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Editorial 

 

Milí čitatelia, 

 

v tomto čísle časopisu Vám prinášame pestrú paletu pohľadov na rôzne 

problémy verejného zdravotníctva. Predstavia sa Vám autori, ktorí dosiaľ v našom 

časopise nepublikovali.   

Voda je základnou podmienkou pre život na Zemi a je dôležitá minimálne v 

takej miere, ako vzduch a potraviny. Ako najrozšírenejšia látka na Zemi pokrýva voda 

70 % povrchu planéty, sladká voda však predstavuje len 2,5 % z jej celkového objemu. 

Autorka Mariana Pažinková nám približuje stratégiu v ochrane vody z celosvetového 

hľadiska s priaznivým konštatovaním, že Slovenská republika je krajinou s treťou 

najnižšou mierou odberu sladkej vody na obyvateľa, tesne za Luxemburskom a 

Dánskom. Okrem toho je Slovenská republika jednou z krajín s najvyššou mierou 

napojenia jej obyvateľov na čističky odpadových vôd. 

Aktívne starnutie je definované ako proces maximálneho využitia príležitostí v 

oblasti zdravia, spoločenskej participácie a ochrany smerujúcej k zdokonaľovaniu 

kvality života. Predlžovaním dĺžky života pripadá takmer jedna tretina z dlhého úseku 

ľudského života dôchodkovému veku, a preto v zmysle princípov aktívneho starnutia je 

dôležité zachovanie si nezávislosti a vytváranie záujmových aktivít ešte v 

preddôchodkovom veku. Autorka Jarmila Meszárošová s kolektívom nám ozrejmujú 

rozdiel v preferenciách seniorov v meste a na vidieku.  

Autorka Patrícia Baňárová nám približuje problematiku plochých nôh, ktorá 

patrí medzi najčastejšie deformity nohy. Neliečená plochá noha môže byť zdrojom 
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posturálnych porúch a následnej chronickej bolesti v pohybovom systéme, čím znižuje 

kvalitu života jedinca. Samotnému ochoreniu a jeho dôsledkom je pritom ľahšie 

predchádzať ako ich liečiť.  

Filozofia sa snaží hľadať a získavať poznanie. Zákonite preto aj skúma, ako ho 

získať. Naprieč históriou sa v istých obdobiach prelínali dva názory na túto otázku. 

Empirizmus a racionalizmus, pričom filozofi sa k nim postavili rôzne. V stredoveku sa 

však napríklad časť filozofov priklonila k názoru, že vhodná je kombinácia empirizmu 

aj racionalizmu, ale posunuli sa ešte o krok ďalej. Vložili do filozofie novú poznávaciu 

metódu, ktorú by sme v dnešnej dobe nazvali experiment. Takúto filozofiu nazýva autor 

článku autentická. V istom zmysle v stredoveku v centre autentickej filozofie stál 

človek, preto sa spojila s medicínou. Môžeme povedať, že medicína slúžila ako 

realizačná plocha na overovanie platnosti poznania. Tým bol objavený predobraz toho, 

čo by sme dnes nazvali „Evidence Based Medicine“. Ján Štvrtina je lekár s hlbokým 

zanietením pre históriu, čo ho priviedlo k postgraduálnemu štúdiu na Katedre 

všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Ako sa vyjadrila 

recenzentka Zuzana Kulašíková: „zamyslenie MUDr. Jána Štvrtinu o vzťahu autentickej 

filozofie a medicíny nastoľuje niekoľko aktuálnych otázok, ktoré sa podľa mňa týkajú 

nielen lekárov a filozofov, ale každého človeka, ktorý uvažuje nad základnými otázkami 

života a smrti a ktorému záleží na sebe a svete“. 

Veríme, že Vás čítanie obohatí a bude Vás inšpirovať v ďalšej práci. 

 

         MUDr.Katarína Dostálová, PhD., MPH 
                            vedúca redaktorka 
                                                              internetového časopisu Verejné zdravotníctvo 
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VODNÝ STRES A PRÁCA OECD  

V OBLASTI VODY 

Mariana PAŽINKOVÁ 

 

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v Paríži 

 

         

                  Zdroj: www.tcktcktck.com               Zdroj: www.worldwildlife.org 

 

 

ABSTRAKT 

Voda je základnou podmienkou pre život na Zemi a je dôležitá minimálne 

v takej miere, ako vzduch a potraviny. Ako najrozšírenejšia látka na Zemi pokrýva voda 

70 % povrchu planéty, sladká voda však predstavuje len 2,5 % z jej celkového objemu. 

Voda je nestabilným prírodným zdrojom, a preto musí byť chránená investíciami, 

správnym zaobchádzaním a vhodnou starostlivosťou. Efektívne riadenie vodných 

zdrojov a služieb v oblasti vodohospodárskej politiky predstavuje pre mnohé členské 

štáty Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a partnerské krajiny 

OECD výzvu, ktorá vyvíja čím ďalej, tým väčší tlak na vodné zdroje.
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Vzhľadom na to, že podľa Výhľadu OECD v oblasti životného prostredia do roku 20501 

bude pociťovať viac než polovica svetovej populácie nedostatok vody, nedostatočný 

prístup k nekvalitnej vode a tiež obmedzené zásoby podzemnej vody spôsobené aj 

zmenou klímy, je problematiku vody nevyhnutné riešiť už v súčasnosti. Zahrnutie vody 

do jedného z cieľov udržateľného rozvoja (SDG č.6: Zabezpečiť dostupnosť a trvalo 

udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých)  je znamením, že voda 

je na poprednom mieste v rámci globálnych výziev.  

Voda bola aj jednou z hlavných priorít Predsedníctva Slovenskej republiky 

v Rade EÚ2 (jún - december 2016) v oblasti životného prostredia a je v národnom 

záujme Slovenska prechovávať k otázke vody správny prístup tvorený dlhodobou víziou 

a stratégiou, ako aj kombináciou krátkodobých a dlhodobých opatrení v oblasti vodného 

hospodárstva, ktoré zabezpečia trvalo udržateľné vodné zdroje a ich ochranu. 

Vzhľadom na to, že voda je jedným zo strategických prírodných zdrojov Slovenskej 

republiky, je považovaná za národné dedičstvo, a preto je Slovenská republika opatrná 

pri poskytovaní vody susedným krajinám. Voda spadá v OECD medzi tzv. horizontálne 

programy, ktoré integrujú všetky direktoriáty a pridružené organizácie OECD, a od jeho 

vzniku je jednou z najdôležitejších politických priorít generálneho tajomníka OECD A. 

Gurríu.  

Keďže podľa OECD bude nedostatok pitnej vody v roku 2050 sužovať až 44 % svetovej 

populácie, Organizácia neustále pracuje na podpore nastavenia správnych politík pre 

oblasť vody, a to nielen čo sa týka analýz, ale aj odporúčaní a výmeny názorov 

a skúseností. V decembri 2016 schválila Rada OECD odporúčania pre oblasť vody3, 

ktoré poskytujú konsolidovaný už existujúci právny rámec OECD zameraný na 

problematiku vody a hospodárenia s vodou a poskytujú politické usmernenia na vysokej 
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úrovni pre riadenie vodných rizík, stanovenie ceny vody, či inancovanie vodných 

služieb a infraštruktúry. Dokument predstavuje unikátny zdroj politických odporúčaní 

zameraných na najnaliehavejšie problémy, ktorým musia centrálne a miestne orgány 

čeliť. Je dôležité, aby nielen členské krajiny OECD ale aj všetky ostatné krajiny 

porozumeli naliehavosti problému nedostatku vodných zdrojov a prispôsobili 

hospodárenie s vodnými zdrojmi súčasnej situácii a jej vývoju do budúcnosti.  

 

Kľúčové slová: voda, vodný stres, vodohospodárska politika, ochrana vody, OECD. 

 

ÚVOD 

V roku 2015 vydala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 

publikáciu „Pohľad na životné prostredie 2015. Indikátory OECD“ 4 s aktualizovanými 

informáciami o kľúčových indikátoroch pre životné prostredie, ako aj o relevantných 

socioekonomických a sektorových indikátoroch, ktoré slúžia na sledovanie vývoja v 

krajinách OECD v oblasti environmentálnych otázok, a na informovanie o vývojoch v 

politike a hodnotení. V oblasti vodohospodárskej politiky, na jednej strane krajiny 

neprepájajú odber vody s rastom HDP, na strane druhej však jedna tretina krajín 

vykazuje mieru nedostatku vody na strednej až vysokej úrovni. Okrem toho, mnohé 

krajiny musia čeliť lokálnym či sezónnym nedostatkom vody, ktoré budú mať tendenciu 

rásť so zhoršujúcou sa úrovňou zmeny klímy. V minulom storočí bol nárast globálneho 

dopytu po vode takmer dvojnásobný v porovnaní s rastom populácie, a len nízky počet 

krajín stabilizovalo odber sladkej vody prostredníctvom efektívnych zavlažovacích 

technológií, opätovného využívania vodných zdrojov a odsoľovania.  
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Slovenská republika sa podľa publikácie nachádza na prvom mieste medzi krajinami 

OECD, čo sa týka dostatku vody. Ohrozenie Slovenska je na úrovni 1% v porovnaní s 

Izraelom, ktorý sa ocitol na konci rebríčka, kde nedostatok vody, inými slovami vodný 

stres, dosahuje úroveň 50 % (viď Graf č.1).  

 

Graf č.1: Vodný stres v krajinách OECD 

 

Zdroje sladkej vody sú dôležité z pohľadu environmentálneho, ekonomického 

i sociálneho. Ich distribúcia sa líši medzi jednotlivými členskými krajinami OECD, aj 

v rámci nich. V suchých regiónoch môžu však byť zdroje sladkej vody limitované až 

v takej miere, že dopyt po vode môže byť zodpovedaný len neudržateľným spôsobom. 

Nadmerné odbery sladkej vody, najmä čo sa týka verejného zásobovania vodou, 

zavlažovania, priemyselných procesov a ochladzovania elektrární predstavujú veľkú 

záťaž pre kvalitu a kvantitu vodných zdrojov.  



Verejné zdravotníctvo. [online]. 2017, roč. 13, č. 1, s. 1 - 53  
Dostupné na internete: <http://casopis.fvszu.sk >. ISSN 1337-1789. 

_____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
© Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2017 

 

8 

Graf č.2 znázorňuje intenzitu využívania zdrojov sladkej vody, ktorá je vyjadrená 

hrubým odberom sladkej podzemnej alebo povrchovej vody metroch kubických 

z celkových dostupných obnoviteľných vodných zdrojov na osobu.  

