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Milé kolegyne a kolegovia, 

 

s radosťou chcem Vám oznámiť, že náš časopis „Verejné zdravotníctvo“ bude opäť prinášať 

informácie o aktuálnych problémoch, ďalej bude poskytovať nové poznatky v odbore verejné 

zdravotníctvo. Prečo píšem, že opäť? Postrehli ste, že nejaký čas sa tento časopis odmlčal. 

Prečo tomu tak bolo? Na Slovenskej zdravotníckej univerzite sa diali veľmi významné 

udalosti – došlo k implementácii vedecko-výskumnej základne do pedagogických útvarov na 

jednotlivých fakultách. Prebiehali organizačné zmeny, tvorili sa nové organizačné poriadky 

a iné dokumenty nevyhnutné pre SZU a pre Fakultu verejného zdravotníctva. Personálne 

a inter-personálne problémy sa podpísali aj pod „určitú nechuť“, či respektíve pod nedostatok 

časového priestoru na pokračovanie v činnosti nášho časopisu. Tak, ako je všeobecne známe, 

že existujú určité subjektívne a objektívne príčiny, tak aj v tomto našom prípade sme riešili 

situáciu na odstránenie mnohých týchto „príčin“. Možno konštatovať, že sa nám to podarilo – 

je tu nová redakčná rada, nový predseda redakčnej rady a je tu nové číslo „Verejného 

zdravotníctva“. Dúfam, že Vás výber tém zaujme, a že ďalšie čísla nášho časopisu Vám 

pomôžu pri každodennej práci. Pozornosť verejného zdravotníctva sa orientuje na riešenie 

problematiky obezity, methicilín-rezistentných stafylokokov (MRSA), prípravy na pandémie, 

rozdielov v zdravotnej starostlivosti – zdravie a ľudské práva, bioterorizmus, nukleárny 

terorizmus, chemická pohotovosť, pripravenosti verejného zdravotníctva na pohromy (zmeny 

klimatických podmienok, zemetrasenie, ...). Problémov vo verejnom zdravotníctve je veľa 

a práve náš časopis sa pokúsi nájsť odpovede na niektoré otázky a v pravidelných intervaloch 

Vám bude k dispozícii. 

 

     Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD, MPH, mim. prof. 

                     dekanka FVZ SZU 
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Súhrn 

Úvod: Použitie röntgenového žiarenia môže zachrániť život včasnou diagnostikou ochorení a ich 

následnou terapiou, avšak netreba zabúdať na riziko vyplývajúce z jeho aplikácie. Ionizujúce 

žiarenie je jeden z dokázaných rizikových faktorov pre vznik nádorov. Deti a novorodenci 

predstavujú podskupinu obyvateľstva citlivú na žiarenie. Preto je nevyhnutné minimalizovať 

všetky riziká a voliť postupy vedúce k redukcii dávky žiarenia.  

Cieľ: Cieľom práce bolo získať prehľad o rádiologických vyšetreniach novorodencov, zhodnotiť 

radiačnú záťaž a navrhnúť optimalizáciu rádiologických postupov.  

Metodika práce: Zmapovali sme prístrojové vybavenie v SR, typy najfrekventovanejších 

vyšetrení a parametre, pri ktorých sa uskutočňujú. Následne sme vykonali vlastné dozimetrické 

merania dopadovej dávky, určili vstupnú povrchovú dávku  a  zistenia porovnali s kritériami 

uvedenými v odporúčaní EC.  

Výsledky: Najčastejšie uskutočnenými rádiologickými vyšetreniami sú vyšetrenia hrudníka 

v AP projekcii. Porovnaním expozičných parametrov a parametrov vyšetrenia sme zistili nesúlad 

viacerých parametrov s odporúčaniami Európskej komisie. Meraním dávkového príkonu na 

miestach ďalších lôžok a inkubátorov sme zistili, že nedochádza k významnému ožiareniu iných 

novorodencov.  

Záver: Na mnohých pracoviskách chýbajú olovené ochranné a fixačné pomôcky určené pre 

novorodencov. Prostredníctvom získaných výsledkov bude nutné prehodnotiť v spolupráci 

s neonatológmi frekvenciu vyšetrení novorodencov a ich nevyhnutnosť. Získané výsledky 

umožnia zjednotenie rádiologických postupov, optimalizáciu prístrojového vybavenia a budú  

príspevkom pre  redukciu dávok novorodencov. Aj keď  si uvedomujeme, že riziko 

z rádiologického vyšetrenia je nízke v porovnaní s inými rizikami vyplývajúcimi zo zdravotného 

stavu predčasne narodených detí,  je potrebné zabezpečiť, aby dávky z ožiarenia boli čo 

najnižšie. 
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Objective: To get an overview of radiological examinations of newborns, to assess the radiation 

doses and optimization of radiological procedures. 

Methods: We've examined radiological equipments for radiological examinations of newborns, 

the types of tests and parameters, which are carried out. We have made our own dosimetric 

measurements of impact doses, determine the entrance surface doses and the findings were 

compared with the criteria set out in the directive of the European Commission „European 

Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images in Paediatrics“. 

Finding: The most frequently radiological examinations of newborns are the radiological 

examinations of chest in the antero-posterior projection performed by mobile radiological 

devices. By comparing the exposure parameters and parameters of the examinations with the 

recommendations in the directive, we found the lack of multiple parameters, radiological 

examinations of newborns are therefore not optimized. 

Results: Optimization of radiological equipments for examinations of newborns and radiological 

procedures can greatly reduce the doses. It is a difficult process, requiring the cooperation of 

pediatrics,  and of radiological assistants. Although the risk of radiological examinations is low 

compared with other risks arising from the health status of preterm babies, it is necessary to 

ensure that the doses of the exposures were low as possible. We anticipate that the results 

obtained will allow the unification of radiological procedures and will be joining us for the 

reduction of benefits for newborns undergoing radiological examinations. 

Keywords: newborns, radiation protection, optimalisation, entrance surface doses 

 

Úvod 

Každý človek je vystavený pôsobeniu ionizujúceho žiarenia z prírodných i umelých 

zdrojov. Ožiarenie človeka zdrojmi používanými v medicíne je významným príspevkom 

k celkovej dávke ionizujúceho žiarenia, ktorému je populácia vystavená.  

Použitie röntgenového žiarenia môže zachrániť život včasnou a správnou diagnostikou 

a následnou terapiou. Aj keď je zrejmý pozitívny efekt ionizujúceho žiarenia, netreba zabúdať na 

riziko vyplývajúce z jeho aplikácie. Preto je nevyhnutné minimalizovať všetky riziká a voliť 

postupy vedúce k redukcii dávky žiarenia (Sadetzki, 2009).  

V dôsledku zdravotných problémov a pridružených komplikácií predčasne narodené deti, 

ako aj deti narodené v termíne, podstupujú mnohé a opakované rádiologické vyšetrenia, ktoré sú 

nevyhnutné pre sledovanie ich zdravotného stavu. Predčasne narodené deti majú často 

nedostatočne vyvinuté pľúca. Primárnou a veľmi dôležitou pre ich následnú liečbu je 

skiagrafická snímka hrudníka, ktorá je tiež jedinou metódou zhodnocujúcou polohu 
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endotracheálnej trubice, kanýl a katétrov. Intestinálne infekcie, ako aj vrodené vývojové poruchy 

GIT sú indikáciou na skiagrafickú snímku brucha. 

Európske odporúčanie „European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic 

Radiographic Images in Paediatrics“ z roku 1996 (EUR 16261 EN, 1996) stanovilo najlepšie 

techniky pre rádiologické vyšetrenie novorodencov a detí. Najlepšia rádiologická technika je 

technika s akceptovateľnou úrovňou rádiologického obrazu pre správne určenie diagnózy 

a súčasne s najnižšou radiačnou záťažou detí, aby sa minimalizovali riziká spojené 

s použitím ionizujúceho žiarenia (Smans, 2009).  

Metodika práce 

V Slovenskej republike zdravotnícke zariadenia poskytujú rôznu úroveň zdravotnej 

starostlivosti o novorodencov prihliadajúc na ich gestačný vek, pôrodnú hmotnosť a zdravotný 

stav. V regióne banskobystrického a žilinského kraja boli oslovené a preverené všetky 

pracoviská vykonávajúce rádiologické vyšetrenia novorodencov, od perinatologických centier až 

po pôrodnice. Celkovo na Slovensku boli oslovené všetky perinatologické centrá a 6 pracovísk 

z celkového počtu 7 pracovísk poskytujúcich vysokošpecializovanú starostlivosť o 

novorodencov. Tento počet predstavuje viac ako 75 % pracovísk sústreďujúcich kriticky chorých 

novorodencov a predčasne narodených detí podstupujúcich časté rádiologické vyšetrenia. Súbor 

možno označiť ako reprezentatívny a zistené skutočnosti a hodnoty vstupných povrchových 

dávok na pracoviskách možno použiť pre stanovenie diagnostických referenčných úrovní pre 

rádiologické vyšetrenie novorodencov. 

Za účelom  sledovania radiačnej záťaže novorodencov v Slovenskej republike bol 

vytvorený dotazník, ktorého cieľom bolo zistiť spektrum röntgenových prístrojov, ich technický 

stav a používané rádiologické postupy pri vyšetreniach novorodencov. Dotazníky boli 

rozdistribuované na rádiologické pracoviská, kde snímkujú novorodencov.  

