myslí osobitosť činnosti, ktorou sa na subjekt v tej
ktorej  metóde prevažne pôsobí. Pod pojmom predpoklad rozumieme psychickú pripravenosť
subjektu nechať sa ovplyvniť metódou. Pod pojmom dôsledok sa chápe navodenie špecifickej
psychickej zmeny v prežívaní a v správaní subjektu.



Met óda obj asňovania

            Objasňovanie je taká výchovná metóda, ktorej dôsledkom ovplyvňovania je vznik
psychickej kvality v podobe názoru vyplývajúceho zo získaných vedomostí. Zatiaľ čo utváranie
vedomostí je priamym a bezprostredným cieľom vzdelávania, vo výchovnom procese je iba
prostriedkom, pretože slúži na formovanie názoru v ktorom sa odráža vzťah človeka k niekomu
alebo niečomu. Metóda objasňovania sa uplatňuje v tých prípadoch výchovného pôsobenia, keď
si človek o jestvovaní alebo nejestvovaní určitých javov môže  utvoriť názor  už  na  základe
všeobecne platných poznatkov a vedomostí. Prostriedkom výchovného pôsobenia sú poznatky
a predpokladom ovplyvnenia je ich pochopenie.
Základnými pojmami, ktorými sa v metodike objasňovania pracuje je téza a argument. Zatiaľ
čo téza je základom alebo východiskom ovplyvňovania, argumentom sa rozumie zdôvodňovanie
platnosti tohto základu. Bližšie metódu objasňovania rozviedol Grác, J. (1985).

Formulovanie téz:

            Obsahovým základom každej tézy je informácia. Pritom nie každá informácia sa stáva
tézou, ale iba tá, ktorú subjekt podrobuje kritickému rozboru z hľadiska jej pravdivosti. Každá
téza  má  svoju  logickú  stránku,  ktorá  sa  prejavuje  v  jej  sémanticko-pravdivostnej  zložke,
a  psychologickú  stránku,  ktorá  sa  prejavuje  v  jej  osobnostnom  aspekte.  Téza  zároveň
vyjadruje postoj toho, kto ju prezentuje.
Prijímateľ tézy môže mať k nej rozličné postoje v závislosti od skúseností a miery poznatkov.
Preto sa z tohto dôvodu psychológia sústreďuje na otázku formulovania téz v súvislosti s ich
komunikatívnosťou, kontradiktívnosťou a personifikovanosťou.
Komunikatívnosť téz predpokladá podmienku precíznej jazykovej formulácie. Téza sa
v priebehu dokazovanie nesmie meniť a nesmie obsahovať logický rozpor.
Kontradiktívnosť téz vyjadruje stupeň, nakoľko sa téza s ktorou sa na jedinca obraciame, líši od
pôvodného názoru prijímateľa. Z tohto hľadiska možno hovoriť o úplne protikladných tézach,
diferenciačných  tézach  a  problémových  tézach.  Pritom  platí  poznatok,  že  čím  sú  tézy
kontradiktívnejšie,  tým  sú  predpoklady  na  ovplyvňovanie  aktuálnejšie.  Logicky
najkontradiktívnejšie sú tézy, ktoré sa navzájom popierajú alebo zamietajú. Psychologicky je
lepšie na tom ten objasňovateľ tézy, ktorý ju objasňuje bez toho, aby napádal antitézu.
Diferenciačné  tézy  sa  považujú za  stredne  kontradiktívne, pretože  sa  odlišujú od seba  iba
v niektorých charakteristikách. Napríklad dve protikladné tézy obsahom, môžu mať spoločnú
formu. V tejto súvislosti je  možné nájsť oporné  body, ktoré  môžu viesť k  zamysleniu nad
platnosťou tézy.
Najmenej  kontradiktívne  sú  problémové  tézy.  Ich  spoločný  menovateľom  je  pochybnosť
o  platnosti  vlastnej  tézy,  ale  aj  pochybnosť  toho  druhého  o  platnosti  svojej  tézy.  Pri
problémových tézach osoba A nie je úplne presvedčená o platnosti svojej tézy, pritom osoba B
nemá taktiež vyjasnení dôkaz o platnosti svojej tézy. Zo psychologického hľadiska to vytvára
podmienky na spoluprácu, vzájomné dopĺňanie a obohacovanie.



Pod pojmom personifikovanosť téz sa rozumie, že v každej téze sa odráža osobné stanovisko
ovplyvňovateľa i ovplyvňovaného. Tézy vzdelávania sa vyznačujú tým, že v nich ide o poznatky,
ktorých platnosť sa  dokazuje  vnútornou logikou, pri  tézah objasňovania  stojí osobný názor
ovplyvňovateľa a ovplyvňovaného. Preto sa zdôrazňuje moje a tvoje stanovisko. Prostriedkom
k zmierneniu citlivých téz so zámerom objasniť postoje objasňovateľa je substitúcia skupinami.
Osobné  zámená  ja  a  ty  sa  nahrádzajú zámenami  my  a  vy,  ktoré  pôsobia  na  prijímateľa
neutrálnejšie.

