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EDITORIAL

Vážení čitatelia, milí priatelia. 

 Zamysleli  ste sa niekedy nad tým, koľko medzinárodných a svetových dní si 

každoročne pripomíname? Na ktoré významné medzinárodné dni ste si práve v tejto 

chvíli  spomenuli?  Medzinárodných  a  svetových  dní,  ktoré  si  pripomíname  aj  na 

Slovensku je naozaj mnoho, dokonca na jeden deň pripadá občas aj viac, ako len jedna 

významná  medzinárodná  či  svetová  udalosť.  Medzinárodné  a  svetové  dni  určuje  a 

vyhlasuje  Organizácia  spojených  národov  (OSN),  aby  nimi  vyjadrila  dôležitosť 

vybraných aspektov ľudského života a svetových dejín (napr. zdravie, choroby, ľudské 

práva, ochrana životného prostredia, atď.).  Cieľom je najmä zvyšovať povedomie ľudí 

v  spoločnosti  o  vybranej  téme  či  udalosti  a  zdôrazniť  význam  inštitúcii,  ktoré  sa 

vybraným  problémom,  či  aspektami  života  zaoberajú  a  aktívne  venujú.  Právo 

vyhlasovať  medzinárodné  dni  majú  aj  špecializované  agentúry OSN (napr.  WHO – 

Svetová  zdravotnícka  organizácia,  ILO  –  Medzinárodná  organizácia  práce,  FAO  – 

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo, UNICEF – Detský fond OSN, atď. ).  

 V  aktuálnom  čísle  časopisu  Verejné  zdravotníctvo  Vám  tentokrát 

prostredníctvom tematických článkov od ich autorov priblížime niektoré z významných 

svetových  dní  v  spojitosti  s  ochranou  a  podporou  verejného  zdravia.  24.  marec  – 

Svetový deň tuberkulózy (TBC) si pripomenieme v článku doc. Soloviča a kolektívu 

autorov, v ktorom sa dozviete aj o aktuálnej epidemiologickej situácii tohto prenosného 

infekčného ochorenia  v celosvetovom meradle,  ale  i  o  tom,  či  TBC aj  v súčasnosti 

predstavuje pre ľudstvo aktívnu reálnu hrozbu. 28. apríl – Svetový deň bezpečnosti a 

ochrany zdravia  pri  práci si  pripomenieme v článku o Medzinárodnej  organizácii 

práce (MOP), jej úlohách a vplyve na normotvornú činnosť v oblasti ochrany zdravia 

pri  práci  v  Slovenskej  republike.  Medzinárodná organizácia  práce  v júni  tohto roka 

oslavuje sto rokov od jej založenia.  1. august – Svetový deň na podporu dojčenia bol 

ustanovený  Svetovou  alianciou  na  podporu  dojčenia  (WABA),  Detským  fondom 

Organizácie  Spojených  národov  (UNICEF),  Svetovou  zdravotníckou  organizáciou 

(WHO) a pripomíname si ho od roku 1992. 
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Svetová aliancia na podporu dojčenia vyhlasuje každý rok prvý augustový týždeň za 

Svetový týždeň dojčenia  a  prvý októbrový týždeň  za  Európsky týždeň dojčenia. 

Cieľom  je  zdôrazňovať  aktuálny  význam  dojčenia  pre  celú  svetovú  komunitu  a 

sústrediť  pozornosť svetovej  verejnosti  na hlbšie poznanie významu dojčenia ako aj 

zvyšovanie úsilia o jeho uplatnenie. Ako je to s dojčením na Slovensku, či matky majú 

dostatočné skúsenosti alebo či sa im dostáva účinnej podpory a poradenstva k dojčeniu 

svojich detí (novorodencov) sa dozviete v článku autorky doktorandky Ing. Majerovej. 

Obsiahnuť rozsiahlu tematiku svetových dní s  mimoriadnym významom pre verejné 

zdravie nie je možné v jednom čísle časopisu, preto pevne verím, že už v niektorom z 

najbližších vydaní,  si opäť priblížime ďalšie z medzinárodných dní a pripravíme pre 

Vás zaujímavé a poučné čítanie. 

V mene redakcie prajem všetkým čitateľom krásne prežité leto bez ujmy na zdraví a 

teším  sa  na  Vás  v  najbližšom  vydaní  čísla  internetového  časopisu  Verejné 

zdravotníctvo.  

  za redakčný tím

  doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
                      mimoriadny profesor
      vedúca redaktorka internetového časopisu
                      Verejné zdravotníctvo
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PODARÍ SA NÁM ELIMINOVAŤ 

TUBERKULÓZU ?

Ivan SOLOVIČ1,2,3, Jana ŠVECOVÁ1,3, Tomáš TUROČEK1

1 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
2 Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku
3 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava  

 

ABSTRAKT

Epidemiologická situácia tuberkulózy (TBC) vo väčšine krajín s nízkym výskytom TBC 

sa vyznačuje nízkou mierou prenosu v celkovej populácii a príležitostnými ohniskami. 

Väčšina prípadov aktívnej TBC je spôsobená reaktiváciou latentnej tuberkulózy. Vysoká 

koncentrácia  choroby je  zaznamenávaná  v  určitých  rizikových  skupinách  (chudobní 

ľudia, bezdomovci, migranti,  väzni, etnické menšiny a osoby žijúce s HIV infekciou 

alebo s inými chorobami, osoby s nadmerným užívaním alkoholu, drogovo závislí a iné 

marginalizované skupiny). V neposlednom rade veľkú hrozbu predstavuje cezhraničná 

migrácia. V čase zvyšujúcej sa migrácie obyvateľstva, nebude TBC natrvalo odstránená 

v akejkoľvek krajine, pokiaľ nebude eliminovaná v celosvetovom meradle.

Kľúčové slová:  tuberkulóza, eliminácia, rizikové skupiny, marginálne populácie     

ABSTRACT

The epidemiological situation of tuberculosis in most low incidence TB countries is 

characterized by a low transmission rate across the population and occasional outbreaks. 

Most cases of active TB are caused by the reactivation of latent tuberculosis. A high 

concentration of disease is recorded in certain risk groups (poor people and homeless 

people, migrants, prisoners, ethnic minorities, people living with HIV infection or other 

diseases, people with excessive alcohol use, drug addiction and other marginalized 

groups).  Last but not least, cross-border migration is a major threat. At a time of in-

creasing population migration, TB will not be permanently removed in any country un-

less it is eliminated globally. 

Key words: tuberculosis, elimination, risk groups, marginalized populations
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Nemecký  lekár Robert  Koch  objavil  v  roku  1882  pod  mikroskopom  bacily 

tuberkulózy,  ale  suchotiny,  ako  sa  jej  tiež  hovorilo  sprevádzajú  ľudstvo  oddávna. 

Možno povedať, že je stará ako ľudstvo, veď prvé správy o tuberkulóze pochádzajú z 

čias, keď ľudia začali vytvárať väčšie sociálne celky. Už nálezy kostier z mladšej doby 

kamennej  potvrdzujú  existenciu  kostnej  formy  tuberkulózy.  Hippokrates  podrobne 

opísal príznaky pľúcnej tuberkulózy, Avicenna konštatoval, že choroba je prenosná a na 

jej rozvoj vplýva okolie. Tuberkulóza je infekčné ochorenie a infekcia je najčastejšie 

spúšťaná  inhaláciou  infikovanej  kvapôčky  veľkosti  1-5  μm,  ktorá  obsahuje 

Mycobacterium  tuberculosis,  ktoré  sú  expektorované  pacientmi  s aktívnou  pľúcnou 

tuberkulózou, typicky, keď pacient kašle. 

Hlavným  cieľovým  orgánom  sú  pľúca,  ale  mykobaktérie  môžu  vyvolať  chorobný 

proces aj v mimopľúcnych štruktúrach (Nevická, 2007; Solovič, 2008).  Tuberkulóza je 

celkové  infekčné  ochorenie,  vyvolané  pre  človeka  obligátne  patogénnymi 

mykobaktériami  skupiny  Mycobacterium  tuberculosis  complex, kam  patrí  M. 

tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. canetti, M. caprae a M. pinnipedii. 

V súčasnosti  sa  v našich  podmienkach  reálne  vyskytuje  prakticky  len  ochorenie, 

vyvolané  samotným  M.  tuberculosis  (BK  –  Kochov  bacil).  Za  jednoznačný  dôkaz 

ochorenia  (definitívny  prípad)  je považovaná  kultivácia  mykobaktérií. Ochorenia, 

vyvolané inými, tzv. atypickými mykobaktériami (Mycobacterium avium komplex, M. 

xenopi,  M. kansasii,  M. fortuitum,  M. chelonei a iné),  sa nazývajú  mykobakteriózy. 

Pôvodca ochorenia z tejto skupiny, na rozdiel od tuberkulózy,  môže byť prítomný aj 

v životnom prostredí  (voda,  pôda a  pod.),  pre  človeka  býva podmienene  patogénny 

a výskyt  mykobakterióz  je  vyšší  u osôb  s poruchami  imunity  (Solovič,  2008). 

Najčastejším prameňom nákazy je chorý človek, menej často zvieratá alebo kadavery. 

Mykobaktériami je infikovaná približne jedna tretina svetovej populácie. 

Najčastejšou vstupnou bránou je dýchací trakt, o čom svedčí aj vysoký podiel pľúcnej 

TBC, ktorá tvorí  až 80-90% všetkých foriem TBC. Mykobaktérie  sa šíria  vzdušnou 

cestou  a do organizmu vstupujú  dýchacími cestami i inhaláciou drobných kvapôčok, 

ktoré vznikajú pri kašli, kýchaní alebo spievaní a pretrvávajú v ovzduší niekoľko hodín. 
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Zriedkavejší  je  digestívny  prenos  alebo  prenos  kontaktom  (Rozborilová,  2009). 

V krajinách  s vysokou  incidenciou  tuberkulózy  sa  aktívny  prenos  najčastejšie  deje 

v domácnosti a na preplnených miestach, kde sa zhromažďuje veľký počet ľudí. 

Riziko vzniku infekcie je závislé na niekoľkých faktoroch: infekčnosť zdroja, tesnosť  

kontaktu,  množstvo  inhalovaných   baktérií,  stav  imunitného  systému  hostiteľa.  