Ich prostredníctvom bolo zistené:  

 prístrojové vybavenie pre rádiologické vyšetrenia novorodencov vo všetkých 

zdravotníckych zariadeniach, kde uskutočňujú vyšetrenia novorodencov v spádovej oblasti 

banskobystrického a žilinského kraja a v ďalších vybraných zdravotníckych zariadeniach 

 typy a počty najfrekventovanejších rádiologických vyšetrení novorodencov 

 parametre vyšetrenia (používanie inkubátorov, ochranných olovených krytí, fixačných 

pomôcok, využívanie clon) 
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 expozičné parametre, pri ktorých boli vyšetrenia uskutočnené (napätie na röntgenovej 

lampe, celková filtrácia, súčin prúdu a expozičného času, veľkosť poľa, vzdialenosť 

ohnisko-koža, projekcia). 

Po zhromaždení údajov boli uskutočnené dozimetrické merania prístrojom Unfors Mult-

O-Meter. Bolo overené nastavenie expozičného času a vybraných parametrov expozície, ktoré 

ovplyvňujú radiačnú záťaž novorodencov.  Pre stanovenie radiačnej záťaže iných novorodencov 

boli uskutočnené merania dávkového príkonu vo vzdialenosti 1 a 2 m od inkubátora, prípadne 

lôžka dozimetrickým prístrojom MICRO Sievert od firmy Bicron.  

Diagnostická referenčná úroveň pre rádiologické vyšetrenie hrudníka novorodenca bola 

stanovená zo získaných hodnôt vstupných povrchových dávok na jednotlivých pracoviskách.. 

Hodnoty ESD, expozičných parametrov a parametrov vyšetrenia boli porovnávané s 

odporúčaniami Komisie európskeho spoločenstva pre rádiologické vyšetrenie hrudníka. 

O výsledkoch sledovania radiačnej záťaže novorodencov boli na pracoviskách upovedomení 

rádiologickí technici, odborní zástupcovia pre radiačnú ochranu a rádiológovia formou 

odborného seminára.  

Výsledky 

V roku 2010 bolo na 23 pracoviskách uskutočnených 6130 rádiologických vyšetrení 

novorodencov. Najväčší počet rádiologických vyšetrení je uskutočňovaný v zariadeniach 

perinatologických centier a na novorodeneckých oddeleniach vybavených jednotkami 

intenzívnej starostlivosti o novorodencov, čo súvisí so zdravotným stavom novorodencov 

a možnosťami terapie predčasne narodených detí a patologických novorodencov v týchto 

zariadeniach. Prehľad používanej prístrojovej rádiologickej techniky a počty rádiologických 

vyšetrení novorodencov vykonaných v priebehu roka 2010 sú v tabuľke č.1. 

 Typ röntgenového zariadenia Počet 

vyšetrení 

v roku 2010 

1 Polymobil 10 294 

2 MP 50 15 

3 Practix 33 Plus  28 

4 Chirax 70/3 10 

5 Polymobil III 25 

6 Italray PIXEL HF 14 

7 DR Digital X-ray System DIRA 7 

8 Chirax 70/3 806 

9 12P5 110 

10 Chirax 70/3 15 

11 Polymobil 10 10 
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12 Mobillet Plus 10 

13 SIRESKOP CX 33 

14 MOVUS  358 

15 VMX 1500 

16 ESSENTA Philips 362 

17 Polymobil 10 300 

18 Polymobil 10 314 

19 Practix 160 298 

20 Polymobil 10 749 

21 Mobilrad  116 

22 Polymobil 10 350 

23 Polymobil III 347 

Tab. 1: Počty rádiologických vyšetrení  

  

Najčastejšie sú vykonávané vyšetrenia hrudníka v inkubátore alebo na lôžku v projekcii AP, 

menej často vyšetrenia brucha. Len sporadicky boli uskutočnené vyšetrenia brucha a hrudníka vo 

vise, prípadne vyšetrenia hrudníka v laterálnej projekcii použitím horizontálne orientovaného 

zväzku.  

V tabuľke č. 2 je zhrnutý: typ zobrazenia, typ ochranného tienenia a používanie fixačných 

pomôcok a clôn a expozičných parametrov  na jednotlivých pracoviskách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2: Používané typy zobrazovacích systémov, krytia, fixácie, používanie clôn a expozičnžch 

parametrov na jednotlivých pracoviskách. 
 

 

Vzhľadom na chýbajúce olovené ochranné krytia nebola všade splnená požiadavka, aby pri 

každom vyšetrení boli používané ochranné tienenia umiestnené na bruchu a gonádach 

dieťaťa s ekvivalentom 0,5 mm Pb.  Používanie olovených ochranných krytí má na niektorých 

pracoviskách aj význam fixačný. Fixácia novorodenca pri rádiologickom vyšetrení je na 

pracoviskách najčastejšie zabezpečená pieskovými vreckami uloženými na končatinách dieťaťa.  

 Röntgenové zariadenie Typ  

zobrazenia 

Krytia Fixácia Clony Napätie 

[kV] 

Elektrické  

Množstvo 

[mAs] 

Celková 

filtrácia 

mm Al 

OK 

[cm] 

1 Polymobil 10 film Pb gumy Pieskové vrecká Áno 44-46 2-3,2 2,8 100 

2 MP 50 film  Závesný systém Áno 44-59 0,5 – 2,5  110 

3 Practix 33 Plus CR Pb gumy - Ano 44-47 5-6,3 2,7 100 

4 Chirax 70/3 film - - Ano 60  2,0 80 

5 Polymobil III film Pb gumy - Ano 42 5 3,2 100 

6 Italray PIXEL HF CR - - Ano 49-55 4 2,7 110 

7 DR Digital X-ray System DIRA DR Pb gumy - Áno 57 4 3,1 180 

8 Chirax 70/3 film Pb gumy Pieskové vrecká Ano 60  2,0 80 

9 12P5 film Pb gumy Pieskové vrecká Ano 50-57  2,0 110 

10 Chirax 70/3 film Pb gumy Pieskové vrecká Ano 60  3,0 85 

11 Polymobil 10 film Pb gumy - Ano 40 10 2,7 100 

12 Mobillet Plus film - Fixačné pomôcky Ano 44 5 3,8 100 

13 SIRESKOP CX film - – Ano 49 2,5 4,5 115 

14 MOVUS  film - - Ano 55 1,7-2 3,0 90 

15 VMX film Pb gumy Pieskové vrecká Ano 50-56 1,25-1,6 2,7 100 

16 ESSENTA Philips DR Pb gumy Pieskové vrecká Ano 52-60 1,6-2,5 3,4 100 

17 Polymobil 10 CR Pb gumy Pieskové vrecká  Ano 46-52 2-2,5 2,8 80-110 

18 Polymobil 10 CR Pb gumy Pieskové vrecká Ano 46-52 2-2,5 2,8 80-110 

19 Practix 160 CR Pb gumy Pieskové vrecká Ano 46-52 2-2,5 2,7 100 

20 Polymobil 10 film Pb gumy Pieskové vrecká  Ano 42-46 2-2,5 2,7 100 

21 Mobilrad  CR - - Ano 51 1,6-2,8 2,7 100 

22 Polymobil 10 CR Pb gumy - Ano 42-44 3,2 2,7 100 

23 Polymobil III film Pb gumy - Áno 42-46 3,2 – 5 3,2 100 
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Najčastejšie používaným receptorom obrazu je klasický film. Na pracoviskách používajú 

zeleno emitujúce fólie so zosilňujúcim faktorom  400 a zelenocitlivé filmy. Na obmedzenie 

absorbovanej dávky v tkanivách vyšetrovanej oblasti na minimum, ktorá je ešte potrebná  na 

získanie dostatočnej diagnostickej informácie, uprednostňujú metódu vymedzenia zväzku na 

oblasť záujmu nie na veľkosť receptora obrazu.   

Ani pri zariadeniach rovnakého typu (Polymobil 10, rok výroby 1996) nebolo jednotné 

nastavenie expozičných parametrov pre rádiologické vyšetrenia hrudníka novorodencov. Teda aj 

hodnoty kermy vo vzduchu a vypočítané hodnoty ESD sú rozdielne (viď tabuľka č. 3). 

Č. 

Napätie 

na rtg 

lampe (kV) 

Elektrické 

množstvo 

(mAs) 

Kerma  

(μGy) 

Expozičný 

čas 

(ms) 

ESD 

(μGy) Zobrazenie 

1 40 10 68 66 85 film 

2 44 3,2 39,3 81 49,13 CR 

3 46 2,5 33,5 21 41,88 film 

4 46 3,2 49,5 21 61,9 film 

5 52 2,5 36,6 98 45,75 CR 

6 52 2,5 27 98 33,6 CR 

Tabuľka č. 3 – Porovnanie expozičných parametrov, kermy vo vzduchu, ESD a typu zobrazenia 

pri rádiologickom vyšetrení hrudníka novorodencov prístrojmi Polymobil 10 na pracoviskách. 
 

 

Hodnoty expozičného času pri rádiologickom vyšetrení hrudníka novorodencov na 

stacionárnych röntgenových zariadeniach sú názorne uvedené v grafe č. 1.                                                                                                                 

 

Graf č. 1 - Hodnoty expozičných časov a ESD pri vyšetrení novorodencov stacionárnymi 

röntgenovými prístrojmi.  
 

