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Úvod
Etika ako veda o správnom realizovaní sa človeka v rôznych oblastiach života sa
prenáša aj do environmentu. Pre pochopenie etických aspektov v tejto oblasti je veľmi
dôležitá dôkladná znalosť jednotlivých zložiek životného prostredia ako aj ich vplyv nielen na
človeka a celú živú prírodu vôbec. Preto otázky vplyvu životného prostredia sú čoraz viac
v popredí záujmu aj z pohľadu etického v nadväznosti aj na existujúce právne normy.
Moderný civilizačný proces je charakterizovaný prudkým rozvojom vedy a techniky.
Avšak tento vývoj prináša na jednej strane zvyšovanie životnej úrovne, na druhej strane má
svoje negatívne sprievodné javy. Výsledkom je narušenie ekologických, biologických
a prírodných podmienok života, hlavne v oblastiach priemyselných centier. Rozvoj
jednotlivých odvetví priemyslu má za následok produkciu kvapalných, plynných a tuhých
odpadov, vznik škodlivých rizikových faktorov, ohrozujúcich jednotlivé zložky živej prírody,
vrátane človeka. Môže dochádzať k zvýšenej bioakumulácii rizikových chemických prvkov
v organizme, ktoré svojím pôsobením predstavujú potenciálne riziko aj z hľadiska
karcinogenézy a mutagenézy.
Významnou úlohou spoločnosti je z tohto dôvodu vytvárať podmienky na zabránenie
úniku emisií a znižovať ich koncentráciu na čo najmenšiu, spoločensky a biologicky únosnú
mieru.

Hodnotenie

biologických

účinkov

škodlivín

sa

opiera

o experimentálne

a epidemiologické štúdie. Poznatky o koncentrácii a dĺžke expozície sú rozhodujúce pre
uplatnenie vzťahov dávka – účinok a pre stanovenie najvyšších prípustných koncentrácií
znečisťujúcej látky.
Zdravie populácie ako univerzálna hodnota a primárne ľudské právo predstavuje
základný ekonomický zdroj nielen pre jedinca, ale aj pre celú spoločnosť. Súčasný stav
životného prostredia významne ovplyvňuje genofond rastlín a živočíchov, prostredníctvom
potravového reťazca aj zdravotný stav obyvateľstva. V posledných rokoch sa hromadia
informácie varujúce pred katastrofálnymi účinkami bezohľadnej priemyselnej devastácie
prírodného bohatstva, zásob úrodnej pôdy, znečisťovania ovzdušia a vodných zdrojov
a zásahov do ekologickej rovnováhy flóry a fauny. Jedným z hlavných východísk riešenia
vzťahu človeka a životného prostredia sa stáva plánovaná ochrana prírody a racionálne
využívanie

prírodných

zdrojov.

V neposlednom

rade

aj

široký

rozvoj

nielen

environmentálnej, ale aj etickej výchovy a vzdelávania.
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1

Životné prostredie a jeho zložky
Životné prostredie (ŽP) je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie

organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú voda,
ovzdušie, pôda, horniny, organizmy, ekosystémy a energia (Zákon NR SR č. 17/1992 Zb.
o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z. z., zákona NR SR č. 287/1994
Z. z., zákona NR SR č. 171/1998 Z. z. a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.).
Definovať termín životné prostredie sa pokúsili viacerí domáci a zahraniční autori.
Najznámejšia je definícia nórskeho biológa Wika, ktorú už v roku 1967 prijala organizácia
UNESCO v Paríži: „Životné prostredie človeka je tá časť sveta, s ktorou je človek vo
vzájomnej interakcii, t. j. ktorú používa, ovplyvňuje ju a prispôsobuje sa jej“.
Iní autori definujú životné prostredie ako:
– časť sveta (univerza), s ktorou je človek vo vzájomnej interakcii, ktorú používa,
ovplyvňuje a ktorej sa prispôsobuje,
– životné prostredie je ako komplexný, mnohozložkový systém vytvorený a určený
fyzikálnym, biologickým a chemickým prostredím (biosféra) a sociálnym prostredím
(spoločnosť), v ktorom človek žije a realizuje svoje biologické, materiálne, sociálne
a kultúrne potreby. Rozdelenie životného prostredia uvádza tabuľka č. 1.

Rozdelenie životného
prostredia
- všeobecné

Rozdelenie životného
prostredia podľa
zložiek

Rozdelenie životného
prostredia podľa činnosti

životné prostredie človeka
jednotlivca

prírodné prostredie

pracovné prostredie

životné prostredie skupiny

umelé prostredie

obytné prostredia

životné prostredie ľudstva

sociálne prostredie

rekreačné prostredie

Tabuľka č. 1 Rozdelenie životného prostredia
Zdroj: Cimboláková, 2015 (vlastná tabuľka)
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1. 1 Požiadavky na zdravé životné prostredie, životné podmienky a život
Zdravé životné prostredie musí podľa WHO (World Health Organization – Svetová
zdravotnícka organizácia) spĺňať päť základných podmienok – čisté ovzdušie, bezpečnú pitnú
vodu a jej dostatok, bezpečné a výživovo hodnotné potraviny, bezpečné a mierové obydlia
a obce, ako aj stabilné globálne ekosystémy, vhodné pre život ľudí.
Životné podmienky:
Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení neskorších predpisov (§2) definuje tento pojem ako fyzikálne, chemické a biologické
faktory životného prostredia vo vzťahu k verejnému zdraviu, podmienky bývania, odpočinku,
telesnej kultúry, rekreácie a iných záujmových činností, dopravy, poskytovania zdravotnej
starostlivosti a ďalších služieb, výživy a spôsobu stravovania, stavu a spôsobu používania
predmetov, prichádzajúcich do styku s požívatinami a predmetov denného používania,
podmienky pre zdravý vývoj, výchovu, psychický a fyzický rozvoj detí a dospelých.
Životné podmienky ovplyvňujú zdravie:
a) pozitívne – ak sú priaznivé (dobrý životný štýl, zdravé životné prostredie a pracovné
prostredie, dobrá dostupnosť zdravotníckej starostlivosti, vhodné sociálne prostredie) –
nižšie riziko vzniku ochorenia,
b) negatívne – ak nie sú priaznivé (nesprávny životný štýl, znečistené životné či pracovné
prostredie, nedostatočná edukácia i uvedomelosť obyvateľstva, nedostatočná zdravotná
starostlivosť – preventívna) – vyššie riziko vzniku ochorenia, podklad pre vznik
chorobného stavu.
Zdravé životné podmienky:
Uvedený zákon v §17–30 ich popisuje ako podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na
zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú. Medzi nich patria:
17 – pitná voda,
18 – výrobky určené na styk s pitnou vodou,
19 – voda na kúpanie, prírodné kúpaliská, umelé kúpaliská,
20 – vnútorné prostredie budov,
21 – byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia,
7

22 – telovýchovno-športové zariadenia,
23 – zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
24 – zariadenia pre deti a mládež,
25 – zotavovacie podujatia,
26 – zariadenia spoločného stravovania,
27 – hluk, infrazvuk, vibrácie v ŽP, elektromagnetické a optické žiarenie v ŽP.
Faktory životného prostredia:
– zložky ŽP: abiotické, biotické, sociálne (kap. 1.2).
Aby bolo zdravie zachované, je potrebné životné podmienky neustále zlepšovať
a chrániť i na základe nasledovných skutočností:
a) vedeckými poznatkami o vplyve životných podmienok na zdravie človeka je
možné určovať prípustné limity jednotlivých bionegatívnych faktorov, vyskytujúcich sa
v základných zložkách prírodného i antropogénne zmeneného ŽP, sledovaním ich vplyvu na
zdravie (vykonáva odbor Hygieny ŽP), prípustnej záťaže organizmu jednotlivým faktorom
v životnom prostredí a jeho možným vplyvom na zdravie človeka. Dôležité je monitorovať
i prípustné limity ďalších faktorov v životnom prostredí, ktoré môžu svojím účinkom
ovplyvňovať ľudské zdravie, ako napr. hluk, vibrácie, jednotlivé druhy žiarení – s výnimkou
ionizujúceho žiarenia, mikroklimatické podmienky, priestorové charakteristiky atď.
Oboznamovať širokú verejnosť so zásadami zdravého spôsobu života, viesť ľudí k zmene
životného štýlu, ohrozujúceho ich zdravie prostredníctvom zvyšovania zdravotného
uvedomenia jednotlivca. Poukazovať na správne využitie územia tak, aby v súčinnosti
s faktormi životného prostredia priaznivo vplývalo na zdravie.
b) Posudzovať a kontrolovať hygienické požiadavky pri územnom plánovaní a pri
navrhovaní vybraných hygienicky významných stavieb, určovaní osobitného režimu území
a vymedzovaní a využívaní ochranných pásiem určených zo zdravotného hľadiska, úprave
pitnej vody a zásobovaní obyvateľstva zdravotne bezchybnou pitnou vodou, použití
materiálov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou, prevádzke prírodných a umelých
kúpalísk. Ďalej zabezpečovať hygienicky vyhovujúcu kvalitu ovzdušia a vnútorného
prostredia v bytových a nebytových budovách bez výrobných prevádzok určených na
dlhodobý pobyt ľudí, posudzovať návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky a počas
prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, v rekreačných, sociálnych, telovýchovno8

športových, kultúrnych a ubytovacích zariadeniach, vrátane podmienok bývania, tiež
v pohrebníctve či pri zabezpečovaní ochrany nefajčiarov.
c) Zabezpečovať monitoring kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných
vodovodov a kvality vody na kúpanie prírodných kúpacích oblastí,
d) v spolupráci s ostatnými odbornými pracoviskami verejného zdravotníctva
a klinickej medicíny sledovať zdravotný stav populácie, hodnotiť zdravotné riziká
a navrhovať opatrenia,
e) pri presadzovaní zdravého spôsobu života sledovať a vyhodnocovať vybrané
komponenty spôsobu života, ktoré majú významný vzťah k zdraviu a k hromadne sa
vyskytujúcim

ochoreniam

neinfekčnej

presadzovanie zdravého spôsobu

etiológie,

realizačné

výstupy

života, na informovanie verejnosti,

využívať

na

konzultačnú

a poradenskú činnosť.

