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Fakulta verejného zdravotníctva SZU dnes a zajtra 

 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava je jedinou fakultou v SR, ktorá 

sa venuje študijnému programu Verejné zdravotníctvo. Pracuje v podmienkach súťaže 

s viacerými univerzitami a fakultami, ktoré tento študijný program poskytujú ako jeden 

z viacerých študijných programov. FVZ uvedomujúc si túto skutočnosť považuje za 

rozhodujúci perspektívny cieľ svojej činnosti pripraviť svojich poslucháčov, aby bez 

problémov našli zodpovedajúce uplatnenie na trhu práce. Je predpoklad, že v budúcom 

období bude klesať záujem o externé štúdium a naopak stúpať záujem o denné štúdium. 

Fakulta verejného zdravotníctva sa zameriava na kvalitu pedagogického 

procesu, zvýšenú publikačnú aktivitu a na riešenie vedeckých projektov. 

Na fakulte sa realizuje výučba v  akreditovanom študijnom programe 7.4.2 

Verejné zdravotníctvo v bakalárskom a magisterskom stupni. V bakalárskom stupni 

v dennej a v externej forme štúdia prebieha výučba vo všetkých troch ročníkoch. 

V magisterskom stupni prebieha výučba v obidvoch ročníkoch aj dennej formy aj 

externej formy štúdia. Ťažiskom najmä v magisterskom študijnom programe je 

zabezpečiť získavanie praktických vedomostí, zručností a návykov potrebných pre 

výkon práce vo verejnom zdravotníctve. Týmto princípom sa musia prispôsobiť všetky 

zložky zabezpečujúce pedagogický proces. V odbore verejné zdravotníctvo možno na 

fakulte začať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov. 

Na FVZ  prebieha ďalšie vzdelávanie v  špecializačných odboroch podľa 

Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností: 
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v zdravotníckom  povolaní LEKÁR 

Verejné zdravotníctvo 

Epidemiológia 

v zdravotníckom povolaní VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK   

Zdravie pri práci 

vo všetkých zdravotníckych povolaniach  - po získaní II. stupňa VŠ vzdelania 

Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health 

 

Snahou vedenia FVZ je rozšíriť spektrum špecializačných odborov 

o preventívne pracovné lekárstvo, hygienu životného prostredia, hygienu výživy, 

výchovu k zdraviu. 

Okrem toho sa črtá možnosť etablovania špecializačného  odboru Odborník na 

riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health v Českej republike. 

V rámci ďalšieho vzdelávania realizuje Fakulta verejného zdravotníctva 

vzdelávacie akcie, ktorých sa zúčastnili stovky poslucháčov s výbornou spätnou 

reakciou na ich priebeh a náplň. 

V doktorandskom štúdiu študuje na fakulte 73 doktorandov, z toho je 9 v dennej 

forme štúdia. 

Veľmi dôležitou oblasťou činnosti fakulty je vedecko- výskumná činnosť, ktorá 

sa zameriava na riešenie  aktuálnych problémov preventívnej a klinickej medicíny v 

záujme zlepšenia zdravia a kvality života. V súčasnom období sa rieši 5 projektov 

v rámci 7. rámcového programu EÚ, 4 projekty v rámci ASFEU, 2 projekty APVV  a  3 

projekty MZ SR.  

Z pomerne rozsiahlej vedecko-výskumnej činnosti vyplýva aj veľmi bohatá 

publikačná aktivita, ktorá pri predchádzajúcej akreditácii bola hodnotená ako B plus.  
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Predpoklad je, že v tomto  akreditačnom období nielen, že obhájime takéto hodnotenie, 

ale dosiahneme ešte aj lepšie.  

        Fakulta verejného zdravotníctva organizuje v rámci kontinuálneho vzdelávania 

vedecké podujatia: 

       Slovenský vakcinologický kongres, ktorého organizátorom je Slovenská 

epidemiologická a vakcinologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (SEVS 

SLS) v spolupráci s Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v 

Bratislave, Slovenskou pediatrickou spoločnosťou, Slovenskou infektologickou 

spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva, 

Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine, Lekárskou fakultou 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Úradom pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou a Vydavateľstvom SAMEDI, s.r.o.  

       Odborné konferencie národných referenčných centier pre surveillance 

infekčných chorôb v SR v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva. Ďalšími 

spoluorganizátormi podujatia sú: Slovenská epidemiologická a vakcinologická 

spoločnosť a Úrad  verejného  zdravotníctva  SR.  

       Fakultné konferencie ŠVOČ Fakulty verejného zdravotníctva SZU ako súčasť  

Univerzitných konferencií študentskej vedecko-odbornej činnosti.  

             Fórum verejného zdravotníctva, ktoré si buduje tradíciu  vo verejnom 

zdravotníctve  a pripravuje sa už 3. ročník tohto odborného podujatia na pôde MZ SR. 

Ďalšou významnou udalosťou  na fakulte bolo aj oživenie činnosti  

internetového časopisu Verejné zdravotníctvo a výmena redakčnej rady s novým 

predsedom prof. MUDr. Hegyim, DrSc.  
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Obnovila sa tak možnosť  publikovania nových poznatkov z oblasti verejného 

zdravotníctva pre našich zamestnancov, ako aj pre širokú verejno-zdravotnícku 

spoločnosť.  

 V úvodníku aktuálneho čísla som si dovolila v krátkosti zhrnúť podstatné, čo sa  

na Fakulte verejného zdravotníctva  udialo  v predchádzajúcom období a súčasne 

načrtnúť ďalšie úlohy, ciele a perspektívy. Predpokladám, že budeme pokračovať 

v nastúpenom trende a vysoko položenú latku  sa nám podarí ešte aj prekročiť. 

 

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

                             Dekan FVZ SZU 
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SÚHRN 

Chemické látky a zmesi sa stali neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného 

života v životnom prostredí i na pracoviskách. Ich využiteľnosť v praxi má svoje 

benefity, ale rovnako aj negatíva. Z hľadiska ochrany zdravia pred negatívnymi 

účinkami chemických látok a zmesí má význam poznanie ich vlastností, účinkov 

a najmä prevencia – preventívne opatrenia. Práca v zdravotníctve vôbec nie je 

výnimkou a patrí medzi vysoko rizikové povolania.  

 

Cieľ: vykonať analýzu/hodnotenie zdravotných rizík z pracovnej expozície 

inhalačnému anestetiku – sevoflurán u pracovníkov operačných sál.  

 

Materiál a metódy: Analytická štúdia bola vykonaná u zdravotníckych pracovníkov 

exponovaných sevofluránu vo vybraných zdravotníckych pracoviskách (sledované 

súbory). Kontrolný súbor tvorili respondenti (zdravotnícki pracovníci – mimo expozície 

sevofluránu). Boli vykonané objektivizácie sevofluránu, cytogenetická analýza 

leukocytov periférnej krvi (metóda CAPL), dotazníková metóda.  
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Výsledky boli spracované a štatisticky vyhodnotené programom STATCALC EpiInfo 

Version 5; Microsoft Excel; aritmetický priemer, smerodajná odchýlka, medián, 

štatistický test významnosti, ANOVA test. 

 

Výsledky: Z vykonaných objektivizácií sevofluránu v pracovnom ovzduší operačných 

sál, praktických poznatkov a vykonaných analýz sú prezentované výsledky expozície 

zamestnancov vybranému chemickému faktoru – sevoflurán vo vybraných 

zdravotníckych zariadeniach a výsledky analýz cytogenetického vyšetrenia lymfocytov 

periférnej krvi v exponovanom súbore a kontrolnom neexponovanom súbore. Pri 

analýze výsledkov objektivizácií väčšina (85 %) nameraných expozičných koncentrácií 

sevofluránu prekračovala priemerný NPEL pre sevoflurán  s maximom nameranej 

expozície 483,9 mg.m–3 u profesie lekár – anesteziológ a 448 mg.m–3 u profesie 

anesteziologická sestra. Analýzami bolo zistené štatisticky významné zvýšenie 

frekvencie aberantných buniek u exponovaných súborov sevofluránu oproti 

neexponovanému kontrolnému súboru (P<0,001) pre obe analyzované profesie. 

 

Diskusia: Z výsledkov práce/štúdie vyplýva, že zamestnanci sú exponovaní 

nadlimitným koncentráciám chemického faktoru – sevoflurán, pričom súčasne sú vo 

vysokom riziku genotoxického účinku tohto inhalačného anestetika.  

 

Záver: Návrh technických a organizačných opatrení pre zamestnávateľa na zníženie 

zdravotných rizík a náčrt možných algoritmov postupu na realizáciu intervencií na 

rôznych úrovniach pre praktické využitie. 
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Kľúčové slová: chemické látky/faktory, inhalačné anestetiká, sevoflurán, 

mikroklimatické podmienky, expozícia, zdravotné riziko. 