Požiadavka vstupnej povrchovej dávky pri rádiologickom vyšetrení hrudníka 

u novorodencov (80 μGy) je splnená na takmer všetkých pracoviskách so stacionárnymi 

röntgenovými  zariadeniami. Graf č. 4 porovnáva hodnoty expozičných časov pri vyšetrení 

hrudníka novorodencov pojazdnými röntgenovými zariadeniami s hodnotou odporúčanou EC. 
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Graf  č. 2 - Hodnoty expozičných časov pri rádiologickom vyšetrení hrudníka novorodencov 

pojazdnými röntgenovými prístrojmi. 
 

Hodnoty expozičného času pri rádiologickom vyšetrení hrudníka na všetkých  

pojazdných röntgenových prístrojoch vysoko prekračujú odporúčanú hodnotu 4 ms. Vzhľadom 

k tomu, že sú to mobilné röntgenové prístroje, u ktorých sa intenzita žiarenia ovplyvňuje 

zvyšovaním celkového elektrického množstva, dĺžka expozície je vyššia, podobné výsledky boli 

zistené aj v iných krajinách.  

V grafe č. 3 je znázornená hodnota vstupnej povrchovej dávky pri nastaveniach 

expozičných parametrov používaných pri rádiologickom vyšetrení hrudníka novorodencov.  
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Graf č. 3 - Hodnoty ESD pri rádiologickom vyšetrení hrudníka novorodencov pojazdnými 

röntgenovými prístrojmi.  
 

Hodnoty ESD na 4 pracoviskách prekročili odporúčané hodnoty vstupnej povrchovej 

dávky 80 μGy. 

Porovnanie expozičných parametrov a parametrov vyšetrenia hrudníka novorodencov na 

pracoviskách perinatologických centier s odporúčanými hodnotami EC sú na obr. č.1 (EUR 

16261 EN, 1996). 
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    1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 

Napätie na rtg lampe (60-65 kV)  x x x x x x x  

Prídavná filtrácia  (1mmAl+0,1mm Cu) x x x x x x x 

Expozičný čas (<4 ms)   x x x x x x x 

Citlivosť kombinácie    ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
film-fólia (400) 

FFD (80-100 cm)    ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Tienenie     ☺x ☺x ☺ ☺ ☺ ☺x ☺ 

ESD     ☺ x ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

Obr. č. 1 - Porovnanie expozičných parametrov a parametrov vyšetrenia hrudníka 

v perinatologických centrách 

X – nesúlad s odporúčaniami ☺ - súlad s odporúčaniami 
 

 

Porovnaním expozičných parametrov a parametrov vyšetrenia hrudníka s odporúčaniami 

EC bol zistený nesúlad vo viacerých parametroch.  

V roku 2010 bolo uskutočnených 6130 rádiologických vyšetrení hrudníka novorodencov 

s priemernou hodnotou ESD 54 μGy (15 μGy–136 μGy). Distribúcia počtu vyšetrených 

novorodencov na jednotlivých pracoviskách usporiadaných podľa hodnôt ESD je v grafe č. 4. 
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Graf  č. 4 – Distribúcia počtu rádiologicky vyšetrených novorodencov na pracoviskách 

zoradených podľa vzrastajúcej vstupnej povrchovej dávky 
 

Najpravdepodobnejšia hodnota vstupnej povrchovej dávky pri rádiologickom vyšetrení 

hrudníka je 43 μGy, ktorú dostane najväčší počet novorodencov.   Diagnostická referenčná 

úroveň bola stanovená ako tretí kvartil získaných hodnôt ESD, teda hodnota ESD je 60 μGy. 

Vzhľadom na rozptyl získaných hodnôt je tretí kvartil, t.j. 75 %  na úrovni vyššej ako 

najpravdepodobnejšia hodnota. 

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú rádiologické vyšetrenia uskutočňované denne 

a novorodenci sú hospitalizovaní relatívne dlho. Na monitorovanie ich zdravotného stavu 

a priebehu liečby sú často opakovane snímkovaní. Preto bola oprávnená požiadavka zhodnotenia 
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radiačnej záťaže novorodencov, ktorí sú ožiarení rozptýleným žiarením pri rádiologickom 

vyšetrení iných novorodencov. Hodnoty dávkového príkonu zmerané vo vzdialenosti 1 a 2 m  

boli na všetkých sledovaných pracoviskách pod hodnotou 50 μSv/h, pri nastaveniach radiačného 

poľa a expozičných parametroch, ktoré sú používané pri vyšetrení hrudníka v AP projekcii. 

Hodnota dávkového príkonu teda nepredstavuje prídavné riziko z ožiarenia pre novorodencov 

umiestnených v blízkosti vyšetrovaného novorodenca v týchto vzdialenostiach.  

 

5. Záver a diskusia 

Stúpajúci počet predčasne narodených novorodencov s extrémne nízkou pôrodnou 

hmotnosťou dlhodobo hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ktorí 

mnohokrát podstupujú opakované rádiologické vyšetrenia, si jednoznačne vyžaduje venovať 

pozornosť indikáciám týchto typov vyšetrení, prístrojovému vybaveniu a optimalizácii 

rádiologických postupov.  

Výsledky potvrdili, že na rádiologické vyšetrenie novorodencov sa najčastejšie používajú 

mobilné röntgenové prístroje. Podľa súčasne platnej legislatívy, všetky zdroje ionizujúceho 

žiarenia používané na lekárske ožiarenie musia mať vydané povolenia príslušným úradom 

verejného zdravotníctva a ich technický stav sa kontroluje v pravidelných intervaloch 

prostredníctvom skúšok dlhodobej stability. Skúšky dlhodobej stability hovoria o funkčnosti 

zariadenia a štandardnej výkonnosti, avšak nemusia znamenať, že pri ich používaní je 

jednoznačne zaručená aj najnižšia radiačná záťaž pre pacienta. U takmer všetkých zariadení 

skúšky dlhodobej stability preukázali súlad technických parametrov preverených prístrojov 

s požiadavkami NV SR č. 340/2006 Z.z. U dvoch zariadení (s jednopulznými generátormi) išlo 

o nesúlad v bode „Radiačný výkon“ a tieto zariadenia boli vyradené z používania na 

snímkovanie novorodencov.  

Na šiestich pracoviskách používajú rovnaký typ röntgenového prístroja. Bolo zistené 

rozdielne nastavenie expozičných parametrov pri rádiologickom vyšetrení hrudníka 

novorodencov, čo sa odrazilo na rôznych hodnotách odmeranej kermy vo vzduchu a v hodnotách 

ESD. Na pracoviskách je potrebné uskutočniť optimalizáciu rádiologických postupov, 

zobrazovacieho systému, výsledkom ktorej bude snímka dostačujúcej diagnostickej informácie pri 

čo najnižšej radiačnej záťaži novorodencov. Ak na jednom pracovisku je možné získať snímku pri 

dávke nižšej ako 40 µGy, je na zváženie, prečo na inom pracovisku s rovnakým typom 

röntgenového prístroja je snímka získaná pri dvojnásobnej dávke.  
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Porovnaním expozičných parametrov a parametrov vyšetrenia hrudníka novorodencov 

s odporúčaniami Európskej komisie (EUR 16261 EN, 1996) bol zistený nesúlad niektorých 

parametrov a parametrov deklarovaných v tomto dokumente. Aj keď vstupná povrchová dávka 

pri rádiologickom vyšetrení hrudníka novorodencov je na väčšine pracovísk so stacionárnymi 

i mobilnými röntgenovými zariadeniami porovnateľná s hodnotou ESD deklarovanou Európskou 

komisiou, rádiologické vyšetrenia novorodencov nie sú úplne optimalizované, ako je uvedené aj 

v iných európskych štúdiách. 

Preto je potrebné apelovať na prísne zvažovanie vhodnej rádiologickej techniky pre 

rádiologické vyšetrenia novorodencov v súlade s NV č. 340/2006 Z.z., kde §11, odsek 1 písmena 

a) hovorí o Špeciálnych rádiologických postupoch, podľa ktorého prevádzkovateľ musí 

zabezpečiť, aby sa venovala osobitná pozornosť výberu vhodného rádiologického vybavenia, 

vyšetrovaciemu postupu na lekárske ožiarenie detí. Prostredníctvom mobilných inkubátorov je 

v mnohých prípadoch možný prevoz aj predčasne narodeného dieťaťa na rádiologické oddelenia, 

ktoré disponujú vhodnou rádiologickou technikou, ktorá umožňuje nastavenia expozičných 

parametrov, ktoré znamenajú pre novorodencov menšie radiačné zaťaženie, čo dokazujú aj 

merania na pracoviskách so stacionárnymi röntgenovými zariadeniami. Na rádiologické 

vyšetrenia novorodencov musia byť používané prístroje s generátormi s dostačujúcim výkonom, 

schopnými získať požadovanú expozíciu za krátky čas (<4 ms).  