1. 2

Záťažové faktory životného prostredia
Znečisťujúce látky sa do prostredia dostávajú z rôznych zdrojov. Potravou, pri dýchaní

a ďalšími cestami sa dostávajú do organizmu, kde dochádza k ich premene buď na neškodné
metabolity (detoxikácia), ktoré sa ľahko vylúčia, alebo sa vytvoria škodlivé, reaktívne
produkty (obr. 1). Záťaž životného prostredia kladie zvýšené nároky na jedincov, populáciu
a ekosystémy. Je potrebné určiť každý faktor prostredia, ktorý môže byť záťažový z hľadiska
vývoja biologických druhov a ekosystémov.
V súčasnosti je počet faktorov znečisťujúcich životné prostredie mimoriadne vysoký.
Prehľad záťažových faktorov životného prostredia je uvedený v tabuľke č. 2.
Abiotické záťažové faktory
Fyzikálne
Chemické
termické
anorganické
(odpadové teplo)
(ťažké kovy),
energetické
organické
(rádionuklidy a deriváty)
(plyny, oleje)
akustické (hluk)
mechanické
(prúdenie vzduchu)

Biotické záťažové faktory
Fyzické (odlupovanie kôry)
Biotické
(choroboplodné zárodky)
Antropogénna záťaž
(všetky ostatné formy)

Tabuľka č. 2 Rozdelenie záťažových faktorov životného prostredia
Zdroj: upravené podľa Fargašová, 2009
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Fyzikálne faktory ovplyvňujú život najmä svojou energiou. Mnohé z nich človek
zmyslami neregistruje, hoci pôsobia veľkou energiou. Vplyv fyzikálnych faktorov sa preto
nemusí prejaviť hneď, ale až v ďalších generáciách.
Chemické faktory limitujú život na Zemi. Medzi životne dôležité patria: voda, kyslík,
uhlík, živiny, stopové prvky a pod. Zvýšené koncentrácie niektorých chemických látok
v prostredí sa negatívne prejavujú na kvalite života človeka (priemyselné a mestské oblasti).
Poškodzujúci účinok týchto záťažových faktorov závisí od rôznych faktorov, ako sú:
– chemické vlastnosti iónu alebo zlúčeniny, rozpustnosť, mobilita, absorbovateľnosť,
– jeho perzistencia v prostredí (vysoké riziko chronických intoxikácií),
– prítomnosť, resp. neprítomnosť látok zvyšujúcich alebo znižujúcich toxicitu,
– dĺžka pôsobenia a koncentrácia toxickej látky v organizme,
– stav živého indivídua (vek, vyspelosť, výživný stav, adaptabilita).
Dnes je už kontaminácia životného prostredia považovaná za globálny jav.
Predpokladá sa, že hladiny polutantov so stopovými prvkami sa stanú stresovými pre veľkú
časť citlivej flóry a fauny.
Biologické faktory zabezpečujú schopnosť jedinca zachovať si vlastnú existenciu,
obrániť sa, nachádzať spôsob ako útočiť. Sú to vzťahy na určitom stanovišti. Osobitným
medzidruhovým stavom je vzťah človeka k iným druhom. Človeka takto ohrozujú napr.
mnohé vírusy, huby, plesne, parazity. Podľa koncentrácie a vplyvu, v závislosti na intenzite
pôsobenia, rozlišujeme dva typy záťažových faktorov:
– faktory, ktoré už v nízkych koncentráciách môžu byť škodlivé (toxické zlúčeniny, jedy
a pod.),
– faktory, ktoré pôsobia len ak je ich koncentrácia vysoká alebo ich účinok je veľmi
intenzívny (priemyselné chemikálie používané v poľnohospodárstve).
Táto klasifikácia je veľmi zjednodušená. Zvlášť dôležité sú tzv. ekochemikálie.
Ekochemikálie sú látky, ktoré sa dostávajú do prostredia činnosťou človeka v takých
koncentráciách, ktoré môžu ohrozovať človeka, zvieratá, živočíchy. Mimoriadne dôležité
z nich sú látky perzistentné, (látky stále, ktoré pretrvávajú v environmente dlhú dobu, ťažko
sa odbúravajú) ako napr. niektoré organické zlúčeniny, polychlórované bifenyly,
rádionuklidy, ťažké kovy atď.
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Biosféra, atmosféra, hydrosféra

2

Z hľadiska historického prehľadu môžeme povedať, že základom rozčlenenia biosféry
bol jej vývoj, počas ktorého sa formovali jednotlivé taxóny a spoločenstvá. Tento vývoj nebol
jednoduchý. Prebiehal v neustále sa meniacich podmienkach spôsobených polohou našej
planéty v rámci slnečnej sústavy, polohou zemskej osi voči ekliptike a tiež polohou slnečnej
sústavy v rámci galaxie. Všetky zmeny polohy Zeme spolu so zmenami polohy kontinentov
(drift), klímy, vytvárali predpoklad pre priestorové rozšírenie biosféry.
Prehľad rôznych definícií biosféry:
– geológ F. E. Suess (1875)
je to súbor prírodných ekosystémov existujúcich v moriach (biohydrosféra) alebo na
pevninách (biogeosféra) alebo na jej hraniciach (ústie riek – estuarisféra),
– V. I. Vernadskij (1926)
ide o „zvláštny obal Zeme, v ktorom je život“, zaviedol taktiež pojem noosféra (sféra
Zeme obývaná a zmenená človekom).

2. 1

Biosféra
O biosfére teda môžeme povedať, že je to sféra s vhodnými podmienkami pre život na

Zemi. Prevládajú tu rastliny (flóra), súčasťou je

živočíšstvo (fauna – 10 %)

a mikroorganizmy. Živá hmota plní veľmi dôležité biochemické funkcie (výmena plynov
a ich

premena,

hromadenie

chemických

prvkov

z vnútorného

prostredia

v živých

organizmoch, kolobeh látok na Zemi a iné). Biosféra je jedným z najvýznamnejších článkov
prírodnej sféry Zeme. Zahŕňa aj tieto časti ostatných sfér:
– litosféra a pedosféra (povrch a povrchové časti Zeme),
– hydrosféra (svetový oceán, vody pevnín),
– atmosféra (spodná vrstva),
– kryosféra (časť litosféry a hydrosféry, teplota sa tu udržuje viac ako 2 roky pod
bodom mrazu).
Súčasná štruktúra biosféry je produktom dlhého vývoja mnohých rôzne zložitých
systémov – vrátane človeka.
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2. 2 Atmosféra
Ovzdušie predstavuje zložitú zmes látok, z ktorých niektoré sa vyskytujú
v konštantných, iné v premenlivých koncentráciách. Zložky ovzdušia sa doň dostávajú
z viacerých zdrojov: z metabolických činností človeka a živočíchov, z rozkladných procesov
najmä organickej hmoty a z prírodného prostredia biosféry.
Vzduch sa skladá najmä z dusíka, kyslíka, oxidu uhličitého a v malej miere zo
vzácnych plynov ako hélium, neón, argón, kryptón, xenón atď.
V premenlivých koncentráciách sa vo vzduchu nachádzajú vodné pary, oxidy dusíka,
oxidy síry, sírovodík, metán, zlúčeniny halogénov, ozón a mnohé ďalšie látky.
Ovzdušie je jedna z najdôležitejších zložiek životného prostredia a pre živý
organizmus má základný význam (O2 je nenahraditeľný pri metabolických procesoch).
Z hľadiska zmeny teploty s výškou v danej časti atmosféry sa zemská atmosféra delí
na viacero vrstiev zdola nahor:
– troposféra je pre život najdôležitejšia časť atmosféry, siaha do výšky 8 – 16 km,
– stratosféra siaha do výšky 80 km, vo výške cca 30 km nad zemským povrchom sa
nazýva ozonosféra, nasledujúca stratopauza má nulový teplotný gradient, nad
stratopauzou do výšky 80 km, mezosféra je oblasť nad stratopauzou do výšky 80 km,
ohraničuje ju tenká mezopauza,
– termosféra (s hornou ionosférou a polárnou žiarou), siaha do 690 km, hustota
vzduchu je minimálna, ionosféra (80 – 600 km) je elektricky vodivá, ohraničuje ju
termopauza,
– exosféra (s magnetosférou), najvyššia vrstva astmosféry, nad 800 km, prechod
v medziplanetárny priestor (často považovaná za časť termosféry).
Troposféra sa označuje aj ako „spodná atmosféra“, mezosféra a stratosféra aj ako
„stredná atmosféra“ a termosféra a exosféra ako „vrchná atmosféra“. Termosféra (ionosféra)
vo výške nad 500/600 km pozvoľne prechádza do exosféry, ktorá sa tiahne smerom k vesmíru
do výšky niekoľko tisíc kilometrov. Všetky molekuly plynu, ktoré sa tu nachádzajú, sú už na
ceste do vesmíru.
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Dobsonova jednotka [DU] – je definovaná ako 0,01 mm silná vrstva ozónu,
zhromaždeného zo stĺpca ozónu nad daným miestom pri zemskom povrchu za štandardných
podmienok (teplota 0°C a tlak 101,325 kPa).
2. 2. 1 Fyzikálne a chemické vlastnosti ovzdušia