Molekulárne  epidemiologické  štúdie  ukázali   značné  odlišnosti  v šírení  infekcie 

a manifestácii  ochorenia  v krajinách  s nízkou  incidenciou a v krajinách  s vysokou 

incidenciou tuberkulózy.  V niekoľkých  afrických  a ázijských  krajinách  je  veľká 

väčšina mykobakteriálnej infekcie spôsobená  M. tuberculosis,  incidencia je najvyššia 

u mladých  dospelých,  u ktorých  je  spôsobená  recentnými  epizódami  infekcie 

a reinfekcie  (Schlossberg,  2011).  Na  druhej  strane  v protiklade  s týmto,  v krajinách 

s nízkou incidenciou tuberkulózy, je aktívna infekcia najčastejšie u starších dospelých, 

seniorov  alebo  u  imigrantov  prichádzajúcich  z krajín  s vysokou  incidenciou.  V 

krajinách s vysokou incidenciou viac ako 85% prípadov aktívnej tuberkulózy je pľúcna 

forma,  v krajinách  s nízkou  incidenciou  je  viac  mimopľúcnej  tuberkulózy,  obzvlášť 

u pacientov  s koinfekciou  HIV  a imigrantov  pochádzajúcich  z endemických  krajín 

(Solovič, 2017).  Od roku 2013 sledujeme celosvetovo vzostup výskytu tuberkulózy, 

v roku  2016 Svetová  zdravotnícka  organizácia  odhaduje,  že  vo  svete  vzniklo  10,4 

miliónov  prípadov  všetkých  foriem  tuberkulózy  a odhadovaný  počet  úmrtí  bol  1,7 

milióna.  Nárast  je  skôr  pripisovaný  lepšiemu  hláseniu  tuberkulózy,  ako  skutočne 

zvyšujúcemu sa šíreniu tohto ochorenia. Veľkou výzvou z hľadiska kontroly a liečby 

tuberkulózy  je  podchytenie  ešte  veľkého  množstva  nediagnostikovaných  ľudí.  Na 

tuberkulózu  v roku  2016 ochorelo  1  milión  detí,  až  170  000  detí zomrelo  na 

tuberkulózu  ako  príčinu  smrti.  Tuberkulóza  je  najčastejšou  príčinou  úmrtí  u HIV 

infikovaných  osôb,  v roku  2016  až  35%  úmrtí  u týchto  osôb  bolo  zapríčinených 

tuberkulózou. 

Predpokladá sa, že v roku 2016 sa až u 490 000 osôb vyvinuli multirezistentné formy 

tuberkulózy a 190 000 infikovaných multirezistentnými formami tuberkulózy zomrelo. 

V roku 2016 bolo v 30 krajinách EÚ/EHP hlásených  58 994 prípadov tuberkulózy. 
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Notifikácia  bola  stabilizovaná  na  úrovni  11,40/100  000  obyvateľov,  s  nepretržitým 

pomaly klesajúcim trendom pozorovaným od roku 2005. Počet prípadov medzi rokmi 

2005 a 2016 poklesol o 30% a miera notifikácie poklesla o 37%. 

V roku 2016 bola najvyššia notifikácia vo vekovej skupine 25-44 ročných – 14,4/100 

000 obyvateľov. V roku 2016 bol podiel recidív z celkového počtu prípadov na úrovni 

10,5%.  22,8%  prípadov  z celkového  počtu  tuberkulóz  tvorili  mimopľúcne  formy 

tuberkulózy.  Až  32,7% z celkového  počtu  tuberkulózy  prípadov  sa  vyskytlo  u osôb 

narodených v nie v danej krajine – problém migrácie populácie. V krajinách EÚ/EHP 

3,7%  prípadov  tuberkulóz  je  podmienených  multirezistentnými  formami.  V  4,5% 

prípadov  išlo  o tuberkulózu  u  HIV  infikovaných  osôb.  Úspešnosť  liečby  po  12 

mesiacoch  po  začatí  liečby  bola  na  úrovni  74,1%.  V 2  424  prípadoch  v krajinách 

EÚ/EHP išlo o tuberkulózu u detí do 15 rokov veku, čo tvorí 4,3% z celkového počtu 

prípadov a notifikácia  sa  pohybuje na úrovni  3,1/100 000 detí  (ECDC, 2018; WHO 

2018). 

TBC a multirezistentná tuberkulóza predstavujú v globalizovanom svete hrozbu, ktorá 

nepozná hranice vďaka narastajúcemu pohybu obyvateľstva. Je alarmujúce, že iba jeden 

zo štyroch prípadov multirezistentnej tuberkulózy je diagnostikovaný a jeden z piatich 

dostane  adekvátnu  liečbu.  Antimikrobiálna  rezistencia  (AMR)  predstavuje  vážnu 

hrozbu  pre  globálnu,  regionálnu  a národnú  bezpečnosť.  Kým  počet  ochorení  na 

tuberkulózu  v Európskej  únii  klesá,  širší  európsky  región  má  najvyšší  výskyt 

multirezistentnej tuberkulózy a najnižšiu mieru úspešnosti liečby tuberkulózy na svete. 

Odhaduje sa, že MDR-TB je zodpovedná za štvrtinu všetkých úmrtí spôsobených AMR 

na  celom svete  (Solovič,  2018).  V rámci  širšieho  Európskeho  regiónu  sa  iba  jeden 

z dvoch pacientov úspešne uzdraví z MDR-TB. Odhaduje sa, že do roku 2050, jedno zo 

štyroch úmrtí súvisiacich s AMR bude spôsobených MDR-TB (Solovič, 2017).

VÍZIA NOVEJ STRATÉGIE WHO „SVET BEZ TUBERKULÓZY“ 

Cieľom  je  eliminácia  úmrtí  na  tuberkulózu  a  eliminácia  tuberkulózy  ako  verejno-

zdravotníckeho problému (Tab.1) (WHO, 2018).  
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Ciele pre rok 2025

• Zníženie úmrtí na tuberkulózu o 50 % v porovnaní s rokom 2015.

• Zníženie prevalencie tuberkulózy o 50 % v porovnaní s rokom 2015.

• Umožnenie prístupu k novej liečbe pre cieľovú skupinu pacientov s MDR – TB. 

Napriek tomu, že sme zaznamenali významný pokrok v kontrole tuberkulózy, existujú 

stále prekážky a hrozby, vrátane zvyšovania rozvoja a šírenia rezistencie, finančnej a 

sociálnej krízy a klesajúcej štátnej pomoci pre kontrolu a liečbu tuberkulózy.  Ďalšou 

hrozbou je žalostný stav finančných prostriedkov pre výskum TBC, ktorého výsledkom 

je neuspokojivé pokračovanie v ceste k novým technológiám pre diagnostiku,  liečbu 

a prevenciu ochorenia. 

Epidemiologická  situácia  tuberkulózy vo väčšine krajín  s nízkym výskytom TBC sa 

vyznačuje  nízkou mierou  prenosu v  celkovej  populácii  a  príležitostnými  ohniskami. 

Väčšina  prípadov  aktívnej  TBC  je  spôsobená  reaktiváciou  latentnej   tuberkulózy. 

Vysoká  koncentrácia  choroby  je  zaznamenávaná  v  určitých  rizikových  skupinách 

(chudobní ľudia a bezdomovci, migranti,  väzni, etnické menšiny, osoby žijúce s HIV  

infekciou alebo s inými chorobami, osoby s nadmerným užívaním alkoholu, drogovo  

závislí a iné marginalizované skupiny). V neposlednom rade veľkú hrozbu predstavuje 

cezhraničná migrácia. 

V čase  zvyšujúcej  sa  migrácie  obyvateľstva,  nebude  TBC  natrvalo  odstránená  v 

akejkoľvek  krajine,  pokiaľ  nebude  eliminovaná  v celosvetovom  meradle.  Táto 

vzájomná závislosť si vyžaduje spoluprácu, posilnenie  prevencie  a liečby tuberkulózy 

vo  všetkých  krajinách.  Eliminácia  v krajinách  s nízkou  incidenciou  tuberkulózy,  z 

ktorých väčšina patrí medzi najbohatšie na svete, si bude vyžadovať jednak opatrenia 

prispôsobené podmienkam týchto krajín, ale tiež podieľanie sa na financovaní prevencie 

a liečby  ochorenia v najchudobnejších krajinách sveta (Obr. 1) (ECDC, 2018; Solovič, 

2017; WHO, 2018). 
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Tab.1:  Celosvetová stratégia v boji proti tuberkulóze

RÁMCOVÝ DOKUMENT CELOSVETOVEJ STRATÉGIE V BOJI 
PROTI TUBERKULÓZE 

VÍZIE Svet bez tuberkulózy
• nulová úmrtnosť, chorobnosť a utrpenie spôsobené tuberkulózou

CIELE Ukončenie celosvetovej epidémie na tuberkulózu
MÍĽNIKY 

V ROKU 

2025

• 75 %  zníženie úmrtnosti na tuberkulózu (v porovnaní s rokom 2015)
• 50%  zníženie incidencie tuberkulózy (v porovnaní s rokom 2015)
  (menej ako 55 prípadov tuberkulózy na 100 000 obyvateľov)
• žiadne postihnutie rodín čeliacich katastrofickým výdavkom následkom 

tuberkulózy

CIELE PRE 

ROK 2035

• 95 % zníženie úmrtnosti na tuberkulózu (v porovnaní s rokom 2015)
• 90% zníženie incidencie tuberkulózy (v porovnaní s rokom 2015)
  (menej ako 10 prípadov tuberkulózy na 100 000 obyvateľov)
• žiadne postihnutie rodín čeliacich katastrofickým výdavkom následkom 

tuberkulózy
PRINCÍPY
1. Správa štátnymi orgánmi,  zodpovednosť, monitorovanie a vyhodnocovanie.
2. Združenie s civilnými organizáciami a komunitami.
3. Ochrana a podpora ľudských práv, etika a spravodlivosť.
4. Adaptácia stratégie a cieľov na úroveň jednotlivých krajín, celosvetová spolupráca.

Zdroj: Solovič, 2016.

Obr. 1   Krajiny s nízkou incidenciou TBC

Zdroj: WHO, 2018.

 Krajiny s < 10/100,000 prípadov TBC/ročne
 Ostatné krajiny napredujú rýchle alebo majú potenciál zvládnuť elimináciu  v  budúcnosti
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SITUÁCIA V TBC NA SLOVENSKU

V roku 2017 bolo do Národného registra TBC nahlásených 249 prípadov (prevalencia 

4,58/100 000), čo je o 47 prípadov menej ako v roku 2016. Pľúcne formy tuberkulózy 

tvorili  206 prípadov a mimopľúcne 43 prípadov. V detskej  populácii  do 14 rokov sa 

tuberkulóza  vyskytla  v 46  prípadoch,  čo  je  oproti  roku  2016 pokles  o 15  prípadov. 

V roku 2017 na tuberkulózu zomrelo 15 pacientov a nebol nahlásený ani jeden prípad 

koinfekcie mykobakteriózy a HIV infekcie. Podľa geografického rozloženia bol v roku 

2017  najvyšší  výskyt  tohto  ochorenia na  východnom  Slovensku a  najnižší 

v Trnavskom kraji. Najvyšší výskyt tuberkulózy na východe Slovenska je podmienený 

výskytom u rizikových skupín obyvateľstva – marginálnych skupín rómskeho etnika, 

ktoré v tejto časti krajiny majú trvalý pobyt.   V Prešovskom kraji až 65 % prípadov 

tuberkulózy  je  práve  u tejto  etnickej  skupiny.  V  roku  2017  bolo  na  Slovensku  12 

pacientov  infikovaných  multirezistentnými  kmeňmi  tuberkulóznych  mykobaktérií 

a traja pacienti s X liekovo rezistentnými formami (Graf 1; Obr. 2) (NRT 2018; Solovič, 

2018). 