ÚVOD  

Štúdia/práca je  sondou do pracovného prostredia zdravotníckych pracovníkov (členov 

operačných tímov zdravotníckych zariadení) a úvahou o potenciálnych rizikách 

inhalačných anestetík pri nízkych dávkach, ale dlhodobej expozícii pracovníkov 

operačných sál. 

Chemické faktory môžu vážne ohroziť alebo poškodiť zdravie svojimi účinkami, ale 

spôsobiť aj smrť. Medzi veľmi nebezpečné chemické faktory patria tie, ktorých účinok 

sa prejaví latentne až po niekoľkoročnej expozícii najmä vzhľadom k ich 

karcinogénnym a mutagénnym vlastnostiam. Samozrejme zabúdať by sa nemalo ani na 

látky s teratogénnymi účinkami. 

Správanie sa chemickej látky v organizme od okamihu jej vstrebania z vonkajšieho 

prostredia až po jej  biotransformáciu a vylúčenie z organizmu zahŕňa procesy: 

absorpcia, transport, distribúcia, redistribúcia, biotransformácia a vylučovanie, prípadne 

reabsorbcia chemickej látky. Vznik ochorenia z expozície chemickým faktorom je pod-

mienený faktormi práce a pracovného prostredia, individuálnymi danosťami 

pracovníka, ale aj vplyvom fyzikálno-chemických vlastností chemických faktorov, 

vrátane ich toxikologických účinkov.  

V tejto práci sme sa venovali halogenovaným inhalačným anestetikám, predovšetkým 

sevoranu, ako najčastejšie používanému inhalačnému anestetiku v operačných sálach 

zdravotníckych zariadení, so skúmaním jeho zdravotných účinkov u personálu 

operačných sál vo vzťahu k vykonaným objektivizáciám sevofluránu, genotoxické 

účinky nevynímajúc. 
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MATERIÁL  A METÓDY 

Hodnotenie genotoxického rizika z expozície sevofluránu bolo vykonané v dvoch 

súboroch respondentov - skupinu exponovanú sevofluránu tvorilo 247 zdravotníckych 

pracovníkov (lekári, anesteziológovia a anesteziologické sestry) zo 6 nemocníc na 

Strednom Slovensku; z tohto počtu bolo 63 osôb z vybraného zdravotníckeho zariadenia 

Univerzitná nemocnica Martin (UNM); kontrolnú skupinu zdravotníckych pracovníkov 

neexponovaných sevofluránu tvorilo 250 osôb; z tohto počtu kontrolnú skupinu 

k vybranej exponovanej skupine (UNM) tvorilo 68 osôb neexponovaných. 

Pre hodnotenie expozície zdravotníckych pracovníkov operačných sál sevofluránu 

a jeho účinku  na ich zdravie boli použité metódy: 

- Metóda stanovenia sevofluránu v pracovnom ovzduší 

- Cytogenetické vyšetrenia  

- Osobná a pracovná anamnéza 

- Opis pracovných podmienok a práce 

- Štatistické metódy spracovania 

 

V nasledovnej tabuľke uvádzame prehľad najvyššie prípustných expozičných limitov 

(priemerný, krátkodobý) pre jednotlivé inhalačné anestetiká, stanovené v legislatíve 

Slovenskej republiky. 
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Tab. č.1 : Najvyššie prípustný expozičný limit - priemerný a krátkodobý stanovený pre 
inhalačné anestetiká 
 

 

 

VÝSLEDKY 

Z analýz spotreby sevofluránu pre jednotlivé operačné sály sme dospeli k záveru, že 

najčastejšie používaným anestetikom pri celkovej anestézii pacienta po roku 2000 je 

sevoflurán. S ohľadom na túto skutočnosť, sme sa venovali hlavne problematike 

expozície pracovníkov sevofluránu – objektivizácii expozície v pracovnom prostredí 

operačných sál vybraných profesií a možným genotoxickým účinkom. 

Objektivizácie expozície sevofluránu boli vykonané na 7 pracoviskách – operačných 

sálach osobným monitoringom u štyroch profesií – lekár anesteziológ, lekár operatér, 

anesteziologická sestra a inštrumentárka.  

 

Výsledky objektivizácie sevofluránu 

Základná charakteristika pracovného prostredia : 

V šiestich objektivizovaných operačných sálach pre vedenie inhalačnej anestézy 

u pacienta sa používal anesteziologický prístroj KION. Vetranie zabezpečené len 

dverami na chodbu, cez umyváreň a prípravu pacienta, príp. oknom. Lokálne odsávanie 

nezabezpečené, príp. zabudovaná vzduchotechnika bola nefunkčná. 
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V jednej operačnej sále (pracovisko 5) sa používal anesteziologický prístroj Cheiron. 

Vetranie dverami; plazmová klimatizačná jednotka Coolplasmaair. Lokálne odsávanie -

zabudované v systéme anesteziologického prístroja Cheiron. 

V nasledujúcom grafe sú prezentované výsledky objektivizácií expozície sevofluránu 

jednotlivých členov operačných tímov podľa profesií (inštrumentárka, lekár – operatér, 

anesteziologická sestra, lekár anesteziológ). 

 

 
 
Graf 1 : Výsledky objektivizácie expozície sevofluránu na vybraných operačných sálach 
a porovnanie s NPEL (priemerný a krátkodobý) 
 

Z grafického vyhodnotenia nameraných hodnôt sevofluránu osobným 

monitoringom v pracovnom ovzduší jednotlivých pracovísk operačných sál v dýchacej 

zóne pracovníkov je zrejmé prekročenie najvyššie prípustného expozičného limitu 

(NPEL) stanoveného pre sevoflurán a to takmer u všetkých profesií na všetkých 

meraných miestach. Na pracovisku 4 nebolo z praktických dôvodov možné vykonať 

osobný odber u profesie inštrumentárka a chirurg operatér. Nakoľko sa jednalo o 

objemovo malý priestor a jedno operačné pole detského pacienta, možno korelovať 

výsledky získané objektivizáciou expozície sevofluránu anesteziologickej sestry a 

anesteziológa za takmer identické s neobjektivizovanými profesiami. 
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U operatéra možno predpokladať ešte vyššie hodnoty expozície, vzhľadom k tomu, že 

sa nachádzal bezprostredne nad pacientom vydychujúcim inhalačné anestetikum.  

Operačná sála 5 je plošne aj objemovo najväčšia zo všetkých kontrolovaných 

operačných sál. Anesteziologický prístroj má zabudované lokálne odsávanie s priamym 

vývodom odsávaného vzduchu na fasádu objektu. Napriek tomu u anesteziologickej 

sestry hodnoty koncentrácie objektivizovaného sevofluranu v pracovnom ovzduší 

prekročili NPEL – priemerný.  

V profesii anesteziológ bola nameraná hodnota sevofluránu od 64,2 – 483,9 mg.m–3 

(priemerná hodnota 182,49 mg.m–3), pričom priemerný NPEL pre sevoflurán bol 

prekročený o 102,49 mg.m–3 a krátkodobý NPEL pre sevoflurán o 12,49 mg.m–3. 

Najnižšia expozícia sevofluránu bola zistená u anesteziológov na pracovisku 5. Všetky 

ostatné namerané výsledky na jednotlivých operačných sálach v tejto profesii boli 

prekročené. Najvyššia expozícia bola na malej operačnej sále pracoviska 4, kde 

namerané hodnoty prekročili priemerný NPEL pre sevoflurán o 403,9 mg.m–3. 

V profesii anesteziologická sestra bola priemerná hodnota expozície sevofluránu 196,89 

mg.m–3 (100,00 – 448,00 mg.m–3). Všetky namerané hodnoty sevofluránu pri osobnom 

monitoringu na jednotlivých operačných sálach v tejto profesii boli prekročené. 

Najvyššia expozícia bola na malej operačnej sále – pracovisko 4. 

V profesii inštrumentárka bola zistená priemerná hodnota expozície sevofluránu 119,83 

mg.m–3 (57,5 – 231,3 mg.m–3). Najvyššia nameraná expozícia sevofluránu bola v 

operačnej sále pracoviska 3.  

V profesii chirurg operatér bola zistená priemerná hodnota expozície sevofluránu 

121,75 mg.m–3 (73,7 – 264,3 mg.m–3). Najvyššia expozícia z nameraných hodnôt bola 

vo veľkej operačnej sále pracoviska 3.  
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Ak by sme uvažovali o skutočne najvyššej pracovnej expozícii sevofluránu v profesii 

inštrumentárka a chirurg operatér, potom by s najväčšou pravdepodobnosťou bola na 

pracovisku 4. 