Podľa grafu je Slovenská republika krajinou OECD s treťou najnižšou mierou odberu 

sladkej vody na obyvateľa, tesne za Luxemburskom a Dánskom. Okrem toho je 

Slovenská republika jednou z krajín s najvyššou mierou napojenia jej obyvateľov na 

čističky odpadových vôd. 

 

Graf č.2 Odber sladkej vody na obyvateľa v m3 

 

 

 

OČAKÁVANIA A PREDPOKLADY DO ROKU 2050 

Voda je životne dôležitým faktorom aspoň v takej miere, ako vzduch a potraviny. 

Pokrýva 70 % povrchu planéty, sladká voda však predstavuje len 2,5 % z jej celkového 

objemu. Voda je nestabilným prírodným zdrojom a preto musí byť chránená 

investíciami, správnym riadením a vhodnou starostlivosťou. Z tohto dôvodu je potrebné 

chrániť oceány, rieky a pramene ako zdroje blahobytu, prosperity a pokroku.  
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Podľa OECD približne 1 miliarda obyvateľov pravidelne pije vodu zo zdravotne 

nezabezpečených zdrojov pitnej vody a nemá prístup k základným hygienickým 

zariadeniam5, čo spôsobuje choroby, zdravotné postihnutia, či v mnohých prípadoch 

smrť. Prístup k čistej vode a hygienickým zariadeniam je ľudským právom, ktoré je 

potrebné plne rešpektovať.  

Medzinárodné rozvojové ciele sa doteraz sústredili na koncept „lepšej vody“, potrebná 

je však čistá, bezpečná a prístupná voda pre všetkých. Univerzálny prístup k pitnej vode 

a základným hygienickým zariadeniam do roku 2050 by znamenali o 80 000 úmrtí 

ročne menej spôsobených ľahko liečiteľnými ochoreniami, ako je napríklad hnačka. 

Znamenalo by to aj väčší prínos pre rybolov, turizmus a živobytie, najmä v tých 

najchudobnejších krajinách. Do roku 2050 dosiahne počet obyvateľov 9 miliárd, čo 

bude vyžadovať väčší dopyt po vode a väčšiu konkurenciu pri prístupe k už teraz 

nedostatočným zdrojom. Poľnohospodárstvo už v súčasnosti využíva 70 % svetových 

zásob sladkej vody, a voda je potrebná aj v oblasti priemyslu, výroby energie, 

nehovoriac o pitnej vode a hygienických zariadeniach.  

Bez zavedenia nových politík v oblasti vodohospodárskej politiky bude dostupnosť 

sladkej vody obmedzená v ešte väčšej miere, a to s navýšením počtu obyvateľov 

žijúcich v povodiach riek s vážnym vodným stresom o 2,3 miliardy, najmä v severnej 

a južnej Afrike a severnej a strednej Ázii. Počet obyvateľov, ktorí tak zažijú vodný stres 

presiahne v roku 2050 40 %. Očakáva sa, že počet obyvateľov s prístupom 

k upravenému vodnému zdroju do roku 2050 narastie najmä v krajinách BRIICS, čo 

však ešte neznamená, že sa bude jednať o vodné zdroje bezpečné pre ľudskú spotrebu.  
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V rovnakom časovom horizonte bude približne 240 miliónov ľudí bez akéhokoľvek 

prístupu k vodnému zdroju a 1,4 miliardy obyvateľov bez prístupu k základným 

hygienickým zariadeniam, a to najmä v regióne subsaharskej Afriky.  

Graf č.3 poukazuje na očakávanie, že dopyt po vode sa do roku 2050 zvýši v priemere 

o 55 %, a to najmä v rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách v oblastiach výroby, 

produkcie elektrickej energie a využitia v domácnostiach.  

Takýto výrazný nárast dopytu po vode spôsobí početné výzvy v oblasti 

vodohospodárskej politiky členských i nečlenských krajín OECD, na ktoré bude 

potrebné odpovedať relevantnými súdržnými politikami a opatreniami.  

 

Graf č.3 Globálny dopyt po vode v roku 2000 a v roku 2050 
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VÝZVY V OBLASTI OCHRANY VODY A ZMENY POTREBNÉ NA IC H 

RIEŠENIE 

Znečistenie sladkej vody a oceánov, ktoré ohrozuje nielen ľudské zdravie, ale aj životné 

prostredie generuje vysoké náklady na spracovanie vody a spomaľuje rozvoj. Rýchlo 

rastúce tzv. „megamestá“, ako napríklad brazílske São Paulo, pociťujú napätie už 

v súčasnosti kvôli nedostatku vody. Ďalší významný faktor, ktorý dopĺňa tieto výzvy 

o suchá, povodne, odklon zrážok a acidifikáciu oceánov je zmena klímy6. Tabuľka č.1 

znázorňuje vplyvy zmeny klímy na vodné systémy v Slovenskej republike a upriamuje 

pozornosť na výrazné zvýšenie priemernej teploty v krajine, zvýšenie počtu centimetrov 

zrážok za jeden rok, ako aj vyššie riziko povodní na území Slovenskej republiky 

a dlhšie obdobia sucha. Na Slovensku je v súčasnosti venovaný silný politický impulz 

integrovanému vodnému hospodárstvu, ktorý sa sústredí na nedostatok vody, suchá 

a záplavy, ktoré krajine v budúcnosti hrozia v zvýšenej miere. Hľadanie účinných 

nástrojov pre integrované vodné hospodárstvo na všetkých úrovniach je relevantnou 

témou, o ktorej sa diskutovalo aj na Neformálnej rade ministrov životného prostredia, 

ktorá sa konala v júli 2016 pod taktovkou slovenského Predsedníctva v Rade EÚ v 

Bratislave. Výstupy z tohto zasadnutia boli využité aj pri príprave záverov Rady EÚ o 

udržateľnom hospodárení s vodou v októbri 2016. Tieto závery vyzývajú členské štáty 

EÚ k implementácii opatrení na podporu efektívneho využívania vody vo všetkých 

hospodárskych sektoroch, a hlavne pri zlepšovaní hospodárenia s vodou v povodiach 

riek a na úrovni miest a obcí.  
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Tabuľka č.1  Vplyvy zmeny klímy na vodné systémy v Slovenskej republike 
 

 

 

Neodmysliteľným faktorom prispievajúcim k zlepšeniu stavu vodohospodárskej politiky 

je vzdelanie obyvateľov v oblasti vody. Ak si chce Slovenská republika udržať 

prvenstvo v oblasti dostatku vodných zdrojov, bude potrebné, aby celoplošne zaviedla 

vzdelávanie v oblasti vody, napríklad rozšírením počtu projektov, akým je projekt 

Úradu vlády SR „Modré školy“, ktorého cieľom je zvýšenie povedomia a vzdelania v 

oblasti prispôsobenia sa zmene klímy pomocou prevencie povodní a sucha7. 

Vzdelávanie v oblasti vody od predškolského veku prebieha napríklad v Izraeli, kde je 

voda národnou prioritou, a kde sektor vodného hospodárstva stavia na jasnom právnom 

rámci, integrovanom riadení vodného hospodárstva, spoločnosti ktorá šetrí vodou, 

a inovatívnych technológiách vo vodnom hospodárstve. 
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Oblasti, ktoré je možné ovplyvniť správnymi opatreniami s prvkami efektívneho 

hospodárenia je zníženie plytvania vodou a maximalizácia príležitostí vo všetkých 

sektoroch prepojených s oblasťou vody. Nezáleží na tom, či sa jedná o husto obývané 

mestá alebo odľahlé vidiecke oblasti, správne nastavený súbor ekonomických 

a riadiacich nástrojov je neodmysliteľnou súčasťou boja proti vodnému stresu.  

Cieľom OECD je pomôcť krajinám aj v boji proti znečisteniu a pri ochrane pôdy, riek 

a pobreží, a preto na pravidelnej báze vo svojich publikáciách odporúča krajinám 

spôsoby, ako správne investovať do infraštruktúry, moderných zavlažovacích 

technológií a zručností. Investície do bezpečného zásobovania vodou sú mnohostranné, 

sledujúc viacero politických cieľov, a potrebujú byť financované z viacerých zdrojov. 

Dôležité je podľa Organizácie disponovať takým financovaním, ktoré je založené na 

správnom know-how a dlhodobom pláne riadenia.  

Verejný sektor, ktorý je v krajinách OECD zvyčajne hlavným poskytovateľom vody (na 

Slovensku je otázka vody riadená centrálne a regionálne a miestne autority disponujú 

limitovanými právomocami) bude potrebovať novšie a zelenšie zdroje financovania, 

ako napríklad zelené investičné fondy, zelené dlhopisy a súkromné zelené dobročinné 

projekty. Účasť súkromného sektora pri investíciách do bezpečného zásobovania vodou 

nie je síce vždy celkom zrejmá a zrozumiteľná, keďže chýbajú vhodné inštitúcie a 

obchodné modely, ktoré by prilákali dostatok súkromných financií na často 

fragmentované a malé projekty, cena za nečinnosť však už v súčasnosti presiahla cenu 

aktívnych investícií. Z tohto dôvodu kladie OECD veľký dôraz na správne vyskladanie 

ekonomických nástrojov (daňová politika, cenová politika v oblasti vody, verejné 

financovanie), ktoré by mohli prilákať investície zo súkromného sektora8.   
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OECD vypracovala aj tzv. „kontrolnú tabuľku“ na identifikáciu správnej alokácie 

vodných zdrojov9.  

 

Tabuľka č.2  Kontrola stavu alokácie vodných zdrojov 

 

 

ODPORÚČANIA RADY OECD PRE OBLAS Ť VODY 

Už od 70-tych rokov 20. storočia poskytovala OECD svojim členským i nečlenským 

krajinám usmernenia  v oblasti vody. V júni 2015 vyzvali ministri členských štátov 

OECD k príprave stručného a hutného dokumentu, ktorý by aktualizoval a konsolidoval 

už existujúci právny rámec zameraný na problematiku vody a hospodárenia s vodou 

a poskytoval by politické usmernenia na vysokej úrovni. Po viac než dvojročnom 

schvaľovacom postupe v rámci výborov a pracovných skupín OECD boli v decembri 

2016 na zasadnutí Rady OECD schválené odporúčania Rady OECD pre oblasť vody 

obsahujúce najnovšie politické analýzy OECD.  
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Odporúčania sú zamerané na päť častí:  

- riadenie kvantity vody;  

- zlepšovanie kvality vody;  

- riadenie rizík a prírodných katastrof spôsobených vodou;  

- zabezpečenie správneho riadenia v oblasti vodného hospodárstva;  

- zabezpečenie udržateľného financovania, investícií a stanovenia cien vody a 

služieb v oblasti vody.  