KROKY VEDÚCE K ELIMINÁCII TUBERKULÓZY

1) Politická úroveň - Valné zhromaždenie OSN 

Počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku 26.09.2018, ktoré bolo venované práve 

problematike  boja  s tuberkulózou,   bolo  konštatované,  že  by  sme  chceli  ukončiť 

epidémiu tuberkulózy do roku 2030.  Tak sa predpokladá v Agende 2030 pre trvalo 

udržateľný rozvoj a jej cieľoch trvalo udržateľného rozvoja (SDG), v stratégii Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) 2016-2020. Členské krajiny prijatím Deklarácie sa 

zaviazali  k   zvýšeniu  prevencie,  diagnostiky,  liečby a  starostlivosti  o  tuberkulózu a 

snahám o dosiahnutie všeobecného zdravotného pokrytia prostredníctvom verejných a 

súkromných  poskytovateľov  zdravotnej  starostlivosti  s  cieľom  dosiahnuť  detekciu 

najmenej  90%  prípadov  a  úspešné  liečenie  najmenej  90%  zistených  vo  všetkých 

krajinách  prostredníctvom  rýchlej  diagnostiky  (vrátane  molekulárnej  diagnostiky), 

vhodnej liečby, starostlivosti a podpory zameranej na pacienta, uplatňovania štandardov 

starostlivosti odporúčaných WHO a využívania digitálneho zdravia (UN HLM, 2018). 
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2) Expertná úroveň - zriadenie Kolaboratívneho centra WHO pre prácu s marginálnymi 

skupinami obyvateľstva 

Národný  ústav  tuberkulózy,  pľúcnych  chorôb  a  hrudníkovej  chirurgie  vo  Vyšných 

Hágoch sa stal  Kolaboratívnym centrom WHO pre prácu s marginálnymi  skupinami 

obyvateľstva v krajinách strednej Európy počas porady expertov na tuberkulózu z krajín 

Vyšehradskej  skupiny  V4  v dňoch  20.-21.02.2019  vo  Vysokých  Tatrách.   Centrum 

otvorila regionálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie  pre európsky región 

Zsuzsana  Jakab.   Tuberkulóza  a jej  možnosti  eradikácie  sú  totiž  jednou  z hlavných 

priorít  slovenského  predsedníctva  krajín  Vyšehradskej  štvorky.  V NÚTPCHaHCH 

Vyšné Hágy sa realizuje vzdelávací program pre vzdelávanie asistentov osvety zdravia 

z  rómskych  komunít.  Ide  o  kooperatívne  úsilie  Ministerstva  zdravotníctva  SR, 

Národného  ústavu  v  spolupráci  a WHO.  Aktivita  úspešne  pripravuje  terénnych 

pracovníkov  z  marginálnych  skupín  zo  znevýhodneného  prostredia.  Títo  terénni 

pracovníci  poskytujú  kontakty  pre  základné  lekárske  vyšetrenia,  ako  aj  sledovanie 

pokračujúcej  liečby  pacientov  s  tuberkulózou  v  ambulantných  podmienkach. 

Vzdelávacia činnosť školí terénnych pracovníkov ako odstrániť prevládajúce predsudky 

a obavy Rómov o prevencii a očkovaní, pričom zdôrazňuje dôležitosť dĺžky liečby TB 

po  prepustení  z  hospitalizácie,  aby  sa  zabránilo  vzniku  rezistentných  kmeňov 

tuberkulózy v dôsledku predčasného ukončenia alebo prerušenia liečby. V roku 2018 

predstavovala  z celkového  počtu  289  hlásených  prípadov  u dospelých  Rómov 

tuberkulóza  v 37 % , u detí až v 88 % z celkového počtu všetkých prípadov /foto č. 1-

4/.  V roku 2018 pôsobilo na Slovensku 288 terénnych pracovníkov a pokrývajú 314 

lokalít v najchudobnejších a najohrozenejších častiach Slovenska (NTR, 2018).
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Graf 1 Notifikácia TBC na Slovensku v rokoch 1960 – 2017. 

Zdroj: NRT, 2018.

Obr. 2  Výskyt TBC na Slovensku v roku 2017 podľa krajov 

Zdroj: NRT, 2018.

Pozn.: BA – Bratislavský kraj, TT – Trnavský kraj, NR - Nitriansky kraj, TN – Trenčiansky kraj, 
           BB – Banskobystrický kraj, ZA – Žilinský kraj, KE – Košický kraj, PO – Prešovský kraj.
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ZÁVER

Epidemiologická  situácia  tuberkulózy vo väčšine krajín  s nízkym výskytom TBC sa 

vyznačuje  nízkou mierou  prenosu v  celkovej  populácii  a  príležitostnými  ohniskami. 

Väčšina  prípadov  aktívnej  TBC  je  spôsobená  reaktiváciou  latentnej   tuberkulózy. 

Vysoká  koncentrácia  choroby  je  zaznamenávaná  v  určitých  rizikových  skupinách 

(chudobní ľudia a bezdomovci, migranti, väzni, etnické menšiny, osoby žijúce s HIV 

infekciou alebo s inými chorobami, osoby s nadmerným užívaním alkoholu, drogovo 

závislí a iné marginalizované skupiny). V neposlednom rade veľkú hrozbu predstavuje 

cezhraničná  migrácia.  V čase  zvyšujúcej  sa  migrácie  obyvateľstva,  nebude  TBC 

natrvalo odstránená v akejkoľvek krajine, pokiaľ nebude eliminovaná v celosvetovom 

meradle (ECDC, 2018; WHO, 2018). 

Foto č. 1  Účastníci expertného fóra krajín V4 pre boj s tuberkulózou.

Zdroj: Autor.
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Foto č. 2  Návšteva expertov v teréne osada Nový Dvor.

 Zdroj: Autor.

  Foto č. 3  Školenie rómskych asistentov ochrany zdravia – po teoretickej príprave 
(NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 2017). 

 

Zdroj: Autor.
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Foto č. 4  Školenie rómskych asistentov ochrany zdravia – edukačné materiály 
(NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 2017).

Zdroj: Autor.
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AKTUÁLNY STAV DOJČENIA

 NA SLOVENSKU
Kristína MAJEROVÁ1

1  Fakulta verejného zdravotníctva, SZU v Bratislave 

ABSTRAKT

Dojčenie je základný zdroj výživy novorodenca. Odporúčanie Svetovej zdravotníckej 

organizácie hovorí o minimálnej dobe dojčenia šiestich mesiacov a neskôr po uplynutí 

tejto  doby je  dôležité,  aby  materské  mlieko  tvorilo  súčasť  výživy popri  adekvátnej 

komplementárnej strave. Detský fond Spojených národov taktiež zdôrazňuje dôležitosť 

dojčenia a podpory zo strany zdravotníkov, ako aj celej spoločnosti. Cieľom prieskumu 

bolo  zistiť  aktuálny  stav  dojčenia  u náhodne  vybranej  vzorky  žien  a vytvorenie 

koncepcie,  ako  najefektívnejšie  poskytnúť  odbornú  edukáciu  o dojčení  tehotným 

a dojčiacim ženám.  Prieskum prebiehal  v letnom období  roku 2017 v bratislavskom 

kraji  a jeho  okolí,  získali  sme  186  relevantných  odpovedí.  Výsledkom  bol  návrh 

opatrení, ako zabezpečiť,  aby informácie boli poskytnuté včas a v adekvátnej kvalite. 

Prieskum potvrdil,  že  informácie  o dojčení  neprichádzajú včas  a v adekvátnej  forme. 

Pediater, ktorý predstavuje bod prvého kontaktu po prepustení z pôrodnice,  dojčenie 

nielenže  nepodporuje,  ale  neposkytuje  proaktívne  žiadne  informácie.  Hoci  aktuálne 

žiadna  z bratislavských  nemocníc  nemá  BFHI  plaketu  (Baby  Friendly  Hospital 

Initiative),  v čase  prieskumu  sa  preukázalo  nedodržiavanie  zásad  Baby  Friendly 

Hospital Initiative.

Kľúčové slová: výživa, dojčenie, materské mlieko

ÚVOD

Prirodzená výživa teda dojčenie, prináša obrovské výhody nielen pre dieťa, matku a 

rodinu, ale aj pre celú spoločnosť. Zdravá výživa v ranom detstve prispieva k zlepšeniu 

kvality zdravia (Vicianová, 2004). Materské mlieko vďaka svojmu zloženiu poskytuje 

dieťaťu  výbornú  stráviteľnosť,  ochranu  pred  infekciami,  stimuluje  jeho  vývin 

a dozrievanie vnútorných orgánov, predovšetkým mozgu (Dostál, Jakušová, 2009).  

____________________________________________________________ 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2019

77

http://verejnezdravotnictvo.szu.sk/


Verejné zdravotníctvo. [online]. 2019, roč. 15, č. 2, s. 61 – 106.
Dostupné na internete: <casopis.fvszu.sk >. ISSN 1337-1789.

____________________________________________________________

Dojčenie by malo byť  normou spoločnosti  a plne podporované už počas tehotenstva 

ženy, bezprostredne po pôrode a naďalej v domácom prostredí. WHO a UNICEF majú 

k tomu jasné odporúčania: 

• včasné začatie dojčenia do hodiny po pôrode;

• výhradné dojčenie po dobu 6 mesiacov dieťaťa; 

• zavedenie  nutrične  vyváženej  a pevnej  stravy  po  ukončení  6  mesiacov 

sprevádzané dojčením minimálne do 2 rokov. 

Aby tieto odporúčania mohli byť dodržiavané, je potrebná edukácia žien ako aj širšej 

spoločnosti, že dojčenie je prirodzená a najlepšia výživa pre dieťa, a zároveň aj spôsob 

starostlivosti oň.

DOJČENIE A VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Národný program starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 – 

2015 uvádza, že základom pre zdravý vývin dieťaťa je zdravá výživa. Veľmi dôležité je 

zabezpečenie  dojčenia  čo  najväčšiemu  počtu  detí,  v  čo  najdlhšom čase.  Nesprávna 

výživa vedie k narušeniu zdravia a zhoršeniu vyživovacieho stavu. Predstavuje čoraz 

väčší  problém  takmer  vo  všetkých  európskych  krajinách.  Môže  viesť  k  obezite  u 

školopovinných detí a zvýšiť riziko kardiovaskulárnych a iných systémových ochorení 

v neskoršom veku. Dôraz na správnu výživu sa kladie od narodenia podporou dojčenia, 

racionálneho  stravovania  a  zdravého  životného  štýlu  v  jednotlivých  vývinových 

obdobiach dieťaťa (Národný program starostlivosti o deti a dorast v SR na roky 2008-

2015).