Ovzdušie je tvorené plynmi a aerosólmi, vodou a tuhou zložkou z prirodzených alebo
antropogénnych zdrojov. Vlastnosti vzduchu delíme na fyzikálne, chemické a biologické.
Fyzikálne vlastnosti ovzdušia:
Teplota je ovplyvňovaná slnečným žiarením, je premenlivá a tiež závislá od
zemepisnej šírky, nadmorskej výšky, času a meteorologickej situácie. Najteplejšie bývajú
prízemné vrstvy vzduchu, (teplota klesá na 1 km o 6 ºC, tzv. vertikálny teplotný gradient, ak
stúpa, ide o jav inverzie), čas (deň – noc, ročné obdobia), počasie (slnečno, dážď).
Prúdenie vzniká ako následok vyrovnávania zmien tlaku vzduchu na rôznych
miestach Zeme, ktoré sú vyvolávané rôznymi teplotami vo vertikálnom a horizontálnom
smere. Vietor (pohyb vzduchu v horizontálnom smere je charakterizovaný smerom
a rýchlosťou (prístroj anemometer, rýchlosť udávaná v jednotkách m/s, km/h).
Vlhkosť znamená množstvo vodných pár vo vzduchu. Závisí od teploty vzduchu.
Absolútna vlhkosť (aktuálne množstvo vodných pár v objemovej jednotke – 1 m3 v g).
Maximálna (úplná nasýtenosť pri danej teplote v m3).
Relatívna (pomer absolútnej vlhkosti k maximálnej pri určite teplote, vyjadrený v percentách).
Rosný bod alebo teplota rosného bodu je teplota, pri ktorej je vzduch maximálne
nasýtený vodnými parami (relatívna vlhkosť vzduchu dosiahne 100 %). Ak teplota klesne pod
tento bod, nastáva kondenzácia. Vzduch za určitej teploty môže obsahovať iba určité
množstvo vodných pár. Čím je teplota vzduchu vyššia, tým viac vlhkosti dokáže prijať. Ak sa
vzduch začne ochladzovať, vodné pary začnú kondenzovať. Podmienkou je prítomnosť
kondenzačných jadier. Rosný bod sa dá považovať za iné vyjadrenie absolútnej vlhkosti
vzduchu. Prístroj na meranie vlhkosti vzduchu je tzv. psychrometer, vlhkomer či hygrometer.
Atmosférický tlak je daný hmotnosťou vzdušného stĺpca, ktorý pôsobí silou na
zemský povrch. Hodnota normálneho tlaku je 101,32 kPa a je definovaný ako tlak pri teplote
0 ºC na hladine mora v zemepisnej šírke 45º. Na tlak vzduchu má vplyv nadmorská výška,
teplota a prúdenie vzduchu. Atmosférický tlak má veľký význam v meteorológii.
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Atmosférická elektrina. Elektrická vodivosť vzduchu v troposfére v blízkosti
zemského povrchu je veľmi malá. Vzduch možno považovať za dobré dielektrikum. Vrstvy
atmosféry vo výške nad 50 km sú v dôsledku zväčšujúcej sa ionizácie vzduchu elektricky
vodivé (tzv. elektrosféra). Znečistenie vzduchu aerosólovými časticami je vždy sprevádzané
poklesom elektrickej vodivosti. Záporné ľahké ióny sa ľahko viažu na nečistoty v ovzduší
(prach, dym, hmla), čím zvyšujú svoju hmotnosť a sedimentujú. Nečistoty so zápornými
iónmi vdychovaním človeka prenikajú do jeho organizmu intenzívnejšie, ako keď sú iba
samotné, pretože ľudské telo je nabité kladne. V ovzduší priemyselných aglomerácií
prevládajú ťažké ióny, v ovzduší čistých oblastí ióny ľahké. Pri rozprašovaní vody do
vzduchu sa vytvárajú kladné a záporné ióny oddeľovaním malých častíc z povrchu vody.
I z tohto dôvodu majú fontány v mestách nielen estetický, ale i zdravotný význam, sú zdrojom
vzdušných iónov ako napr. vodopády.
Vzdušné ióny pôsobia na zdravie človeka. Sú katalyzátormi biochemických reakcií,
pôsobia na centrálny i periférny nervový systém. Ľahké záporné ióny majú priaznivý účinok
na hypertenziu, bronchiálnu astmu, reumatizmus. Redukciou serotonínu majú upokojujúci
účinok, zvyšujú výkonnosť organizmu. Záporné ľahké ióny celkovo vyvolávajú pocit
sviežosti. Kladné ióny (v teplých suchých vetroch: fén, mistrál, santanna) pôsobia opačne,
nepriaznivo na telo jedinca, napr. inaktivujú enzýmy.
Výšková (horská) choroba akútna. Je to patologický stav organizmu, ktorý vzniká
v súvislosti s hypobarickou hypoxiou, nižšou dostupnosťou kyslíka pre organizmus z dôvodu
poklesu parciálneho tlaku vzduchu so vzostupnou nadmorskou výškou. Prahová nadmorská
výška pre jej vznik je u netrénovaných osôb 3 000 m (nedostatok kyslíka pre CNS, eufória,
nauzea, vracanie, bolesti hlavy, nespavosť, podráždenosť, nerozvážnosť atď.). Na prekonanie
tohto stavu je potrebná aklimatizácia, proces stupňovitý, veľmi individuálny. Organizmus sa
začne prispôsobovať nižšiemu parciálnemu tlaku vzduchu a prekonávať zmeny chemických
procesov. Nastáva po 7 dňoch pobytu vo výške. Chronická výšková choroba vzniká
reakciou na dlhotrvajúcu hypoxiu. Záťaž pre kardiovaskulárny systém, tachykardia. Zvýšenie
vylučovania vody, dehydratácia. Hyperventilácia. Komplikácie: edém mozgu a pľúc.
Prevencia v aklimatizácii (nedá sa urýchliť), zvyšovať telesnú záťaž, piť dostatok tekutín.
Bioklimatológia

–

hypersenzitivita

–

meteorotropné

ochorenia

(fantómové,

reumatické bolesti, vredová choroba žalúdka a dvanástnika, nervová sústava). Slovenský
hydrometerologický ústav udáva biopredpoveď v škále 1 - 5 stupňa zaťaženia organizmu.
Peľová informačná služba (od r. 1992 v SR), informácie o aktuálnom výskyte peľových zŕn.
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Chemické vlastnosti ovzdušia
Prirodzené zloženie ovzdušia – zmes rozptýlených tuhých, tekutých a plynných látok
v konštantných a premenlivých koncentráciách z fotosyntézy rastlín, metabolizmu človeka,
živočíchov a z biosféry.
– N (78,08 obj. %) zrieďuje O2, Kesonova choroba – práca s vysokým tlakom,
– O2 (20,95 obj. %) z fotosyntézy rastlín a morského planktónu,
– CO2 (0,03 obj. %) z fotosyntézy rastlín a morského planktónu, absorbuje IČ – > T ºC
= skleníkový efekt,
– vzácne plyny (1 obj. %) – He, Ne, Ar, Kr, Xe, vodné pary.
2. 2. 2 Znečisťovanie ovzdušia
Znečisťovanie ovzdušia je stav, pri ktorom nachádzame v atmosfére také látky, ktoré
do nej nepatria a ktoré v závislosti od ich koncentrácie a druhu môžu poškodiť živú a neživú
časť prírody. Vlastné škodliviny (kontaminanty) sa nazývajú exhaláty – plynné, kvapalné
a tuhé látky, ktoré pochádzajú z prirodzených alebo umelých zdrojov a ktoré menia
prirodzené zloženie atmosférického vzduchu. Podľa lokalizácie rozlišujeme znečistenie
lokálne, regionálne a globálne.
2. 2. 3 Zdroje znečistenia
Zdroj je miesto alebo zariadenie, v ktorom sa vytvárajú a z ktorého unikajú do
ovzdušia cudzorodé látky. Rozoznávame prírodné zdroje (sopky, veterné búrky, rastlinstvopeľ, semená) a zdroje umelé, bodové (komíny) a plošné (areály závodov, haldy, devastované
územie bez zelene). Produkované škodliviny sa nazývajú emisie a imisie (kap. 3. 4).
Energetika je najväčší zo znečisťovateľov ovzdušia sídlisk – výroba tepelnej
a elektrickej energie (teplárne, tepelné elektrárne, individuálne kúrenie). Spaľovaním
fosílnych palív sa prostredníctvom dymových plynov dostáva do ovzdušia množstvo
toxikologicky významných škodlivín. Pri dokonalom spaľovaní vznikajú oxidačné procesy –
výsledkom je CO2 z oxidácie uhlíka, hlavnej zložky každého paliva, oxidy dusíka z priamej
syntézy O2 a N2 a SO2 zo spálenej síry v palive. SO2 sa môže s O2 zlučovať na SO3 a pri
prítomnosti kondenzovanej vody na H2SO4. Pri nedokonalom spaľovaní, kedy je nedostatok
O2, prebiehajú redukčné procesy (tvorba nižších oxidačných stupňov uhlíka – CO, sadzí,
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uhľovodíkov, produktov redukcie vody – H2, produktov redukcie dusíka – NH3 a sírnych
zlúčenín – H2S). Vznik produktov karbonizačných a pyrolytických – organické zlúčeniny,
najmä dechty. Dechty obsahujú zložku uhľovodíkovú (benzén, toluén, xylén a pod.), kyslíkatú
(fenoly), dusíkatú (pyridín, chinolín, akridín) a sírnu (tiofény, merkaptány). Pyrolytickými
reakciami z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov tvorba karcinogénnych polycyklických
aromatických uhľovodíkov (PAU). Popolček – jemná frakcia nespáliteľného paliva, obsahuje
zlúčeniny kovov. Prítomnosť As, Pb, Cu, Zn, B, Sn, Mo, Ge, Ni.
Priemysel – prítomná pestrá paleta rozmanitých chemických látok, závisí od druhu a
charakteru jednotlivých výrob:
– metalurgický priemysel: huty, vysoké pece, úpravovne rúd, prevádzky železiarskeho
a oceliarskeho priemyslu,
– tuhé a plynné škodliviny (SO2), oxidy železa a iných kovov. Napr. pri výrobe hliníka –
zlúčeniny fluóru,
– chemický priemysel: plynné emisie (SO2, SO3, NOx, H2S, CS2, Cl2, HCl, F2 a iné),
– rafinérie minerálnych olejov: uvoľnujú uhľovodíky, SO2, H2S a pod.,
– priemysel stavebných látok: pôsobí tuhými emisiami (cementársky, magnezitársky
prach a podobne).
Poľnohospodárstvo a neupravený zemský povrch – používanie agrochemikálií,
NOx, metán, exkrementy veľkých počtov zvierat.
Automobilová a letecká doprava – znečisťuje ovzdušie výfukovými plynmi,
produkovanými (zážihovými) benzínovými a (vznetovými) – naftovými a dieselovými
motormi. Pri nedokonalom spaľovaní vznikajú zlúčeniny v nižších oxidačných stupňoch
uhlíka od CO, sadze, čiastočne naoxidované uhľovodíky a polynukleárne aromatické
uhľovodíky (PAU), najmä benzpyrén. Vzniká tiež vo forme halogenidov.