Vzhľadom na nízky dávkový príkon vo vzdialenosti 1 a 2 m od röntgenového prístroja 

použitím vertikálne orientovaného zväzku, možno predpokladať, že nedochádza k významnému 

ožiareniu iných novorodencov v inkubátoroch umiestnených v spoločných miestnostiach, čo 

uvádzajú aj iné zahraničné štúdie. Napriek tomu je potrebné organizovať prácu na jednotkách 

intenzívnej starostlivosti tak, aby pri rádiologickom vyšetrení novorodenca nebol v miestnosti 

iný novorodenec, prípadne, aby bola zabezpečená jeho ochrana tienením a dostatočnou 

vzdialenosťou. Tým sa plne minimalizuje radiačná záťaž (hlavne v prípade použitia horizontálne 

orientovaného zväzku a laterálnej projekcie, kde je možnosť, že nevyšetrovaný novorodenec sa 

môže nachádzať v primárnom zväzku). Na eliminovanie takéhoto prípadu je vhodné používanie 

olovených zásten, ktoré je možné premiestňovať podľa potreby medzi inkubátormi a lôžkami. 

Každé použitie zdroja ionizujúceho žiarenia musí byť odôvodnené, v tomto smere má 

najväčšiu zodpovednosť indikujúci lekár, ktorý musí zvážiť, či dané vyšetrenie je potrebné, či 

nie je možné získať požadovanú informáciu aj iným spôsobom. Na základe získaných výsledkov 

riešenej problematiky radiačnej záťaže novorodencov bude potrebné prehodnotiť v spolupráci 

s neonatológmi frekvenciu vyšetrení a ich nevyhnutnosť. Veľký priestor v oblasti znižovania 

radiačného zaťaženia novorodencov teda je v spolupráci hlavne s  neonatológmi.  
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V nedávnej minulosti boli do legislatívnych úprav SR zavedené systémy zabezpečovania 

kvality a kontroly kvality pre rádiologické vyšetrenia. Najmä pre vyšetrenie detí a novorodencov 

platí, že každé rádiologické vyšetrenie musí byť veľmi starostlivo zvážené a uskutočnené so 

všetkými dostupnými ochrannými opatreniami a najnižšou možnou dávkou žiarenia. Pri 

rádiologických vyšetreniach sa kladie dôraz na dodržiavanie diagnostických referenčných 

úrovní, ktoré slúžia  ako návod pre optimalizáciu lekárskych expozícii. DRÚ pre detských 

pacientov a novorodencov v našej legislatíve chýbajú. V prílohe č. 1 k Nariadeniu vlády č. 

340/2006 Z.z. je uvedené, že v prípade vyšetrenia detí je potrebné brať  do úvahy primerane 

nižšie hodnoty vstupných povrchových dávok. Prostredníctvom získaným výsledkov je možné 

odporúčať pre najčastejšie vyšetrenie novorodencov – rádiologické vyšetrenie hrudníka hodnotu 

ESD 60 μGy. 

Optimalizácia prístrojového vybavenia a rádiologických postupov spolu s aplikáciou kritérií 

vydaných Európskou komisiou môže pomôcť výrazne redukovať dávku novorodencov. Je to 

však náročný a zdĺhavý proces vyžadujúci spoluprácu rádiológov, neonatológov, rádiologických 

technikov i pracovníkov dozoru. Aj keď je potrebné uvedomovať si, že riziko z rádiologického 

vyšetrenia je v porovnaní s inými rizikami vyplývajúcimi zo zdravotného stavu predčasne 

narodených detí nízke, je nutné zabezpečiť, aby dávky z ožiarenia boli čo najnižšie. 
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Úskalia pripravovaného zákona o sociálnych službách  

D. Palúchová 

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 

Súhrn 

V auguste 2013 predložilo MPSVR SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Novelizovaný zákon o sociálnych službách by mal nadobudnúť účinnosť od 1.1.2014. 

Predložený návrh zákona prinesie podstatné zmeny najmä v oblasti financovania sociálnych 

služieb, obmedzí kapacitu zariadení, a naruší doteraz platný koncept poskytovania 

starostlivosti v zariadeniach. Pripravovaná novelizácia zákona o sociálnych službách ukladá 

ešte striktnejšie podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb, čím neberie ohľad na 

podstatu a úlohu sociálnych služieb. Vzhľadom k nepriaznivému zdravotnému stavu seniorov 

a nepriaznivej sociálnej situácii seniorov, by mal štát zabezpečiť decentralizáciu verejnej 

správy, teda nastaviť rovnaké povinnosti a práva medzi jednotlivými subjektmi.  

 

Kľúčové slová: senior, zariadenia sociálnych služieb, legislatíva 

 

Úvod 

Predložený návrh zákona o sociálnych službách nerieši dlhodobý problém, a to  

vymedzenie pôsobnosti miest, obcí, VÚC a taktiež neprihliada na decentralizáciu verejnej 

správy. Nerovnomerným nastavením práv a povinnosti medzi občanom (seniorom), obcou, 

VÚC a štátom, môže spôsobiť neudržateľnosť poskytovania sociálnych služieb.   



 2 

 

Najdôležitejšie legislatívne zmeny: 

1.  Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej  v § 34 až 41 najneskôr do 60   

dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, 

§ 8 ods. 4 „Ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na 

sociálnu službu, o ktorej poskytnutie žiada obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej 

pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej § 34 až 41 

najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uzavretie zmluvy o poskytovaní 

sociálnych služieb...“ 

V praxi dodržanie stanovenej lehoty nie je reálne, nakoľko záujem seniorov 

o sociálne služby je vysoký a kapacita zariadení je obmedzená. Napriek snahe znížiť dobu 

čakateľov na sociálnu službu prostredníctvom novely zákona č. 50/2012 Z. z. tým, že sú 

prijímaní seniori do zariadení so stupňom odkázanosti IV sa poradovníky čakateľov 

podstatne zredukovali, ale nie natoľko, aby bolo možné prijímať seniorov do zariadení do 

60 dní.   

Vhodným riešením by bolo predĺženie doby na poskytovanie pobytovej sociálnej 

služby minimálne na 90 dní alebo ponechať rozhodnutie v pôsobnosti miest a obcí. 

2. Zamedzenie poskytovania služieb 

 § 16 doplnený ods. 4 „Poskytovateľ sociálnej služby, nemôže zabezpečovať odborné 

činnosti inou osobou na základe občianskoprávneho vzťahu, alebo obchodnoprávneho 

vzťahu“. 

Prijatím tohto opatrenia by došlo k vytesneniu odborných zdravotníckych 

pracovníkov (ADOS), ktorí zabezpečujú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť. Práve 

„ošetrovatelia“, ktorí poskytujú služby prostredníctvom ADOS sú spôsobilí pre výkon 
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činností podľa vyhlášky MZ SR č. 244/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných 

výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb 

vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb. 

Keďže počet kvalifikovaných sestier je v sociálnych zariadeniach nízky a nie sú 

oprávnené vykonávať všetky výkony podľa katalógu zdravotníckych výkonov, došlo by k 

zredukovaniu podmienok pre uspokojovanie zdravotných a ošetrovateľských potrieb 

seniorov. Absencia ošetrovateľov ADOS-u by viedla k nadmernému zaťažovaniu klientov 

zariadení, početnými prevozmi klientov do zdravotníckych zariadení napr. na ošetrenie 

dekubitu, na aplikáciu infúznej terapie a pod.  

      Vhodným riešením je ponechanie poskytovania odborných činností inou 

osobou na základe  občianskoprávneho  alebo obchodnoprávneho vzťahu nakoľko 

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú jediný subjekt, ktorý môže 

zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.  

3.   Terénna sociálna služba 

Doplnený § 24a „Terénna sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácií podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), g) a h) a jej obsahom sú činnosti 

zamerané najmä na vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým treba poskytnúť sociálnu 

službu, preventívne aktivity, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, pomoc pri 

uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a výdaj stravy alebo výdaj potravín“.  

Pre zabezpečenie komplexnej terénnej sociálnej služby je potrebné do § 24a 

doplniť opatrovateľskú službu. 

4. Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov 

 § 35 ods. 1 pis. a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3, ... 
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Podľa zákona č. 195/1998 Z. z. boli prijímaní klienti do zariadení pre seniorov  so 

stupňom odkázanosti II., čo predpokladalo ich samostatnosť a „relatívne dobrý zdravotný 

stav“. Zariadenia boli budované pre požiadavky a potreby seniorov, ktorí sú v týchto 

zariadeniach dodnes s optimálnymi podmienkami na vedenie plnohodnotného života.  

Novela zákona o sociálnych službách 50/2012 Z. z. sprísnila podmienky prijatia 

seniorov do zariadení. V súčasnosti sú do zariadení pre seniorov prijímaní seniori so 

stupňom odkázanosti IV., ktorí sú odkázaní na viacero sociálnych služieb, čo nie je 

v momentálnych možnostiach  zariadení. 

Adekvátnym riešením danej situácie by bolo preniesť kompetenciu rozhodovania 

o prijímaní klientov do zariadení pre seniorov na miestnu samosprávu, teda na mestá 

a obce. Takmer 50% zariadení pre seniorov nemá vhodné architektonické riešenie budov. 

V týchto zariadeniach nie je možná debariérizácia. Rozhodovanie v pôsobnosti  miestnej 

samosprávy, by umožňovalo prijímať do takýchto zariadení seniorov so stupňom 

odkázanosti II. čo by viedlo k optimálnemu využitiu zariadení seniormi, ktorí sú na 

sociálnu službu odkázaní.  

5.   Obmedzenie kapacity zariadení 

§ 35 doplnený ods. 3 „V zariadení pre seniorov je možné poskytovať službu, najviac pre 22 

prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej budove“. 

§ 38 doplnený ods.  6 „V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu 

najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej budove“. 