VÝZNAM DOJČENIA

Podľa  Sedlákovej  výživa  v  ranom  veku  môže  pozitívne  naprogramovať  fyziológiu 

dieťaťa (napr. imunitný systém, funkciu mozgu a metabolizmus), jeho správanie (napr. 

stravovacie návyky a chuťové preferencie) a stať sa tak dlhodobým prínosom pre jeho 

zdravie. Dôsledky nutričnej intervencie v ranom veku sa počas celého životného cyklu 

zosilňujú.  Včasný zásah umožní  predísť neskorším komplikáciám.  Optimálna výživa 

dieťaťa v ranom veku s dôrazom na dojčenie teda môže minimalizovať riziká rozvoja 

neskorších chronických neprenosných ochorení (Bánovčin, Zibolen a kol., 2016). 
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Materské mlieko je veľmi dôležité aj pre deti do 2 rokov, tvorí podstatný zdroj  živín 

a energie.  Medzi  prvým  rokom  a druhým  rokom  života  pokrýva približne  tretinu 

energetických potrieb, dovtedy jednu polovicu.  Štatisticky majú dojčené deti nižšiu 

chorobnosť  a podstatne  lepší  zdravotný  stav. Podľa  Gluckmanových  štúdií,  deti 

a mladiství, ktorí boli dojčení, majú menšiu pravdepodobnosť, že budú trpieť nadváhou 

alebo  obezitou  (WHO,  2014).  Sú  preukázané  omnoho  lepšie  výsledky  v testoch 

inteligencie a pravidelnejšej školskej dochádzke. Existuje priama väzba medzi dojčením 

a vyššími príjmami, teda aj kvalitnejším životom v dospelosti (Godfrey et al., 2010).

PODPORA DOJČENIA

Podľa Jeseňáka (2015), podpora dojčenia zdravotníckymi pracovníkmi zvyšuje mieru 

výlučného dojčenia u matiek,  má vplyv na rozhodovanie matky,  či  a ako dlho bude 

dojčiť.  Poradenstvo  a  pomoc  realizovaná  zdravotníckymi  pracovníkmi  je  zameraná 

nielen na podporu fyziologickej laktácie,  ale aj na riešenie zdravotných problémov a 

rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť v prenatálnom a postnatálnom období (Jeseňák a kol., 

2015). 

Je  nevyhnutné podporovať ženu v schopnosti  dojčiť.  Ak nie je žena schopná dojčiť, 

musí  mať  istotu,  že  môže  využiť  náhradný  spôsob  kŕmenia,  ktorý  je  bezpečný. 

Zdravotnícky  personál  na  základe  informácií,  ktoré  poskytol  žene,  podporuje  jej 

rozhodnutie pokúsiť sa o úspešné kŕmenie a prekonávať prekážky. Zistí, do akej miery 

je  reálne  potrebná  pomoc.  Venuje  pozornosť  aj  praktikám,  ktoré  môžu  pomôcť  pri 

dojčení – nemocničné postupy, redukcia intervencií (len ak sú z lekárskeho hľadiska 

nevyhnutné),  rooming-in, skin to skin (kontakt kože na kožu), prítomnosť podpornej 

osoby, časté kŕmenie,  dojčenie podľa signálov dieťaťa (nie podľa plánov oddelenia), 

jednotná podpora zdravotníkov a ochota vzájomne diskutovať (Rosenberg et al., 2008).

Pediater  má  povinnosť  pri  každej  prehliadke  posúdiť  adekvátnosť  výživy  dieťaťa 

a v tejto  súvislosti  aj  poskytnúť  odporúčania  v oblasti  dojčenia.  Predstavuje  prvý 

kontaktný bod matky po prepustení z pôrodnice. Výsledky francúzskej štúdie ukazujú 

na  skutočnosť, že podľa zákona č.  577/2004 Z.z.  o rozsahu  zdravotnej starostlivosti 

uhrádzanej   na   základe  verejného  zdravotného   poistenia  a  o úhradách  za služby  
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súvisiace  s   poskytovaním   zdravotnej   starostlivosti  by  pediater  mal  odporúčať 

laktačný program ešte aj pri prehliadke v 15. mesiaci života dieťaťa (Labarere et al., 

2005).  Pre  celkovú  podporu  dojčenia  od  začiatku  je  dôležitý  prístup  a správanie 

zdravotníkov už v nemocnici. Odborníci z WHO a UNICEF vypracovali   v roku 1991 

globálny program  „Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI)“ - iniciatíva Nemocnice 

priateľské k deťom. Uplatnenie iniciatívy BFHI však vyžaduje zmenu praxe a pozostáva 

z bodov, ktoré boli aktualizované v roku 2018.      

CIEĽ PRIESKUMU

Cieľom bolo zistiť aktuálny stav dojčenia u náhodne vybratej vzorky žien a vytvorenie 

koncepcie,  ako najefektívnejšie  poskytnúť  odbornú edukáciu  o dojčení  ženám počas 

tehotenstva  a dojčiacim ženám.  Do prieskumu sme vybrali  len  ženy z  oblasti  mesta 

Bratislavy a jej blízkeho okolia.

METODIKA

Zvolili  sme  kvantitatívny  typ  prieskumu.  Prieskum  prebiehal  v období  01.07.2017-

01.09.2017 formou online anonymného dotazníka.  Do prieskumu boli  zapojené ženy 

z Bratislavy a okolia. Dotazník obsahoval 61 otázok, vypĺňal sa prostredníctvom google 

formulára.  Otázky dotazníka  úzko  súviseli  s cieľmi  práce.  Skúmanou  skupinou  boli 

ženy  minimálne  6  mesiacov  po  pôrode,  kde  sme  zisťovali  a analyzovali  ich 

informovanosť počas tehotenstva a potom samotné dojčenie po pôrode. Výsledkom bol 

návrh  opatrení,  ako zabezpečiť,  aby informácie  boli  poskytnuté  včas  a v adekvátnej 

kvalite.

VÝSLEDKY

Skúmaný súbor obsahoval 186 odpovedí, pričom jeden dotazník sa vzťahoval na jedno 

dieťa. Priemerný vek matiek v čase pôrodu bol 29,65±3,43 roka (min. 21 – max. 42 

rokov).  79  % žien  malo  ukončené  vysokoškolské  vzdelanie,  ostatné  mali  ukončené 

stredoškolské vzdelanie. 
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Viac ako tretina respondentiek (35,29%) sa žiadnej prípravy na dojčenie nezúčastnila 

(Graf 1). Po pripočítaní matiek s absolvovanou prípravou priamo v pôrodnici (14,71%) 

možno  konštatovať,  že  polovica  opýtaných  nemala  poskytnuté  zodpovedajúce 

informácie  o dôležitosti  dojčenia  z hodnoverného zdroja.  Ak zohľadníme  fakt,  že  aj 

informovanosť v rámci pôrodnice bezprostredne po pôrode tiež dosahuje len priemerné 

hodnotenie, musíme konštatovať, že informácie nie sú postačujúce. 

Graf 1  Príprava na dojčenie. 

Zdroj: vlastné spracovanie autorky.

Celkovo by privítalo viac informácií o dojčení už počas tehotenstva takmer dve tretiny 

žien (64,71%) prvorodičiek, pričom 31,82% z nich sa nezúčastnilo žiadnej prednášky, 

resp.  kurzu  o dojčení  (Graf  2).  Uvedená  skutočnosť  vedie  k otázke,  či  by  kvôli 

prínosom dojčenia pre verejné zdravie nebolo vhodné zaviesť do predpôrodných kurzov 

aj ucelené informácie týkajúce sa dojčenia najmä v kontexte problémov, ktoré dojčiace 

ženy riešia. 
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Graf 2  Informovanosť počas tehotenstva

Zdroj: vlastné spracovanie autorky.

Ďalšou alarmujúcou skutočnosťou je fakt, že aktuálne ani jedna pôrodnica v Bratislave 

nemá  platný  BFHI  certifikát.  Tak  isto  je  evidentná  neinformovanosť  rodičiek,  kde 

tretina žiadny z bodov nepozná (ale poznať by chcela) a 37% pozná len polovicu bodov 

(Graf 3). Uvedené body sú pritom základným pilierom úspešného dojčenia a umožňujú 

predísť, resp. úspešne prekonávať problémy s dojčením už v pôrodnici. Tým je možné 

redukovať nutnosť používania umelých náhrad materského mlieka na minimum. 

Zásady úspešného dojčenia  majú  byť  viditeľne  umiestnené  v BFHI pôrodnici,  čo sa 

však nedodržiavalo. Napriek tomu, že v dnešnej dobe nie je problém získať informácie, 

ich relevantnosť a hodnovernosť je často ťažko overiteľná.  Preto by miestom prvého 

kontaktu pri dojčení malo byť práve oddelenie šestonedelia. Ukazuje sa však, že matky 

buď  nie  sú  vôbec  informované,  alebo  sú  informované  len  nepriamo  a nie  je  im 

poskytnutá adekvátna podpora pri riešení úvodných problémov pri dojčení.
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Graf 3  Informovanosť rodičiek o zásadách úspešného dojčenia BFHI 

Zdroj: vlastné spracovanie autorky.

Až v 127 zo 186 dotazníkov respondentky uvádzajú rôzne druhy problémov pri dojčení 

už  v pôrodnici.  Len  pri  21,26%  prípadov  bola  poskytnutá  pomoc  pri  dojčení  a to 

v rámci  nemocnice  (14,96%),  resp.  odborné  laktačné  poradenstvo,  príp.  iný  zdroj 

(6,3%)  (Graf  4).  Z analýzy  je  zrejmé,  že  informácie  vedia  poskytnúť  v každej 

nemocnici.  Otázkou  zostáva,  prečo  sa  tak  nedeje  automaticky  ani  v prípade,  že  už 

problém s laktáciou  nastal.  Pediater  by mal  pre matku aj  dieťa predstavovať  miesto 

prvého  kontaktu,  žiaľ  toto  nie  je  pravidlom,  keďže  sa  naňho  obrátilo  len  10,22% 

respondentiek (Graf 5).
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Graf 4  Kontakt pri problémoch s dojčením podľa údajov z pôrodníc

Zdroj: vlastné spracovanie autorky.

Graf 5   Miesto prvého kontaktu pri problémoch s dojčením

Zdroj: vlastné spracovanie autorky.
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DISKUSIA A ZÁVER

Včasná dostupnosť  kvalifikovaných  informácií  je  jedným z predpokladov  úspešného 

dojčenia.  Ak  sa  budúca  matka  nedostane  k informáciám  včas,  potom  často 

neinformovaná bojuje s problémami, ktoré by ani nemuseli prísť. Existujú iniciatívy ako 

„1000 dní“, ktoré poskytujú adekvátne informácie,  ale stále ide len teóriu, ktorá bez 

názornej  ukážky  nemusí  splniť  svoj  cieľ.  Napr.  kľúčové  z pohľadu  dojčenia 

a dostatočnej tvorby mlieka je prisatie dieťaťa a správne pitie mlieka z prsníka, preto by 

bolo vhodné,  keby už v pôrodnici  sa kládol  dôraz na správne priloženie  dieťaťa  (s 

opakovanou kontrolou) a matka bola schopná rozoznať, či dieťa pije efektívne alebo 

nie. 