OECD v súčasnosti pracuje na vyvinutí nástroja pre implementáciu odporúčaní, ktorý 

by poskytoval detailné usmernenia týkajúce sa koncepcie, nástrojov a politických 

možností zavedenia odporúčaní. OECD zároveň vyzýva aj nečlenské krajiny, aby 

odporúčania v blízkej budúcnosti prijali. Podľa odporúčaní je potrebné posilniť 

prepojenie vodohospodárskych politík s inými sektorovými politikami, ako napríklad 

energetika či poľnohospodárstvo. Odporúčania stavajú na princípe 

znečisťovateľ/užívateľ platí, ktorého cieľom je znížiť počet znečisťujúcich látok ešte 

predtým, než preniknú do vodného systému, a zároveň zdôrazňujú potrebu stanovenia 

ceny vody s ohľadom na hospodárske a sociálne podmienky každej krajiny.  

Nielen členské krajiny OECD, ale aj kandidátske krajiny na vstup do Organizácie sú 

povinné tieto odporúčania implementovať.  

 

ZÁVER  

Čím rýchlejšie ekonomiky a populácie rastú a zmena klímy sa zintenzívňuje, 

tým viac ekonomických aktivít a obyvateľov bude musieť čeliť rizikám spojeným s 

vodou. Vystavenie suchám, povodniam a nedostatočný prístup k zásobovaniu vodou a 

hygienickým zariadeniam vyžadujú každoročne investície vo výške približne 
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 500 miliárd amerických dolárov. Investície do riešenia nedostatku vody môžu byť 

nápomocné pri udržiavaní rastu a blahobytu vzhľadom na stále sa zväčšujúce riziká 

súvisiace s vodou. Práca OECD v oblasti vody je zameraná najmä na riadenie 

nedostatku vody, kvalitu vody a prírodné katastrofy spôsobené vodou a vyplýva z nej, 

že riadenie a financovanie by mali byť dvomi najnevyhnutnejšími podmienkami pre 

správne uchopenie tejto témy, idúc ruka v ruke s prepojením mestského a územného 

plánovania s centrálnym a lokálnym riadením.  

Z aktuálnej situácie a prognóz do roku 2050 vyplýva, že je potrebné premeniť otázku 

vody na tok nových príležitostí pre zelenší, inkluzívnejší a udržateľnejší rast. Takýto 

rast by mal byť sprevádzaný predvídavosťou, flexibilitou, správnym zaangažovaním 

zúčastnených strán, spoluprácou a vhodným riadením. Základom je však uvedomiť si 

dlhodobý charakter riešenia problematiky vody, v rámci ktorého prínosy zväčša nie sú 

viditeľné okamžite, zabezpečia však lepšie miesto pre život pre ďalšie generácie. Preto 

je potrebné budovať politické povedomie o dlhodobých investíciách, ktoré predstavujú 

nevyhnutný predpoklad pre investície do bezpečného zásobovania vodou.  
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SÚHRN 

Východisko: Demografický nárast seniorov  si vyžaduje ako od jednotlivcov, tak aj od 

celej modernej spoločnosti zamerať sa na aktívne prežívanie seniorského obdobia. 

Súbor a metódy: Prieskum sme realizovali v domácnostiach seniorov  prostredníctvom 

dotazníka doplneného osobným rozhovorom so seniormi, žijúcimi na vidieku a v meste. 

Cieľom prieskumu bolo zistiť názor seniorov na dôležitosť prípravy na obdobie 

dôchodku.  

Výsledky: Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že seniori žijúci v meste považujú 

prípravu na dôchodok  za významnejšiu ako seniori žijúci na vidieku.  Až 82,9 % 

seniorov z mesta kladie dôraz na potrebu prípravy na dôchodok ešte 

v preddôchodkovom veku, oproti  44,8 %  vidieckym. Pri porovnaní názorov  

mestských a vidieckych dôchodcov  na vhodný vek na zahájenie prípravy na dôchodok 

sme zaznamenali určité rozdiely.  6 % mestských  a 6,7 % vidieckych dôchodcov 

uviedlo vek  po 40-tke,  35,4 %  mestských a 34,3 % vidieckych po 50-tke  a v 41,5 %  

mestských  v porovnaní  s  iba 3,8 % vidieckych po 60-tke. 
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Záver: Seniorom sme navrhli, aby aktivity smerujúce k naplneniu života na dôchodku 

vytvárali ešte v preddôchodkovom veku a udržovali si a budovali nové sociálne 

kontakty  počas celého obdobia dôchodku.   

Kľúčové slová: Seniori, príprava na dôchodkový vek, aktivity, finančná rezerva, zmena 

životného štýlu.  

 

ÚVOD 

Aktívne starnutie je definované ako proces maximálneho využitia príležitostí v 

oblasti zdravia, spoločenskej participácie a ochrany smerujúcej k zdokonaľovaniu 

kvality života. Problematika aktívneho starnutia si vyžaduje predovšetkým podporu v 

oblasti sociálnych aktivít, ktoré stoja mimo formálneho trhu práce, celoživotné 

vzdelávanie a predlžovanie obdobia práceschopnosti seniorov. Zvyšovaním dĺžky života 

pripadá takmer jedna tretina z dlhého úseku ľudského života dôchodkovému veku a 

preto v zmysle princípov aktívneho starnutia je dôležité zachovanie si nezávislosti 

a vytváranie záujmových aktivít ešte v preddôchodkovom veku.  

 

Sociálne aspekty starnutia  

Dôležitú úlohu v živote staršieho človeka zohráva obraz o sebe, ktorý si vytvoril, jeho 

vnímanie seba v prítomnosti, minulosti a budúcnosti, obraz o svojom okolí, o ľuďoch 

ktorých pozná, o stereotypoch, ktoré na neho vplývajú. Dobre adaptovaný starší človek 

s konštruktívnym postojom k životu nemá problém so zvládaním zmien, ktoré starnutie 

a staroba prináša.  
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Naopak, u človeka, ktorý  starobu vníma s obranným postojom, vo väčšine prípadov 

tieto zmeny vyústia do problémov so zvládaním tohto obdobia (Hrozenská et al., 2008). 

Vstupom do dôchodku človek obmedzí aj rozsah svojich doterajších činností, stratí 

celkový program svojho produktívneho obdobia života a dôjde k zníženiu sociálnych 

kontaktov. V tomto období je dôležité čo najrýchlejšie nájsť nový zmysel života, ako 

jeden z významných komponentov kvality života a naplniť voľný čas programom a 

aktivitami, ktorými  predíde prázdnote a existenčnej frustrácii. Všetky zmeny spôsobené 

starnutím vplývajú na ďalšiu kvalitu života človeka, preto je dôležité udržať si čo 

najdlhšie aktivitu, lebo jej nedostatok vedie k apatii (Farský et al., 2007). Ľudia, ktorí 

boli aktívni a boli v celom živote obklopení druhými ľuďmi, budú v tom pokračovať 

a naopak, ľudia samotári budú mať väčší pocit odcudzenia (Kozierová et al, 1995). 

Dosiahnutím vnútornej integrity človek nazerá na svet v celistvosti a nachádza 

uspokojenie v dosiahnutých cieľoch, ktoré si zadal v minulosti a naopak, človek so 

sebou nespokojný, ktorý sa vydal nesprávnou cestou, postráda integritu, pociťuje 

zbytočnosť a chcel by žiť odznova. Staroba môže tieto pocity  upevniť alebo ich môže 

ešte prehĺbiť  a byť obdobím zúfalstva (Kozierová et al., 1995).  

 

Príprava na dôchodkový vek 

Starnutie populácie a predlžovanie života spôsobuje nevyhnutnosť zmien a postojov 

k starnutiu a starobe mladšej i staršej generácie. Príprava na obdobie dôchodku je  

nevyhnutná vo všetkých oblastiach, ako sú: 

– finančná rezerva,  

–  životný štýl,  
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–  vzťah s rodinou, 

–  sociálne aspekty. 

Predlžovanie očakávanej doby dožitia súvisí a bude súvisieť s naplnením staroby 

aktivitami. Zdravotný stav seniorov veľkou mierou ovplyvňuje a vplýva na aktivity a 

chuť a záujem  pracovať až do vysokého veku. 

 

Cieľ prieskumu 

Cieľom prieskumu bolo zistiť názor seniorov na  význam  prípravy na dôchodcovský 

vek. Predpokladali sme, že seniori bývajúci na vidieku  považujú prípravu na dôchodok 

za významnejšiu v porovnaní so seniormi žijúcimi na vidieku.  

Zamerali sme sa na nasledovné otázky: 

– dôležitosť prípravy na dôchodkový vek a obdobie staroby;  

– čo si seniori pod pojmom príprava na dôchodkový vek predstavujú; 

– ako trávia voľný čas;  

– akú majú predstavu o ideálnej starobe pri dobrom zdravotnom stave; 

– čo by chceli pre svoj plnohodnotný život zlepšiť.  

 

Respondenti a použitá metóda 

Súbor tvorilo 79 respondentov vo veku od 58 do 90 rokov zo Slovenskej republiky (SR) 

a 108 respondentov vo veku od 61 do 88 rokov z Českej republiky (ČR). Oslovení boli 

respondenti vo svojich bytoch, domoch a klienti Domova tretieho veku v Bratislave.  
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Respondentov sme rozdelili do dvoch skupín, prvú tvorili mestskí a druhú vidiecki 

seniori. Zvolili sme metódu dotazníkového zisťovania kvantitatívneho výskumu, ktorú 

sme doplnili o osobné rozhovory s náhodne vybranými respondentmi. Rozhovory a zber 

informácií  prebiehal od októbra 2014 do augusta 2015. Získané údaje sme štatisticky 

spracovali. Na zistenie vzťahu medzi dvomi diskrétnymi náhodnými premennými sme 

použili chí kvadrátový test v kontingenčných tabuľkách a v prípade nízkych 

očakávaných početností Fisherov exaktný test. Pracovali sme na hladine významnosti α 

= 0,05. Použili sme štatistický softvér SPSS 19. 