2.2.4 Druhy škodlivín
Tuhé škodliviny (prach, popolček a sadze) z hľadiska vplyvu na zdravie je
významné ich chemické zloženie (fibroplastický prach – SiO2, toxický prach – As, Pb, Sr, F,
Cd) a veľkosť častíc. Najnebezpečnejšie sú menšie ako 5 μm, prenikajú až do pľúcnych
alveol. Väčšie sú zachytávané viacradovým epitelom s kinocíliami v dýchacích cestách.
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Plynné škodliviny:
– oxid siričitý (SO2) pri spaľovaní uhlia, olejov, pri metalurgických procesoch,
– oxidy dusíka (NO) pri spaľovaní palív a vo výfukových plynoch,
– karcinogénne polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) pri spaľovaní palív
(koksovne) a vo výfukových plynoch,
– oxid uhoľnatý (CO) pri spaľovaní a vo výfukových plynoch.
Smog „priemyselná hmla“ je chemické znečistenie atmosféry spôsobené ľudskou
činnosťou, koncentráciou výparov, prachu, odpadových produktov nad priemyselnými
oblasťami. Závisí od počasia a delíme ho na redukčný (Londýnsky typ, zimný) a oxidačný
(Los Angelský typ).
Skleníkový efekt je pojem, ktorý sa používa v súvislosti s globálnym otepľovaním
a výraznou činnosťou človeka. Princíp je v tom, že Slnko zahrieva Zem. Časť žiarenia sa
uvoľňuje naspäť do vesmíru, druhú časť absorbuje povrch Zeme. Prirodzený skleníkový efekt
spôsobuje na Zemi zhruba o 33 °C vyššiu teplotu, akú by mala bez svojej atmosféry.
2. 2. 5 Biologické vlastnosti ovzdušia
Makrosféra je prirodzené životné prostredie pre mikroorganizmy (z človeka, z pôdy,
rastlín a živočíchov – zoonózy):
– saprofytické – plesne, kvasinky, aktinomycéty, koky a sporulujúce a nesporulujúce
paličky,
– patogénne

–

stafylokoky,

streptokoky,

z pôdy

Mycobacterium

tuberculosis,

Clostridium tetani.
Alergény môžu byť biotické a abiotické (plesne, prach, roztoče, srsť zvierat, múka,
tabak, čistiace prostriedky a mnohé iné. Peľ z tráv a kvetov – sezónny výskyt.).
Biologické účinky delíme na celkové a lokálne (dýchací systém, tráviaci systém, koža
– atopický ekzém, očné spojovky, anafylaktický šok).
Peľová informačná služba (SR od r. 1992, Európa 60. roky).
Mikrosféra – mikroklíma (indoor air) – umelé, uzatvorené priestory, biotické
(mikroorganizmy), abiotické faktory (cigaretový dym, formaldehyd, amoniak, radón).
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2. 2. 6

Fyzikálne faktory v pracovnom prostredí
Zaraďujeme

tu

mikroklimatické

podmienky,

tepelno-vlhkostnú

mikroklímu,

osvetlenie, hluk, vibrácie, neionizujúce a ionizujúce žiarenie a ďalšie.
Tepelno-vlhkostná mikroklíma má zabezpečiť pocit tepelnej pohody pracovníkov.
Zahrňujeme do tejto skupiny teplotu, vlhkosť, rýchlosť prúdenia vzduchu a sálavé teplo.
Rozlišujeme optimálnu a únosnú mikroklímu. Poznáme odporúčané hodnoty mikroklímy.
Osvetlenie. Svetelné žiarenie ovplyvňuje život na Zemi, umožňuje videnie,
ovplyvňuje fyziologické funkcie organizmov, má psychovegetatívne vplyvy (vplyv farieb
a intenzity svetla, vplyv na syntézu melatonínu). Svetlo je elektromagnetické žiarenie, má
veľký vplyv pri tvorbe zrakovej pohody v pracovnom prostredí, v prevencii zrakovej únavy a
porúch zraku. Kvantifikujeme ho základnými fotometrickými veličinami ako svietivosť,
svetelný rok, osvetlenie a jas.
Hluk je každý nežiaduci, rušivý, škodlivý zvuk; môže poškodiť zdravie človeka.
Vplyv hluku závisí od druhu, hladiny, frekvencie, dĺžky pôsobenia a individuálnej vnímavosti
organizmu jedinca (genetické faktory, vek, pohlavie, zdravotný stav, životospráva). Zhoršenie
sluchu v starobe, ale i u mnohých mladých – počúvanie hlasitej hudby, používanie slúchadiel.
Vibrácie označujeme mechanické kmitanie a otrasy hmotných častíc. Ľudia sú nimi
exponovaní pri obsluhe ťažkých mechanizmov. Vibrácie pôsobia všeobecne na celý
organizmus, tzv. celkové vibrácie, alebo iba na časť tela, napr. na ruky ako miestne vibrácie.
Neionizujúce žiarenie. K biologicky najvýznamnejším patrí viditeľné svetlo,
ultrafialové, infračervené a laserové žiarenie, elektromagnetické pole. Najvyššia prípustná
hodnota žiarenia sa stanovuje osobitne pre intenzitu napr. elektrického poľa, magnetickú
indukciu atď. Tiež sú stanovené

hraničné hodnoty, ktoré limitujú výšku prípustného

prekročenia najvyšších prípustných hodnôt. V prípade ich prekročenia musí byť expozícia
vyvážená časom bez expozície tak, aby denný priemer neprekročil prípustnú hodnotu.
Ionizujúce, rádioaktívne žiarenie. Ochranou zdravia a hodnotením vplyvu
ionizujúceho žiarenia na zdravie ľudskej populácie sa zaoberá odbor ochrany zdravia pred
žiarením. Rozvinul sa v nadväznosti na rozvoj jadrového priemyslu s jeho vojenskou
a civilnou vetvou. Sleduje a usmerňuje radiačnú záťaž obyvateľstva prírodnou rádioaktivitou
(bývanie, stavebný materiál), pacientov a personálu (zdravotníctvo, priemysel, jadrová
energetika). Monitoring radiačnej situácie v SR, kontrola činností so zdrojmi tohto žiarenia.
18