 

Biologický monitoring, výsledky genotoxických vyšetrení  

Na základe predpokladaných negatívnych zdravotných účinkov z pracovnej expozície 

sevofluránu u osôb vystavených expozícii v pracovnom prostredí dlhodobo, 

v expozičných dávkach nižších, ako sú dávky počas anestézie u pacientov 

a v nepriaznivých pracovných podmienkach (nedostatočná nútená výmena vzduchu, 

nevhodné mikroklimatické podmienky, nadmerná fyzická záťaž, nadmerná psychická 

záťaž, atď.), bol biologický monitoring genotoxického rizika z profesionálnej expozície 

sevofluránu realizovaný u profesijných skupín – anesteziológ lekár a anesteziologická 

sestra. 

V rámci skúmania genotoxického rizika u vybranej vzorky zdravotníckych pracovníkov 

exponovaných sevofluránu boli cytogenetické vyšetrenia zamerané na sledovanie:  

• % aberantných buniek (celkové CHA),  

• hyperdiploidných mitóz,  

• polyploidných mitóz (CHSA typ – chromozómový),  

• zlomov a výmen sesterských chromatíd (CHTA typ – chromatidový).  

 

Cytogenetické vyšetrenia v profesii anesteziologická sestra a anesteziológ – lekár boli 

vykonané v 6 zdravotníckych zariadeniach/operačných sálach na Slovensku. Z analýz 

vyplýva, že priemerný počet chromozómových aberácií v sledovanom súbore bol 2,34 ± 

1,29 % z celkového počtu 247 vyšetrených vzoriek.  
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V kontrolnom súbore bol zistený priemerný počet chromozómových aberácií 1,19 ± 

0,91 %. U anesteziologických pracovníkov bol významne vyšší výskyt celkových 

chromozómových aberácií (CHA) a aberácií chromozómového typu (CHSA) vyjadrený 

v percentách v porovnaní s kontrolou (P < 0,001).  

Analýzami výsledkov genotoxického rizika/účinku u anesteziologických pracovníkov 

exponovaných sevofluránu vo vybranej nemocnici bolo zistený priemerný počet 

chromozómových aberácií v sledovanom vybranom súbore (N 63) 2,51 ± 1,42 %, v 

kontrolnom súbore (N 68) bol priemerný počet chromozómových aberácií 1,16 ± 0,79 

%. Rozdiel medzi exponovanou a kontrolnou skupinou  je štatisticky významný 

(P<0,001).  

Štatistickou analýzou neboli zistené štatisticky významné rozdiely zvýšeného počtu 

aberantných buniek účinkom sevofluránu vplyvom iných faktorov/v kombinácii 

s fajčením, RTG vyšetrením, užívaním antibiotík a analgetík, požívaním alkoholu, či 

negatívnou genetickou záťažou v rodine (P > 0,05).  

V sledovanej skupine zdravotníckych pracovníkov operačných sál bola zistená 

štatisticky významná závislosť medzi profesionálnou expozíciou sevofluránu a ďalšími 

zdravotnými účinkami: 

- subjektívne príznaky - bolesť hlavy, podráždenosť, únava, celková vyčerpanosť, 

poruchy rovnováhy,  

- riziková gravidita, predčasné pôrody a spontánne potraty u žien v profesii 

lekárka anesteziologička a anesteziologická sestra.  

DISKUSIA  

Pri výkone povolania sú zdravotnícki pracovníci vystavovaní expozícii viacerým  

chemickým faktorom, často s karcinogénnym, mutagénnym, prípadne aj teratogénnym 
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účinkom. V súčasnosti možno medzi takéto rizikové faktory zaradiť aj halogenované 

inhalačné anestetiká. Do roku 2000 bol najčastejšie používaným inhalačným 

anestetikom halotan, pre jeho nepriaznivé účinky (najmä hepatotoxicita) bol postupne 

nahradený inými anestetikami, určenými pre celkovú inhalačnú anestéziu – sevoflurán, 

izoflurán, desflurán, a ďalšie. Do tohto obdobia neboli dostupné relevantné údaje o ich 

vlastnostiach a účinkoch pri profesionálnych expozíciach nízkym dávkam a dlhodobo. 

Informácie boli a sú významné z pohľadu benefitov pre pacienta (rýchly nástup 

anestetických účinkov, rýchle odbúravanie/vylučovanie z organizmu, často bez 

významnejších metabolických zmien v tele pacienta a zdravotných komplikácií po 

ukončení anestézie, atď.). 

Výsledky objektivizácie sevofluránu v pracovnom ovzduší z hľadiska porovnateľných 

pracovných podmienok - t.j. pracovisko bez NVV (nútenej výmeny vzduchu) - 

korelácia na Slovensku ani v zahraničí nebola zistená. Hodnoty sevefluránu  

v pracovnom ovzduší operačných sál s NVV boli namerané podľa dostupných 

publikovaných údajov v rozpätí 0,02 -14,4 ppm, pričom môžu byť významné denné 

expozície personálu. 

Štúdie dlhodobých expozícií preukázali genotoxické účinky u osôb pracovne 

vystavených fluránom. Tieto štúdie zvyšujú obavy ohľadom genotoxického potenciálu 

fluránov. Niektoré štúdie preukázali, že dlhodobá expozícia stopovým množstvám 

anestetických plynov poškodzuje zdravie personálu operačných sál, pričom najviac sú 

exponovaní lekári - anesteziológovia, anesteziologické sestry, operatéri, inštrumentárky. 

S uvedenou konštatáciou korelujú výsledky našich analýz objektivizácií expozície 

zdravotníckych pracovníkov, pracujúcich v operačných sálach, sevofluránu a výsledky 

biologického monitoringu so zameraním na genotoxické zmeny periférnych lymfocytov 
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u týchto pracovníkov. Skúmaním vzťahu expozície zdravotníckych pracovníkov 

v operačných sálach sevofluránu a jeho účinkov na ich zdravie sme zistili, že pri 

pracovnej expozícii sevofluránu pri hodnotách vyšších, ako je stanovený priemerný 

najvyššie prípustný expozičný limit, je genotoxický účinok sevofluránu reálny, 

s vysokou štatistickou významnosťou (P < 0,001).  

Iné účinky inhalačných anestetík pri pracovnej expozícii zdravotníckych pracovníkov 

môžu byť podľa autorov Saber et al., 2009; Malekirad et al. 2005, reprodukčné, 

neurologické, hematologické, imunologické, hepatálne a renálne. Podľa autorov Saber 

et al., 2009, z reprodukčných účinkov boli pozorované najmä spontánne potraty, 

predčasne narodené deti, rizikové tehotenstvá v ich skúmanom súbore. 

V našej sledovanej skupine zdravotníckych pracovníkov operačných sál bola zistená 

štatisticky významná závislosť medzi profesionálnou expozíciou sevofluránu a 

zdravotnými účinkami. Častejšie a vo vyššom počte sa vyskytovali subjektívne príznaky 

(bolesť hlavy, podráždenosť, únava, celková vyčerpanosť, poruchy rovnováhy) a to 

najmä po pracovnej dobe a na konci týždňa. Významný rozdiel bol aj vo výskyte 

rizikovej gravidity, predčasných pôrodov a spontánnych potratov v profesii lekárka 

anesteziologička a anesteziologická sestra.  

ODPORÚČANIA  PRE  PRAX 

- riešiť výstavbu operačných sál so zohľadnením základných stavebno – technických 

podmienok a požiadaviek, 

- navrhnúť a realizovať vhodnú a účinnú vzduchotechniku,  

- vytvárať zdravé a zdravie podporujúce pracovné podmienky,  

- vykonávať pravidelnú identifikáciu, objektivizáciu a hodnotenie rizikových 

faktorov pracovného prostredia,  
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- udržiavať anesteziologické prístroje a ich súčasti v dobrom technickom stave,  

- dodržiavať správne postupy vedenia inhalačnej anestézie pred a počas operácie, 

- zabezpečiť pre zamestnancov dostatočné množstvo vhodných OOPP, 

- realizovať účinné organizačné opatrenia, 

- vykonávať u zamestnancov sofistikované lekárske preventívne prehliadky,  

- zaradiť vykonávané práce s expozíciou sevofluránu v jednotlivých profesiách do 3. 

kategórie rizikových prác,  

- zabezpečiť vhodnú edukáciu zamestnávateľov a zamestnancov.  

Nakoľko problematika expozície inhalačným anestetikám je veľmi závažná, bolo by 

vhodné a potrebné pokračovať ďalej vo výskume nielen na jednom pracovisku, ale aj 

v rámci Slovenska.  