 § 39 doplnený ods.  4 „V špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu 

najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej budove“. 
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Obmedzenie počtu miest na 22 a 40 by malo za následok zvýšenie ekonomicky 

oprávnených nákladov na klienta, čo predraží cenu za poskytovanú starostlivosť, ktorá 

nebude spĺňať poskytovanie adekvátnej starostlivosti o klienta.  

Pripravovaná novelizácia bude smerovať k zlučovaniu jednotlivých typov 

zariadení (ZPS, DSS, ZOP, ŠPZ) podľa §38 a §39, čo spôsobí nekontrolovateľné  

poskytovanie služieb klientom. 

Vytváraním kombinovaných zariadení bude dochádzať k umiestňovaniu klientov 

vyžadujúcich si špecializovanú starostlivosť (klienti s psychickými poruchami, klienti s 

Alzheimerovou chorobou a pod.) spolu s „relatívne zdravými klientmi“, ktorí by boli 

prijatí do ZPS a s klientmi „so psychickým, telesným a zmyslovým postihnutím“, ktorí by 

boli prijatí do DSS, čo už v súčasnosti vyvoláva konflikty a nekomfortnosť medzi klientmi.  

Novovzniknuté kombinované zariadenia by museli pre poskytovanie štandardných 

služieb zamestnávať vysoko kvalifikovaný odborný personál ( ošetrovateľky I. a II . stupňa 

VŠ s príslušnými špecializáciami, psychológov, sociálnych pracovníkov, inštruktorov 

sociálnej rehabilitácie, liečebných pedagógov, opatrovateľov, fyzioterapeutov, 

ergoterapeutov, bazálnych terapeutov...).  

6.   Posudková činnosť 

 § 49 ods. 1. sa slovo „lekár“ nahrádza slovami „zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa 

kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 18. a 19“ a slová „posudzujúci lekár“ sa 

nahrádzajú slovami „posudzujúci zdravotnícky pracovník“.  

Zmena v  § 49 ods. 1 umožní podľa § 84 vykonávať posudkovú činnosť sestrám s 

vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorá má 

odbornú prax v ústavnom zdravotníckom zariadení najmenej 10 rokov.  
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§ 49 ods. 1 by mal byť doplnený o špecializáciu sestry, podľa typu zariadenia 

v ktorom posudkovú činnosť sestra vykonáva. (napr. ošetrovateľstvo v komunite, 

v geriatrií, v psychiatrií a pod). 

7. Úhrada zdravotných výkonov 

V §71 ods. 4 bolo vložené slovo „25“ 

 „Úhrada zdravotníckych výkonov ošetrovateľskej starostlivosti  poskytovaných sestrou 

špecialistkou v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve, sestrou špecialistkou 

v pediatrickom ošetrovateľstve alebo sestrou špecialistkou v komunitnom  ošetrovateľstve 

v zariadení uvedenom v § 25, 35, 36, 38 a 39 môže byť financovaná z prostriedkov 

verejného zdravotného poistenia“. 

Pre optimálne zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti 

v zariadeniach sociálnych služieb je nevyhnutné zamestnávať sestry so špecializáciami. 

Pobyty klientov sa v nemocničných zariadeniach neustále skracujú a klienti sa do zariadení 

vracajú nedoliečení. Prítomnosťou sestier špecialistiek v sociálnych zariadeniach by bola 

zabezpečená taká starostlivosť ako nemocničných zariadeniach, znížili by sa náklady 

obidvoch zariadení, neboli by nutné zbytočné prevozy klientov a u klientov by boli 

eliminované záťažové situácie.  

Vhodným riešením by bolo zmeniť v §71 ods. 4  slovo „môže“ za slovo „musí“ 

byť financované z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.  

8.  Suma životného minima 

§ 73 ods. 1,2,3,4,5 a 8.  zvyšuje sumu životného minima 
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Podľa posledných údajov hranica rizika chudoby na Slovensku je daná pre 

jednočlennú domácnosť 315,- € na mesiac. Prevažnú väčšinu klientov zariadení sociálnych 

služieb tvoria seniori, ktorí majú nízky príjem alebo sú na hranici chudoby.  

Zvýšením sumy životného minima môže priniesť pozitívne reakcie seniorov, avšak 

na druhej strane vzhľadom k nízkym dôchodkom, nebudú mať dostatok financií na úhradu 

sociálnych služieb. Zákon by mal definovať, kto a akým spôsobom bude uhrádzať finančné 

rozdiely, ktoré bude treba doplatiť do celkovej sumy využívaných sociálnych služieb. 

§ 72 ods. 2. zákon by mal presne určiť rozsah sumy úhrady za sociálnu službu.  

9. Vykazovanie príjmov žiadateľov o sociálnu službu 

 § 74 ods. 3. až 5. bod 2. písm. e) „potvrdenie o príjme a majetkových pomeroch fyzickej  

osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou posudzujú 

a započítavajú; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške 

ekonomicky oprávnených nákladov“. 

V prílohách tejto novelizácie nie sú žiadne vzory tlačív ako sa bude vykazovať 

potvrdenie o príjme a nie je presne definované, kto bude posudzovať a preverovať  potvrdenie 

o príjme a doklady o majetkových pomeroch.  

Novelizácia zákona neuvádza v pôsobnosti akého orgánu bude posudzovanie 

a rozhodovanie o osobách (napr. seniori bez domova), ktorí nemajú príbuzných a ich príjmy 

nepokrývajú ani ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu. 

10.  Úhrada za sociálnu službu 

§ 74 ods. 8 „Suma úhrady za sociálnu službu podľa ods. 7 písm. h) a i) musí obsahovať sumu 

úhrady za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie 

činnosti. Ak poskytovateľ sociálnej  služby vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na 
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vykonávanie iných  činností podľa § 15 ods. 3, určuje sumu úhrady za tieto iné činnosti 

v osobitnej zmluve“.  

Pokiaľ by mali byť jednotné úhrady za poskytovanie odborných, obslužných a iných 

činností, mal by byť súčasťou zákona aj cenník jednotlivých činností, ktorý zatiaľ nie je 

súčasťou navrhovaného textu. 

11. Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby 

 § 78a ods. 9 „Za neobsadené miesto v zariadení na účely zúčtovania v rátane finančných 

príspevkov podľa ods. 6 písm. d) a ods. 8 sa považuje každé miesto v zariadení, ak sa po dobu 

30 a viac po sebe nasledujúcich dní na tomto mieste neposkytuje sociálna služba“. 

Podľa prílohy č. 5 novelizovaného zákona o sociálnych službách sa výška príspevku 

pre odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy sa 

mení z pôvodných 320,- €/osoba/mesiac (Zákon 50/2012 Z. z.) podľa stupňa odkázanosti. 

Tab.: 1 Výška finančného príspevku 

Výška finančného príspevku pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej 

služby (osoba/mesiac) 

Stupeň 

odkázanosti 

II. 

Stupeň 

odkázanosti 

III. 

Stupeň 

odkázanosti 

IV. 

Stupeň 

odkázanosti 

V. 

Stupeň 

odkázanosti 

VI. 

62 € 124 € 178 € 249 € 311 € 

 

Okrem toho, že sa zníži suma finančných príspevkov, táto zmena si bude vyžadovať 

adekvátne personálne obsadenie zariadení pracovníkmi s ekonomickým vzdelaním, čím sa 

zvýšia ekonomické náklady zariadení. Zamestnanci budú musieť viesť náročnú evidenciu 

prijímateľov sociálnych služieb, evidenciu o počte voľných miest v zariadení, ale hlavnou 

zmenou bude monitorovať klientov a ich stupeň odkázanosti, ktorý sa mení. Bude potrebné 

monitorovať u každého klienta, kedy sa mu začala poskytovať starostlivosť a v akom rozsahu 
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vzhľadom k stupňu odkázanosti, kedy sa táto starostlivosť poskytovať skončila a od kedy sa 

začala poskytovať starostlivosť v inom stupni odkázanosti.  Preto je na mieste otázka ako sa 

budú finančné príspevky vyúčtovávať? Keď v praxi vybavenie nového posudku stupňa 

odkázanosti trvá niekoľko týždňov, ale klient ktorému sa náhle zhorší zdravotný stav 

potrebuje zabezpečiť adekvátnu starostlivosť ihneď. 

Nakoľko v praxi nie je vždy možné obsadiť voľné miesto v zariadení do 30 dní (na 

vybavenie požadovaných dokumentov potrebuje klient minimálne 60 dní), a teda v priebehu 

roka sa môže stať, že v zariadeniach budú aj voľné miesta, za aký stupeň odkázanosti sa budú 

vyúčtovávať finančné prostriedky? 

12.  Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby 

Príloha č. 2 predkladá nová štandardy, ktoré bude nutné nanovo vypracovať. Pokiaľ si 

tieto štandardy budú musieť zariadenia vypracovať sami  bude to mať dopad na neúmerné 

personálne zaťaženie pracovníkov zariadení, ale hlavne nebudú spĺňať jednotný prístup pri ich 

uplatňovaní, preto by bolo vhodné vypracovanie rámcových štandardov kvality MPSVR SR, 

ktoré by malo následne v právomoci štandardy kontrolovať a vyhodnocovať.  

13. Úkony sebaobsluhy,  úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity, 

sa dopĺňa o písmeno f) dodržiavanie liečebného režimu. 

Príloha č. 4 sa dopĺňa o písmeno f) dodržiavanie liečebného režimu. 