Hydrosféra

2. 3

Tento pojem zahŕňa všetko vodstvo na povrchu, pod povrchom a nad povrchom.
Nachádza sa v stave kvapalnom, tuhom (ľad) a plynnom (para).
Voda, ktorá je viazaná v mineráloch, živých organizmoch alebo v rastlinách, sa do
hydrosféry nezahŕňa.
Voda patrí medzi najrozšírenejšie látky na Zemi. Je nevyhnutnou zložkou životného
prostredia nielen človeka, ale aj rastlín, zvierat. Je základnou látkou všetkých organizmov
a hlavným médiom transportu živín. Je nenahraditeľná, prakticky všetky procesy v prírode
a životné procesy organizmov i človeka prebiehajú za účasti vody. Považujeme ju (zatiaľ) za
nevyčerpateľný prírodný zdroj. Voda je základná zložka životného prostredia. Tvorí ju 70 %
zemského povrchu (z toho 97 % morská voda, 3 % sladká voda) ; sladká voda (79 % ľadovce,
20 % podzemná voda, 1 % povrchová voda). Voda je základnou súčasťou živej aj neživej
prírody, nutnou zložkou dennej potreby človeka a dôležitou priemyselnou surovinou.
Klasifikácia látok prítomných vo vode
Rozlišujeme látky anorganické (sodík, draslík, horčík, vápnik, železo, mangán,
halogény, chloridy, bromidy, jodidy, fluoridy, síra, fosfor, dusík, dusitany, amoniakálny
dusík, dusičnany) a organické (fenoly, humínové látky, polychlorované bifenyly, pesticídy,
tenzidy, ropa a ropné látky). Sú tu prítomné aj živé organizmy - mikroorganizmy, rastliny
a živočíchy. Z ekologického hľadiska ich považujeme za: producentov (napr. sinice, riasy,
autotrofné baktérie), konzumentov (rastlinožravce), deštruentov (napr. baktérie, prvoky).
Klasifikácia vody na základe výskytu v prírode
Poznáme vodu:
– atmosférickú vodu (zrážková) – v ovzduší v plynnom skupenstve, ktorá pod teplotou
rosného bodu prechádza do tekutého skupenstva, prechodom cez vzduchovú vrstvu
pohlcuje rôzne látky => určujú jej chemické vlastnosti,
– povrchovú, vzniká zo zrážkovej, keď dopadne na zemský povrch a z vody podzemnej
vtedy, keď prenikne na zemský povrch; podľa lokality rozlišujeme vody morské
a kontinentálne, ďalej vody stojaté (prirodzené: moria, jazerá, močiare a umelé:
rybníky, priehrady) a tečúce (prirodzené: potoky, rieky a umelé: kanály, prieplavy),
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– podzemnú (pitná, stolová, minerálna) – časť vôd, ktoré prenikli z povrchu pod povrch
zeme a nahromadili sa na nepriepustnom podloží,
– morskú vodu (zvláštny druh povrchových vôd. Táto voda má pomerne stále chemické
zloženie, pH je 6,3 – 8,0; je slaná, obsahuje v priemere 35 g solí na 1 kg vody).
Klasifikácia vody na základe jej využitia
– pitná voda je zdravotne nezávadná, ktorá ani pri trvalom používaní nevyvolá
ochorenie ani poruchy zdravia prítomnosťou mikroorganizmov alebo látok
ovplyvňujúcich akútnym, chronickým alebo neskorším pôsobením na zdravie
spotrebiteľa a jeho potomstva,
– úžitková (prevádzková) voda je hygienicky neškodná, bez prísnych kritérií. Nie je
dovolené ju používať na pitie a varenie, ale je možné ju používať napr.
v domácnostiach na pranie, umývanie, kúpanie, ďalej v priemyselných odvetviach na
rôzne technologické a výrobné účely, v poľnohospodárstve na napájanie zvierat.
Dôležitá je ochrana pred mikrobiologickým znečistením a nebezpečnými látkami,
– priemyselná voda je relatívne čistá, používa sa najmä v priemysle na chladenie. Do
tokov sa môže vypustiť bez zvláštneho čistenia.
Kritériá na kvalitu pitnej vody ustanovuje Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia v znení predpisov (Zákon NR SR č. 204/2014). V SR
zabezpečuje monitoring kvality pitnej vody RÚVZ v súlade s platnou legislatívou a
využívaním jednotného počítačového programu Vidra. Ťažisko práce monitoringu pitnej
vody na RÚVZ je v kontrole kvality pitnej vody v rozvodnej sieti hromadného zásobenia SR.
Ochranné pásma
Na týchto územiach sa musí vylúčiť banská, výrobná, stavebná, skladovacia
a rekreačná činnosť. Poznáme pásmo 1. stupňa (oplotenie pri podzemnom zdroji 10 – 50 m,
pri povrchovom zdroji 100 m), pásmo 2. stupňa (pásmo ohraničené čiarou 50 dňového
zdržania vody v horninách, pre povrchovú vodu 2,5 km, ochrana pred mikrobiologickým
znečistením a nebezpečnými látkami) a pásmo 3. stupňa (celé povodie, prísna kontrola).
Znečistenie vody
Znečistenie vody zapríčiňujú najrozmanitejšie látky produkované ľudskou činnosťou:
priemyselnou,

poľnohospodárskou,

komunálnou

sférou.

Rozoznávame

tak

priame
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znečisťovanie spôsobené priamym stykom vôd s látkami a nepriame znečisťovanie vodného
prostredia. Podľa stupňa znečistenia poznáme povrchové vody veľmi čisté, znečistené až
silne znečistené. Samočistiaca schopnosť je vlastnosť vody opäť získať prirodzeným
spôsobom svoju pôvodnú čistotu. Uplatňujú sa pritom deje: fyzikálne (sedimentácia,
koagulácia, rozpúšťanie kyslíka zo vzduchu, riedenie), chemické (oxidačno-redukčné,
neutralizačné, zrážacie, chemický rozklad) a biologické (rozložiteľných organických látok
účinkom enzýmových systémov).
Znečistenie povrchových a podzemných vôd
Medzi látky spôsobujúce znečistenie patria zlúčeniny ťažkých kovov (Hg, Pb, Cd,
Zn, Cu, Ni, Co), dusičnany a dusitany, fosfor (z umelých hnojív), ropa, ropné produkty,
pesticídy a detergenty.
Odpadová voda. Vlastnosti tejto vody sa v dôsledku antropogénnej činnosti zhoršili
alebo vznikla ako nežiadúci produkt pri priemyselnej alebo poľnohospodárskej činnosti.

Ukazovatele kvality vody
Pitná voda sa nemusí dezinfikovať, ak jej nehrozí kontaminácia vo vodárenskom
zdroji a v rozvodnej sieti a ak vo vodárenskom zdroji dlhodobo spĺňa limity ukazovateľov
kvality pitnej vody. Nariadenie vlády SR č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na
vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení
neskorších predpisov (Zákon NR SR č. 496/2010 Z. z.). Kvalita pitnej vody odráža jej
pôvod, ale aj jej úroveň starostlivosti počas jej cesty „ku kohútiku". Kontrola kvality pitnej
vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru 82 ukazovateľov kvality
vody, reprezentujúcich vlastnosti fyzikálne (teplota, zápach, čírosť a priehľadnosť, chuť,
farba, zákal, sediment), chemické (pH, alkalita, tvrdosť vody, zvyšky chlóru, indikátory
znečistenia, amónne ióny, dusitany, dusičnany, chloridy, fosforečnany), mikrobiologické
(najväčší význam majú indikátory fekálneho znečistenia: koliformné baktérie, enterokoky,
mezofilné baktérie, psychrofilné baktérie), a mikrobiologické.
Odber vzoriek vody na laboratórne vyšetrenie
Pred samotným odberom vody na skúšky mikrobiologické a biologické je potrebné
dezinfikovať výtokový kohútik armatúry plameňom. Po dezinfekcii sa nechá voda odtiecť
stredným prúdom po dobu min. 3 minút. Vzorky je vhodné odoberať v mieste, kde je voda
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odoberaná k spotrebe. Prvé v poradí sa odoberajú vzorky vody na skúšky polyaromatických
uhľovodíkov, druhé pre mikrobiologické a biologické rozbory do sterilných vzorkovníc. Pri
týchto vzorkách je potrebné dbať o zachovanie sterility vzorkovníc. Zátka sa drží za hornú
časť krytú alobalovou čiapočkou. Dotýkať sa hrdla fľaše a odkrytej časti zátky je neprípustné.
Vzorkovnice sa plnia do 3/4 objemu. Vzorky určené pre chemický rozbor sa odoberajú do
sklenených alebo polyetylénových vzorkovníc podľa ukazovateľa na skúšky. Plnia sa až po
uzáver. Ak nie je možné vzorky dopraviť do laboratória ihneď po odobratí, skladujú sa v tme
v chladničke pri teplote 2 – 5 °C, max. 24 hodín. Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby
reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode počas celého
kalendárneho roka. Vzorkou rozumieme zmes analytov odobraných z presne definovaného
miesta za presne deklarovaných podmienok. Vypĺňa sa odberový list a spolu so vzorkou vody
sa posiela na laboratórne vyšetrenia; miesta odberu sa musia meniť každý rok; miesta odberu
sa vyberajú metódou náhodného výberu. Konzervovanie je potrebné, ak máme stanoviť
niektoré z nestálych zložiek vody, ak stanovenie nemôžeme uskutočniť ihneď alebo najneskôr
do 12 hod po odbere. Zachovanie stanovovaných zložiek a vlastností v takom stave, v akom
sa nachádzali v čase odberu. Aj konzervované vzorky sa musia analyzovať najneskôr tretí deň
od odberu. Zmeny, ktoré prebiehajú v dôsledku biochemických procesov, možno čiastočne
odstrániť alebo spomaliť pri znížení teploty na 3 – 4 °C. Pri uskladnení a konzervácii je účel
spomaliť biologické procesy, hydrolýzu zlúčenín, znížiť prchavosť zložiek a eliminovať
vplyv absorbcie.
Rozlišujeme 4 typy vzoriek: bodová (materiál je odobraný z objemového množstva v
samostatnej odberovej procedúre), náhodná (jedna alebo viac vzoriek odobraných v krátkych
intervaloch), kompozitná (zlievaná vzorka, vytvorená zmiešaním z rôznych miest) a
okamžitá, ktorá je vytvorená redukciou spoločnej vzorky a pripravená na spracovanie, môže
sa ihneď analyzovať.
Záznam o odbere vzoriek musí obsahovať druh vzorky, jej špecifikáciu, požadovanú
analýzu, miesto odberu, druh a veľkosť posudzovanej partie, dátum a spôsob odberu, balenie,
podmienky pri odbere, označenie vzorkovníc, množstvo odobranej vzorky, atmosférické
podmienky, opis stanovišťa, vzdialenosť od zrejmých zdrojov kontaminácie a iné.
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Hodnotenie laboratórneho vyšetrenia pitnej vody
Zdravotne bezchybná pitná voda je taká, ktorá ani pri trvalom používaní nevyvoláva
ochorenie spotrebiteľa akútnym, chronickým alebo neskorým (mutagénnym, karcinogénnym,
teratogénnym, alergénnym) spôsobom a jej vlastnosti, postihnuteľné zmyslami, nezabraňujú
jej požívaniu a používaniu.