ZÁVER 

Práca v zdravotníckych povolaniach, ako sa javí, vôbec nie je jednoduchá 

a bezproblémová. Na základe našich skúmaní a analýz možno konštatovať, že je aj 

vysoko riziková z hľadiska vplyvov práce, pracovného prostredia, vlastností a účinkov 

chemických látok, s ktorými zdravotníci pracujú, resp. sú nimi pri práci exponovaní.  

Touto prácou sme sa chceli zamyslieť nad úskaliami pracovného prostredia, najmä 

profesionálnej expozície sevofluránu, ako najčastejšie používanému inhalačnému 

anestetiku v operačných sálach pre jeho benefity voči pacientom, a jeho vplyvu na 

zdravotníckych pracovníkov – členov operačných tímov. Súčasne sme chceli podnietiť 

ďalších nasledovateľov v skúmaní problematiky inhalačných anestetík z hľadiska 

verejného zdravotníctva, ochrany a podpory zdravia pri práci. 

Problematika halogénovaných inhalačných anestetík bola a je na pracoviskách 

operačných sál dosť podceňovaná. V tejto fáze výskumu, resp. práce  sme sa zamerali 
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skôr na otvorenie diskusie k tejto problematike s prezentovaním výsledkov 

objektivizácií a zdravotných/genotoxických účinkov. 
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ABSTRAKT  

Úloha húb v etiológii chronickej rinosinusitídy (CRS) zostáva nejasná, napriek 

relatívne intenzívnemu výskumu v posledných desaťročiach. Hubové elementy je 

možné detegovať v nose a prínosových dutinách prakticky všetkých pacientov s CRS 

rovnako, ako sú prítomné aj u zdravých jedincov. O mechanizmoch účinku hubových 

čiastočiek na sliznicu horných dýchacích ciest u citlivých osôb existuje v súčasnosti 

viacero teórií.  Stále sú však nevyhnutné ďalšie štúdie objasňujúce prípadné patogénne 

pôsobenie húb pri vzniku a rozvoji CRS, ktorých hubových organizmov (ak vôbec) sa 

to týka a čo konkrétne charakterizuje imunologickú odpoveď pacienta na hubové 

elementy. Pri chýbajúcich presvedčivých objektívnych imunologických parametroch 

a klinickom zlepšení stavu CRS po antifungálnej liečbe nemôžeme teda jednoznačne 

vyhlásiť huby za etiologický (spolu)agens CRS. V každom prípade je z hľadiska 

verejného zdravia nutné sledovať možné zdroje a spôsoby nežiaducej kolonizácie 

sínusov jedincov mikroskopickými hubami pri ich neštandardnom výskyte v životnom 

prostredí ako rizikového faktora pre predisponovaných k ochoreniu CRS. 

 

Kľúčové slová  

hubové čiastočky, horné dýchacie cesty, alergie, hubové toxikanty, obytné prostredie. 
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Úvod 

 

Chronická rinosinusitída (CRS) je zápalové ochorenie nosa a prínosových dutín 

charakterizované prítomnosťou rôznorodých znakov (nosová obštrukcia, výtok z nosa, 

bolesti v oblasti tváre, porucha čuchu) a rinoendoskopickým nálezom, resp. pre 

ochorenie typickým CT nálezom. Infekcia sa do prínosových dutín dostáva spravidla 

cez nosovú dutinu, ide o rinogénnu infekciu, preto sa dnes už skôr používa pojem 

rinosinusitída, nielen sinusitída (1). Chronická rinosinusitída najčastejšie vzniká ako 

následok opakovaných akútnych zápalov a anatomickej predispozície (2). Symptómy 

nie sú také búrlivé ako pri akútnej rinosinusitíde, ale svojou nástojčivosťou výrazne 

znižujú kvalitu života pacienta a sú v podstate podobné. O CRS hovoríme, ak ochorenie 

trvá viac ako 6 týždňov. Bakteriálna CRS sa podieľa na celkovom počte pacientov 

najvýraznejšie. Významnú, ale stále nevyjasnenú úlohu však zohrávajú aj huby. 

Katzenstein (3) v roku 1983 identifikoval neinvazívny Aspergilus sp. v tzv. alergickom 

mucíne u pacientov s nosovou polypózou. Ponikau (4) neskôr zdokonalil techniku 

odberu biologického materiálu a identifikácie. Ich práca a výsledky stimulovali 

rozsiahlu diskusiu o definícii, prevalencii a patomechanizmoch alergickej fungálnej 

rinosinusitídy. 

Práca v tomto štádiu rozpracovania nebola mienená ako prípadová štúdia - išlo 

len o jednoduchý skríning výskytu rôznych húb u pacientov s CRS, pričom sa vyšetrili 

aj ľudia bez tejto Dg. a u každého vyšetreného aj jeho obytné prostredie. K štatistickej 

významnosti sa teda zatiaľ nevieme vyjadriť. Príspevok považujeme za krátku 

informáciu. Výsledky sú tiež uvádzané ako súhrnné zistenia, preto je udané len pomerné 

zastúpenie rôznych hubových druhov v celom vyšetrovanom súbore probandov, takže 
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jednoriadková tabuľka sa nám nezdala byť veľmi efektná. Štúdia je súčasťou 

pripravovanej doktorandskej práce, takže spracovávanie výsledkov sa postupne rozvíja. 

 

Materiál a metódy 

V rokoch 2006 až 2010 sme vyšetrili 65-členný súbor pacientov s CRS a nosovou 

polypózou. Všetci pacienti boli vyšetrovaní na ORL klinickom pracovisku (BA, NR). 

Súbor vyšetrovaných sme rozdelili na tri skupiny. Prvú skupinu tvorili pacienti s CRS 

a klinickým nálezom nosových polypov. Zaradili sme do nej mužov aj ženy bez ďalších 

obmedzení. Všetci pacienti prvej skupiny podstúpili v tomto období chirurgickú liečbu, 

počas ktorej sa realizoval odber biologického materiálu. Druhú skupinu tvorili pacienti 

s chronickou nosovou obštrukciou a zároveň s imunologicky dokázanou alergickou 

rinosinusitídou. Tretiu skupinu tvorili pacienti bez akýchkoľvek príznakov, teda 

„rinologicky“ zdraví. Títo pacienti boli fyzikálne vyšetrení a u každého sme potvrdili 

fyziologický nález v nosovej dutine. Žiadne iné kritériá alebo obmedzenia sme 

neaplikovali. 

 

Biologický materiál u prvej skupiny sme odoberali počas operácie (FESS-funkčná 

endoskopická operácia prínosových dutín) na operačnom sále pri dodržaní zásad 

sterility. Inštrumentáriom sme exscidovali dostatočne veľkú vzorku tkaniva (polyp a 

časť makroskopicky postihnutej sliznice) do sterilnej skúmavky, materiál sme zaliali 

sterilným fyziologickým roztokom. V druhej skupine sme sa zamerali na odber hlienov 

z nosovej dutiny u pacientov s alergickou rinosinusitídou na rinologickej ambulancii. 

Spôsob odberu bol nasledovný: Pacienta sme usadili vo vyšetrovacom kresle, do 

nosovej dutiny sme instilovali fyziologický roztok a následne sme pacienta inštruovali, 

aby vyfúkol obsah nosovej dutiny (hlien) do sterilnej misky.  
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Hlien sme následne umiestnili do sterilnej skúmavky. Tretiu skupinu tvorili zdraví 

pacienti a postupovali sme rovnakým spôsobom ako pri skupine č. 2. Takto spracovaný 

biologický materiál sme pri teplote 20 ˚C a bez priameho prístupu svetla transportovali 

do mykologického laboratória, kde bol vyšetrený do 48 hodín. Na spracovanie 

biologického materiálu sme použili niekoľko na seba nadväzujúcich metód. V prvom 

rade sme urobili priame mikroskopické pozorovanie odobraných vzoriek (polypy). 

Sledovali sme prítomnosť fungálnych fragmentov (hýfy, spóry). V ďalšom sme 

kultivovali biologický materiál (tkanivo aj výplach z nosovej dutiny). Izolovali sme 

čisté kultúry mikromycét a identifikovali podľa atlasu de Hoog a kol. (5).  Na druhovú 

identifikáciu vybraných izolátov mikromycét (alternárie a penicíliá) sme použili aj 

metódu molekulovej analýzy PCR - polymerázová reťazová reakcia. Ide o metódu, 

ktorá umožňuje amplifikáciu špecifických úsekov DNA in vitro polymerizáciou pri 

využití špecifického katalytického účinku DNA-polymerázy pri cyklickom opakovaní 

celého procesu. V druhej línii pokusu sme s každým pacientom vyplnili dotazník, ktorý 

nás informoval o širších vzťahoch hlavne k jeho životnému prostrediu a návykom 

(otázky o type a spôsobe bývania, prostredia v práci, hygienickým návykom atď.). 