Formulovanie argumentov:

            Argument sa vo všeobecnosti chápe ako dôvod, prečo tvrdíme, že určitá téza je
platná, alebo sa chápe ako dôkaz, ktorý uvádzame na podopretie platnosti tézy. Zatiaľ čo téza
byť pravdivá nemusí, argument byť pravdivým musí. Argumenty delíme na faktické, logické
a emocionálne.
            Pre  faktický argument je  príznačná  vecnosť, objektívnosť a  skutočnosť. Logické
argumenty sú nepriame, väčšinou sú odvodené z iných myšlienok, čo znamená, že sa tvoria na
základe pravidiel logiky. Pre emocionálne argumenty je príznačné pôsobenie na príjimateľa tým,
že u neho vyvolávajú emócie, zážitky príjemnosti, nepríjemnosti.
            Z hľadiska akceptovania jednotlivých druhov argumentov by bolo hypoteticky možné
ľudí rozdeliť do niekoľkých kategórií:

Faktický typ, ktorý dáva úplne alebo prevažne prednosť vecným argumentom a dôkazom
vychádzajúcim priamo zo skúseností.

1. 

Logický typ dáva prevažne prednosť argumentom, ktoré vznikajú na základe logického
odvodzovania a vzájomnej kombinácie myšlienok.

2. 

Emocionálny typ podlieha prevažne podnetom pôsobiacim na city.3. 

Neurčitý  typ  neuprednostňuje  nijaký  typ  argumentu,  možno  o  ňom  povedať,  že  je
v pravom slova zmysle neutrálnym.

4. 

Zisťovanie  typologickej  príslušnosti  čo  do  akceptovania  argumentov,  podmieňujú  nielen
teoretické, ale i praktické potreby. Je známe, že čím sú ľudia vyhranenejší v akceptovaní typov
argumentov, tým ťažšie sa pre nich hľadá vhodná formulácia zdôvodňovania tézy. Ak sa však
nájde, ovplyvňovanie je účinnejšie. Na otázku, či sa ľudia medzi sebou líšia  aj  vyhraneným
akceptovaním  určitého  argumentu,  dali  niektoré  výskumné  štúdie  (Grác,  1985).  Na  tomto
mieste prezentujeme výsledky jednej z nich. Tým, že sa   skúmané osoby najprv z kladného
a potom záporného hľadiska vyjadrovali k trom typom argumentov, získali sa charakteristické
osobitosti  akceptovania  jednotlivých druhov  argumentov.  Zistila  sa  jednoznačná  preferencia
emocionálnych argumentov pred logickými argumentmi, zistila  sa úplná absencia preferencie
faktických argumentov.

Typ akceptovania argument u Percento výskyt u

Úplne emocionálny
Úplne faktický

29, 05
-



Úplne logický
Čiastočne emocionálny
Čiastočne faktický
Čiastočne logický
neurčitý

6, 08
36, 44
0, 68
20, 95
6, 80

 
Metóda príkladovania

            Príklad možno chápať ako prostriedok a príkladovanie ako metódu medziľudského
ovplyvňovania človeka človekom. O príklade v podobe prostriedku hovoríme vtedy, ak medzi
vzor a prijímateľa vložíme príkladovateľa. Jeho pôsobením sa vzor mení na model a proces
tejto  zmeny  sa  nazýva  modelovanie.  K  najzákladnejším  metodikám  príkladovania  patrí
proponovanie modelov a exponovanie modelov.
            Metodikou proponovania  modelov rozumieme také postupy a metódy zámerného
uprednostňovania  príkladov  zo  sociálneho  prostredia,  ktorými  sa  utvárajú  čo  najúčinnejšie
predpoklady  ich  pôsobenia.  Proponovanie  sa  uskutočňuje  na  základe  takých  metodických
postupov, ako je selekcia a špecifikácia modelov.
            Selekcia  znamená  uprednostňovanie  jedného  príkladu pred  druhým,  pričom sa
uplatňujú  viaceré  metodické  požiadavky,  ktoré  zhrňujeme  do  nasledovných pravidiel,  ktoré
podrobne rozviedol Grác (1990):

pravidlo:  Pri  výbere kladných modelov  sa uprednostňuj e t en, kt orý  má naj väčší

predpoklad  stať  sa  pre  prij ímat eľ a  at rakt ívnym.  Atraktívnosť  modelu,  speváka,
politika, herca utvára optimálne podmienky na následnú identifikáciu modelu správania.

1. 

pravidlo:  pri  výbere  kladných  modelov  sa  dáva  prednosť  t omu,  kt orý  má  vo

vzorovanej  činnost i  horšie  alebo  aspoň  rovnaké  osobnost né  či  sit uačné

podmienky  ako  j eho  prij ímateľ .  Napríklad  je  známe,  že  odúčajúcich  sa  fajčiarov
nepriťahujú ani tak príklady tých, ktorí nikdy nefajčili,  ale  skôr  príklady tých, ktorí sa
v minulosti správali rovnako ako oni. Teda fajčili, snažili sa o skoncovanie s fajčením, hoci
pritom narážali na rovnaké alebo ešte väčšie problémy.