V rámci  dostupnosti  informácii  je  veľmi  diskutabilná  ich  overiteľnosť,  najmä  na 

sociálnych sieťach, resp. na internete. Riešením by mohla byť centrálna autorita, tzn. 

autorizovaná  poradňa,  ktorá  poskytuje  poradenstvo  v problematike  dojčenia. 

V ideálnom  prípade  by  mala  byť  podporovaná,  resp.  zastrešená  zo  strany  MZ  SR 

v súlade  s odporúčaniami  WHO. Hoci  odborné  uznesenie  MZ SR o podpore  výživy 

dojčiat  a batoliat  dojčením  (1442/2009  z 15.10.2009)  hovorí  o dôležitosti  pediatra 

a jeho  úlohe  k dojčeniu  (poskytnutie  informácií,  technika  dojčenia,  dojčenie  v noci, 

nutričné hodnoty mlieka), z prieskumu vyplynulo, že v praxi sa tak nedeje. Časť matiek 

nedostala od pediatra žiadnu informáciu týkajúcu sa dojčenia. Pediater by mal v tomto 

prípade vystupovať proaktívne a nečakať na otázky so strany matky. Je zaužívané, že 

keď nie sú otázky ani problémy, tak nie je potrebná žiadna intervencia.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že informácie sú dostupné na požiadanie, ale nemožno 

konštatovať, že sú k dispozícii automaticky. Celková podpora dojčenia by už od pôrodu 

mala byť poskytnutá každej matky bez ohľadu na to, či problémy s dojčením má alebo 

nie,  tzn.  všeobecná  podpora  a osveta  dojčenia  ako  najlepšej  a prirodzenej  výžive 

novorodenca.  Tento  cieľ  je  možné  naplniť  len  vtedy,  ak  budú  v zdravotníckych 

zariadeniach prijaté a dodržiavané postupy, ktoré zabezpečia už od narodenia dieťaťa až 

do 6. mesiacov veku dieťaťa výlučne dojčenie v zmysle odporúčania WHO. 
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Od  1.1.2019  vstúpil  do  platnosti  štandardný  postup  „Starostlivosť  o  matku 

a novorodenca podľa zásad iniciatívy BFHI– podpora vzťahovej väzby a laktácie“. Jeho 

aplikáciou a monitorovaním dodržiavania bude možné dosiahnuť, že každé dieťa bude 

mať  zabezpečenú  optimálnu  výživu  prostredníctvom  materského  mlieka,  okrem 

prípadov, ak je dojčenie kontraindikované. Nedodržiavanie zásad BFHI a skutočnosť, 

že aktuálne žiadna z bratislavských pôrodníc nemá túto plaketu poukazuje na záujem 

riešiť  problematiku  na  vyššej  úrovni.  Opätovná  certifikácia  pôrodníc  a jednotné 

preškolenie zdravotníckeho personálu predstavuje predpoklad zosúladených štandardov 

a rovnakých postupov. 

V súlade  s výsledkami  prieskumu  možno  konštatovať,  že  primárny  problém  nie  je 

v rozhodnutí matky dojčiť, resp. dojčení samotnom, ale v nedostatočnom informovaní a 

celkovej  podpore  matky  dojčiť  dieťa.  Problémy  s dojčením  môžu  byť  následkom. 

Celkové  povedomie  je  potrebné  zmeniť  tak,  aby dojčenie  predstavovalo  prirodzenú 

normu  v spoločnosti.  Ide  zároveň  o prirodzenú  voľbu  matky  a celková  podpora 

dojčiacich matiek je samozrejmosťou, nie niečím výnimočným. 
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MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRÁCE 

A JEJ 100. VÝROČIE 

Štefánia MORICOVÁ1, Ivana PAGÁČOVÁ

1 Ústav pracovnej zdravotnej služby, FVZ SZU v Bratislave 

ABSTRAKT

V júni 2019 uplynulo 100 rokov od založenia Medzinárodnej organizácie práce (MOP), 

ktorá  vznikla  prvotne  ako  reakcia  na  následky  prvej  svetovej  vojny, za  účelom 

nastolenia  sociálnej  spravodlivosti,  ako  hlavného  aspektu  celosvetového  a trvalého 

mieru. Normotvorná činnosť tejto medzinárodnej organizácie ovplyvňuje aj Slovenskú 

republiku,  ktorá  ratifikovala  mnohé z dohovorov s právne záväzným charakterom a 

ktoré  majú  vplyv  na  oblasť  ochrany  a  bezpečnosti  zdravia  pri  práci.  Cieľom tohto 

článku  je  oboznámiť  čitateľov  o úlohách  a  činnosti  MOP,  vplyve  medzinárodnej 

normotvorby MOP na vnútroštátny právny poriadok v oblasti ochrany zdravia pri práci 

a pripomenúť  niektoré  vybrané  právne  záväzné  Dohovory,  ktorými  je  Slovenská 

republika viazaná. 

Kľúčové slová:  Medzinárodná organizácia práce, dohovor, sociálne práva, ochrana  

zdravia pri práci

ÚVOD 

Medzinárodná  organizácia  práce  (ďalej  len  „MOP“)  alebo  aj  International  Labour 

Organization (ILO) bola založená 28. júna 1919 v priebehu Mierovej konferencie vo 

Francúzsku (Versaillský mierový proces). Reálne však  vznikla a svoju činnosť začala 

vykonávať  neskôr  s  odstupom pár  mesiacov  (v  januári  1920).  Úvahy o jej  založení 

siahajú už do obdobia krátko po skončení prvej svetovej vojny. 
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V duchu presvedčenia, že univerzálny a trvalý mier možno dosiahnuť len vtedy, ak je 

založený  na  sociálnej  spravodlivosti,  znie  i  preambula  Ústavy  MOP.  Na  príprave 

Ústavy MOP z roku 1919 sa podieľalo aj vtedajšie Československo. Ústava MOP bola 

vypracovaná  na  začiatku  roka  1919   pracovnou  komisiou,  ktorú  tvorili  zástupcovia 

deviatich  krajín:  Belgicka,  Kuby,  Československa, Francúzska,  Talianska,  Japonska, 

Poľska,  Spojeného kráľovstva  a  Spojených štátov.  (MOP, 2019).  Ústava vo svojom 

úvode pripomína potrebu zlepšenia ochrany pracujúcich proti chorobám z povolania a 

proti  úrazom  utrpeným  pri  práci,  čo  je  neskôr  zdôraznené  aj  v  texte  Filadelfskej 

deklarácie z mája 1944, ktorá tvorí prílohu Ústavy MOP. V deklarácii  je zdôraznený 

záväzok MOP podporovať realizáciu plánov smerujúcich aj k primeranej ochrane života 

a zdravia pracujúcich vo všetkých sférach zamestnania. Postupné zvyšovanie významu 

prevencie ochrany zdravia pracujúcich badať  i z jednotlivých dohovorov MOP, ktoré 

majú snahu zamedziť napr. expozícii nebezpečných látok pri práci a z nebezpečného 

pracovného prostredia v rôznych odvetviach, aj z dohovorov zameraných na podporu 

preventívnych kontrol a inšpekcií. 

Východiskovými motívmi založenia MOP boli :

• nedostatok práce, vykorisťovaní pracovníci, nedôstojné pracovné podmienky;

• sociálna nespravodlivosť spojená so sociálnymi nepokojmi; 

• odlišné sociálne reformy niektorých krajín alebo ich úplná absencia, čo bolo  

považované za prekážku konkurencieschopnosti ostatných krajín.

Uvedené motívy mali politický a ekonomický charakter, najmä však humanitný, pretože 

cez zvýšenú ochranu zdravia pracovníkov a dôstojné pracovné podmienky malo dôjsť k 

prevencii sociálnych nepokojov, celosvetovému mieru a harmónii sveta. 

Hlavné  zásady aplikovateľné  na  podmienky práce,  ktoré  sa  stali  regulatívmi  politík 

členských štátov MOP boli:

• úprava  počtu  pracovných  hodín,  vrátane  zavedenia  maximálnej  dĺžky 

pracovného dňa a pracovného týždňa; 

• úprava ponuky pracovných síl; 

• prevencia nezamestnanosti; 

• poskytovanie primeraných miezd na pokrytie životných nákladov; 
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• ochrana  pracovníka  pred chorobou z povolania,  ochorením alebo zranením v 

súvislosti so zamestnaním; 

• odstránenie  detskej  práce  a  ochrana  detí,  mladistvých  a  žien  v  súvislosti  so 

zamestnaním; 

• zabezpečenie v prípade staroby a úrazu; 

• rovnaká mzda za prácu rovnakej hodnoty; 

• ochrana  záujmov  pracovníkov,  keď sú  zamestnaní  v  inej  krajine,  ako je  ich 

vlastná krajina; 

• sloboda združovania a právo organizovať sa; 

• inšpekčný systém zabezpečujúci  posilnenie  dodržiavania  zákonov na ochranu 

pracovníkov. (MPSVaR, 2019)

MOP  sa  stala  špecializovanou  agentúrou novovytvorenej  Organizácie  spojených 

národov  OSN  (predtým  Spoločnosť  národov)  až  v  roku  1946. V  súčasnosti  sídli 

v Ženeve vo Švajčiarsku. Prijíma medzinárodné dohovory (konvencie) a odporúčania na 

zlepšenie pracovných a životných podmienok zamestnancov členských krajín. MOP má 

v súčasnosti 187 členov, ktorými môžu byť len samostatné suverénne štáty. 

Podľa platného znenia Ústavy MOP členom organizácie sa stáva štát, ktorý je členom 

OSN,  ak  prijme  záväzok  a  povinnosti  vyplývajúce  z  Ústavy  MOP.  Slovenská 

republika sa stala členom MOP - 22. januára 1993.  Každý členský štát MOP má 

v organizačnej štruktúre MOP tripartitné zloženie za účasti zástupcu zamestnávateľov, 

zástupcu  zamestnancov  a zástupcu  vlády.  Každý  členský  štát  zastupuje  štvorčlenná 

delegácia, z ktorej dvaja zastupujú vládu, jeden člen zástupcu zamestnávateľov a jeden 

člen zástupcu zamestnancov. 

VEDENIE A ORGÁNY MOP

Generálnym riaditeľom MOP od októbra 2012 je Guy Ryder. 

MOP  pozostáva z troch hlavných orgánov, ktoré tvoria zástupcovia vlád členských 

štátov, zástupcovia zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov. Sú to stále orgány:
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Medzinárodná  konferencia  práce (Generálna  konferencia)  -  je  najvyšším  a 

reprezentatívnym  orgánom.  Tvoria  ju  zástupcovia  členských  štátov,  z  každého 

členského štátu 4 delegáti.  Zástupcovia sa stretávajú každoročne v júni v Ženeve. Na 

konferencii  sa  prijímajú  medzinárodné  pracovné  normy (dohovory,  protokoly 

k dohovorom),  odporúčania,  stanovuje sa politika MOP a volia členovia Správnej 

rady Medzinárodného úradu práce. 