Dezinfekcia pitnej vody
Voda, ktorá nevyhovuje kritériám na pitnú vodu, sa musí upravovať fyzikálnymi
a chemickými spôsobmi. Cieľom dezinfekcie, posledného stupňa úpravy vody, je zahubiť
patogénne organizmy, ak sú vo vode, ale aj zamedziť, aby neboli vo vode ani v rozvodnej
sieti. Požaduje sa, aby dezinfekčný prostriedok zotrval v účinnej koncentrácii vo vode
i v potrubí. Najčastejšie sa používajú chlórové prípravky (chlór, chlóroxid, ozón –
koncentrácia tzv. zvyškového chlóru má byť 0,3 mg Cl. L -1) ale i ozónovanie, ÚV – žiarenie,
preváranie; zlúčeniny mangánu (Mn), peroxid vodíka (H2O2), zlúčeniny striebra (Ag). Účinok
závisí od fyzikálnych, chemických vlastností vody, od druhu, dávky dezinfekčného
prostriedku a reakčného času (čas, ktorý je potrebný od exponovania podnetu po reakciu).
Niektoré vlastnosti vody môžu ovplyvniť dezinfekciu, napr. faktory fyzikálne (teplota, pH,
koncentrácia látok prítomných vo vode), chemické (oxidovateľnosť, množstvo látok, ktoré sa
dajú oxidovať chlórom) a mikrobiologické.
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
Najkvalitnejším zdrojom pitnej vody je podzemná voda. V SR sú na odber pre pitnú
vodu využívané:
– podzemné (82,2 %) (Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj),
– povrchové (17,8 %) vody.
V ostatných krajoch je obyvateľstvo zásobované podzemnými i povrchovými zdrojmi vody.
Zásobovacie systémy delíme na:
– individuálne – pramene, rôzne typy studní, ktoré slúžia pre menej ako 50 ľudí,
– kolektívne – verejné vodovody, ktoré slúžia na hromadné zásobovanie.
Upravovaná voda z vodární môže obsahovať niektoré chemické prvky. Olovo sa nachádza
vo vodovodných rozvodoch, vo farbách automobilových splodín. Spôsobuje zhoršenie sluchu,
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vysoký krvný tlak, žalúdočné ťažkosti, alergie, trpasličí vzhľad, otravu olovom – saturnismus
a duševnú zaostalosť. Kadmium poškodzuje krvotvorbu ,usadzuje sa v pečeni a v kostiach.
Azbest má rakovinotvorný účinok, využíval sa v stavebníctve, na výrobu vodovodov a
kanalizácie. Meď sa nachádza v starých rozvodoch vody a ukladá sa v obličkách, v mozgu,
spôsobuje schizofréniu a mužskú neplodnosť. Ničí vitamín C. Fluór sa ukladá v zuboch a
v kostiach, zvyšuje ich krehkosť a lámavosť (zubné pasty), poškodzuje obličky, nervový
systém a spôsobuje alergie. Mangán poškodzuje pankreas, usadzuje sa v obličkách a v
pečeni. Chlór. Pri pití vody s obsahom chlóru hrozia podľa amerického výskumu potraty,
rázštepy podnebia. Trihalogénmetány môžu spôsobovať rakovinu rôznych orgánov (pečene,
hrubého čreva, konečníka, prsníka atď.) i srdcové ochorenia.
Balené vody
Fľaše sú vyrobené z polyvinylchloridu (PVC) alebo polyetylénu (PET, HDPE, PE),
riziko prieniku ich zložiek do vody rastie s časom a teplotou uskladnenej vody. Tieto látky
môžu byť karcinogénne, ako napríklad vinylchlorid v PVC fľašiach. Voda balená do fliaš nie
je sterilizovaná (s výnimkou vôd pre kojencov). Obsahuje stopové množstvá baktérií
prirodzene sa vyskytujúcich vo vode alebo vnesených počas spracovania. Výrobcovia
balených vôd nie sú povinní udávať dátum plnenia. Balená voda vytvára ekologickú záťaž na
životné prostredie z použitých PET fliaš, pretože zhodnotenie obalov u nás je ešte vždy
na veľmi nízkej úrovni.
Minerálne vody
Sú prírodné podzemné vody, chemickým zložením sa líšia od obyčajných vôd.
Minerálna voda obsahuje viac ako 1 gram solí v 1 litri vody alebo viac ako 1 g CO2 alebo 1
mg H2S alebo najmenej Rn 1370 Bq.l-1. Minerálne vody sú tiež tie, ktoré obsahujú viac ako
10 mg jódu, 10 mg arzénu, 10 mg železa v 1 l vody, prípadne majú teplotu nad 20 °C.
Využívajú sa na liečebné účely i bežnú konzumáciu. Na Slovensku máme vyše 1 500
minerálnych prameňov. Podľa chemického zloženia vo väčšine obsahujú katióny lítia, sodíka,
draslíka, vápnika a z aniónov najmä fluór, chlór, bróm, jód. Liečivé vody delíme na: sírne,
jódové, železité, so zvýšeným obsahom arzénu, so zvýšeným obsahom jednotlivých iónov.
Podľa celkovej mineralizácie sa delia na: jednoduché (1 g / l), slabo mineralizované
(1 g / 1 5 l), stredne mineralizované (5 15 g / l) a silne mineralizované (nad 15 g / l).
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Podľa prirodzenej teploty pri prameni sa vody s teplotou vyššou ako 25 °C označujú
ako termálne a podľa osmotického tlaku sú hypotonické, izotonické a hypertonické.
Význam vody v ľudskom organizme
Vodné prostredie, v ktorom vznikol život, môžeme sledovať i v zložení rastlín
a organizmov. Človek po narodení obsahuje až 97 % vody, 65 – ročný má v tele asi 70 %
tekutiny. Pre živočíšny organizmus má voda niekoľko priorít a to:
1. pôsobí ako rozpúšťadlo anorganických a organických látok v tráviacej sústave,
2. zúčastňuje sa látkovej premeny,
3. je dôležitou súčasťou telových tekutín (krv, miazga, tkanivový mok),
4. podieľa sa na termoregulácii organizmu.
Organizmus vodu stráca dýchaním, potením a vylučovaním, z tohto dôvodu ju musí
každodenne opakovane prijímať. Človek pre životné funkcie potrebuje denne prijať 2,5 až 3 l
vody, v horúčavách a v extrémnych podmienkach (ťažká fyzická práca pri vysokých teplotách
a pod.) viac, aj 5 7 l vody. Biologicky hodnotná pitná voda nenahrádza človeku len straty
vody, ale zaisťuje aj prísun stopových prvkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou správnej
výživy človeka. Samozrejme, voda má svoju každodennú nezastupiteľnú funkciu i pri osobnej
hygiene jednotlivca – na umývanie, čistenie, pri rekreácii i pri športe. Tiež má svoj
nezastupiteľný význam pri vytváraní vhodných mikroklimatických pomerov a v životnom
prostredí i funkciu estetickú a kultúrnu. Život človeka podmieňuje voda plnením viacerých
funkcií, z ktorých je najdôležitejšia funkcia fyziologická, hygienická, kultúrna a estetická.
Prah smädu
Voda tvorí 70 – 75 % hmotnosti človeka (tukové zásoby organizmu neberieme do
úvahy). Dlhodobo kolíše množstvo vody iba ± 0,22 % telesnej hmotnosti, u 70 kg muža teda
iba okolo ± 150 ml. Ak stratí organizmus vodu v množstve väčšom ako je 0,5 % jeho
hmotnosti, teda okolo 350 ml (pri celkovej hmotnosti tela 70 kg), je dosiahnutý prah a vzniká
prvý pocit smädu. Znížený prah smädu majú najmä deti a starí ľudia, ale i pacienti pri
niektorých chorobách centrálneho nervového systému (stav po náhlych mozgovo-cievnych
príhodách, porážkach, pri Alzheimerovej chorobe či po stavoch porušeného vedomia a pri
rôznych formách demencie). Znížený prah smädu do istej miery majú i ženy. Voda
zabezpečuje v organizme človeka niekoľko funkcií. Zaisťuje látkovú výmenu, pomáha
vyplavovať škodlivé látky, napomáha správnej funkcii obličiek a iných orgánov. Jej
priemerná spotreba ja asi 35 g na 1 kg hmotnosti. Nášmu organizmu by sme mali dodávať
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denne kvalitnú, dostatočne tvrdú pitnú vodu. Odporúča sa v množstve asi 2 – 3 litre. Dopĺňať
tekutiny je potrebné v malých dávkach v priebehu celého dňa. Odporúča sa ráno nalačno
vypiť 0,5 až 1 l vody podľa telesnej hmotnosti. Základ pitného režimu má tvoriť čistá voda.
Predpokladá sa, že chlór v pitnej vode nemá škodlivé účinky i keď na túto tému začína mať
mnoho odborníkov iný názor. Svetová zdravotnícka organizácia stanovila limit 5 mg chlóru
na liter vody, u nás je to najviac 0,3 mg. Uprednostňovať sa má nesýtená voda. Oxid uhličitý
prekysľuje organizmus, vyvoláva tlak na bránicu, ťažkosti s trávením, tachykardiu a iné.
Vhodné sú i nesladené bylinné a ovocné čaje, čerstvé ovocné a zeleninové šťavy. Obsahujú
vitamíny, minerály a fytoprodukty. Minerálna voda má byť iba doplnkom v pitnom režime.
Jej denná spotreba u športovcov môže byť najviac 0,5 litra. Najvhodnejšie minerálne vody na
každodenné pitie sú s obsahom do 400 mg minerálov na liter (väčšina minerálok obsahuje
400-1200 mg/l). Pre zdravie sú najvýhodnejšie vody s vysokým obsahom kália a magnézia,
ale s nízkym obsahom nátria. Nedostatok tekutín podporuje vznik zápchy, znamená zvýšenú
záťaž pre kardiovaskulárny systém, zvyšuje riziko prehriatia organizmu, môže spôsobiť
dehydratáciu.