 

Výsledky 

Počet pacientov v prvej skupine bol 23 z toho bolo 39 % žien a 61 % mužov. Priemerný 

vek bol 52,8 rokov, pacienti boli vo vekovom rozložení od 34 - 91 rokov. Z toho ženy 

mali priemerný vek 53,2 roka (46 – 71 rokov) a muži mali priemerný vek 52,5 rokov 

(34 – 91 rokov). Počet pacientov v druhej skupine bol 22 z toho bolo 27 % žien a 73 % 

mužov. Priemerný vek pacientov bol  57,8 roka, pacienti boli vo vekovom rozložení od 

27 – 83 rokov. Z toho ženy priemerný vek bol 63,6 roka (40 – 83 rokov) a muži 

priemerný vek bol 55,5 roka (27 – 73 rokov).  
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Tretiu skupinu reprezentovalo 20 zdravých osôb. Z tohto počtu bolo 55 % žien a 45 % 

mužov. Priemerný vek bol 39,2 roka (19 – 76 rokov) z toho ženy: 39,9 roka (19 – 76 

rokov) a muži: 38,4 roka (20 – 60 rokov). Celkový počet vyšetrených pacientov 

a kontrol bol 65. Z toho 40 % tvorili ženy a 60 % muži. 

Na základe kultivačného, histologického a antigén prezentujúceho dôkazu boli huby 

zistené u každého pacienta s CRS, ale tiež u každého zdravého človeka, dokonca sa dá 

povedať, že huby signifikantnejšie viac osídľujú sliznicu nosovej dutiny u klinicky 

zdravých pacientov. Je to zrejme tým, že pacienti s CRS užívajú viac intranazálne 

podávaných prípravkov, čím jemne zmenšujú porciu osídlenia nosovej sliznice hubami 

(spreje, kvapky, výplachy a iné).  

Z obytných priestorov respondentov (pacienti s CRS, aj kontrolná skupina) sa 

izolovali mikroskopické vláknité huby patriace k bežnej mykoflóre nesterilných 

vnútorných priestorov budov, prevažne k tzv. primárnym (vzdušné huby aspergily 

a penicíliá) a sekundárnym (kladospóriá, alternarie, chaetomia) kolonizátorom. 

Izolované sterilné mycéliá môžu byť napr. aj zárodkami vyšších húb, ktoré sa tiež bežne 

vyskytujú vo vzduchu, najmä vonkajšom v zelených zónach (záhrady, parky, lesy atď.) 

Sekundárne kolonizátory sú zástupcami húb prirodzene sa vyskytujúcich na rastlinnom 

materiáli živom (listy) aj odumretom (napr. listové odpady, pôdne komponenty). 

Prítomnosť nižších húb (rizopy) indikuje organické zvyšky v obytnom prostredí. 

 

Diskusia 

Úloha vzdušných húb vo vzťahu k patogenéze CRS nie je stále vyjasnená. Prvotný 

entuziazmus štúdií zameraných na prepracovanejší spôsob odberu biologického 

materiálu a identifikácie (hlavne PCR) nahrádza skepsa.  
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Ukazuje sa, že prítomnosť húb nie je špecifická pre pacientov s CRS, nakoľko sa 

vyskytuje aj u zdravých ľudí. Identifikáciou podtypov sa nezistil žiadny rozdiel 

v osídľovaní sliznice u zdravých a pacientov s CRS. Iniciálnu tézu či je rozdiel 

v osídlení sliznice nosovej dutiny a druhovom zastúpení vzdušných húb u pacientov 

s CRS a zdravých, skôr nahrádza otázka, akým spôsobom huby (a či vôbec) ovplyvňujú 

patomechanizmus CRS. Okrem vrodenej a získanej imunitnej odpovede na huby hrá 

však významnú úlohu aj tzv. „fungus antihost“ efekt. Vzdušné huby (špeciálne 

alternarie) produkujú látky, ktoré aktivujú mechanizmy vedúce k porušeniu bunkovej 

steny epitelu. V nadväznosti na štúdie, ktoré opisujú nepriamy spôsob aktivácie 

eozinofilov, sa ukazuje, že špeciálne Alternaria alternata dokáže aktivovať eozinofily 

priamo.  

Pomerné zastúpenie jednotlivých húb (vyjadrené v percentách) je veľmi 

podobné ako v súbore prezentovanom Ponikauom (4). Alternaria sa u americkej 

populácie vyskytuje v 44,3 %, u slovenských probandov to bolo 24 %, Aspergillus 29,5 

% v USA, 15 % na Slovensku. Cladosporium osídľuje sliznicu nosovej sliznice 

u americkej populácie pacientov s CRS v 39 % a u slovenských CRS pacientov 21,4 %. 

Veľmi podobné je osídlenie hubami Penicillium, v populácii USA je to 43,3 % 

a v populácii Slovenska 39,5 %. Menej porovnateľné je osídlenie nižšími hubami 

Rhizopus, je to 2,4 % u Američanov a 14,9 % u slovenských pacientov. Rozdiely sú 

v identifikácii niektorých druhov húb, ktoré neboli identifikované u americkej 

populácie, a naopak u slovenskej. Candida bola u americkej populácie identifikovaná 

v podiele 24,4 % a Saccharomyces cerevisiae v podiele 0,5 %.   

V nedávnej štúdii realizovanej Inouom (6) sa opisuje, že eozinofily zdravých 

ľudí inkubované s antigénmi alternarií a penicilií vykazujú signifikantné množstvo 

EDN, čo je marker degranulácie eozinofilov.  
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Keď boli inkubované eozinofily pacientov s astmou alebo alergiami,  zistilo sa 

uvoľnenie o 70 % viac EDN ako u zdravých. Ukazuje sa, že degranuláciu spôsobila len 

huba Alternaria alternata a ostatné huby ako Candida, Aspergillus, Cladosporium nie. 

Toto zistenie môže viesť v budúcnosti k vyjasneniu úlohy vzdušných húb v patogenéze 

CRS. 

Alternarie sú považované za najpotentnejšie hubové alergény. Aspergily môžu 

produkovať širokú škálu mykotoxínov s minimálne dráždivým účinkom na dýchacie 

cesty. A. versicolor produkuje karcinogénny sterigmatocystín, ktorý v pokusoch in vivo 

aj in vitro poškodzoval samočistiacu schopnosť horných dýchacích ciest, pôsobil 

cytotoxicky na pľúcne tkanivo a indukoval jeho zápal, ako aj narúšal krvotvorbu 

u pokusných zvierat. Silným producentmi rôznych mykotoxínov a/alebo prchavých 

organických látok s dráždivým účinkom na sliznice sú aj penicíliá.  

Z hľadiska ochrany verejného zdravia, prípustná kvantita hubových zárodkov vo 

vnútornom ovzduší nie je zatiaľ zákonne limitovaná, odporúča sa však max. 500 

KTJ/m 3 v zložení kopírujúcom vonkajšie ovzdušie a bez prítomnosti toxických húb. 

Vo všetkých tu vyšetrovaných prípadoch kvalitatívne kritérium bolo splnené, vo 

vonkajšom vzduchu aj vnútornom ovzduší sa nachádzalo druhovo aj kvantitatívne 

podobné spektrum hubových zárodkov, čo súvisí so sezónnym zvýšením v období 

vegetačného pokoja, kedy sa merania vykonali. Je teda možné vzduch v dýchacej zóne 

vyšetrených obytných priestorov považovať za vyhovujúci a vonkajšie ovzdušie zas za 

zdroj mikroorganizmov nežiaduco kolonizujúcich vnútorné povrchy pri ich dlhodobo 

zvýšenej vlhkosti (7). 
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Záver 

Spracovaním biologického materiálu a osobného dotazníka sme zistili, že kontrolná 

skupina zdravých a skupina pacientov s chronickou nosovou obštrukciou sa nelíšia 

osídlením sliznice nosovej dutiny hubami. Takisto sa tieto dve skupiny nelíšia ani 

druhmi húb, ktoré osídľujú sliznicu nosovej dutiny. Na základe týchto výsledkov sa 

prikláňame k záveru, že neinvazívne huby osídľujú sliznicu nosovej dutiny prirodzene a 

nie sú prvotnou príčinou chronickej nosovej obštrukcie v zmysle zápalu ani typickej IgE 

sprostredkovanej reakcie (samotné nie sú patogénmi). Preto prvotne odporúčané 

používanie antimykotík ako napr. ampfotericínu B u týchto pacientov nie je indikované. 
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Abstrakt 

Nevyhnutnou súčasťou rozvoja mladého organizmu je fyzická aktivita. V tomto 

procese hrajú dôležitú úlohu kvalifikovaní odborníci z oblasti telesnej výchovy, škola a 

rodičia. Projekt Rešpekt pre zdravie zahŕňa preventívne vyšetrenia žiakov zamerané na 

civilizačné ochorenia, medzi ktoré patria aj obezita a cukrovka, bol organizovaný 

Bratislavským samosprávnym krajom a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

v prostredí škôl v Petržalke. Antropometrických meraní v rámci Projektu Rešpekt pre 

zdravie sa aktívne zúčastnili študenti Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. Cieľovú skupinu pri hodnotení vzťahu účasti na 

povinnej školskej telesnej výchove a rizikovými faktormi kardiometabolických chorôb 

tvorilo 760 žiakov z toho 295 chlapcov a 465 dievčat. Vo vzťahu účasti na 

mimoškolskej športovej aktivite a vybranými rizikovými faktormi tvorilo cieľovú 

skupinu 211 žiakov, z toho 119 chlapcov a 92 dievčat, z 55 stredných škôl 

v Bratislavskom samosprávnom kraji vo veku 15 – 18 rokov. 