 

Výsledky 

Seniorov sme rozdelili do dvoch skupín a pýtali sme sa ich či považujú prípravu na 

dôchodkový vek za dôležitú.  82,9 % mestských seniorov v porovnaní so 44,8 % 

vidieckych  seniorov považuje prípravu na dôchodkový vek za dôležitú. Na otázku 

zameranú na identifikovanie veku,  kedy je potrebné začať s prípravou na dôchodok, 

v meste žijúci seniori uviedli  po 40-tke  v 6,0 %, po 50-tke v 35,4 %, po 60-tke v 41,5 

% v porovnaní s vidieckymi, ktorí uvádzali po 40-tke v 6,7 %, po 50-tke v 34,3 %, po 

60-tke v 3,8 %.   
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Tabuľka 1  V akom veku je potrebné začať s prípravou na dôchodok 

 

Bydlisko * Je príprava na dôchodkový vek dôležitá? 

Spolu SR, ČR 

Áno, už po 

40-tke 

Áno, už po 

50-tke 

Áno, už po 

60-tke 

Netreba sa 

pripravovať Spolu 

  7 36 4 58 105 Vidiek 

%  6,7 %  34,3 % 3,8 % 55,2 % 100,0 % 

  5 29 34 14 82 

Bydlisko 

Mesto 

%  6,0 % 35,4 % 41,5 % 17,1 % 100,0 % 

  12 65 38 72 187 Spolu 

%  6,4 % 34,8 % 20,3 % 38,5 % 100,0 % 

 

Z výsledkov vyplýva, že  seniori z vidieka štatisticky významne častejšie  nevidia 

potrebu pripravovať sa na dôchodcovský vek  (p < 0,001). V otázke zabezpečovania 

finančnej rezervy sa nepotvrdila štatistická významnosť medzi porovnávanými 

skupinami seniorov (63,4 %  z mesta vs. 75,2 % z vidieka).  Ďalšie otázky sme zamerali  

na predstavy seniorov o  príprave na dôchodok. Životný štýl by chcelo zmeniť 19,0 % 

seniorov  z vidieka  oproti 40,2 % z mesta (p = 0,001), zlepšiť vzťahy s rodinou by 

chcelo 4,8 % seniorov vidieckych oproti 19,5 % mestským seniorom (p = 0,002),  

financie a životný štýl zároveň by chcelo zlepšiť 5,7 % seniorov z vidieka oproti 35,4 %  

z mesta (p = 0,002).  
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Z našich výsledkov vyplýva, že pod prípravou na dôchodcovský vek si štatisticky 

významne viac seniorov z mesta predstavuje: 

- zmenu životného štýlu (p = 0,001),  

- zlepšenie vzťahov s rodinou (p = 0,002), 

- zlepšenie financií a životného štýlu súčasne (p < 0,001).  

Zabezpečeniu finančnej rezervy prikladajú vysoký význam obidve skupiny seniorov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  1  Predstava seniorov o príprave na dôchodkový vek 

 

Aktívne využitie voľného času v preddôchodkovom a dôchodkovom období súvisí s 

prípravou na dôchodkový vek, a preto sme sa pýtali seniorov  na ich voľno časové 

aktivity. Z výsledkov vyplýva, že 24,8 % seniorov z vidieka oproti 52,4 %  z mesta sa 

venuje vo voľnom čase svojim záľubám (p < 0,001).  
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Športom si vypĺňa  voľný čas 1,9 % seniorov z vidieka v porovnaní  s 20,7 % z mesta (p 

< 0,001), čítaniu kníh sa venuje 18,1 % vidieckych seniorov oproti 35,4 % 

respondentom z mesta (p = 0,007), na internete surfuje 2,9 % seniorov z vidieka oproti 

17,1 % z mesta (p = 0,001) a sledovaním televíznych relácií trávi voľný čas  70,5 % 

seniorov z vidieka oproti 58,5 % seniorom z mesta. Zistili sme štatisticky významné 

rozdiely v predstave ideálneho trávenia voľného času medzi  porovnávanými skupinami 

seniorov. Mestskí seniori sa štatisticky signifikantne častejšie venujú  

• svojím záľubám (p < 0,001), 

• športu (p < 0,001), 

• čítaniu  kníh (p = 0,007), 

• surfovaniu  na internete (p = 0,001). 

Štatisticky významný rozdiel sme nezaznamenali v sledovaní televíznych programov.   

 

Graf 2 Predstavy o voľnočasových aktivitách seniorov 
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Aktivity na dôchodku pri dobrom zdravotnom stave súvisia s prioritami seniorov a ich 

rozhodnutím, ako a čím by chceli obdobie staroby  naplniť.  Na otázku predstavy o 

ideálnej starobe pri dobrom zdravotnom stave pri rozhovoroch  a v dotazníkoch až 80,0 

% vidieckych a 61,0 % mestských seniorov  odpovedalo, že by chceli byť osožní pre 

deti a vnúčatá (p = 0,004),  68,6 % seniorov z vidieka a 34,1 % z mesta by chcelo 

oddychovať (p < 0,001),  4,8 % seniorov z vidieka oproti 28,0 % seniorov z mesta chce  

ešte niečo dokázať (p < 0,001) a 5,7 % vidieckych  oproti 24,4 % mestských seniorov 

by chcelo  cestovať po svete  (p < 0,001) a iba  4,8 % seniorov z vidieka v porovnaní s  

15,9 % z mesta  by chcelo byť rešpektovaných okolím (p < 0,011).   

Na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že vidiecki dôchodcovia oproti 

mestským v predstave o aktivitách  preferujú: 

• osožnosť pre svoje deti a vnúčatá (p = 0,004), 

• oddychovanie (p < 0,001). 

 

Naproti tomu mestskí dôchodocovia chcú: 

• ešte niečo dokázať, vytvoriť (p = 0,001), 

• cestovať po svete (p = 0,001). 

• byť  rešpektovaní okolím (p = 0,011). 
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Graf 3  Predstava o ideálnej starobe pri  dobrom zdravotnom stave 

 

V ďalšej časti prieskumu sme sa venovali aj otázkam, čo by chceli zlepšiť pre 

skvalitnenie svojho života. Zlepšenie zdravia považovali obidve sledované skupiny 

seniorov za prioritu so štatisticky významnou prevahou mestských oproti vidieckym 

(64,6 % vs. 45,7 %, p = 0,010). Ďalej by chceli zlepšiť  finančnú istotu (37,8 %  vs. 10,5 

%, p < 0,001),  rodinné vzťahy (8,5 %  vs.  3,8 %, NS) kontakt s priateľmi (7,3 % vs  1, 

9 %, NS), sebestačnosť  (12,2 %  vs. 1, 0 %, p = 0,001),  rešpekt okolia (3,7 % vs. 1, 9 

%, NS). Všetky predchádzajúce možnosti súčasne by chcelo zlepšiť 11,0 % z mesta 

oproti 41, 9% z vidieka (p < 0,001).  Až 8,5 % mestských v porovnaní s 1,9 % 

vidieckych seniorov je spokojných a nepotrebujú nič zlepšovať (p = 0,044).  
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Z výsledkov vyplýva, že seniori z mesta oproti vidieckym: 

• chcú zlepšiť svoje zdravie (p = 0,010), 

• chcú zlepšiť finančnú istotu (p < 0,001), 

• chcú zlepšiť sebestačnosť (p = 0,001), 

• nechcú zlepšiť nič (p = 0,044). 

Vidiecki dôchodcovia chcú zlepšiť  všetky prezentované možnosti (p < 0,001), 

 

Pri otázkach: 

• zlepšenia kontaktu s priateľmi, 

• skvalitnenia rodinných vzťahov,  

• rešpektu okolia,  

sme nepotvrdili štatisticky významný rozdiel medzi  porovnávanými skupinami 

seniorov. 
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Graf 4 Skvalitnenie života prostredníctvom niektorých jeho súčastí 

 

DISKUSIA 

Otázky týkajúce sa prípravy na dôchodkový vek  predstavujú aktuálnu tému, s 

ktorou sa musí každá vyspelá spoločnosť zaoberať. Nakoľko starnutie a staroba sú 

prirodzené súčasti života, do ktorých dospeje väčšina ľudí, je potrebné sa na ňu  začať 

pripravovať už v produktívnom živote. Príprava musí byť ako individuálna, tak aj 

celospoločenská, nakoľko vo významnej miere ju ovplyvňuje životný štýl každého 

jedného seniora. Príprava na dôchodkový vek by sa mala stať samozrejmosťou každého 

z nás. Celková spokojnosť seniora je vyššia, ak využíva aktívne voľný čas, a ak u neho 

prebehla aspoň neplánovaná príprava na starobu. Príprava na starobu je ovplyvnená 

viacerými faktormi, medzi ktoré patrí motivácia, uplatnenie intelektových schopností 

ako aj povahové vlastnosti ako sú flexibilita a vytrvalosť.  
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Sebakontrola v strednom veku  nie je iba prostriedkom inhibície  rizikového správania, 

ale aj stimulačným prostriedkom pre  iniciovanie a udržanie  foriem prospešného 

správania. (Tangney, et al., 2004).  

Starostlivosť o seba je jedným zo základných faktorov aktívneho starnutia, na ktorom sa 

jedinec s využitím sebakontroly musí podieľať sám. V popredí nie je len fyzická 

aktivita, ale dôležitá je aj schopnosť jedinca kompenzovať prípadné obmedzenia, ktoré 

sa v procese starnutia prirodzene vyskytujú  (Brandtstadter, & Greve, 1994). V našej 

výskumnej štúdii sme vyhodnocovali  názory seniorov  na potreby a predstavy na  

prípravu na dôchodok, v závislosti od toho, či žijú v meste alebo na vidieku. Názory 

obidvoch skupín seniorov sme následne porovnali a štatisticky vyhodnotili  rozdiely 

medzi nimi.   Viac ako 2/3 (83 %) seniorov z mesta považuje za veľmi dôležitú prípravu 

pred odchodom do dôchodku proti vidieckym seniorom, ktorých až nadpolovičná 

väčšina (55,2 %) nepovažuje za dôležité špeciálne prípravy na dôchodok.   

Naše výsledky sú podobné s publikovanými údajmi, že až  52,0 % budúcich dôchodcov 

bez ohľadu na to, či žijú v meste alebo na vidieku, rozmýšľa a pripravuje sa na 

dôchodcovský vek a iba 10,0 % takéto prípravy nepovažuje za dôležité a nepripravuje 

sa nijakým špeciálnym spôsobom, ba dokonca ani o tejto alternatíve nepremýšľa 

(Bútorová et al., 2013). Kuchařová (2003) vyhodnotila respondentov vo veku 60 - 69 

rokov, z ktorých  14 %, pokladalo za dôležité začať s prípravou na dôchodkový vek po 

40-tke, 32 % po 50-tke, 22 % až pri odchode do dôchodku a 27 % nad tým nikdy 

nepremýšľala. Uvedené výsledky sú podobné s výsledkami našej štúdie, kde  až 61,5 % 

respondentov považuje prípravu na dôchodok za dôležitú (82,9 % mestských vs. 44,8 % 

vidieckych).  
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Na otázku zameranú na špecifikovanie  veku,  kedy je potrebné začať s prípravou na 

dôchodok uviedlo  6,4 % seniorov  po 40-tke,   34,8 %  po 50-tke a   20,3 % po 60-tke. 