  Podľa § 41 ods. 2. opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 

4., pričom podľa § 41 ods. 2. súčasne platného zákona, tieto výkony nemohli poskytovať 

opatrovatelia, nakoľko nemajú potrebné vzdelanie. Akreditované 220 hodinové 

opatrovateľské kurzy, neobsahujú ani len teoretickú výučbu týchto výkonov, nie to ešte aj 

praktický nácvik týchto výkonov (ako odber glykémie, pichanie inzulínu, podávanie 

liekov, aplikácia mastí, polohovanie).  
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Uvedené výkony vždy patrili do ošetrovateľských výkonov, vykonávaných 

kvalifikovaným zdravotníckym personálom, čím sa odoberajú kompetencie  zdravotnému 

personálu. Novelizáciou  zákona nebudú  v zariadeniach potrebné zdravotné sestry, čím 

bude dochádzať k ohrozeniu zdravia klientov a k zanedbávaniu starostlivosti.  

14. Výška finančného príspevku   

Príloha č.5 „Výška finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, výška finančného príspevku na financovanie 

sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a výška finančného príspevku na 

poskytovanie sociálnej služby podľa  § 78a,  podľa stupňa odkázanosti  fyzickej osoby na 

pomoc inej fyzickej osoby a formy poskytovanej sociálnej služby na mesiac a na jedného 

prijímateľa sociálnej služby“. 

V praxi nie je možné ihneď dynamicky zohľadniť stav klientov podľa stupňa 

odkázanosti, a preto pri zmene stupňa odkázanosti do 30 dní by sa malo zároveň riešiť aj 

financovanie. 

Táto novelizácia nepredkladá riešenie akým spôsobom bude zabezpečené 

financovanie klientov, ktorí boli prijatí do zariadení v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. 

Následným prehodnotením podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ide o 

klientov  so stupňom odkázanosti I. a II.  

 Záver 

Pripravovanú novelizáciu zákona je nevyhnutné upraviť pre potreby praxe, nakoľko 

v predloženom znení nespĺňa jej aktuálne požiadavky. 

Literatúra: 

1. Zákon č.50/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon)v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 



 11 

2. Zákon č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

3. Návrh Zákona z .... 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon          

č. 581/2004 Z. z.  o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi 
 ( § 302 Trestného zákona ) 

 

TÓTH, K., KÁDEK, P., PAGÁČOVÁ, I. 

Katedra medicínskeho práva SZU, Vedúci: prof. JUDr. Karol TÓTH, PhD., MPH 

 

 

Súhrn 

 

Článok obsahuje charakteristiku vybraných skutkových podstát trestného činu neoprávneného 

nakladania s odpadmi, ktoré súvisia s trestnoprávnou zodpovednosťou vyvodzovanou v rámci 

verejného zdravotníctva. Cieľom článku je analýza základných pojmov súvisiacich s 

uvedeným trestným činom, ako aj sankcií, ktoré sú s ním späté.  

 

Kľúčové slová: Trestný čin. Verejné zdravotníctvo. Trestnoprávna zodpovednosť. 

Neoprávnené nakladanie s odpadmi.  

 

Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi je zaradený do druhého dielu šiestej  

hlavy Trestného zákona, ktorá zakotvuje trestné činy proti životnému prostrediu a jeho 

objektom je ochrana životného prostredia ako aj života a zdravia človeka pred odpadmi, ktoré  

predstavujú jeden z druhov environmentálneho rizika.  

Pod všeobecne záväznými predpismi upravujúcimi nakladanie s odpadmi sa rozumejú  

najmä zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a súvisiace predpisy, Bazilejský dohovor o riadení  

pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní ako aj smernice 

Rady EÚ a Európskeho parlamentu.  

Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č.1 zákona o odpadoch (napr. výrobky  

nezodpovedajúce požadovanej akosti alebo po záruke, nehodou znehodnotené materiály, 

odpad po čistiacich operáciách, obalové materiály, vyradené batérie, znečistené kyseliny, 
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odpad z priemyselných procesov, odpad z ťažby, obrábania a tvarovania, znehodnotené 

materiály), ktorej sa držiteľ, zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je povinný sa jej zbaviť.  

Pôvodcom odpadu je každý koho činnosťou odpad vzniká, ako aj ten kto vykonáva 

úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony, ktorými mení povahu alebo zloženie týchto odpadov. 

Pojem nakladanie s odpadmi zahŕňa ich zber, prepravu, zhodnocovanie, zneškodňovanie 

vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. Zber odpadov je činnosť, prostredníctvom 

ktorej sa odpad zhromažďuje, triedi alebo zmiešava za účelom jeho prepravy. Pod 

zhodnocovaním odpadov sa rozumejú činnosti, ktoré vedú k využitiu ich fyzikálnych, 

chemických a biologických vlastnosti, a ku ich recyklácii a druhotnému využitiu (napr. ako 

palivo, spätné získavanie, organických látok, kovov, anorganických látok, prečisťovanie 

oleja).  

Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie 

životného prostredia, alebo ohrozovanie zdravia ľudí (napr. skládky odpadov, ukladanie do 

povrchových nádrží, spaľovanie, zmiešavanie).  

Pod pojmom nebezpečné odpady zákon rozumie odpady, ktoré obsahujú aspoň jednu 

nebezpečnú vlastnosť, ktorou napr. môže byť výbušnosť, horľavosť, dráždivosť, leptavosť, 

karcinogénnosť, infekčnosť, mutagénnosť, toxicita.  

Fyzické a právnické osoby sú povinné nakladať s odpadmi v súlade so zákonom o 

odpadoch (vrátane povinností zakotvených v rozhodnutiach a povoleniach vydaných na 

základe tohto zákona) a zabezpečiť ochranu života a zdravia ľudí a životného prostredia. 

Zákon o odpadoch napr. zakazuje uloženie odpadu na inom mieste, ako na to určenom, 

zneškodniť odpad iným spôsobom ako v súlade so zákonom, vykonávať prepravu odpadov a 

skládkovanie odpadov v rozpore so zákonom a vykonávať zákonom stanovené činnosti bez 

súhlasu alebo v rozpore s ním.  
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Na vyvodenie zodpovednosti pri všetkých skutkových podstatách trestného činu 

neoprávneného nakladania s odpadmi Trestný zákon vyžaduje úmyselné zavinenie. Trestný 

čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť 

alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom (priamy úmysel), alebo vedel že svojim 

konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí bol s tým  

uzrozumený (nepriamy úmysel).  

Kto nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi  

predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Pod pojmom v malom rozsahu 

Trestný zákon rozumie sumu dosahujúcu najmenej 266 eur.  

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin vo 

väčšom rozsahu. Pod väčším rozsahom Trestný zákon rozumie sumu dosahujúcu najmenej 

2660 eur.  

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin v 

značnom rozsahu. Pod značným rozsahom sa rozumie suma dosahujúca najmenej 26 600 eur.  

Pri vyššie uvedených troch skutkových podstatách trestného činu neoprávneného 

nakladania s odpadmi, by trestný súd mohol odsúdiť páchateľa na podmienečný trest odňatia  

slobody.  

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin vo 

veľkom rozsahu. Pod veľkým rozsahom Trestný zákon rozumie sumu dosahujúcu najmenej 

133 000 eur. Pri tejto skutkovej podstate, by už súd nemohol odsúdiť páchateľa na 

podmienečný trest odňatia slobody.  

 

Literatúra :  
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Rizikové faktory zraniteľnosti 

 
 

L. Hegyi 

Slovenská zdravotnícka univerzita 

 

 

Súhrn 

 

Zraniteľné komunity sú skupiny obyvateľstva, ktoré z rôznych objektívnych 

a subjektívnych príčin nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, 

zamestnanosti a k ďalším oblastiam spoločenského života. Medzi znevýhodnené skupiny 

obyvateľov zaraďujeme napr. zdravotne postihnutých, nezamestnaných, bezdomovcov, deti 

a mládež zo sociálne slabých a neúplných rodín, seniorov a rómsku komunitu, žijúcu 

v separovaných a segregovaných osídleniach. 

 Rizikové faktory zraniteľnosti môžeme rozdeliť na neovplyvniteľné (etnická 

príslušnosť, vek, pohlavie) a ovplyvniteľné (chudoba, zdravie, vzdelanie). Nepriaznivé RF sa 

navzájom potenciujú a prehlbujú zraniteľnosť nositeľa. 

 

 

Kľúčové slová: zraniteľnosť, rizikové faktory zraniteľnosti, chudoba, zdravie, vzdelanie. 

 

 

Znevýhodnené, vulnerabilné, marginalizované alebo zraniteľné komunity sú skupiny 

obyvateľstva, ktoré z rôznych objektívnych a subjektívnych príčin nemajú rovnaký prístup 

k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti a k ďalším oblastiam spoločenského 

života. Medzi znevýhodnené skupiny obyvateľov zaraďujeme napr. zdravotne postihnutých, 

nezamestnaných, bezdomovcov, deti a mládež zo sociálne slabých a neúplných rodín, 

seniorov a rómsku komunitu, žijúcu v separovaných a segregovaných osídleniach. 