Výsledky práce potvrdili pozitívny vplyv povinnej telesnej výchovy na organizmus 

dieťaťa, a tým aj dôležitosť prijímania opatrení pre rozvoj pohybovej aktivity na 

školách, v rodine a mimo nej. 

Kľúčové slová:  telesná výchova, antropometrické parametre, fyzická zdatnosť. 
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V zdravotnom stave ľudskej populácie sa v posledných dvoch až troch storočiach  

zaznamenali veľké zmeny v dôsledku meniacej sa epidemiologickej situácie. 

Epidemiologický prechod charakterizuje vývojový posun z prevahy podvýživy 

a infekčných chorôb do kategórie degeneratívnych, chronických chorôb, ako sú 

srdcovo-cievne choroby, nádorové ochorenia, diabetes mellitus (Riečanský, 2009). 

Slovensko patrí stále medzi krajiny s vysokým výskytom ochorení srdca a ciev 

s úmrtnosťou 2,5 násobne vyššou ako je vo väčšine krajín vyspelej Európy. Príčina 

tohto neutešeného  stavu je v tom, že 9 z 10 občanov Slovenska v produktívnom veku  

má nielen minimálne jeden závažný rizikový faktor  (väčšina má 2 – 3),  ich kontrola a 

dosahovanie priaznivých parametrov napr. krvného tlaku, cholesterolu, hmotnosti 

a podobne, je mimoriadne nepriaznivá. Pritom dnes je všeobecne známe, že nesprávny 

životný štýl je príčinou vzniku ochorení srdca a ciev až v 80% prípadov, príčinou 

vzniku cukrovky až v 90% prípadov (Kamenský et al., 2010). 

Nedostatok fyzickej aktivity je jeden z najhlavnejších rizikových faktorov pri 

rozvoji chronických chorôb. Fyzická aktivita je dôležitá pre mladý rozvíjajúci sa 

organizmus. Problémom súčasných tínedžerov je sedavý spôsob života a veľa času 

stráveného pred počítačom a  televíziou. Škola a rodičia majú najväčší vplyv na 

pohybovú aktivitu a zdravie detí a mládeže. Je dôležité viesť deti už v rannom veku 

k pozitívnemu prístupu k fyzickej a športovej aktivite, k správnym návykom 

a zdravému životnému štýlu. Dôraz je potrebný klásť na žiakov, základných a stredných 

škôl, aby si už v mladom veku vytvorili základné návyky pre plnohodnotný život 

a správny životný štýl.  

Naša práca vychádza z projektu Rešpekt pre zdravie, ktorého cieľom bolo 

zmapovať situáciu v kardio-metabolickom zdraví stredoškolákov. Zistili sme, že 

rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych a iných civilizačných ochorení sa môžu 



3  

vyskytovať už vo veľmi mladom veku. Práve účinná prevencia a zmena stravovacích aj 

režimových návykov môže viesť k eliminácií rizika. Projekt bol iniciovaný 

Bratislavským samosprávnym krajom v spolupráci s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. Študenti Fakulty verejného zdravotníctva zo 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa aktívne zúčastnili tohto projektu. 

Nadváha a obezita u detí sa hodnotili podľa rastového indexu body mass indexu (BMI). 

Na Slovensku sa na hodnotenie telesnej hmotnosti detí používajú národné referenčné 

štandardy, vytvorené na základe systematického sledovania vývoja antropometrických 

parametrov populácie v danej krajine. Najlepšie vystihujú miestny genotyp a spôsob 

života (Gerová, 2012). 

Hlavným cieľom práce bolo zistiť ako ovplyvňuje povinná školská telesná 

výchova výskyt kardiovaskulárnych rizikových faktorov. 

 

Metodika 

Cieľovú skupinu pri hodnotení vzťahu účasti na povinnej školskej telesnej 

výchove a rizikovými faktormi kardio-metabolických chorôb tvorilo 760 žiakov z toho 

295 chlapcov a 465 dievčat. Vo vzťahu účasti na mimoškolskej športovej aktivite 

a vybranými rizikovými faktormi tvorilo cieľovú skupinu 211 žiakov, z toho 119 

chlapcov a 92 dievčat, z 55 stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji vo 

veku 15 – 18 rokov. Projekt prebiehal v rokoch 2011 – 2013. Dáta boli zbierané dvoma 

typmi dotazníkov (dotazník rodiča a dotazník študenta). Študentom sme merali 

antropometrické parametre, tlak krvi. Fyzickú zdatnosť sme merali Ruffierovým testom 

(Bernátová et al., 2013). 

Prostredníctvom programu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

sme vyhodnocovali potrebné údaje. Na vzájomné porovnávanie údajov 
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a vyhodnocovanie hypotéz sme použili štatistické testy. U spojitých dát sme otestovali 

ich rozdelenie použitím Shapiro Wilkoxovho testu normality. Na základe týchto 

výsledkov sme použili neparametrický Kruskal – Wallisov test. Kategoriálne dáta sme 

vyhodnocovali pomocou Chí – kvadrát testu v kontingenčných tabuľkách. Za štatisticky 

významné sme považovali tie výsledky, kde vypočítaná "p" malo hodnotu menšiu ako 

hladina významnosti α = 0,05. 

 

Výsledky 

Skutočne dobrou správou je, že 73 % študentov cvičí na telesne výchove 

pravidelne. Znepokojivou správou je fakt, že 1/7 študentov sa vedome vyhýba povinnej 

školskej telesnej výchove.  

Graf č.1: Účasť žiakov na hodinách povinnej telesnej výchovy 

 

Na základe Ruffierovho testu sme zistili, že študenti pravidelne cvičiaci na 

telesnej výchove sú fyzicky zdatnejší oproti tým, ktorí sa jej vyhýbajú alebo sú z nej 

oslobodení (p = 0,012). 
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Tabuľka 1: Vzťah účasti na povinnej školskej telesnej výchove a Ruffierovým 

indexom  

 

Graf č. 2 

 

 

Študenti, ktorí strávia viac hodín za deň pri počítači sú menej fyzicky zdatní (p = 

0,02). Pred počítačom strávia študenti vo všetkých kategóriách BMI rovnaký čas,  a to 

3,5 hodiny denne.  

 ! 
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Predpokladáme, že čas strávený pri počítači je súčasťou každodenných aktivít 

(spoločenský život, štúdium), čiže sa tu nepotvrdila štatistická významnosť (p = 0,888). 

Štatistická významnosť sa však potvrdila v prípade času stráveného pri televízii vo 

vzťahu s BMI (p=0,03). Najviac času sledovaním televízie strávia obézny študenti (2,8 

h). Je to znepokojivá správa, pretože sledovanie televízie patrí medzi pasívnu zábavu. 

Rovnako sa zvyšuje Ruffierov index s rastúcim počtom hodín strávených za počítačom, 

čo je nepriaznivé.   

 

Graf č. 3 

 

 

Vo vzťahu medzi účasťou na telesnej výchove a fajčením študentov, sme zistili, 

že študenti fajčiari sa vyhýbajú telesnej výchove 2x viac ako ich spolužiaci nefajčiari. 

Súčasným problémom sa stáva fajčenie v čoraz mladšom veku a počet mladých 

fajčiarov vzrástol. Počet dievčat fajčiarok je 1,2 krát vyšší ako počet chlapcov fajčiarov. 

Ide o príklad multiplikácie negatívnych návykov.  