Prípravu na dôchodok nepovažuje za dôležitú až 38,5 % nami opýtaných respondentov 

s štatisticky významnou prevahou vidieckych (55,2 %) v porovnaní s mestskými (17,1 

%), ( p < 0,001).  Je potrebné si uvedomiť, že dnešní seniori prežili podstatnú časť 

života v podmienkach, v ktorých mohli len ťažko presadzovať zodpovednosť za svoj 

život a nemohli sa na svoju starobu dosť dobre pripraviť a nemali k tomu ani dostatočnú 

motiváciu. Dnešná generácia budúcich seniorov, tak už urobiť môže (Kuchařová et al., 

2003).  Otázky týkajúce sa predstavy  prípravy na dôchodok  zahŕňajú hlavne zmenu 

životného štýlu (40, 2 % seniorov  z mesta a  19, 0 % z vidieka). Za najdôležitejšie 

seniori, bez toho či žijú v meste alebo na vidieku,  považujú  vytvorenie si finančnej 

rezervy ešte pred nástupom na dôchodok (63,4 % vs.  75,2 %). Podľa výsledkov 

Pruntyho (2007) vidiecki seniori sa vo vyššej miere  (33 %) ako mestskí seniori (21 %)  

obávajú chudoby. V našom súbore sme nezaznamenali štatisticky významný rozdiel 

v názore na vytvorenie si finančnej rezervy medzi sledovanými skupinami seniorov, 

nakoľko obidve skupinu ju považujú za veľmi dôležitú (75,2 % vs. 63,4 %).   

Seniori  sa obávajú, že nedostatok finančných prostriedkov im bude brániť v aktivitách, 

ktoré by chceli na dôchodku vykonávať (Prunty, 2007). Rovnaké názory majú aj seniori 

na írskom vidieku, ktorí finančnú rezervu považujú za dôležitú  pre aktivity. Za jednu 

z priorít považujú aj možnosť vlastniť a prevádzkovať vlastný  automobil, ktorý im je 

v starobe nápomocný v začleňovaní sa do rôznych oblastí života, umožňuje im  prístup  

k základným službám, zabezpečuje udržanie sociálneho spojenia s rodinou a priateľmi 

ako aj celkovej sociálnej integrácie  a nezávislosti (Walsh et al., 2012).  
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Pre náš vyhodnocovaný  súbor seniorov dominuje potreba  zlepšenia vzťahov s rodinou 

(19,5 % mestských vs. 4,8 % vidieckych). Zdravie je nevyhnutnou podmienkou pre 

aktívne prežívanie života a je zrejmé, že s vekom pribúdajú aj zdravotné problémy. 

Zlepšenie svojho zdravia by uvítalo 64,6 %  seniorov z  mesta v porovnaní so 45,7 %  z 

vidieka. Podobné výsledky získala aj Bútorová et al. (2013), ktorá vo výskume 

orientovanom na budúcich dôchodcov zistila, že  24 % respondentov má  najväčšie 

obavy  zo zhoršenia zdravotného stavu na dôchodku a až 50 % sa  obáva  zhoršenia 

finančnej situácie na dôchodku. Obavy zo zhoršovania zdravia  súvisia s prelínaním sa 

sociálno-zdravotných faktorov,  chudobou, depriváciou (Patsios et al., 2012; Walsh et 

al., 2012). Všetky tieto faktory sú determinantami prežívania seniorského veku  jedinca, 

ale aj akceptácie seniorov spoločnosťou a ich začleňovaním do jej fungovania 

(Meszárošová et Gazdíková, 2016).  

Predstava ideálnej staroby je subjektívna. V našom súbore respondentov za 

najdôležitejšie obidve skupiny seniorov, nezávisle od toho či žijú v meste alebo na 

vidieku, považujú byť osožní pre svoje deti a vnúčatá (80,0 % mestských a 61,0 % 

vidieckych), nasleduje oddych na dôchodku (34,1 % mestských oproti 68,6%  

vidieckym). Podobné predstavy vyjadrili aj respondenti v prieskume Bútorovej et al. 

(2013), kde  28,0 % respondentov označilo,  že na dôchodku sa chcú venovať rodine, 

 vnúčatám a oddychovať. Vidovičová et al. (2012) zistili, že život seniorov je na aktivity 

pestrejší, ak zdieľajú domácnosť s ďalšími osobami a tieto aktivity vykonávajú s 

niekým a "pre niekoho".   
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ZÁVER  

V starobe sa mení hierarchia hodnôt. Realizovanie osobných záujmov a rodinný 

život sú dôležitejšie ako uspokojovanie materiálnych nárokov. Zmena životného postoja 

seniorov by mala byť podkladom aj pre zmeny postojov spoločnosti k nim. 

Individuálnym aj celospoločenským cieľom je aktívne starnutie, ktoré Svetová 

zdravotnícka organizácia definuje  ako „proces optimalizácie príležitostí pre zdravie, 

aktivitu a bezpečnosť s cieľom zlepšiť kvalitu života vo vyššom veku“ (Rada pro stárnutí 

společnosti wef, Globální agenda rady pro stárnutí společnosti).  

Z pohľadu seniorov sa spokojnosť a kvalita života v starobe  spája hlavne s pozitívnym 

prístupom, pozitívnym životným očakávaním, šírkou záujmov a sociálnymi aktivitami. 

Seniori očakávajú možnosť aktívneho zapájania sa do spoločenského diania aj po 

dovŕšení dôchodkového veku.  K tomu je potrebná medzigeneračná solidarita a výchova 

generácií k vnímaniu staroby ako prirodzeného a plnohodnotného obdobia života. 

Vytvorenie priaznivejších spoločenských podmienok a zabezpečenie sociálnej 

tolerancie a rovnosti generácií je podmienkou pre plnohodnotné prežívanie staroby.   
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ABSTRAKT 

Plochá noha patrí medzi najčastejšie deformity nohy. Neliečená plochá noha 

môže byť zdrojom posturálnych porúch a následnej chronickej bolesti v pohybovom 

systéme, čím znižuje kvalitu života jedinca. O negatívnych dôsledkoch plochej nohy 

často píšu odborné publikácie a ich výskyt potvrdzujú rozličné vedecké štúdie. No na 

samotnú prevenciu vzniku plochej nohy sa veľký dôraz nekladie. Samotnému ochoreniu 

a jeho dôsledkom je pritom ľahšie predchádzať ako ich liečiť. 

Kľúčové slová: plochá noha, posturálny systém, rizikový faktor 

 

ÚVOD 

V priebehu evolúcie sa noha človeka prispôsobila vzpriamenému držaniu tela 

a bipedálnej chôdzi (Vojtaššák, 2000). Ľudská noha je bohatým zdrojom 

proprioceptívneho vnímania, vďaka ktorému si uvedomujeme polohu a pohyb 

jednotlivých segmetov tela. Kvalitné proprioceptívne vnímanie nohy je podminené 

správnym tvarom klenby nohy.  
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Ak klenba nohy nie je správne vyformovaná, nemožno od porušenej kvality 

prichádzajúcej proprioceptívnej inormácie očakávať ideálnu motorickú odpoveď. 

Porucha klenby nohy mení postavenie kraniálne uložených segmentov tela, kĺby nie 

sú v centrovanom postavení a menia sa motorické stereotypy. Ak porucha pretrváva 

dlhodobo a zanedbá sa liečba, môže byť plochá noha zdrojom chronickej bolesti 

v myoskeletálnom systéme, čím sa znižuje kvalita života jedinca. Tomuto sa dá 

predchádzať včasnou detekciou ochorenia počas rastu dieťaťa a vyhýbaním sa 

rizikovým faktorom podmieňujúcim vznik plochej nohy. Len zdravé chodidlo je 

schopné zabezpečiť správne fungovanie nohy, flexibilnú chôdzu a zdravé držanie tela. 

O narušenej klenbe nohy hovoríme v dvoch prípadoch. Buď je klenba nohy zvýšená 

alebo je znížená. 

 

VÝSKYT PLOCHEJ NOHY V POPULÁCII 

Podľa Larsena (2005) je výskyt ortopedických deformít nôh na druhom mieste zo 

všetkých patologických procesov postihujúcich oblasť nohy. Prvenstvo patrí plesňovým 

infekciám nohy. Nakoľko sa však stav klenby nohy bežne u populácie nehodnotí, 

neexistujú ani presné štatistiky, ktoré by hovorili o incidencii alebo prevalencii tohto 

ochorenia. Incidencia plochej nohy na Slovensku (ale aj vo svete) nie je presne známa 

možno aj preto, že neexistuje žiadna konsenzuálna dohoda o užších klinických alebo 

rádiologických kritériách, ktorá by plochú nohu definovala. Tradične je plochá noha 

definovaná skôr subjektívne. V dnešnej dobe je definícia založená výhradne na 

statickom anatomickom porovnaní výšky oblúku klenby nohy a neberie sa do úvahy 

etiológia plochej nohy, funkčné vzťahy medzi kosťami, ignorujú sa anatomické rozdiely 

výšky oblúku medzi deťmi a dospelými a medzi rasovými skupinami. 
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PLOCHÁ NOHA A POSTURÁLNE PORUCHY 

Plochá noha sa u mnohých ľudí môže javiť len ako estetický problém, no v skutočnosti 

môže byť príčinou zdravotných komplikácií postihujúcich celý pohybový systém. 

Pokles klenby nohy totiž môže byť sprevádzaný množstvom ďalších možných 

štruktúrnych odchýlok (Kerr a kol. 2015). Vo vertikálnej polohe sú nohy opornou 

základňou tela a pokles ich klenby môže vážne narušiť statiku celého tela (Fuchsová 

2013). Príkladom je výskum, ktorý v roku 2009 realizoval Zafiropoulous so svojím 

tímom. Sledovali vzťah medzi klenbou nohy a postavením bedrových kĺbov. Cieľovou 

skupinou boli deti od troch do šesť rokov. Z ich výsledkov vyplynulo, že u detí, ktoré 

mali diagnostikované plochonožie, bolo súčasne prítomné aj zväčšené intrarotačné 

postavenie v bedrových kĺboch. Decentrácia bedrových kĺbov následne mení postavenie 

panvy a chrbtice, čím sa narúša statika tela. 