Správna rada - je výkonný orgán, ktorý riadi činnosť MOP.  Správna rada vymenúva 

generálneho  riaditeľa  Medzinárodného  úradu práce,  rozhoduje  o  konkrétnej  politike 

MOP, realizácii programov, navrhuje rozpočet a a usmerňuje činnosť Medzinárodného 

úradu práce.  Správna rada  môže  kreovať  podľa  potreby pracovné skupiny,  ktoré  sa 

podrobnejšie venujú konkrétnej problematike.  

Medzinárodný  úrad   práce -  je  stálym  sekretariátom  MOP,  ktorý  riadi  generálny 

riaditeľ. Je operatívnym, riadiacim a výskumným centrom, ktorý plní tzv.  ústredňu pre 

komplexné úlohy MOP. 

Regionálne úrady MOP

Medzinárodná organizácia práce plní úlohy prostredníctvom regionálnych úradov MOP, 

ktoré  pokrývajú  jednotlivé  členské  štáty patriace  do  príslušného regiónu.  Konkrétne 

úlohy sa tak realizujú s ohľadom na vyspelosť krajiny, jej situáciu a potreby v ochrane 

práce a ochrany základných ľudských práv v tejto oblasti. Sú to tieto regionálne úrady: 

• regionálny úrad MOP pre Afriku

• regionálny úrad MOP pre Ameriku

• regionálny úrad MOP pre Arabské štáty

• regionálny úrad MOP pre Áziu a Tichomorie

• regionálny úrad MOP pre Európu a Strednú Áziu 

Regionálny úrad MOP pre Európu a Strednú Áziu má sídlo v Ženeve. Zastrešuje  51 

krajín Európy (vrátane Slovenskej republiky) a Strednej Ázie.  Prioritami  európskeho a 

stredoázijského  regiónu,  ktorý  je  mimoriadne  rozmanitý  aj  v  dôsledku  rýchlo  sa 

meniacej geopolitickej a hospodárskej klímy, sú témy a otázky týkajúce sa tvorby 
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pracovných  miest,  rozvoj  zručností,  zamestnanosť  mladých  ľudí,  prechod  od 

neformálneho  hospodárstva  k  formálnemu  hospodárstvu,  sociálna  ochrana,  sociálny 

dialóg a podpora pracovných noriem, zvyšujúca sa nerovnosť v práci a neštandardné 

formy práce, ktoré ohrozujú dôstojnosť práce a sociálne práva pracujúcich (napr. právo 

na  ochranu  zdravia,  právo  na  primerané  hmotné  zabezpečenie  v starobe  a pri  

zdravotnej nespôsobilosti na prácu, právo na spravodlivú odmenu za prácu, atď.) (ILO, 

2019) 

ČINNOSŤ A ÚLOHY MOP

MOP sa zameriava najmä na ochranu základných ľudských prác, zlepšenie životných a 

pracovných  podmienok  a  podporu  plnej  zamestnanosti.  Činnosť  MOP  je  veľmi 

rozsiahla,  tvorí  ju  činnosť:  normotvorná,  kontrolná,  technická,  výskumná  a 

publikačná. (Barancová, Schronk; 2016)  Činnosť MOP je finančne zabezpečená najmä 

prostredníctvom  finančných  príspevkov  členských  štátov  MOP  podľa  schválenej 

príspevkovej stupnice a schváleného rozpočtu.  

Najelementárnejšou  a  najvýznamnejšou  činnosťou  je  formulovanie,  prijímanie, 

presadzovanie  a  aplikovanie  medzinárodných  pracovných  noriem  MOP,  ktoré  sú 

prijímané vo forme dohovorov MOP, vo forme protokolov k dohovorom MOP a vo 

forme  odporúčaní  MOP.  Medzinárodné   pracovné  normy  sa  týkajú  predovšetkým 

slobody  združovania  a  ochrany  práva  organizovať  sa;  kolektívneho  vyjednávania; 

odstránenia všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce; účinného zrušenie detskej 

práce;  podmienok  zamestnávania  a  pracovných  podmienok;  bezpečnosti  a  ochrany 

zdravia  pri  práci,  inšpekcie  práce;  minimálnych  noriem  sociálneho  zabezpečenia  a 

ďalších významných otázok. 

NORMOTVORNÁ ČINNOSŤ MOP 

Normotvorná  činnosť  je  najvýznamnejšou  činnosťou  MOP.  Prostredníctvom 

dohovorov a  odporúčaní  upravuje  najzásadnejšie  otázky  pracovného  práva  na 

medzinárodnej úrovni, s vplyvom na vnútroštátnu normotvorbu členských štátov.  
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DOHOVOR  je  mnohostranná  medzinárodná  zmluva  (uzavretá  medzi  viacerými 

subjektmi – medzi  medzinárodnou organizáciou MOP a jednotlivými štátmi).  Proces 

tvorby  a  uzatvárania  medzinárodných  zmlúv  (aj  dohovorov)  sa  riadi  ustanoveniami 

Viedenského dohovoru o zmluvnom práve a vnútroštátnym právnym poriadkom SR. 

Dohovor MOP sa stáva platnou normou medzinárodného práva, ak dosiahne vopred 

určený  počet  ratifikácií.  To  znamená,  že  pre  nadobudnutie  platnosti  mnohostrannej 

zmluvy je potrebný súhlas určitého (vopred stanoveného) počtu štátov. Dňom uloženia 

ratifikačnej listiny, listiny o schválení alebo listiny o prijatí posledného zo stanoveného 

počtu štátov nadobudne zmluva (dohovor) platnosť. 

Nie všetky prijaté platné dohovory zároveň aj zaväzujú členské štáty k jeho aplikácii a 

dodržiavaniu. Pre členský štát sa dohovor stáva právne záväznou normou až vtedy, ak je 

dohovor ratifikovaný ústavným orgánom  štátom. (pozn. ratifikácia – akt, ktorým štát  

prejavuje  svoju  vôľu  byť  právne  zaviazaný,  vyjadruje  záväzok  dodržiavania  

medzinárodnej  zmluvy,  dohody).  Pokiaľ  ide  o  právomoc  ratifikovať  medzinárodné 

zmluvy  v  SR,  jej  nositeľom  je  prezident  SR.  Po  ratifikácii  dohovoru  podlieha 

dodržiavanie  dohovoru  medzinárodnej  kontrole  (dohľadu)  prostredníctvom  MOP. 

Dohovory MOP tvoria Medzinárodný zákonník práce. 

 

ODPORÚČANIE MOP nie je pre členské štáty právne záväzné. Predstavuje možnosť 

členských  štátov  zlepšiť  vnútroštátne  zákonodarstvo  v  oblasti  ochrany  základných 

ľudských práv súvisiacich s ochranou práce, životných a pracovných podmienok. 

Od vzniku MOP až do tohto času prijala  spolu  190 dohovorov a  206 odporúčaní. 

Prijala viac ako 40 dohovorov a odporúčaní,  ktoré sa konkrétne zaoberajú otázkami 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, napr. dohovor o hygiene v obchode a v úradoch 

č.  120 z roku 1964; dohovor o zdravotných službách pri  práci  č.  161 z roku 1985; 

dohovor o podpornom rámci pre dohovor o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 

187 z roku 2006.
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KONTROLNÁ ČINNOSŤ MOP

Systém  kontroly  MOP  je  založený  na  povinnosti  členských  štátov  v  stanovených 

lehotách  predkladať  správy  o  plnení  záväzkov  vyplývajúcich  z  ratifikovaných 

dohovorov a na mechanizme spočívajúcom v konaní o upozorneniach a sťažnostiach na 

nedodržiavanie ustanovení dohovorov.  V súlade s ustanoveniami článkov Ústavy MOP 

sa od vlád členských štátov MOP požaduje, aby oznamovali generálnemu riaditeľovi 

medzinárodného úradu práce informácie a správy o opatreniach vo vzťahu k dohovorom 

a odporúčaniam MOP, ktoré sa prijali na medzinárodnej konferencii pred príslušnými 

vnútroštátnymi orgánmi, ako aj informácie a správy o aplikácii dohovorov MOP, ktoré 

ratifikovali.  Správy  o  aplikácii  dohovorov  MOP,  ktorými  je  Slovenská  republika 

viazaná  vypracúva  a  predkladá  vláda  Slovenskej  republiky  prostredníctvom 

Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  SR  aj  v  spolupráci  s  príslušnými 

ministerstvami  a  sociálnymi  partnermi.  Správy predkladané členskými  štátmi  skúma 

Výbor expertov pre aplikáciu dohovorov a odporúčaní. Výbor predkladá svoje závery 

vo forme správy, v ktorej upriamuje pozornosť najmä na hrubé porušovanie dohovorov. 

Správu predkladá Generálnej konferencii na rokovanie. (Barancová, Schronk; 2016) 

PREHĽAD VYBRANÝCH DOHOVOROV RATIFIKOVANÝCH SR

Slovenská republika je od svojho vzniku (r. 1993),  vrátane obdobia pred jej vznikom 

(prevzaté záväzky z medzinárodných zmlúv MOP) doteraz viazaná 70 dohovormi MOP. 

Z hľadiska vzťahu medzinárodného práva (medzinárodný dohovor) k vnútroštátnemu 

právu  (SR)  a  otázke  prednosti  práva  v  zmysle  Ústavy  Slovenskej  republiky, 

medzinárodné  zmluvy  o  ľudských  právach  a  základných  slobodách,  medzinárodné 

zmluvy,  na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy,  ktoré 

priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré 

boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,  majú prednosť pred 

zákonmi. (Ústava SR, 1992)
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Základný stavebný kameň medzinárodno-právnej  úpravy v oblasti  ochrany zdravia a 

bezpečnosti pri práci je  dohovor MOP č. 155 z roku 1981. Jeho účelom je podpora 

systému prevencie pred profesionálnymi ochoreniami a pracovnými úrazmi a zavedenie 

preventívnych  opatrení  a  programov prostredníctvom národných politík  jednotlivých 

členských štátov s cieľom maximálnej bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci.  Zásady 

ochrany pracovníkov a účinnej prevencie pred  chorobami z povolania a pracovnými 

úrazmi ustanovuje aj  samotná Ústava MOP. Realitou je, že milióny pracovníkov vo 

svete ochranu zdravia pri práci a jej reguláciu nepociťujú a celosvetovo sú významné 

rozdiely  pri  presadzovaní  a  uplatňovaní  (či  skôr  neuplatňovaní)  medzinárodných 

noriem. 