2. 

pravidlo:  Pri  výbere kladných modelov sa uprednostňuj ú t aké, kt orých dôsledky

vzorovanej  činnost i  nie  sú  v  porovnaní  s  dôsledkami  činnost i  prij ímateľ a

ex t rémne, ale iba primerane lepšie. Jedná sa o dodržanie podmienky, aby existujúce
pozitíva modelu neboli priveľmi vzdialené realizačným možnostiam prijímateľa.

3. 

pravidlo:  Pri  výbere  záporných  modelov  sa  uprednost ňuj e  t en,  kt orého

predpoklady  pre  odpudivosť  sú  naj väčšie.  Ak  záporný  model  nie  je  dostatočne
averzívny, môže jeho vzorec správania viesť namiesto odpudzovania k priťahovaniu.

4. 

pravidlo:  Pri  výbere  záporných  modelov  sa  dáva  prednosť  t omu,  kt orý  vo

vzorovanej  činnost i  nemá lepšie ani  rovnaké osobnostné či  sit uačné podmienky

ako  j eho  prij ímateľ .  V prípade, že  by podmienky predkladaného modelu boli  lepšie
alebo rovnaké ako podmienky vnímateľa, vyniklo by nebezpečenstvo, že by prijímateľ na
ospravedlnenie svojho správania použil projektívnu metódu, respektíve by svoje správanie

5. 



ospravedlňoval poukazovaním na iných, ktorý to nedokázali taktiež.
pravidlo:  Pri  výbere  záporných  modelov  sa  uprednost ňuj ú  t aké,  kt orých

dôsledky  vzorovanej  činnost i  nie  sú  v  porovnaní  s  reálne  očakávanými

dôsledkami  u  prij ímat eľ a  ex t rémne  prehnané.  Je  známe,  že  extrémne  dôsledky
správania sa nemôžu vyskytovať často, práve preto, že sú výstredné, prepiate. Uvádzanie
takýchto modelov vedie u prijímateľov k presvedčeniu, že sa jedná o záležitosť, ktorá sa
im nemôže prihodiť.

6. 

   Exponovanie modelov predstavuje metodiku postupov priameho a bezprostredného
predkladania vzorov a modelov, od ktorých závisia rozličné možnosti účinnejšieho ovplyvňovania
vnímateľov, respektíve percipientov. Exponovanie modelov správania sa uskutočňuje najmä na
základe takých metodických postupov, ako je frekvencia.
            Frekvencia predpokladá, že čím sa určitý vzorec správania častejšie frekventuje pred
očami prijímateľa, tým sú jeho ovplyvňovacie možnosti účinnejšie. V skutočnosti efekt častosti
a  dosiahnutý  výsledok  nie  sú  priamo  úmerné.  Stáva  sa,  že  práve  časté  opakovanie  tém,
vzorcov správania, modelov kladný účinok pôsobenia znižuje. Psychologicky to možno vysvetliť
tak, že vzrastom frekvencie exponovaný vzorec správania stráca na sile, skôr môže prijímateľa
odpudzovať. Aby k vyššie uvedenému javu nasýtenia nedochádzalo, možno  častosť jedného
vzorca  správania  nahradiť novým. Tým sa dostávame k efektu nezvyčajnosti, ktorý je  tým
výraznejší,  čím je  vzorec  správania  zriedkavejší.  Problém vyplývajúci  z  faktu,  že  ani jeden
model nemôže byť zároveň častý aj nezvyčajný je však len zdanlivo neriešiteľný. Jeden vzorec
správania možno opakovať v odlišných situáciách jedného človeka alebo v tých istých situáciách
, ale u rozličných ľudí.
            Na  základe  vyššie  uvedeného  možno  požiadavku  frekvencie  vzorca  správania
sformulovať do metodickej zásady, podľa ktorej exponovanie toho istého vzorca správania sa
môže opakovať toľko krát, koľko je nevyhnutné a bez toho, aby to bolo fádne. Podmienkou
toho je, aby sa tento vzorec správania vyskytoval v odlišných situáciách jedného modelu alebo
v tých istých situáciách odlišných modelov.

Záver:

Verejné  zdravotníctvo  na  dosiahnutie  svojich cieľov  vychádza  z  mnohých vedných odborov
a disciplín nemedicínskeho charakteru. Psychológia ponúka možnosť diagnostikovať, prečo sa
niektorí  ľudia  správajú v  zhode  s  našimi odporúčaniami a  prečo niektorí  tak  nekonajú.  Na
druhej strane ponúka pomocou svojich metód spôsob ako dosiahnuť žiaducu zmenu postoja,
návyku, presvedčenia a motívov konania.
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