Chodidlo je bohatým zdrojom proprioreceptorov, vďaka čomu má veľký význam pri 

udržiavaní rovnováhy v stoji ale aj pri pohybe. Má úzky vzťah k posturálnej funkcii. 

V prípade skreslenej proprioceptívnej informácie z plosky nohy pri porušenej klenbe 

nohy následne dochádza k narušeniu a nepresnostiam v prevedení pohybu (Hošková 

2013, Jančová 2013). Pri chôdzi vždy dochádza k aktivácii svalových reťazcov nohy, 

pričom vznikajúce proprioceptívne informácie z planty nohy sa šíria k proximálne 

uloženým segmentom tela. Poklesom klenby nohy je narušené aj proprioceptívne 

vnímanie nohy a tak do vyššie uložených segmentov vrátane centrálneho nervového 

systému prichádzajú chybné informácie. Hovoríme o šírení patológie resp. o reťazení 

porúch pomocou myofasciálnych reťazcov. Narušená propriocepcia narúša mechaniku 

chôdze a vplyvom myofasciálneho reťazenia môže vznikať bolesť nielen v oblasti nôh, 
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ale aj vo vyšších častiach tela, ako napríklad v kolenných a bedrových kĺboch, 

v lumbosakrálnej časti chrbtice či inde (Medek 2003, Baňárová 2014b, Bricot 2008). 

Zo spodných segmentov tela sa tak pokles klenby nohy premieta do celého tela 

(Obrázok 1). 

  

Obrázok 1  Vplyv plochej nohy na posturálny systém  

 (Modifikované: Flat [s.a.], Baňárová 2014a, s. 86, Rubin, [s.a.]) 

 

Vo svojej funkcii je postavenie plosky nohy úzko späté so svalmi hlbokého 

stabilizačného systému. Svalovina panvového dna je spolu so svalstvom celého 

hlbokého stabilizačného systému oporou trupu a panvy. Postavenie chodidla výrazne 

ovplyvňuje funkciu svalov panvového dna a taktiež naopak, z panvového dna je 

ovplyvňovaná funkcia chodidla. Pokles klenby zhoršuje kvalitu hlbokého stabilizačného 

systému. Kompenzáciou oslabenia stabilizácie panvy a chrbtice je hypertonus 

paravertebrálnych svalov lumbálnej a cervikálnej chrbtice.  
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Preto môžeme povedať, že dysfunkčné zaťaženie chodidla sa prejavuje naozaj v celom 

organizme (Buchtelová 2010, Toppischová 2008). Kendall a kol. (2014) tvrdia, že 

dysfunkcia v  oblasti klenby nohy sa často uvádza ako jeden z rizikových faktorov 

vzniku chronickej bolesti lumbálnej chrbtice funkčného pôvodu, ktorá je vo fyzioterapii 

známa pod anglickým názvom „low back pain“ (LBP). Podľa Menza a kol. (2013) však 

chýba vedecké podloženie tohto tvrdenia. Okrem toho uvádzajú, že podľa viacerých 

autorov sa u jedincov s LBP popisuje vyšší výskyt zníženej klenby nohy. Dopĺňajú aj 

výsledky retrospektívnej štúdie realizovanej na 97 279 vojakoch so stredným a ťažkým 

stupňom plochej nohy, v ktorej Kosashvili a kol. (2008) zistili dvakrát vyšší výskyt 

intermitentnej bolesti lumbálnej chrbtice v porovnaní s vojakmi s miernym stupňom 

plochej nohy a s fyziologicky klenutou klenbou.  

Existujú však aj štúdie (napríklad Roncarati a kol. 1988), v ktorých sa potvrdilo, že u 

jedincov s LBP bol väčší výskyt zvýšenej nožnej klenby. Menza a kol. (2013) 

realizovali štúdiu, v ktorej chceli potvrdiť vyšší výskyt LBP u pacientov s porušenou 

klenbou nohy, pričom hodnotili zvlášť statické a dynamické zaťaženie nôh. Porušený 

tvar klenby nohy v statickej polohe sa nepreukázal byť signifikantne významný pre 

výskyt LBP.  Preukázala sa však signifikantná významnosť medzi LBP a pronačným 

postavením nohy počas stojnej fázy pri chôdzi, ale len u žien. Taktiež dospeli k záveru, 

že používanie ortopedických vložiek korigujúcich nadmerné pronačné alebo supinačné 

postavenie nohy pri chôdzi môžeme využiť v prevencii i v liečbe LBP. 

Cuccia (2011) sa vo svojej štúdii tvorenej 168 probandmi pokúsil dokonca poukázať na 

priame previazanie svalov nohy so svalmi žuvacími. Hlavnými sledovanými 

parametrami v jeho štúdii boli zmeny zaťaženia klenby nohy pri chôdzi pomocou 

baropodometrie a dentálna oklúzia.  
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Testovanie prebiehalo v troch experimentálnych podmienkach. V prvom prípade išlo 

o uvoľnenú oklúziu zubov  po prehltnutí – bez zaťatia zubov (pozícia REST). V druhom 

prípade išlo už o voluntárne zaťatie zubov (pozícia VTC) a v treťom prípade išlo 

o oklúziu s vložením bavlnenej rolky hrubej 1 cm medzi horný a dolný oblúk zubov bez 

zaťatia zubov (pozícia CR). Analýza potvrdila, že dentálna oklúzia mení posturálne 

podmienky. Kým v experimentálnej pozícii VTC (voluntárne zaťatie zubov) sa 

preukázal signifikantný pokles zaťaženia a nárast kontaktnej plochy na oboch 

nohách, opačná situácia nastala v pozícii CR (vložená bavlnená rolka). Veľkosť 

kontaktnej plochy chodidla s podložkou je tak podľa Cuccia (2011) ovplyvnená aj silou 

dentálnej oklúzie, a teda existuje aj priame prepojenie svalov držiacich klenbu nohy 

a svalov žuvacích. Plochú nohu preto právom môžeme považovať za rizikový faktor 

vzniku rozličných funkčných a neskôr i štrukturálnych zmien v pohybovovm systéme. 

Mayerová (2016, s. 57) uvádza, že „každé poškodenie nôh a pohybového aparátu 

v detstve sa často prejaví v úplnom rozsahu až za 30 alebo 40 rokov“ . 

 

ZÁVER 

Uviedli sme, aké závažné dôsledky môže mať znížená klenba nohy na 

posturálny systém a že môže byť príčinou chronickej bolesti chrbta. Možno aj preto 

Mølgraad a kol. (2010) odporúčajú, aby bolo vyšetrenie nôh štandardným 

diagnostickým postupom u pacientov s chronickou bolesťou chrbta a dolných končatín. 

Vzniku plochej nohy a jej komplikáciam je ľahšie predchádzať ako ich liečiť. Prevencia 

by mala začať už v ranom detskom období. Ideálne hneď po narodení a následne by 

mala kontinuálne pokračovať počas celého priebehu posturálnej ontogenézy, počas 

celého obdobia kostného rastu a dokonca aj po ukončení tohto obdobia.  
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Preventívne opatrenia by sa mali dodržiavať v priebehu celého života jedinca. Sú 

názory, že neliečená plochá noha v detstve, ktorú si so sebou prinášame do dospelosti, 

je už metódami kinezioterapie len veľmi ťažko ovplyvniteľná. Lewitová (2016, s. 6) 

však verí, že „...rozvoj prirodzenej funkcie sa dá dobehnúť i v dospelosti. Človek to 

musí chcieť a venovať sa tomu...Bolesti z porušenej funkcie sú často prvou motiváciou.“ 

Ochaba a kol. (2015) uvádzajú, že z pohľadu vývoja a prognostických ukazovateľov sa 

dá predpokladať, že počet ochorení neinfekčnej etiológie bude stúpať.  Preto je podľa 

ich názoru nevyhnutné intenzívnejšie rozvíjať preventívne edukačné projekty, naďalej 

rozvíjať spoluprácu v projektoch koordinovaných Európskou komisiou a Svetovou 

zdravotníckou organizáciou. 
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AUTENTICKÁ FILOZOFIA  

V STREDOVEKU A MEDICÍNA  

Ján ŠTVRTINA 
 

 
Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky , LF UK v Bratislave 

 

Filozofia sa snaží hľadať a získavať poznanie. Zákonite preto aj skúma, ako ho 

získať. Naprieč históriou sa v istých obdobiach prelínali dva názory na túto otázku. 

Empirizmus a racionalizmus, pričom filozofi sa k nim postavili rôzne. Niektorí 

vyhranene zastávali iba jeden, iní obidva v rôznych pomeroch. V stredoveku sa však 

napríklad časť filozofov priklonila k názoru, že vhodná je kombinácia empirizmu aj 

racionalizmu, ale posunuli sa ešte o krok ďalej. Vložili do filozofie novú poznávaciu 

metódu, ktorú by sme v dnešnej dobe nazvali experiment. Takúto filozofiu nazývam 

autentická – realizuje sa aj mimo myseľ konkrétneho jedinca. Je teda o krok bližšie k 

poznaniu ako akákoľvek kombinácia empirizmu a racionalizmu.  

V istom zmysle v stredoveku v centre autentickej filozofie stál človek, preto sa 

spojila s medicínou. Môžeme povedať, že medicína slúžila ako realizačná plocha  na 

overovanie platnosti poznania. Tým bol objavený predobraz toho, čo by sme dnes 

nazvali „Evidence Base Medicine“, z čoho dnešná doba spravila frašku.  

Dovoľte mi uviesť Vás do obdobia zvaného stredovek. Potom sa pokúsim 

zodpovedať otázky vyplývajúce z predchádzajúceho textu a nakoniec predložím 

niekoľko konkrétnych príkladov z učenia autentických mysliteľov.  



Verejné zdravotníctvo. [online]. 2017, roč. 13, č. 1, s. 1 - 53  
Dostupné na internete: <http://casopis.fvszu.sk >. ISSN 1337-1789. 

_____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
© Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2017 

 

44 

Vďaka Alexandrovi Veľkému bolo helenistické obdobie ako vriaci kotol, zmes 

kultúr, názorov, filozofií, náboženstiev. Prelievali, stretávali, transformovali, 

kryštalizovali, rozpúšťali, spájali sa na pobrežiach Stredozemného mora. Alexandria 

niekoľko storočí predstavovala jedno z hlavných centier týchto reakcií. Reakcií, o 

ktorých asi nikto netušil, či skončia výbuchom, či poznaním. A čo z toho bude a pre 

koho horšie či lepšie. Niektorí historici tvrdia, že novej rímskej ideológii sa podarilo 

uhasiť tento oheň poznania a nastoliť „poriadok“ nielen v Alexandrii, ale aj v celom 

„známom“ svete. Toto obdobie sa nazýva „temný“ stredovek. Niektorí však majú 

opačný názor. Podľa dochovaných záznamov môžeme predpokladať, že minimálne 

občas sa tento oheň výrazne rozhorel, napríklad vo forme už spomínanej autentickej 

filozofie a medicíny. 