(MORICOVÁ, BARTOŠOVIČ, HEGYI, 2013). Byť súčasťou znevýhodnenej skupiny 

obyvateľstva znamená predovšetkým žiť v chudobe. 
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Z pohľadu Verejného zdravotníctva je významný nielen súčasný stav, ale aj 

odhadovaný vývoj. Kým u bezdomovcov sa očakáva len mierny nárast ich počtu, Vaňo 

odhaduje počet Rómov v roku 2020 na 515 000, t.j. 9,5 % populácie. S tým súvisí aj vývoj 

počtu nezamestnaných, pretože s nárastom počtu Rómov sa zvýši aj počet dlhodobo 

nezamestnaných. Zvlášť významný je ale očakávaný nárast podielu seniorov na celej 

populácii. Podľa údajov MZ SR (2011) bude podiel seniorov (vek 65+) v roku 2020 16,7 % 

celej populácie. 

 Rizikové faktory (RF) vulnerability môžeme rozdeliť na neovplyvniteľné 

a ovplyvniteľné. 

 

Tbl. 1: RF vulnerability 

Neovplyvniteľné RF Ovplyvniteľné RF 

Etnická príslušnosť Chudoba 

Vek Zdravie 

Pohlavie Vzdelanie 

 

 

1. Neovplyvniteľné RF 

a. Etnická príslušnosť. 

       Rómovia je súhrnné meno pre viacero etnických skupín a národností, ktoré 

majú spoločný pôvod, jazyk, spôsob života a kultúrne črty (Bartošovič, 2013). 

Problémovou skupinou obyvateľstva v SR ale i v Európskej únii sa stávajú pre 

chudobu, narušené zdravie a nízke vzdelanie. 

Stredná dĺžka života Rómov je kratšia ako u ostatného obyvateľstva. 

U mužov je rozdiel 7,5 rokov v neprospech rómskych mužov (stredná dĺžka života – 

ďalej SDŽ pri narodení u majoritných mužov je 69,9 rokov, u rómskych mužov 62,4 

rokov). U žien je rozdiel 6,6 rokov v neprospech rómskych žien (SDŽ pri narodení 

u majoritných žien je 78,2 rokov, u Rómok 71,6 rokov).  
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Zdravotný stav rómskej minority v SR, podobne ako v susedných krajinách je 

veľmi zlý. Rómovia predstavujú vysoko rizikovú skupinu obyvateľstva SR, ktorú 

ohrozuje obezita, diabetes, poruchy kardiovaskulárneho systému a niektoré druhy 

nádorov napr. karcinóm pľúc (Bartošovič, 2013). 

b.  Vek 

  Za seniorský vek považujeme vek nad 65 rokov. Starnutie populácie môžeme 

dokladovať na jej rastúcom podiele na celej populácii, na zvyšujúcom sa indexe starnutia 

(index starnutia = počet osôb 65+ na 100 detí vo veku 0 – 14 rokov) a narastajúcom 

priemernom veku obyvateľstva. 

 

Tbl. 2: Veková štruktúra obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín v SR - 2012 

vek počet Podiel v % 

0 - 14 830 576 15,35 

15 - 64 3 870 038 71,52 

65+ 710 222 13,13 

spolu 5 410 836 100,00 

Zdroj: ŠÚ SR, 2013 

 

Tbl. 3: Index starnutia v SR v rokoch 2002 - 2012 

 2002 2012 

Muži 46,50 63,16 

Ženy 80,80 109,07 

spolu 63,20 85,51 

Zdroj: ŠÚ SR, 2013 

 

Tbl. 4: Priemerný vek obyvateľov SR v rokoch 2002 - 2012 

 2002 2012 

Muži 34,90 37,68 

Ženy 38,00 40,87 

spolu 36,50 39,32 

Zdroj: ŠÚ SR, 2013 

 

 Nárast indexu starnutia a priemerného veku obyvateľstva spolu s očakávaným rastom 

nákladov na sociálnu a zdravotnú starostlivosť je veľkou výzvou pre súčasnú spoločnosť. 

 Perspektívne najzávažnejšou marginalizovanou, znevýhodnenou, resp. zraniteľnou 

skupinou sú jednoznačne seniori. Otázkou je, aká bude úroveň zdravotných a sociálnych 
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služieb pre túto skupinu obyvateľstva v nasledujúcom desaťročí, keď už dnes badáme najmä 

v zdravotných službách zreteľný pokles rozsahu, úrovne a ochote ich seniorom poskytovať 

oproti minulým rokom. (HEGYI, 2013). 

Zraniteľnosť seniorov spočíva v prítomnosti deficitu zdravotného a/alebo sociálneho 

na jednej strane a nedostatočnej, neprimeranej alebo nesprávnej reakcie spoločnosti na tento 

stav. K znevýhodneniu seniorov v spoločnosti prispievajú zvláštnosti ochorení vo vyššom 

veku, chronické ochorenia, chudoba a malá tolerancia spoločnosti voči seniorom (HEGYI, 

2013). 

c. Pohlavie 

 V programe WHO „Zdravie 21“ sa hovorí, že ženy žijú dlhšie ako muži, ale tieto roky 

naviac sú často spojené s chronickými chorobami, neschopnosťou a ťažkosťami nezávisle 

existovať najmä vo vekovej skupine najstarších starých ( t.j. ľudí vo veku 80 a viac rokov ). 

Závislosť má fyzickú, ekonomickú, psychologickú a sociálnu dimenziu, čo má silný 

negatívny dopad na kvalitu života veľmi starých ľudí. V tejto vekovej skupine ženy 

reprezentujú v súčasnosti 60 % - 64 %. Jednou z príčin rozdielov vo funkčnej schopnosti 

podľa pohlavia môže byť skutočnosť, že s úbytkom svalovej hmoty ženy padnú pod „kritický 

prah“ skôr ako muži.  Ženy mávajú nižší príjem a úspory ako muži, čo bude počas 

nasledujúcej dekády pravdepodobne pokračovať s dopadom na verejné výdavky a zdravie a 

kvalitu života žien (BADALÍK, HEGYI, 2000). 

Počet žien v populácii je vyšší než počet mužov, ženy sa dožívajú vyššieho veku. 

Taktiež očakávaná dĺžka života žien je vyššia než u mužov. 

Tbl. 5: Stredná dĺžka života pri narodení SR, 2002 – 2012 

 2002 2012 

Muži 69,77 72,47 

Ženy 77,57 79,45 

Zdroj: ŠÚ SR, 2013 
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Tab.6: Porovnanie očakávanej dĺžky života vo veku 60 rokov v období 2002-2005 v rôznych 

európskych štátoch 

Štát Muži  Ženy 

Dánsko 19 24 

Nórsko 20 24 

Švédsko 21 25 

Spojené kráľovstvo 19 23 

Nemecko 19 24 

SR 16 21 

ČR 17 21 

Poľsko 17 21 

Maďarsko 16 20 

Zdroj: WHO 

 

Stále pretrváva rozdiel v zamestnanosti žien a mužov. V roku 2004 bola zamestnanosť 

mužov 63,2 %, žien 50,9%. Miera zamestnanosti žien sa zvyšovala iba  vo vekovej skupine 

55-64 rokov pri pretrvávaní rodového rozdielu: v roku 2004 bola v tejto vekovej skupine 

zamestnanosť žien 12,6 %, mužov 43,8%. Vo všetkých odvetviach národného hospodárstva 

zaostávajú mzdy žien za mzdami mužov. V rokoch 2001 až 2005 bola hodinová mzda žien 

o 26 % nižšia oproti mužom. O niekoľko % menšie rozdiely v ohodnotení oproti mužom sú 

u vysokoškolsky vzdelaných žien. Predlžovanie veku odchodu do dôchodku a postupné 

zbližovanie dôchodkového veku mužov a žien sa v budúcnosti premietne do rastu 

zamestnanosti tejto vekovej skupiny (FILADELFIOVÁ, 2007). 

Miera rizika chudoby je vyššia u žien než u mužov. Podľa jednotlivých vekových 

skupín sa rodová disparita najvýraznejšie prejavila u 75-ročných a starších seniorov. Ženy vo 

veku 75 rokov a viac boli v niektorých rokoch zisťovania vystavené riziku chudoby troj- až 

štvornásobne častejšie ako muži v tom istom veku. 

Nižšia zamestnanosť a nižšie príjmy znamenajú pre ženy aj nižšie dôchodky.  

2. Ovplyvniteľné RF 

a. Chudoba 

Chudoba je mnohodimenzionálny jav. Ide o vynútený nedostatok aspoň v 3, resp. v 4 

z celkovo deviatich deprivačných položiek (1. nedoplatky, spojené s hypotékou alebo 
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nájomným, úhradou za energiu alebo splácaním nákupov, 2. schopnosť dovoliť si raz za 1 

rok ísť na týždeň dovolenky mimo domu, 3. schopnosť dovoliť si jesť jedlo s mäsom, 

kuraťom, rybou každý druhý deň, 4. schopnosť čeliť neočakávaným výdavkom vo výške 

sumy stanovenej ako mesačná národná hranica rizika chudoby za obdobie 

predchádzajúceho roka, 5. domácnosť si nemôže dovoliť telefón vrátane mobilného 

telefónu, 6. domácnosť si nemôže dovoliť farebný televízor, 7. domácnosť si nemôže 

dovoliť práčku, 8. domácnosť si nemôže dovoliť automobil, 9. schopnosť domácnosti si 

finančne dovoliť udržiavať doma primerané teplo (VLAČUHA, ŠKÁPIK, 2012). 

Dnes (2013) je hranica chudoby 315 € na osobu a mesiac, minimálna mzda 337 € 

a priemerný dôchodok 389 €. Pritom 50 % dôchodkov je hlboko pod týmto priemerom. 