Podľa  najnovších  globálnych  odhadov  MOP  sa  každý  rok  stane  2,78  milióna 

pracovných úmrtí, z toho 2,4 milióna súvisí práve s chorobami z povolania. Okrem 

utrpenia  spôsobeného  priamo  pracovníkom  a  ich  rodinám,  majú  tieto  dopad  na 

ekonomické náklady zamestnávateľov (podniky,   firmy,  fabriky)  a samotný sociálny 

systém  krajiny  (odškodnenie  v  prípade  smrti  spôsobeného  úrazom  či  chorobou  z 

povolania, invalidity pracovníka, neúmerne vysoké náklady na zdravotnú starostlivosť, 

a pod.), pričom celosvetovo predstavujú výdavky asi 3,94% svetového ročného HDP 

(hrubého domáceho produktu) (ILO, 2019c). Normy MOP týkajúce sa bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci sú nevyhnutným   nástrojom pre vlády, zamestnávateľov a 

zamestnancov,  pričom  ich  dôkladnou  realizáciou  a  aplikáciou  možno  zabezpečiť 

maximálnu bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Z  dohovorov,  ktorými  je  Slovenská  republika  viazaná,  a  ktoré  ovplyvnili  národný 

systém ochrany zdravia pri práci (rámec zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

systém  kontrol  a  inšpekcie,  preventívne  a  ochranné  služby),  sme  niektoré  vybrali. 

Normy smerujú k  prevencii, zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a  k  realizácii  vnútroštátnych  opatrení  pomáhajúcich  k  zlepšovaniu  pracovného 

prostredia. (Oznámenie MZV SR, 1997) 
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• Dohovor  MOP  o obmedzení  pracovného  času  na  osem  hodín  denne  a 

štyridsaťosem hodín týždenne v priemyselných podnikoch č. 1 z roku 1919  (1.  

bod oznámenia  Ministerstva  zahraničných  vecí  Slovenskej  republiky  č.  

110/1997  Z. z. - ďalej len „Oznámenie MZV SR č. 110/1997 Z.z.“)   

• Dohovor MOP o používaní bieleho olova pri natieračských prácach č. 13 z roku 

1921  (6. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o odškodňovaní pracovníkov pri úrazoch č. 17 z roku 1925

            (8. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o odškodňovaní pracovníkov pri chorobách z povolania č. 18 z 

roku 1925  (9. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor  MOP  o  odškodňovaní  pracovníkov  pri  chorobách  z  povolania 

(revidovaný v roku 1934)  č. 42 z roku 1934  (20. bod oznámenia MZV SR č.  

110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o lekárskom vyšetrení detí a mladých osôb a o ich spôsobilosti 

pri zamestnávaní v priemysle č. 77 z roku 1946  (25. bod oznámenia MZV SR č.  

110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o lekárskom vyšetrení detí a mladých osôb a o ich spôsobilosti 

pri zamestnávaní v mimopriemyselných povolaniach č. 78 z roku 1946 (26. bod 

oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor  MOP  o  nočnej  práci  mladých  osôb  zamestnávaných  v  priemysle 

(revidovaný v roku 1948)  č. 90 z roku 1948 (31. bod oznámenia MZV SR č.  

110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP  o ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením č. 115 z roku 

1960  (38. bod oznámenia MZV SR  č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o hygiene v obchode a v úradoch č. 120 z roku 1964 (40. bod 

oznámenia MZV SR  č. 110/1997 Z. z. )
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• Dohovor MOP o lekárskom vyšetrení  mladých osôb a o ich spôsobilosti  pri 

zamestnávaní pod zemou v baniach  č. 124 z roku 1965 (43.  bod oznámenia  

MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor  MOP o ochrane  pred  nebezpečenstvom otravy benzénom  č.  136 z 

roku 1971 (46. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor  MOP  o  predchádzaní  a  kontrole  rizík  z  povolania  zapríčinených 

karcinogénnymi látkami a činiteľmi  č. 139 z roku 1974 (47. bod oznámenia  

MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o ochrane pracovníkov pred rizikami z povolania v pracovných 

podmienkach zapríčinených znečistením vzduchu, hlukom a vibráciami č. 148 z 

roku 1977 (50. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o bezpečnosti a zdraví pri práci a o pracovnom prostredí č. 155 z 

roku 1981 (51. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o pracovnej rehabilitácii a zamestnávaní (invalidných osôb)  č. 

159 z roku 1983   (52. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor  MOP o službách  pracovného lekárstva  (o  zdravotných  službách  pri 

práci) č. 161 z roku 1985  (54. bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o bezpečnosti a zdraví v stavebníctve č. 167 z roku 1988   (57.  

bod oznámenia MZV SR č. 110/1997 Z. z. )

• Dohovor MOP o minimálnom veku na prijatie do zamestnania  č. 138 z roku 

1973 (Oznámenie MZV SR č. 341/1998 Z. z.) 

• Dohovor MOP o bezpečnosti a zdraví v baniach č. 176 z roku 1995 (Oznámenie  

MZV SR č. 110/1999 Z. z. )

• Dohovor MOP o bezpečnosti a zdraví v poľnohospodárstve č. 184 z roku 2001 

(Oznámenie MZV SR č. 385/2003 Z. z. )
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• Dohovor MOP o podpornom rámci pre bezpečnosť a zdravie pri práci č. 187 z 

roku 2006 (Oznámenie MZV SR č. 174/2010 Z. z.)

Niektoré dohovory (najskoršie prijaté) strácajú svoj pôvodný význam a opodstatnenie s 

ohľadom na  spoločenské zmeny,  ktoré  od ich  prijatia  nastali,  najmä z dôvodu prijatia 

novších a podrobnejších dohovorov a prísnejších noriem európskeho i vnútroštátneho práva, 

určujúcich rámec úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.  Možno teda očakávať, že 

takéto  dohovory  v  zmysle  ustanovení  Ústavy  MOP  budú  postupne  Medzinárodnou 

konferenciou práce a na základe odporúčania Správnej rady MOP zrušené.  

ZÁVER

MOP je jedna z najväčších a najdôležitejších medzinárodných odborných organizácií, 

pokiaľ  ide  o  počet  jej  členov  a  rozsah  činnosti.  (Barancová,  Schronk; 2016)  Jej 

zakladatelia v roku 1919 po prvej svetovej vojne boli presvedčení o tom, že univerzálny 

a trvalý mier možno dosiahnuť len vtedy, ak je založený na sociálnej spravodlivosti a 

prosperite, a neskôr v roku 1944 potvrdili vo Filadelfskej deklarácii, že medzinárodné 

pracovné normy sú predovšetkým o vývoji ľudí ako ľudských bytostí, zdrojom sociálnej 

súdržnosti a hospodárskej stability.  Práca je súčasťou každodenného života človeka a 

má tvoriť rozhodujúcu súčasť pre rozvoj ľudskej  bytosti.  

So  silnejúcou  globalizáciou  mimoriadne  vzrastá  význam  medzinárodných  zmlúv, 

nepochybne  aj  dohovorov  Medzinárodnej  organizácie  práce.  Od  vstupu  Slovenskej 

republiky do Európskej únie sme však v oblasti ochrany zdravia pri práci významnejšie 

ovplyvňovaný  aj  právom Európskej  únie,  čo  je  osobitný  právny systém odlišný  od 

medzinárodného práva i  od vnútroštátneho práva.  Bezpečnosť  a  ochrana zdravia  pri 

práci  predstavuje najrozsiahlejšiu oblasť,  ktorej  právna úprava na úrovni EÚ (najmä 

prostredníctvom smerníc)  má zásadný vplyv na vnútroštátne  právo a jeho aplikáciu. 

Ochrana zdravia zamestnancov a zlepšovanie ich pracovných podmienok patria medzi 

základné ciele európskej sociálnej politiky. Jednotný európsky trh a možnosť voľného 

pohybu  pracovnej  sily  vytvárajú  dlhodobý  dopyt  na  zjednocovanie  pravidiel  pre 

ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci v jednotlivých členských krajinách. 
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Podľa  Hatinu  a  kol.  (2010)  potreba  obdobnej  miery  ochrany  pracovnej  sily  na 

pracovisku,  ako aj  jej  sociálnej  ochrany teda  smeruje  k potrebe maximálnej  možnej 

koordinácie  politík  členských  štátov.  Jednoznačným  hlavným  motívom  politík  na 

medzinárodnej, európskej i národnej  úrovni by mala byť práve prevencia pracovných 

úrazov  a  chorôb  z  povolania  vyplývajúca  zo  zlepšovania  pracovného  prostredia, 

zvyšovania bezpečnosti pracovného prostredia a konformity pre zamestnancov. 

Práca vo svete prechádza transformačnými zmenami, ktoré sú poznačené inováciami a 

novými  technológiami,  demografickými  zmenami,  klimatickými  zmenami  a 

globalizáciou.   V  reakcii  na  tieto  výzvy  a  pri  príležitosti  stého  výročia  založenia 

Medzinárodnej organizácie práce (ILO) bola prijatá Deklarácia s názvom „Budúcnosť 

práce“ s hlavnými výzvami a prioritami pre ďalšie smerovanie činnosti MOP, pričom 

myšlienky a motívy podporujúce kreovanie Ústavy MOP v rokoch 1919 a  v roku 1944 

by mali  byť uplatňované čoraz viac aj  v budúcnosti.  Vychádzajúc z deklarácie bude 

snahou MOP v blízkej  budúcnosti zintenzívniť vlastné úsilie,  zvýšiť najmä politický 

tlak na krajiny, ktoré doteraz neratifikovali dohovory, alebo len v minimálnom rozsahu, 

a  prostredníctvom ďalších  medzinárodných  noriem presadzovať  účinnejšie  opatrenia 

smerujúce k podpore bezpečnosti  a ochrany zdravia pracovníkov pri práci na celom 

svete s ohľadom na špecifiká jednotlivých regiónov.    
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AKTUÁLNE NOVELY PRÁVNYCH PREDPISOV 

UPRAVUJÚCICH VEREJNÉ ZDRAVIE  A 

SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV*

*( PRÁVNY STAV K 01.05.2019 )

Ivana PAGÁČOVÁ1

1  Fakulta verejného zdravotníctva, SZU v Bratislave 

Ku dňu  1.  mája  2019  nadobudli  účinnosť  novely  niektorých  všeobecne  záväzných 

právnych predpisov (vykonávacích predpisov) k zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších  predpisov.  Prinášame  prehľad  novelizovaných  vyhlášok  Ministerstva 

zdravotníctva  Slovenskej  republiky  so  zmenami,  ktoré  priniesli  pre  aplikačnú  prax. 

Podľa  dôvodovej  správy  k  vykonávacím  predpisom  účelom  zmien  v  uvedených 

vyhláškach   je  najmä  zníženie  regulácie  a  zjednodušenie  procesov  administratívnej 

záťaže fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia. 