!  
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V prípade hodnotenia vzťahu účasti na povinnej školskej telesnej výchove a rizikovými 

faktormi kardio-metabolických chorôb sme zistili, že vedome sa vyhýba povinnej 

školskej telesnej výchove 14,5 % (110) žiakov. Pri porovnaní podľa pohlavia, sa 

potvrdil štatistický významný rozdiel v neprospech dievčat. Povinnej školskej TV 

vedome vyhýbalo až 21 % (94) dievčat oproti 5,7 % (16) chlapcov. Štatistická 

významnosť sa potvrdila pri porovnaní žiakov, ktorí sa zúčastňujú pravidelne povinnej 

školskej telesnej výchovy pomocou Ruffierovho indexom. Preukázalo sa, že sú fyzicky 

zdatnejší ako tí, ktorí sa pravidelnej povinnej školskej telesnej výchove z rôznych 

dôvodov nemôžu alebo nechcú zúčastňovať (p = 0,059). Vzťah sa potvrdil aj v prípade 

času stráveného za počítačom a  Ruffierovým indexom. Čiže Ruffierov index stúpa 

s počtom hodín strávených za počítačom v priebehu pracovného týždňa (r = 0,088, p = 

0,02). Priemerný čas, ktorý trávia žiaci za počítačom bol 3 hodiny denne. Obézni žiaci 

strávia pri sledovaní televízie štatisticky významne viac času (2,8 hod/deň) ako pri 

počítači. Dokázali sme, že s rastúcim počtom hodín strávených pred televíziou, stúpajú 

aj hodnoty BMI (p = 0,03).  

 Zaujímavým zistením bolo dokázanie vzťahu medzi fajčením žiakov a účasťou 

na povinnej školskej telesnej výchove. Zistili sme, že počet žiakov fajčiarov, ktorí sa 

vyhýbajú povinnej telesnej výchove je 2x väčší oproti nefajčiarom v skupine. 

Štatisticky významný vzťah medzi fajčením a pohlavím sa nepotvrdil (p = 0,163), ale 

z výsledkov je zjavné, že počet dievčat fajčiarok je 1,2 x väčší ako počet chlapcov 

fajčiarov. Pri porovnávaní ostatných sledovaných parametrov sa štatisticky významné 

vzťahy nepotvrdili, ale napriek tomu boli preukázané priaznivejšie hodnoty (BMI, tlaku 

krvi a Ruffierovho indexu) u žiakov, pravidelne sa zúčastňujúcich na hodinách povinnej 

školskej TV (Bernátová et al., 2013). 
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Graf č. 4 

 

  

Štatistický významný vzťah medzi úrovňou vzdelania matky a účasťou detí na 

mimo školskej športovej aktivite sa potvrdil (p=0,027). Univerzitne vzdelané matky 

hrajú kľúčovú rolu pri výbere mimoškolskej športovej aktivity pre svoje deti. Vedú 

svoje deti k pohybu a zdravému životnému štýlu viac ako ostatné.   

 

Graf č. 5 
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Ruffierov test u detí, ktoré sa aktívne venujú mimoškolskej športovej aktivite ukázal 

lepšiu fyzickú zdatnosť (p=0,048).  Výsledky Ruffierovho testu sú 2x krát priaznivejšie 

u študentov, ktorí navštevujú športový krúžok. 

 

Graf č. 6 

 

 

Hodnotili sme vzťah medzi pravidelným prísunom stravy v priebehu dňa 

a hodnotami BMI (p=0,016). V našom súbore sa javí ako optimálne pre udržanie si 

ideálnej hmotnosti stravovanie 5-6-krát denne. 

 Vo vzťahu účasti na mimoškolskej športovej aktivite a vybranými rizikovými 

faktormi výsledky štúdie dokázali štatisticky významnú závislosť medzi vzdelaním 

matky a účasti detí na mimoškolskej športovej aktivite (p = 0,027). Ďalej sme potvrdili, 

že Rufierov test u aktívne športujúcich detí svedčil o lepšej kondícii týchto žiakov (p = 

0,048). Taktiež sme preukázali štatisticky významnú závislosť medzi pravidelným 

prísunom stravy a hodnotami BMI (p =0, 016). Mimoškolská športová činnosť vedie k 

lepšej kondícii detí. Pravidelné stravovanie priamo vplýva na BMI. Vzdelanie rodičov 

zas ovplyvňuje účasť na športových aktivitách u detí. Tie, vďaka pohybovej aktivite 

pociťujú svoj život ako naplnený zážitkami a činnosťami (Bernátová et al., 2013). 
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Z výsledkov nášho prieskumu sme dospeli k záveru, že účasť na povinnej telesnej 

výchove na školách má pozitívny vplyv na zdravý telesný a duševný vývin detí 

a mládeže, prispieva k vytvoreniu si pozitívnych návykov k športu a pohybovej 

aktivite. Od ranného veku je potrebné pestovať u detí pozitívny vzťah k pohybovej 

aktivite, a tým preventívne pôsobiť proti kardio-metabolickým ochoreniam v dospelosti. 

 V VI. celoštátnom prieskume SR z roku 2001, na otázky týkajúce sa pohybovej 

aktivity, ktorý vykonal ÚVZ SR, zameranom na telesný vývoj detí a mládeže v SR 

odpovedalo 8,2 % študentov negatívne, to znamená že sa nevenujú žiadnej pohybovej 

aktivite. Podobné výsledky sa potvrdili aj v našom prieskume. Z celkového počtu 760 

žiakov sa povinnej telesnej výchove nezúčastňuje z dôvodu oslobodenia od TV 8,3 % 

žiakov a vedome sa jej vyhýba až 14,5 % žiakov.  

American Heart Association, Council on Nutrition, Physical Activity and 

Metabolism (AHA) publikovala v roku 2003 štúdiu, ktorá upozorňovala na klesajúci 

počet detí zúčastňujúcich sa hodín telesnej výchovy zo 42 % na menej ako 30 % v 

priebehu 11 rokov sledovania. Tento poznatok, sa potvrdil aj v našej štúdii, kde sme 

dotazníkovou metódou zistili, že 27 % žiakov sa nezúčastňuje povinnej telesnej 

výchovy. Buď sa vyhýbajú telesnej výchove vedome alebo sú z nej z rôznych dôvodov 

oslobodení. 

Fyzická inaktivita alebo sedavý spôsob života patrí k najsilnejším rizikovým 

faktorom kardio-metabolických chorôb. Epidemiologické údaje jasne hovoria, že 

fyzická inaktivita má vysoké zastúpenie na rastúcom výskyte chronických ochorení 

a hlavne na srdcovo-cievnych ochoreniach. Prevalencia fyzickej inaktivity predstavuje 

celosvetovo 17 %. Riziko ochorieť na srdcovo-cievne ochorenie sa pri fyzickej 

inaktivite zvyšuje na 1,5 – krát, čo je v 3%  príčinou všetkých chorôb.  
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Priemerne ročne vo svete zomrie 2 milióny ľudí. Z  nich je 22 % na koronárne artériové 

ochorenie a 10 % na cerebrovaskulárne ochorenie (Farský, 2010), (World Health 

Report, 2002). 

Celosvetovo, 1 z 10 detí školského veku trpí nadváhou. V roku 2010 bol počet 

obéznych detí do 5 rokov viac ako 42 miliónov. Takmer 35 miliónov týchto detí žije v 

rozvojových krajinách. V niektorých oblastiach je detská obezita  už epidémiou a v 

ďalších sa zvyšuje.  

Napríklad v USA sa od roku 1980 počet obéznych detí zdvojnásobil a počet 

obéznych dospievajúcich strojnásobil. Mnoho faktorov posilňuje epidémiu obezity 

u detí. Zvýšená spotreba energie, vysoko kalorické potraviny, nápoje a znížená fyzická 

aktivita. Školy majú veľmi dôležitú úlohu v prevencii obezity. Poskytujú študentom 

výživnejšie jedlo, ponúkajú lepšie príležitosti na fyzickú aktivitu a s prevenciou obezity 

súvisiace služby. Niektoré krajiny, ako napríklad Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, 

podnikajú kroky na zákaz reklamy potravinám s vysokým obsahom tuku, soli a cukru 

v čase vysielania programov pre deti (WHF, 2012). 

Takmer 70 % Austrálčanov vo veku 15 rokov a viac mali sedavý spôsob života a 

nízku fyzickú aktivitu. Ľudia žijúci v oblastiach s nižším socioekonomickým statusom 

mali väčšiu náchylnosť k sedavému spôsobu života. Rovnako aj tí, ktorí žili na vidieku, 

v odľahlých oblastiach a ostrovania (AIHW, 2008). 

Úroveň fyzickej aktivity by mala byť vyššia ako hovoria súčasné medzinárodné 

smernice, a to aspoň 1 hodina fyzickej aktivity strednej záťaže denne ako prevencia  

hromadenia rizikových faktorov kadiovaskulárnych ochorení (Andersen et al., 2006). 