Tab.7: Priemerná mesačná výška starobných sólo dôchodkov(v EUR) 

rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Dôchodok v 

EUR 

294,9 313,1 339,7 352,5 362,1 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2012 

Pre rozpočet domácnosti majú pre seniora pomerne veľký význam platby za zdravotnú 

starostlivosť. Nápadný je vzostup týchto výdavkov za 10 rokov: trojnásobný v skupine 60-74 

ročných a štvornásobný v skupine nad 75 rokov v absolútnych hodnotách ale i takmer dvoj-  

a trojnásobný vzostup v percentuálnom podiele čistých peňažných výdavkov (ŠÚ SR, 2012). 

Pozitívnym javom je, že príjmy sú vyššie než výdavky. 

Mladšie vekové skupiny boli rizikom chudoby ohrozené viac ako staršie ročníky 

(celkovo najohrozenejšou vekovou skupinou z hľadiska príjmovej chudoby boli osoby do 18 

rokov a nezamestnaní). 

Č iný 

Tab.8: Výdavky súhrnných domácností na zdravie v členení podľa veku prednostu domácnosti 

UU Obdobie/vek 

b 

    do  

44 rokov 

 

45-59 

rokov 

 

60-74 

rokov 

 

75+ 

rokov 

 

výdavky na 

osobu 

a rok (EUR) 

202011 

2006 

2001 

80 

58 

30 

101 

82 

42 

182 

157 

60 

232 

161 

53 
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Podiel na 

čistých 

peňažných 

výdavkoch v 

% 

202011 

2006 

          2001 

2,2 

1,8 

      1,3 

2,6 

2,4 

1,5 

 

4,3 

4,5 

2,3 

 

6,1 

5,0 

2,5 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, štatistika rodinných účtov 2001, 2006, 2011 

 

Ak v roku 2013 žije na pokraji spoločnosti (rozumej v chudobe) 28 % obyvateľstva, 

v roku 2020 to bude najmenej 35 % celého obyvateľstva. 

Chudoba súvisí s nezamestnanosťou a nízkym vzdelaním, ktoré znižuje možnosť nájsť 

si zamestnanie. Vzťah k rómskemu etniku je tu zrejmý. Chudoba zároveň úzko súvisí so 

zdravím.  

b. Zdravie 

Vzťah medzi chorobami, resp. úmrtnosťou a chudobou existuje vo všetkých krajinách, 

či už rozvojových, alebo vyspelých. V roku 1982 bol v USA uskutočnený jedinečný 

multifaktorový rizikový intervenčný experiment (MR – FIT), na ktorom sa zúčastnilo viac 

ako 300 000 mužov. Boli rozdelení do 12 tried podľa príjmu. Čim nižší bol príjem, tým 

vyššia bola štandardizovaná úmrtnosť. Úmrtnosť v skupine s najnižším príjmom bola 

dvakrát vyššia, než v skupine najbohatších (81 a 41 na 10 000)( SYME, 1996). 

 Ak porovnáme zraniteľné skupiny v našich podmienkach, nachádzame zreteľné 

rozdiely medzi majoritnou populáciou a zraniteľnými skupinami. Kým stredná dĺžka 

života pri narodení činí u majoritnej populácie 72,47 rokov pre mužov a 79,47 rokov pre 

ženy (2012), u Rómov je to len 62,4 rokov u mužov a 71,6 rokov u žien. Priemerné dožitie 

bezdomovcov sa udáva na 41 – 47 rokov. 

 Zdravie, akokoľvek patrí medzi ovplyvniteľné RF, úzko súvisí s chudobou, vzdelaním, 

ale i s etnickou príslušnosťou, vekom a pohlavím. 
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c. Vzdelanie  

 Vzdelanie je súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí a schopností, ktoré 

nadobudol jednotlivec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných 

a pracovných skúseností a zámerného vlastného sebavzdelávania (Wikipedia). 

Za desať rokov od sčítania v roku 2001 sa na Slovensku výrazne zmenila vzdelanostná 

úroveň spoločnosti v prospech obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. 

Potvrdzujú to údaje Štatistického úradu SR, prezentujúce výsledky Sčítania obyvateľov, 

domov a bytov 2011 o obyvateľstve podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Vyplýva z 

nich, že podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s najvyšším ukončeným vysokoškolským 

vzdelaním bakalárskym, magisterským, inžinierskym, doktorským a doktorandským spolu sa 

zvýšil zo 7,8 % (423 324) v roku 2001 na 13,8 % (747 968) v roku 2011. V medzicenzovom 

období 2001 - 2011 pribudli vysokoškolsky vzdelaní ľudia vo všetkých krajoch SR. Najvyššie 

podiely obyvateľov s ukončeným bakalárskym, magisterským, inžinierskym, doktorským a 

doktorandským vzdelaním spolu boli k 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, 

zaznamenané v Bratislavskom kraji (26,2 %, t. j. 157 678), v okrese Bratislava V (35,3 %, t. j 

39 257) a v obci Bratislava - Petržalka (35,9 %, t. j. 38 036). V šiestich obciach od 14 do 514 

obyvateľov v okresoch Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Medzilaborce si k rozhodujúcemu 

okamihu sčítania nikto z trvalo bývajúcich obyvateľov neuviedol, že má ukončené 

vysokoškolské vzdelanie (SODB 2011). 

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 1991 je vzdelanostná štruktúra Rómov nepriaznivá: 

76,7 % má základné vzdelanie (vrátane nedokončeného); 8 % učňovské vzdelanie bez 

maturity; 0,84 % úplné stredné vzdelanie; 0,13 % VŠ. Ale prieskum z roku 1990 zistil, že 56 

% mužov a 59 % žien nemá ukončené základné vzdelanie (triedy 1 – 9). Takmer žiadni 

Rómovia zo segregovaných osád nemajú ukončenú strednú školu (SODB 2011). 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Znalos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Denie
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=52508
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=52508
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Nízky stupeň vzdelania nachádzame u Rómov žijúcich v osadách a u časti 

bezdomovcov a nezamestnaných. Nedostatočné vzdelanie má teda súvislosť s etnikom, ale 

i s chudobou a chatrným zdravím. Nepriaznivé rizikové faktory sa navzájom potenciujú 

a prehlbujú zraniteľnosť nositeľa. 
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Recenzný posudok 
 
Cyril Klement, Roman Mezencev, Jiří Bajgar: Biologické a chemické zbrane. 
Pripravenosť a odpoveď. Banská Bystrica: PRO, 2013, s. 781, ISBN 978-80-89057-43-6 
 
  

Komplexne pojatá publikácia je napísaná na 781 stranách, s bohatou bibliografiou, 61 

tabuľkami a 106 obrázkami a schémami. Rozsiahla príloha obsahuje Vybranú terminológiu 

biologických a chemických zbraní a veľmi komplexne zhromaždené Vybrané súvisiace 

dokumenty. Ako bonus sa dá označiť skvelé technické spracovanie na výbornom lesklom 

papieri, na ktorom vyniknú farebné fotografie. 

 Medzinárodne zložený autorský kolektív -  doc. MUDr. Cyril Klement, CSc. (SR), 

doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc. (ČR), a RNDr. Roman Mezencev, PhD, MSc. (USA) 

predstavuje kolekciu špičkových odborníkov v prejednávanej problematike. Autorský 

kolektív dopĺňa ďalších 8 významných odborníkov z domáceho prostredia – Mgr. Soňa 

Feiková, PhD, RNDr. Renáta Kissová, PhD, RNDr, Hana Kubátová, PhD, Ing. Igor Kucer, 

PhD, RNDr. Lucia Maďarová, PhD, doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc., MUDr. Darina 

Sedláková, MPH a RNDr. Peter Sirági. 

 Vlastný obsah publikácie je členený na kapitoly Biologické zbrane a bioterorizmus 

ako výzva pre verejné zdravotníctvo, Multilaterálne prístupy riešenia hrozby šírenia zbraní 

hromadného ničenia, História biologickej vojny a bioterorizmu, Biologické zbrane – 

technológia, výroba, účinky a spôsoby použitia, ochrana proti biologickým zbraniam, 

Biosafety a biosecurity z pohľadu BWC, Mikrobiológia, epidemiológia a terapia vybraných 

ochorení, prichádzajúcich do úvahy ako biologické zbrane, Bojové otravné látky, používané 

ako náplne chemických zbraní. 

 Z pohľadu klinika je mimoriadne dobre spracovaná kapitola o mikrobiológii, 

epidemiológii a terapii vybraných ochorení, prichádzajúcich do úvahy ako biologické zbrane. 

Nemenej zaujímavá je i kapitola o histórii biologickej vojny. 
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 Aktuálnosť predkladanej publikácie je nesporná. Dosvedčuje to nedávne použitie 

bojových chemických látok v občianskej vojne v Sýrii, ale i možnosť náhodného zavlečenia 

infekčných ochorení s vysokou úmrtnosťou na naše územie turistickými cestami. Napokon 

najpresvedčivejším dôkazom aktuálnosti problematiky je tohoročné udelenie Nobelovej ceny 

za mier Organizácii pre zákaz chemických zbraní. 

 Publikácia sa dá označiť za mimoriadne významnú z pohľadu Verejného zdravotníctva 

ale i štátnej správy. 

 

 

      Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. 

     Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 
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