1) Vyhláška  MZ  SR  č.  101/2019  Z.  z.,  ktorou  sa  mení  vyhláška  Ministerstva  

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách  

na telovýchovno-športové zariadenia

Fyzická  osoba – podnikateľ  a  právnická  osoba (ďalej  len  „prevádzkovatelia“),  ktorí 

prevádzkujú  telovýchovno-športové  zariadenia  (ďalej  len  „zariadenia“)  musia  v 

zariadeniach s denným osvetlením alebo so združeným osvetlením na zábranu oslnenia 

zabezpečiť  prostriedkami  na  reguláciu  denného  osvetlenia.  Zjednodušil  sa  spôsob 

riešenia obkladov stien v umyvárňach a záchodoch umývateľným obkladom stien, čím 

sa umožnilo prevádzkovateľom použiť na steny aj iný ako len keramický obklad.  V 

zariadení musí byť zriadená miestnosť na upratovanie. 

Účinnosť: od 1. mája 2019
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2) Vyhláška MZ SR č. 102/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva  

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách  

na zariadenia spoločného stravovania v znení vyhlášky č. 125/2017 Z. z.

Novelou tejto vyhlášky pribudla fyzickej osobe-podnikateľovi a právnickej osobe (ďalej 

len „prevádzkovateľ“), ktorí prevádzkujú zariadenie spoločného stravovania (ďalej len 

„zariadenie“)  povinnosť  monitorovať  teplotu  v  chladničke  a  mrazničke  povinne 

kalibrovaným meradlom. Ďalej došlo k vypusteniu požiadaviek na zriadenie dočasných 

priestorov na preberanie potravín počas nočného rozvozu a ich prechodné uskladnenie 

v prevádzke  zariadenia.  Vypustilo  sa  ustanovenie  týkajúce  sa  požiadavky  na 

zriaďovanie kabín pre osobnú hygienu žien (zamestnankýň), ak ich pracuje v prevádzke 

viac ako 50. V predsieni záchodu pre návštevníkov môže prevádzkovateľ zabezpečiť 

nádobu  na  použité  papierové  utierky  z  rúk  aj  iným  vhodným  spôsobom,  ako  len 

nádobou s uzatvárateľným príklopom ovládateľnou zošliapnutím na nádobe. Ak ide  o 

prevádzku verejného stravovania s počtom miest na sedenie najviac 20, prevádzkovateľ 

takéhoto zariadenia nemusí mať samostatné záchody oddelené pre mužov a ženy, môže 

byť  jeden  záchod  pre  stravníkov  spoločný  pre  mužov  a  ženy. Vyhláška  zmenila 

požiadavky  týkajúce  sa  vykonávania  stavebných  úprav,  technických  úprav,  vrátane 

maľovania  v zariadení  vo  vzťahu  k požiadavke  na  určenú  frekvenciu  a evidenciu. 

Udržiavacie práce v zariadení je prevádzkovateľ povinný vykonať bezodkladne po ich 

porušení alebo znečistení; maľovanie vo výrobnom priestore a skladovacích priestoroch 

zariadenia v školách a v školských zariadeniach sa vykoná najmenej jedenkrát ročne.

Účinnosť: od 1. mája 2019

3)  Vyhláška  MZ  SR  č.  103/2019  Z.  z.,  ktorou  sa  mení  vyhláška  Ministerstva  

zdravotníctva  Slovenskej  republiky  č.  554/2007  Z.  z.  o  podrobnostiach  o  

požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky č. 75/2014 Z.  

z.

V  zariadení  starostlivosti  o ľudské  telo  (ďalej  len  „zariadenie“),  je  fyzická  osoba-

podnikateľ  a  právnická  osoba  (ďalej  len  „prevádzkovateľ“)  povinná  zabezpečiť 

osvetlenie. 
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Vyhláška  pojmy  denné  osvetlenie  a  umelé  osvetlenie  subsumovala  pod  označenie 

„osvetlenie“.  Prevádzkovatelia  nemusia zabezpečiť  v masážnych salónoch aj  sprchy, 

táto povinnosť sa novelou vypustila. V požiadavkách na priestorové usporiadanie sauny 

pre  verejnosť  sa  nevyžaduje  zriadenie  samostatnej  čakárne,  priestoru  na  obuv 

zákazníkov a sprchy v saune.  Vyhláška určila minimálnu frekvenciu základnej opravy 

všetkých náterov a maľovania v zariadení, a to najmenej raz za päť rokov, v prípade 

viditeľného znečistenia alebo pri poškodení bezodkladne. 

Účinnosť: od 1. mája 2019

4) Aproximačné Nariadenie vlády SR č. 110/2019  Z. z. , ktorým  sa  mení a dopĺňa  

nariadenie  vlády  Slovenskej  republiky  č.  356/2006  Z.  z.  o  ochrane  zdravia  

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym  

faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Účelom novely  nariadenia  vlády  Slovenskej  republiky  č.  356/2006  Z.  z.  o ochrane 

zdravia  zamestnancov  pred  rizikami  súvisiacimi  s expozíciou  karcinogénnym 

a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“) 

je  zlepšenie  ochrany  zdravia  zamestnancov  zabezpečením  dodržiavania  určených 

technických  smerných  hodnôt  v  pracovnom  ovzduší.  Novelou  nariadenia  sa  do 

právneho  poriadku  Slovenskej  republiky  prevzala  smernica  Európskeho  parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 2017/2398 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES 

o ochrane  pracovníkov  pred  rizikami  súvisiacimi  z expozíciou  karcinogénom  alebo 

mutagénom pri práci (ďalej len „smernica“). Činnosť na pracovisku spojená s výrobou, 

spracovaním,  manipuláciou,  skladovaním,  prepravou  a  zneškodňovaním  a  iným 

používaním karcinogénov alebo mutagénov,  ktorá bola vopred schválená  rozhodnutím 

príslušného orgánu verejného zdravotníctva, a na tomto pracovisku sa neskôr  podstatne 

zmenili  podmienky,  ktoré  ovplyvnili  expozíciu  zamestnancov  karcinogénom  alebo 

mutagénom,  zamestnávateľ  je  povinný  vykonať  nové  posúdenie  rizika  a  tieto 

zmeny  uvedie  len  v  posudku  o  riziku.   Z  novely  nariadenia  vypadla  povinnosť 

zamestnávateľa uvádzať zmeny aj v prevádzkovom poriadku a tento predložiť na nové 

schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.  Pribudli  nové povinnosti pre 

zamestnávateľa voči zamestnancovi. 
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Zamestnávateľ  je  povinný  preukázateľne  informovať  zamestnanca  pred  skončením 

pracovnoprávneho  vzťahu alebo  obdobného  pracovného  vzťahu o  zabezpečení 

zdravotného dohľadu vykonaním lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci 

po ukončení expozície karcinogénom alebo mutagénom z dôvodu neskorých následkov 

na zdravie.  Ak zamestnávateľ  na základe  posúdenia  rizík  podľa § 3 zistí  špecifické 

riziko  pre  zdravie  a  bezpečnosť  zamestnancov,  je  povinný  zabezpečiť  pre  nich 

primeraný zdravotný dohľad pri práci, pri ktorej dochádza k expozícii karcinogénom 

alebo  mutagénom.  Súčasťou  zdravotného  dohľadu  sú  cielené  lekárske  preventívne 

prehliadky vo vzťahu k práci. 

Zdravotný  dohľad  zabezpečením  lekárskych  preventívnych  prehliadok  vo  vzťahu  k 

práci pokračuje aj po ukončení expozície zamestnanca karcinogénom alebo mutagénom 

z  dôvodu  neskorých  následkov  na  zdravie,  ak  to  zamestnávateľovi  nariadi  orgán 

verejného zdravotníctva alebo navrhne lekár vykonávajúci zdravotný dohľad. Smernica 

sprísnila  maximálne  hodnoty  expozície  karcinogénnym  a mutagénnym  faktorom  pri 

práci  a rozšírila  zoznam  karcinogénov  a  mutagénov,  u  ktorých  sú  tieto  hodnoty 

stanovené. 

Doplnili  sa  technické smerné hodnoty pre  tri karcinogény a mutagény v pracovnom 

ovzduší, ktoré doteraz neboli súčasťou vnútroštátnej právnej úpravy (brómetylén, 1,2-

epoxypropán, ohňovzdorné keramické vlákna). Pre sedem  karcinogénov a mutagénov v 

pracovnom  ovzduší  sa revidovali  technické  smerné  hodnoty,  pričom  väčšina 

revidovaných technických smerných hodnôt má prísnejšie parametre:  akrylamid;  1,3-

butadién (buta-1,3-dién); etylénoxid (oxirán); hydrazín (diazán); prach z tvrdého dreva  

(dub,  buk)  inhalovateľná  frakcia;   propylénoxid  (1,2-epoxypropán)  (metyloxirán);  

monomér vinylchloridu (chlóretén).  Novela nariadenia priniesla aj upravenú definíciu 

technických  smerných  hodnôt  (TSH).  Technické  smerné  hodnoty  sa  určujú  len  pre 

karcinogény a mutagény zaradené do kategórie  1A a  kategórie  1B, pre ktoré nemôžu 

byť  v  súčasnosti  ustanovené  najvyššie  prípustné  expozičné  limity  vzhľadom na  ich 

predpokladané bezprahové účinky.  Sú to minimálne hodnoty zistiteľné v pracovnom 

ovzduší  dostupnými  analytickými  metódami  a  možno  ich  dodržať  technickými 

opatreniami. 
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Vo väčšine karcinogénov v súčasnosti nie je možné vedecky určiť úrovne, pod ktorými 

by expozícia neviedla k nepriaznivým následkom na zdravie.  Ustanovením technickej 

smernej hodnoty sa reziduálne riziká úplne neodstránia, ale ich ustanovenie prispeje k 

výraznému zníženiu rizika vyplývajúceho z tejto expozície. Dodržiavaním technických 

smerných  hodnôt  sa  znižuje  pravdepodobnosť  škodlivých  účinkov  na  zdravie,  ale 

nemožno ich úplne vylúčiť. Sú základom pre preventívne a ochranné opatrenia.

Počas  prechodného  obdobia  od  1.  mája  2019  do  17.  januára  2025  sa  uplatňujú 

miernejšie TSH pre šesťmocný chróm a jeho zlúčeniny ako prach a aerosól (ako Cr) 

inhalovateľná  frakcia  (0,010  mg.m3);   pre  zlúčeniny  šesťmocného  chrómu,  ktoré 

vznikajú pri zváraní alebo rezaní plazmou alebo pri obdobných pracovných  procesoch, 

pri ktorých vznikajú výpary (0,025 mg.m3). Po uplynutí prechodného obdobia sa bude 

uplatňovať prísnejšia TSH - (0,005 mg.m3).

Počas  prechodného  obdobia  od  1.  mája  2019  do  17.  januára  2023  sa  uplatňujú 

miernejšie  TSH  pre  prach  z  tvrdého  dreva  (dub,  buk)  inhalovateľná  frakcia (3 

mg.m3).  Po uplynutí  prechodného obdobia  sa bude uplatňovať  prísnejšia TSH -  (2 

mg.m3).

Účinnosť: od 1. mája 2019
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