Nedostatok fyzickej aktivity je jeden z hlavných rizikových faktorov vzniku 

a rozvoja chronických ochorení v európskom regióne (WHO, 2006). Pravidelná fyzická 

aktivita v podobe každodenných hodín telesnej výchovy má významne pozitívny vplyv na 
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fyzickú zdatnosť (VO2max). Okrem toho môže byť zvýšený počet cirkulujúcich 

progenitorových buniek a to pozitívne ovplyvňuje BMI. Preto sme dospeli k záveru, že 

primárna prevencia prostredníctvom zvýšenia fyzickej aktivity by sa mala začať už 

v detstve (Walther et al., 2009). 

Zdravotný  stav  detí  na  Slovensku  by  mal  byť  neustály  monitorovaný.  

Dôležitou súčasťou  je   prevencia  ochorení  vrátane pravidelných  

p r e v e n t í v n yc h  prehliadok.  Význam pediatrických preventívnych prehliadok by 

nemali zanedbávať rodičia, ktorí by sa mali zaujímať a o zdravotný stav ich dieťaťa 

a možnosti ako svoje deti viesť v správnom utváraní si postojov a návykov správneho 

životného štýlu. 

Pravidelná účasť na hodinách povinnej TV a taktiež mimoškolská športová 

aktivita mala v našom súbore priaznivý vplyv na kardiometabolické rizikové faktory. 

Mimoškolská  športová činnosť  vedie  k lepšej  kondícii  detí.  Pravidelné  

stravovanie  priamo  ovplyvňuje  hodnoty BMI  detí. Vzdelanie  rodičov  zas  

ovplyvňuje  účasť  na  športových  aktivitách  u detí.  Tie,  vďaka pohybovej aktivite 

pociťujú svoj život ako naplnený zážitkami a činnosťami. Škola a rodina majú 

najväčší vplyv na formovanie názoru a životného štýlu mladého človeka. Preto je 

dôležité, už od ranného veku viesť deti prirodzenou formou k športovej aktivite, aby 

sa stala neoddeliteľnou súčasťou ich života, a tento pozitívny návyk si niesli celým 

svojím životom a ďalej ho odovzdali svojím potomkom. Dôraz by sa mal klásť hlavne 

na žiakov základných a stredných škôl.  

 

Záver 

V žiadnom prípade neodporúčame redukovať hodiny telesnej výchovy. Snaha 

by sa mala sústrediť na zvýšenie záujmu študentov o hodiny telesnej výchovy, a to 
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rôznorodosťou športových aktivít, a tým zvýšiť radosť z pohybu, ktorý je dôležitý pri 

vytváraní si pozitívneho návyku. Dbať na výber kvalifikovaných učiteľov telesnej 

výchovy, pretože profesionálny prístup vzbudzuje väčší rešpekt a záujem. Dôležité je 

zmodernizovať telocvične a ihriská, a tým zvýšiť atraktivitu a bezpečnosť. 

Organizovaním školských turnajov podporiť zdravú súťaživosť a motiváciu k športu. 

Prospešná by bola finančná podpora zo strany štátu pre rodičov aktívne športujúcich 

detí. Minimalizovať čas trávený sedavou aktivitou,  sledovaním televízie alebo čas 

strávený za počítačom. Spoločné športovanie rodičov a detí má veľký význam pri 

vytváraní si pozitívneho postoju k športovej aktivite. Dodržiavať pravidelné 

preventívne prehliadky so zameraním na rizikové faktory. 

V rámci spoločenskej diskusie o reforme školstva vrátane zastúpenia jednotlivých 

predmetov v štruktúre rozvrhu naša práca prináša dôležitú argumentáciu. Podporuje 

snahy nie redukcie, ale naopak zvýšenia počtu hodín telesnej výchovy. 
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Zomrel prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc. 

 

 Prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.  sa narodil 26. mája 1938 v Jacovciach pri 

Topoľčanoch v rodine úradníka a učiteľky a mladosť prežil na Myjave, v Trenčíne 

a Žiline. Učiteľskú výchovu bohato zúročil po celý svoj život a najmä tých skoro 40 

rokov, čo sám učil iných. Základnú školu navštevoval v Myjave, maturoval v Žiline 

v roku 1955. Štúdium medicíny ukončil v roku 1961 na Fakulte hygieny 

a epidemiológie Karlovej univerzity v Prahe. Po promócii nastúpil ako lekár Okresnej 

hygienicko-epidemiologickej stanice v Trenčíne. Od roku 1962 do roku 1987 pracoval 

na Slovenskom ústave pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne najskôr ako odborný 

asistent katedry epidemiológie, v roku 1968 bol  preradený na katedru TBC a chorôb 

respiračných Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave. 

Atestoval z epidemiológie v roku 1963. Hodnosť kandidáta vied získal v roku 1967 

prácou „ Niektoré problémy procesu šírenia tuberkulózy so zreteľom na chronikov 

a recidívy“. V roku 1977 sa stal vedúcim Kabinetu metodiky a pedagogiky ILF.  V roku 

1979 získal docentúru pre odbor epidemiológie. Hodnosť doktora vied obhájil v roku 

1983 prácou „ Prognóza vývoja epidemiologickej situácie TBC na Slovensku a validita 

tuberkulínovej skúšky Mantoux“. V roku 1984 sa stal námestníkom riaditeľa pre 

pedagogickú činnosť ILF, o rok neskôr vedúcim Katedry medicínskej pedagogiky ILF. 

Za profesora epidemiológie bol inaugurovaný v roku 1986.  

Od 01.12.1987 - 30.06.1989 pracoval na Ministerstve zdravotníctva ako  námestník 

ministra. I počas pôsobenia na MZ pôsobil aj na ILF nepretržite na skrátený pracovný 

úväzok ako vedúci katedry. Od 01.07.1989 -31.05.2003 pracoval nepretržite v Inštitúte 

pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave ako vedúci Katedry 

medicínskej pedagogiky ILF a od 1.7.1991 ako námestník riaditeľa pre riadenie Školy 
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verejného zdravotníctva IVZ, od 1.1.1992 ako riaditeľ Školy verejného zdravotníctva 

IVZ. V tejto funkcii zotrval i po zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave. V Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a jej predchodcoch 

(ILF, IVZ, SPAM a SZU) bol zamestnaný  od 16. augusta 1962 do 31. mája 2003, teda 

plných 41 rokov, kedy odišiel z organizácie ako profesor emeritus a požiadal o 

dôchodok.  

 Od roku 2003 do roku 2013 pracoval prof. Badalík na Ústave sociálnej medicíny 

LF UK v Bratislave. 

 Prof. Badalík odpublikoval viac ako 300 prác prevažne z oblasti epidemiológie 

tuberkulózy a medicínskej pedagogiky. 

 Prof. Badalík mal vášeň pre realizáciu nových myšlienok.  Už v roku 1969 

založil Oddelenie klinickej epidemiológie a štatistiky v Ústave tuberkulózy 

a respiračných chorôb v Bratislave – Podunajských Biskupiciach, v roku 1978 Katedru 

medicínskej pedagogiky IVZ v Bratislave a napokon v roku 1991 Školu verejného 

zdravotníctva, ktorej bol riaditeľom od jej založenia až po jej prerod na Fakultu 

verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v roku 2002. Po celý život 

ho sprevádzali najrôznejšie funkcie: od vedúceho oddelenia po tajomníka vedeckej rady 

a námestníka ministra zdravotníctva, od vedúceho katedry po námestníka riaditeľa IVZ 

až po členstvo vo vážených medzinárodných organizáciách.  

 Jeho inovatívna povaha ho v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti priviedla 

k tomu, že založil aj odbornú spoločnosť pracovníkov vo vzdelávaní v zdravotníctve, 

ktorej bol dlhoročným prezidentom. Ako člen komisií pre udeľovanie vedeckých 

hodností, ako školiteľ a oponent doktorandského štúdia, habilitačných a inauguračných 

konaní mal podiel na vytvorení vedeckej a pedagogickej bázy vedného odboru 

verejného zdravotníctva.  
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Prof. Badalík si svojou prácou i svojou osobnosťou získal  trvalé miesto v dejinách 

slovenského zdravotníctva a v dejinách Slovenskej zdravotníckej univerzity. 

 

 Prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc. zomrel 17. februára 2014 v Bratislave. 

Nestačí povedať, že odišiel vzdelaný, vždy elegantný a zdvorilý človek s veľkým 

rozhľadom a obrovskou životnou skúsenosťou. S jeho odchodom odišla významná 

osobnosť slovenského zdravotníctva, jeden zo zakladateľov verejného zdravotníctva 

u nás a v neposlednej miere pedagóg, vedec a dlhoročný pracovník Slovenskej 

zdravotníckej univerzity. Skláňame sa v úcte pred jeho pamiatkou. 

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc., rektor univerzity 
 
Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD, MPH, mim. prof., dekan FVZ 
 
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. 
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