Zvláštnosti príjmu tekutín u starších ľudí
Seniori majú znížený prah smädu a tiež sa menej potia. Ľahšie sa prehrejú. Reálne
potrebujú prijať väčšie množstvo vody, ako pociťuje ich telo. Je potrebné dopĺňať tekutiny
skôr, ako pocítia smäd. Skutočnosť je ale taká, že čím je človek starší, tým menší smäd
pociťuje. Naliehavá situácia je v lete, najmä v horúčavách. Pokiaľ starší človek nepočúva
„hlas svojho tela“, nastáva problém. Môže dôjsť ku kritickému stavu, k dehydratácii. K nej
dochádza vplyvom zníženia pocitu smädu, niektorých liekov a zlých návykov v oblasti
pitného režimu. Je potrebné si uvedomiť, že u seniora je častokrát postihnutý
kardiovaskulárny systém, cievy sú v dôsledku kôrnatenia zúžené, krv nimi nepreteká ľahko.
Pokiaľ starší človek pije málo vody, môže dôjsť k prehriatiu a preťaženiu krvného obehu.
V takom prípade nie je ojedinelý infarkt, mozgová mŕtvica alebo smrť. V lepšom prípade
obmedzený prietok krvi, a teda horšie zásobenie kyslíkom i živinami, môže u staršieho
človeka spôsobiť dezorientáciu. Ľahko sa potom stane, že zmätený senior nevie, čo sa deje a
niekedy ani to, kde je. Nedokáže sa ani napiť sám. Nedostatok tekutín a nadbytok minerálov
vedie k zvýšenému riziku tvorby kameňov v obličkách a močových cestách, následkom čoho
dochádza až k zlyhaniu obličiek. Nedostatok vody ovplyvňuje funkciu mozgu, závraty,
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zmätenosť, znižuje prekrvenie orgánov, spôsobuje zvýšené riziko vzniku trombov, taktiež
zápchy. Denný príjem má byť rozdelený do pravidelných denných dávok, pričom vo
večerných hodinách ho treba obmedziť, aby nenarušoval nočný spánok. Pre seniorov by malo
byť pitie vody určitým vžitým rituálom. Mali by piť často i napriek skutočnosti, že nepociťujú
smäd. Dostatočný denný príjem sa má pohybovať od 1,5 až 3 l tekutín, počas horúčav i väčšie
množstvo. Najjednoduchším ukazovateľom dostatočného množstva tekutín v organizme
človeka je sledovanie množstva, ale najmä farby vlastného moču. Pokiaľ je moč tmavý, pitný
režim je nesprávny, tekutiny v tele chýbajú. Vylučovanie moču svetlej farby (ako voda)
hovorí o správnom, dostatočnom množstve prijatých tekutín v tele.

Zdravotné riziká z pitnej vody
Zdravotné riziká z pitnej vody môžu spôsobovať vírusy (enterovírusy a iné), baktérie
(Salmonella typhimurium, Shigella, Vibrio cholerae, Escherichia coli, Mycobacterium
tuberculosis, Legionella pneumophila), prvoky (meňavky a bičíkovce) a červy (vajíčka
škrkaviek, pásomníc). Rizikom sú aj ťažké kovy (najmä Hg, Pb, As – toxicita) a mnohé
chemické látky (kyanidy, ropné produkty, nitrozlúčeniny, PCB, PAU, chlórovanie
organických látok humínovej povahy, napr. CCl4, CHCl3, CH2Cl2 a iné). U dojčiat môže
dôjsť v dôsledku vysokého príjmu dusičnanov vo vode k dusičnanovej alimentárnej
methemoglobinémii. Vo vode súčet vápnika (Ca) a magnézia (Mg) sa označuje ako tzv.
tvrdosť vody a jej nedostatok sa pripisuje chorobám srdca a ciev.
Ochorenia súvisiace s ochoreniami z vody delíme do 4 skupín.
1. choroby zapríčinené vodou (water-borne), priamym použitím kontaminovanej vody
exkrementami a močom, napr. cholera, týfus,
2. choroby, ktoré vznikajú z nedostatku vody a následnej nedostatočnej osobnej hygieny.
(water washed). Šíria sa priamym kontaktom s infikovanými ľuďmi a predmetmi, napr.
trachóm, hepatitída A,
3. choroby založené na vodnej báze (water based). Voda je hostiteľom pre časť vývojového
cyklu parazitov. Larvy sa dostanú cez pokožku, napr. schistosomiáza,
4. choroby súvisiace s vodným prostredím ako obydlím vektora ochorenia (water related
vector), napr. malária, horúčka dengue.
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3

Prítomnosť látok znečisťujúcich životné prostredie so zameraním na
vybrané toxické látky
Moderný civilizačný proces prináša na jednej strane zvyšovanie životnej úrovne, na

druhej strane má negatívne sprievodné javy v podobe narušených ekologických, biologických
a prírodných podmienok života. Globálna kontaminácia životného prostredia je jedným z
najvýznamnejších environmentálnych problémov v súčasnosti. Je spojená s nebývalým
rozmachom chemizácie priemyselnej i poľnohospodárskej výroby, v dôsledku ktorých vzniká
pomerne vysoká koncentrácia toxických látok v životnom prostredí. Tieto látky nemajú
prírodný charakter a sú „cudzie“ životnému prostrediu. Kontaminanty môžu byť organické,
resp. anorganické zlúčeniny, ktoré sa prirodzene v životnom prostredí nenachádzajú – tzv.
xenobiotiká alebo sa nachádzajú v jednotlivých zložkách životného prostredia v neprirodzene
vysokej koncentrácii napr. ťažké kovy. Pozornosť odborníkov i laikov sa sústreďuje
predovšetkým na rizikové látky, t. j. také, ktoré sú v prírode ťažko odbúrateľné, s vysokou
perzistenciou a často vykazujúce toxické účinky na životné prostredie. Znečistenie životného
prostredia v dôsledku distribúcie kovov je znázornené na obrázku č. 1.
DISTRIBÚCIA KOVOV
Prírodné zdroje
Vetrom unášané častice pôdy – Mn, Cr, V (50 %)
Sb, Ni, Mo, Zn (30 - 50 %)
Sopečná činnosť – Cd (60 %)
Hg, Ni (40 - 50 %), As, Cr, Cu (30 - 40 %)
Biogénne zdroje – Mn, Zn, Se

Antropogénne zdroje
Baníctvo, hutníctvo,

čistenie kovov

Spaľovanie fosílnych palív
Produkcia a používanie
kovových obchodných
produktov

Lesné požiare – Mn, Zn, Cu

Poľnohospodárstvo

Morská soľ – rozprašuje všeobecne množstvo
menšie ako 15 % z celkových prírodných
emisíí každého prvku

Doprava

Obrázok č. 1 Distribúcia kovov v životnom prostredí
Zdroj: upravené podľa Fargašová, 2009
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3. 1

Účinky záťaže prostredia
Citlivosť daného organizmu na určitú záťaž závisí od stavu vývoja a podmienok jeho

metabolizmu. U človeka je potrebné chrániť predovšetkým plod, novorodenca a matku počas
gravidity. Na znečistenie životného prostredia veľmi citlivo reagujú chorí, oslabení alebo
slabí jedinci. Smogové katastrofy ohrozujú človeka a zvieratá, zmeny pôdy zase vegetáciu.
Veľmi často nie jeden, ale viacero faktorov zaťažuje – znečisťuje prostredie. Súčasné
pôsobenie viacerých faktorov môže byť podstatne iné ako v prípade jednotlivého.
Ich účinky môžu byť: antagonistické, sumačné, synergické, potenciačné.
Platí, že reakcie biologických systémov na znečistenie prostredia môžu byť:
– reakcie na úrovni jednotlivých organizmov – poruchy metabolizmu (podľa miery
záťaže – stimulácia alebo inhibícia), produkcia chemických stresových látok, zmeny
hladín hormónov (adaptačný syndróm stavovcov), poruchy reprodukcie, porušená
orientácia a pri extrémnej záťaži až smrť,
– reakcie na úrovni populácie – vyhynutie citlivých jedincov, zmena veľkosti
a vekovej štruktúry populácie, silná selekcia geneticky odolných jedincov, všeobecný
pokles genetickej diverzity v rámci populácie, vyhynutie populácií,
– reakcie na úrovni biocenózy a ekosystému – zmena v súťažení a pomere predátor –
korisť – obeť, zmena na poli parazitizmu a chorôb, zmena spektra druhov a eliminácia
citlivých druhov a rozšírenie odolných druhov, pokles biomasy a diverzity druhov,
zmena uzatvoreného metabolizmu na otvorený (čiastočná alebo úplná strata minerálov
z prírodných depozitov), zmena od rovnováhy k nerovnovážnemu stavu, od stability
ekosystému k jeho instabilite, zrútenie biocenózy (v extrémnych prípadoch).
Toxické látky zaťažujú životné prostredie najmä svojím účinkom na zdravie ľudí, ale aj
zvierat, a z tohto pohľadu sú mimoriadne dôležité aj metódy hodnotenia zdravotných rizík.