Tu hneď vzniká prvá otázka: Aký je rozdiel medzi lekárom a filozofom ? 

Zájdime na chvíľu späť do obdobia helénizmu a spýtajme sa Sibyly:  

- Kto je to filozof ? Ten, kto vie spraviť sklo. 

- Kto je to lekár ? Ten, kto ho vie použiť. 

- A kto je to mudrc ? Ten, kto vie oboje.  

Sibyla nám potvrdzuje, že filozof je ten, kto používa autentickú filozofiu. Na výrobu 

skla totiž nestačí iba hocijaká myšlienka, ale taká myšlienka, ktorá sa realizuje napríklad 

aj v hmote. Tu si dovolím krátku odbočku. Aby myšlienka jedinca bola autentická,  

nemusí sa realizovať iba v hmote. Napríklad Einstein používal vo svojom výskume tzv. 

myšlienkové experimenty, ktoré overoval tým, že ich realizoval v matematike, až 

neskôr boli overené (dosiaľ nie všetky) aj v hmote.  Filozof by teda mal svoje 

myšlienky testovať aj mimo jeho vlastného myšlienkového sveta.  
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Ak hovoríme o človeku, tak veľmi vhodným na testovanie antropologickej filozofie je 

práve lekárske umenie. Sibyla nás ďalej upozorňuje, že by bolo neetické vydávať sa za 

lekára a popri tom robiť pokusy na ľuďoch. Lekár už musí filozofom vyrobené a tým 

otestované „sklo“ iba použiť.  

Môže byť jeden človek filozofom aj lekárom ? Môže, ale musí vedieť, kedy 

vyrába „sklo“ a kedy ho používa.  

Musí byť jeden človek filozofom aj lekárom (iba, alebo aj v inom, než len v 

bežnom dnešnom profesionálnom ponímaní) ? Musí, ak sa chce stať mudrcom. To je 

pohľad Sibyly.  

Autentická filozofia nie je až taká prísna, filozof síce nemusí byť lekárom, ale 

mal by robiť okrem filozofie aj niečo, kde sa jeho myšlienky môžu manifestovať. A 

snažiť sa o to, aby sa aj manifestovali. Pričom takáto manifestačná rovina môže byť 

pokojne aj bežný život daného jednotlivca. 

Podobnou otázkou je: Aký je rozdiel medzi autentickou filozofiou a vedou ? Z 

pohľadu stredovekého mysliteľa, by sme povedali: Žiadny. Dnešná veda sa však začína 

od tohto poňatia odkláňať. Hádam najdôležitejší rozdiel vidíme v otázke dokázateľnosti 

poznania. Autentická filozofia operuje s faktom, že hocijaké poznanie môže človek 

dokázať jedine sám sebe. Akákoľvek ďalšia snaha o dokazovanie inej osobe je z 

pohľadu dôkazu ako takého, zbytočná. Jediný zmysel takejto snahy je v uľahčení 

samodokazovania inej osobe. Tento postup by sa však už nemal považovať za vedu ako 

takú, ale za učenie. Dnešná veda naopak podlieha ilúzii možnosti dokazovať poznanie 

iným osobám.  
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Rovnováha princípov autentickej filozofie sa vychyľuje, a tým sa presúva 

ťažisko od filozofie, ktorá používa ako jeden zo svojich nástrojov experiment, k 

experimentovaniu, ktoré občas používa aj filozofiu. Netvrdím, že takýto prístup je zlý, 

je iba menej efektívny z pohľadu poznávania ako takého.   

S modernou vedou a dobou je spätá aj ďalšia otázka: Je aj v „čistej“ filozofii 

potrebná autentickosť ? Dovolím si odpovedať históriou jednej myšlienky, ktorá 

spustila lavínu a jej následky odstraňujeme dodnes. Aristotelovi vďačíme za množstvo 

objavov na poli filozofie aj vedy. Na rozdiel od Platóna však zastával názor, že žena je 

oproti mužovi menejcenná. Tento názor od neho prebral Tomáš Akvinský a 

prostredníctvom cirkvi aj celá stredoveká spoločnosť. 

Vráťme sa späť k autentickej filozofii otázkou: Používa autentická filozofia aj 

iné nástroje ako racio, empíriu a experiment ? Môžeme povedať áno, aj nie. 

Racio aj empíriu rozdeľuje do dvoch kategórií. Nazývajme ich vnútorné a 

vonkajšie racio a vnútornú a vonkajšiu empíriu. Tu si dovolím znova trochu odbočiť. V 

stredoveku v Európe bolo dominujúcou ideológiou to, čo presadzovala katolícka cirkev. 

Popri tom sa samozrejme šírila aj filozofia kresťanstva, hoci často vyhlasovaná za 

kacírstvo. V určitej polarite však bola kresťanstvom ovplyvnená väčšina vtedajšej 

spoločnosti. Autentických filozofov nevynímajúc. Možno aj to prispelo k už 

spomínanému rozdeleniu rácia a empírie na vonkajšie a vnútorné. Hranica medzi 

vonkajším a vnútorným je veľmi neostrá. Na ich vysvetlenie je potrebné používať 

pojmy terminologicky neustálené, preto občas dochádza k nie úplne presnej 

interpretácii. Dá sa povedať, že vonkajšie racio sú vedomé aj podvedomé, či nevedomé 

pochody, ktoré skúmajú všetko, čo je „mimo“ konkrétneho jednotlivca.  
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Tu si však okamžite oponujem otázkou: Čo je „mimo“ konkrétneho jednotlivca ? 

Preto, ak si odmyslíme hmotu, táto otázka nie je taká jednoduchá. Napríklad sú pudy vo 

Freudovskom (11) zmysle súčasťou konkrétneho „Ja“, resp. môže o sebe konkrétny 

jednotlivec povedať : Ja som pud ?  

Ak sa nám aj podarí vyriešiť túto otázku, ktorej riešenie presahuje možnosti 

tohto článku, zistíme, že nám nakoniec nedá celkovú odpoveď na to, čo je vonkajšie a 

vnútorné racio. Preto som sa zmienil aj o tejto „definícii“ zmienil, umožní nám 

čiastočné pochopenie. Pre ešte lepšie pochopenie je tu ďalšia možnosť výkladu. 

Vonkajšie racio sú vedomé aj podvedomé, či nevedomé pochody, ktoré skúmajú všetko, 

čo je primárne pochopiteľné tým, čo nazývame rozum predtým, než ho rozdelíme na 

vonkajší a vnútorný. Veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že je to to, čo sa nám 

javí primárne logické. Vnútorné racio je teda to, čo skúma „vnútorné“ časti konkrétneho 

jednotlivca alebo to, čo je zväčša primárne vedomím nepochopiteľné, ale ešte stále 

uchopiteľné.  

V stredoveku sa toto vnútorné racio nazývalo napríklad vnútorný hlas 

pochádzajúci od Boha, v antike by sme mohli hovoriť o Sokratovom daimonióne, v 

judaizme napríklad o or chaja, ak by sme sa presunuli ďalej na východ do Indie, tak by 

sme mohli hovoriť o niečom, čo prostredníctvom viacerých úrovní vychádza z Átmana, 

alebo ešte ďalej na východ, v taoizme, o niečom, čo vychádza z Tao. (8),(9),(10) 

Vonkajšia empíria je pomerne ľahšie zadefinovateľná, lebo súvisí s pocitmi, 

ktoré generuje našich päť hmotných zmyslov. O vnútornej empírii by sme mohli 

povedať, že je to niečo, čo nám pomáha cítiť, z ktorej oblasti rozumu, prípadne mimo 

rozumu konkrétna myšlienka prichádza. Zjednodušene : Je to pocit z myšlienky. 
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Pre úplnosť ešte dodám, že z rozdelenia racia a empírie na vonkajšiu a vnútornú 

vyplýva, že existuje priestor v bytosti, ktorý je mimo toho, čo sme doteraz nazývali 

rozum. Písať o tomto priestore je nad rámec tohto článku, ale hlavne je poznateľný 

výhradne individuálne. 

Overiť pravdivosť predchádzajúcich odsekov myslením samotným, nie je 

jednoduché. Dokonca je otázne, či je vôbec možné. A tu je práve obrovský prínos 

autentickej filozofie, ktorá sa snažila o overovanie aj prostredníctvom manifestácie, 

realizácie, či „fungovaní“ aj v hmotnej rovine, napríklad v už spomínanej medicíne. 

Doteraz sme hovorili skôr o metódach autentickej filozofie. Skúsme sa teraz 

pozrieť k akým poznatkom na základe týchto metód autentická filozofia dospela 

prostredníctvom jej predstaviteľov. V stredoveku bolo viac osobností, ktoré môžeme 

považovať za autentických filozofov. Pre tento krátky prehľad som vybral dvoch, ktorí 

túto filozofiu asi najúplnejšie vystihujú - Svätá Hildegarda z Bingenu a Paracelsus. 

Svätá Hildegarda žila v dvanástom storočí, bola rehoľníčkou – benediktínkou. 

Preto aj terminológia, ktorú používala, vychádzala z kresťanskej náuky. Túto 

terminológiu zachovám v súvislosti s ňou aj pre tento článok.  Sv. Hildegarda je 

považovaná za zakladateľku kláštora, kazateľku, vizionárku, maliarku, hudobníčku, 

kozmologičku, poetku, dramaturgičku, filozofku a za prvú nemeckú prírodovedkyňu a 

lekárku. Pápež Benedikt XVI. ju  10.5. 2012 vyhlásil za svätú a hneď nato 7.10.2012 ju 

označil za učiteľku Cirkvi. Pre svoje veštecké a vizionárske schopnosti mala vo svojej 

dobe prezývku „Rýnska Sibyla“. Od raného detstva mávala videnia nekonečného svetla,  

ktoré neskôr pomenovala ako Živé svetlo. O svojich videniach však verejne začala písať 

až ako 40- ročná po zápase s chorobou, ktorú vysvetlila ako svoje odmietanie hovoriť o 
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svojich  víziách, ktoré dostala od Boha.  Keď začala s písaním vízií, vrátili sa jej telesné 

sily, a tak vzniklo jej prvé teologické dielo: trilógia  Scivias Domini. (2),(3)  

„To, čo vidím, nemôžem dokonale vedieť, pokiaľ som v službách tela a 

neviditeľnej duše. Tieto veci nepočujem svojimi ušami, nevnímam ich myšlienkami 

svojho srdca, ani spoločnou činnosťou svojich piatich zmyslov; vidím ich iba vo svojej 

duši, a moje telesné oči zostávajú otvorené, pretože som nikdy neupadla do extázy; 

vidím ich v bdelom stave.“(4) Hildegarda chápe štruktúru človeka ako prejav štruktúry 

vesmíru: skutočnosti, ktoré majú svoj pôvod a príčinu v Najsvätejšej Trojici. Vidí 

človeka tesne spojeného s celým stvorením a v jeho telesnosti „utkaného“ zo štyroch 

živlov. Všetko, čo je stvorené, počnúc vesmírom až po človeka, má odzrkadľovať Božiu 

harmóniu a súlad.  Z tohto dôvodu sa Hildegarda osobitne venovala chorým, ktorí 

potrebovali pomoc k začleneniu sa do počiatočnej Božej harmónie. Preto sa starala o 

chorých, dávala im praktické rady, ako chorobám predchádzať alebo ich liečiť, 

spisovala recepty, pripravovala lieky a skúmala ich liečivé účinky. (1)  

Okrem iného táto matka predstavená, je tiež prvou autorkou popisu presnej 

receptúry na výrobu piva.(5)  V diele Causae et Curae sa ako jedna z mála autoriek  

venuje ľudskej sexualite. (2) Z harmónie bytia človeka vychádza aj harmónia hudby. 

„Hudbou sme spojení s harmóniou neba“. Hildegardina hudobná tvorba sa vymyká 

vtedajšiemu hudobnému štandardu a nedá sa jednoducho zaradiť do gregoriánského 

chorálu. Zvláštnosť jej hudby, podľa jej svedectva aj niektorých jej súčasníkov, vyplýva 

z inšpirovaného charakteru celej jej tvorby: „Rovnako som zložila a zaspievala piesne 

zároveň s melódiami ku cti Boha a svätých, hoci som sa nikdy neučila ani noty, ani 

spev.“ Najznámejšie adaptácie jej hudobných diel pochádzajú od súčasného hudobného 

zoskupenia Sequentia. (4) 
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Paracelsus, vlastným menom Philippus Aureolus Theophrastus von Hohenheim, 

pôsobil na prelome stredoveku a renesancie na začiatku 16. storočia. Narodil sa v rodine 

lekára, študoval v nemeckých, talianskych a francúzskych vysokých školách. On sám 

však tvrdí, že najviac si váži vedomosti získané pozorovaním prírody a obyčajných ľudí 

na svojich početných cestách po Európe.  

„No, čo vám mám hovoriť, poznal som vyše osemdesiat roľníkov, ktorí priradili 

byliny k ochoreniam iba podľa ich tvaru a anatómie, a pred mojimi očami s nimi 

zázračne a dobre pomáhali“. Jeho dielo možno rozdeliť do šiestich kategórií: náuka o 

štyroch pilieroch liečebného umenia, náuka o ens (príčinách chorôb), náuka o dvoch 

možnostiach v liečbe, náuka o troch princípoch, náuka o kvintesencii, náuka o 

signatúrach.   

Náuka o štyroch pilieroch liečebného umenia zahŕňa základ toho, čo by mal 

zvládať každý lekár. Je to filozofia, alchýmia, astrológia a cnosť. Pod  pojmom filozofia 

Paracelsus rozumie nielen klasickú filozofiu, ale je v nej zahrnutá aj náuka o prírode. 

Pod astronómiou chápe prepojenie človeka a prírody, podobne ako Hildegarda chápe 

človeka ako prejav štruktúry vesmíru. Alchýmiu Paracelsus chápe ako veda, ktorá 

okrem iného odhaľuje a zvyšuje liečivé účinky rastlín a minerálov. Cnosť považuje za 

najdôležitejší z pilierov, na ktorom stoja všetky ostatné náuky. Pod cnosťou mieni 

integritu lekára a jeho zručnosti ústiace v dokonalú virtuozitu. Za najdôležitejšiu 

vlastnosť lekára považoval lásku k blížnemu, v ďalšom rade skromnosť, optimizmus a 

pokoru.  Paracelsus ako prvý v stredoveku zaviedol diferenciálnu diagnostiku na 

základe príčin ochorenia. V dnešnej dobe je ťažké sa vžiť do myslenia stredoveku, v 

nasledujúcich riadkoch (pre stručnosť textu) sa pokúsim o priblíženie týchto pojmov 

hoci väčšina významu sa tým vytratí.   
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Rozoznával päť príčin ochorenia:  

1. Ens astrale - niečo ako dnešná humánna bioklimatológia, vplyv okolia na človeka.  

2. Ens veneni - na základe dlhodobého skúmania otráv u baníkov, tiež prijímanie 

nevhodnej stravy. Tu Paracelsus ako prvý v európskych dejinách popísal mechanicko- 

chemické procesy trávenia a ďalšie chemické premeny v tele človeka. 

3. Ens naturale - príčiny, ktoré vznikajú vnútorne, dnes by sme sem mohli zaradiť aj 

genetiku. 

4. Ens spirituale - psychické príčiny chorôb, rozdelil ľudí do štyroch kategórii na 

základe psychickej povahy – sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik. 

5. Ens Dei - choroby dané od Boha, ktoré lekár nevie priamo liečiť, dnes tzv. 

nevyliečiteľné ochorenia.  Každá choroba teda môže mať päť príčin vzniku, to znamená 

že podľa Paracelsa existuje, napr. päť typov žltačky, päť typov moru a každá si 

vyžaduje iné liečenie.  

Používal sympatickú a antipatickú liečbu, pričom tvrdil, že jedine sympatická 

liečba môže skutočne liečiť príčinu. Antipatická liečba pomáha na upokojenie akútneho 

stavu. Sympatická liečba znamená podobné liečiť podobným. Súčasná „mainstream“ 

medicína sa  z pochopiteľných, hoci nelogických dôvodov zväčša od sympatickej liečby 

odklonila. Nové objavy vo fyzike a znovuobjavenie fraktálov v matematike hádam 

znovu ukážu dôležitosť tejto liečby.  

Z filozofického hľadiska je veľmi zaujímavou teória o signatúrach. Paracelsus 

si položil otázku: Kto naučil prvého lekára liečiť? Možnou odpoveďou je klasická 

vývojová teória pokusu a omylu.   
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Druhou možnosťou je práve náuka o signatúrach, pričom tie sa samozrejme 

navzájom nevylučujú. „Všetko, čo príroda rodí, utvára podľa podstaty danej cnosti.“  

Náuka o signatúrach je v krátkosti náuka o lekárstve, v ktorom si na základe vonkajšku 

(farby a tvaru) vytvárame obraz o vnútrajšku (podstate a účinku). Napr. podobnosť 

tvaru listu ( Pľúcnik lekársky) s nejakým orgánom (pľúcne laloky) alebo farby ( červené 

hrozno) s telesnou tekutinou ( krvou) dáva tušiť žiadúce liečivé účinky.  

Túto náuku Paracelsus neobjavil prvý, bola známa už u Germánov, Keltov, 

Indov, Číňanov aj Tibeťanov. Tiež ju používala aj Hildegarda.  „Je chybou, keď sa v 

medicíne čerpajú vedomosti z počutia alebo z čítania. Je potrebné si položiť otázku:  

Ako sa učil ten prvý ? Veď ten, ktorý učil jeho, učí aj nás“. (6),(7)   Rovnako aj celá 

autentická filozofia odkazuje hlavne na individuálne poznávanie, ktoré je tým najväčším 

zážitkom.  
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Zamyslenie MUDr. Jána Štvrtinu o vzťahu autentickej filozofie a medicíny, 

nastoľuje niekoľko aktuálnych otázok, ktoré sa podľa mňa týkajú nielen lekárov a 

filozofov, ale  každého človeka, ktorý uvažuje  nad základnými otázkami života a smrti 

a ktorému záleží na sebe a svete.  

Považujem za sľubné, že na začiatku  úvahy si autor  kladie predovšetkým  úplne 

základné otázky. Kto je lekár ? Je rozdiel medzi lekárom a filozofom ? Kto je mudrc ? 

Vychádza tak zjavne z „najklasickejšej“ sokratovsko - platónskej filozofickej tradície, 

ktorá považuje sebapoznanie a porozumenie sebe samému -  za základný cieľ ľudského 

života. Bez ohľadu, či  je v ňom človek lekárom, filozofom, básnikom, alebo „len“ 

záhradníkom. 

Je veľmi sympatické, že v svojom individuálnom hľadaní  sa  MUDr. Štvrtina 

nenecháva obmedziť štandardnou uznávanou normou mainstreamového myslenia. Svoje  

odpovede teda hľadá nielen  tam, kde sa dajú „moderne“ empiricky a  racionálne 

zdôvodniť. Obracia sa napr. na stredovekú medicínu a svoje odpovede nachádza  v tom, 

čo nazýva autentickou filozofiou, založenou na praxi.  
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Práve medicínu preto považuje za oblasť, kde je možné veľmi efektívne spojiť 

teoretické filozofické poznanie s konkrétnou praxou, kde je, jednoducho povedané, 

človeku možné pomôcť.  

Z jeho úvahy je pre mňa zjavné, že  priorizuje to, čo dnes žiaľ  z rôznych 

dôvodov, a neplatí to len pre lekárov,  pravidlom nie je: poznanie, že človek je 

komplexná bytosť, ktorá je súčasťou väčšej sociálnej štruktúry či celku a že vzájomné 

ovplyvňovanie a konštituovanie partikulárneho (človeka) a globálneho (sveta), je jednou 

zo základných príčin javov. Či už sú nimi choroby, konflikty, alebo naopak vyzdravenie 

a mier. V tomto zmysle autor veľmi výstižne  upozorňuje: „Hranica medzi vonkajším 

a vnútorným je veľmi neostrá. A hneď nato sa pýta: Čo je „mimo“ konkrétneho 

jednotlivca ?“ Stojí tak podľa mňa rovnými nohami v základoch platonizmu: naše 

sebapochopenie je závislé na našom porozumení bytia a na pochopení  svojej 

špecifickej úlohy v ňom.  

Na svoju úvodnú otázku, či existuje  rozdiel medzi lekárom a filozofom, podľa 

mňa veľmi zreteľne autor odpovedá celým „svojím textom“. Či sú jeho odpovede 

inšpiratívne aj pre iných (lekárov, filozofov, atď...), si však musí každý zodpovedať 

sám. 
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