3. 2

Klimatické zmeny a zdravie
Klimatické podmienky v Európe, ale aj na ostatných kontinentoch sa menia.

V dôsledku týchto zmien dochádza čoraz častejšie k výraznejším extrémnym prejavom
počasia – záplavy, vlny horúčav, suchá, lesné požiare, zmeny vegetácie, zmeny hladín morí
a oceánov. Zmena globálnej klímy, jej dopady a nutnosť riešenia predstavujú jeden
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z najvýznamnejších a najčastejšie diskutovaných environmentálnych problémov v doterajšej
histórii ľudstva. Táto zmena môže byť vyvolaná radom vnútorných a vonkajších faktorov,
vrátane ľudskej činnosti. Kľúčovými vplyvmi, vyvolanými antropogénnou činnosťou, sú
zmeny koncentrácie skleníkových plynov, narušenie ozonosféry, lokálne znečistenie
ovzdušia, využívanie pôdy a krajiny. Vzhľadom na zložitosť celého systému je zatiaľ
nesmierne zložité presne kvantifikovať podiel človeka na celkovej zmene klímy. Následné
posúdenie zdravotných dôsledkov klimatických zmien je zatiaľ pomerne problematické,
keďže väčšina porúch ľudského zdravia je spôsobená viacerými faktormi a odohráva sa na
pozadí ekonomických, spoločenských, demografických a celkových zmien životného
prostredia (Akčný plán pre ŽP a zdravie obyvateľov SR III – NEHAP III, 2006-2010).

3. 3

Medzinárodné záväzky – oblasť klimatických zmien, vody a pôdy
Základom pre riešenie problému zmeny klímy na medzinárodnej úrovni sa stal

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, prijatý v roku 1992 v New Yorku, pre Slovenskú
republiku nadobudol platnosť 23.11.1994. Jeho konečným cieľom bolo stabilizovať
koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére na takej úrovni, ktorá by umožnila predísť
nebezpečným dôsledkom interakcie ľudstva a klimatického systému Zeme.
V roku 1997 bol prijatý Kjótsky protokol, jeden z najdôležitejších medzinárodných
právnych nástrojov na riešenie problému zmeny klímy. Platnosť nadobudol v roku 2005 po
tom, ako ho ratifikovalo Rusko. Viacero priemyselne vyspelých štátov sveta protokol
ratifikovať odmietlo, okrem iných Spojené štáty americké či Austrália. Kjótsky protokol
sprísňuje záväzky pre jednotlivé krajiny. Ide o prvú záväznú legislatívu OSN v oblasti
životného prostredia.
Slovensko sa zaviazalo v období 2008 – 2012 znížiť úroveň emisií skleníkových
plynov o 8 % v porovnaní s rokom 1990 (Akčný plán pre ŽP a zdravie obyvateľov SR III –
NEHAP III, 2006-2010).
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky II
(National Environmental and Health Action Plan for the Slovak Republic II) schválený 11.10.
2000 nadviazal na závery 3. Ministerskej konferencie o životnom prostredí a zdraví
v Londýne, čo z pohľadu plnenia medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky potvrdil
silnú vôľu podporiť Európske hnutie pre zlepšenie životného prostredia a zdravia európskej
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populácie v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie pre všetkých“. Prelínanie
environmentálnej politiky a politiky v oblasti zdravia dokumentuje prijatý Európsky akčný
plán pre životné prostredie a zdravie pre roky 2004 – 2010 ako aj Šiesty environmentálny
akčný program pre roky 2001 – 2010 (Akčný plán pre ŽP a zdravie obyvateľov SR III –
NEHAP III, 2006 – 2010).
Už v roku 1979 v Ženeve na stretnutí EHK OSN bola podpísaná dohoda, tzv. Dohovor
o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. Základným cieľom je
ochrana životného prostredia pred znečistením ovzdušia, resp. jeho postupné obmedzovanie.
Dohoda bola doplnená ďalšími protokolmi – dlhodobé financovanie Kooperatívneho
programu monitorovania a vyhodnocovania diaľkového šírenia látok (Ženeva, 1984, Oslo,
1994), zníženie emisií síry alebo ich tokov prechádzajúcich hranice štátov (Helsinki, 1985),
zníženie emisií oxidov dusíka alebo ich tokov prechádzajúcich hranice štátov (Sofia, 1988),
obmedzovanie emisií prchavých organických látok VOCs (1991), obmedzovanie emisií
perzistentných organických látok, zníženie acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu.
V rámci ochrany vôd na medzinárodnej úrovni ešte v roku 1972 Európska rada
vyhlásila tzv. Európsku vodnú chartu, ktorá poukazuje na mimoriadny význam vody
a nevyhnutnú potrebu ochrany a správneho využívania vodných zdrojov.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/60/ES ustanovujúca rámec pre
činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky – Rámcová smernica o vode, ktorá vstúpila do
platnosti v roku 2000, poskytuje legislatívny rámec pre zavedenie jednotnej politiky
v krajinách Európskej únie. Implementácia ustanovení a požiadaviek Rámcovej smernice je
zakotvená v Zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách, v ktorom sú zohľadnené aj požiadavky
vyplývajúce zo Smernice Rady 91/676/EEC z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred
znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov.
V súčasnosti sa problematika čistoty vôd a ich ochrana javí ako prioritná, čo vyplýva
nielen zo všeobecného a hospodárskeho hľadiska, ale predovšetkým z toho, že množstvo
a kvalita vody je základným faktorom ochrany a tvorby životného prostredia. Na základe
Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR
č. 354/2006 Z. z. sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu
kvality vody. Voda, ktorá zodpovedá požiadavkám tohto nariadenia, nespôsobuje ani po
dlhodobom používaní zdravotné problémy.
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3. 4

Znečistenie ovzdušia, zdroje, monitoring
Znečistenie ovzdušia predstavuje jedno z najvýznamnejších environmentálnych rizík

najmä z dôvodu výskytu hlavne v urbanizovaných, husto zaľudnených oblastiach. Znečistenie
má synergický efekt, prejavujúci sa acidifikáciou – zvýšením kyslosti prostredia (sprievodné
kyslé dažde, poškodzovanie lesných porastov, kontaminácia vôd). Z hľadiska chemického
zloženia je ovzdušie tvorené zmesou plynov, vodnej pary, pevných a kvapalných prímesí
najrôznejšieho pôvodu. Plynné, kvapalné a tuhé látky, emitované do ovzdušia v stanovenej
časovej jednotke nazývame emisie. Rozdeľujeme ich na primárne a sekundárne.
Antropogénne emisie – berílium (Be), kobalt (Co), antimón (Sb), selén (Se), vznikajú
predovšetkým pri spaľovaní uhlia. Nikel (Ni) a vanád (V), prevládajú pri horení nafty, arzén
(As), kadmium (Cd), meď (Cu) a zinok (Zn) sú emitované hlavne pri tavbe nekovových rúd.
Chróm (Cr) a zinok (Zn) sú uvoľňované zo železiarní a oceliarní. Za zdravotne nebezpečné sa
pokladajú inhalovateľné a respirabilné častice, ktoré sa dostávajú až do alveol. Ďalšie
významné látky – prchavé organické látky (volatile organic compounds – VOC),
polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), polychlórované bifenyly (PCB), dioxíny sa
merajú výberovo v rámci cielených štúdií. V prípade poškodzovania zdravia človeka, zvierat,
živočíchov pôsobením znečisťujúcich látok je kladený dôraz hlavne na účinky všeobecne
toxické, alergénne, karcinogénne, mutagénne, teratogénne.
Imisie sú škodliviny v prízemnej vrstve vzduchu, pôsobia priamo na človeka alebo
živú prírodu (vo výške 1,5 m nad zemou). Zloženie vzduchu a jeho vlastnosti sú premenlivé,
preto sa mení i jeho vplyv na organizmus.
Slovenská republika patrí ku krajinám s najväčším regionálnym znečistením ovzdušia
a kyslosťou zrážkových vôd v Európe. Územia dlhodobo najviac postihnuté (znečistenie
ovzdušia vysokou koncentráciou znečisťujúcich látok, trvaním, frekvenciou výskytu alebo
spoločným účinkom viacerých znečisťujúcich látok) boli vyhlásené za ohrozené oblasti.
V roku 2003 bola ich výmera 4980 km2 – 10,2 % rozlohy Slovenska, s počtom 1,81 mil.
obyvateľov – čo predstavuje 33,62 % obyvateľov. Na území Slovenskej republiky je
pravidelne monitorovaná imisná situácia a vyhodnocuje sa tzv. index znečistenia ovzdušia
(Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja).
Monitorovanie ovzdušia na území Slovenskej republiky je pokryté komplexným
monitorovacím systémom, založeným na systematickom, pravidelnom a stálom sledovaní
rozhodujúcich charakteristík životného prostredia, tzv. čiastkových monitorovacích systémov
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(ČMS). Na ochranu a kontrolu ovzdušia sa využíva čiastkový systém monitorovania
„Ovzdušie“. Právne predpisy, ktoré sa týkajú ochrany ovzdušia v súčasnosti zahŕňa Zákon
NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Prehľad zaťažených oblastí uvádza tabuľka č. 3.
Zaťažené oblasti
Bratislavská oblasť
Dolnopovažská
oblasť
Ponitrianska oblasť
Pohronská oblasť
JelšavskoLubenícka oblasť
RudnianskoGelnická oblasť
Košicko-Prešovská
oblasť
Zemplínska oblasť

Rozloha
Kontaminanty
(km2)
488
SO2, Nox, CS2, F, Pb, Cd, As
1261

SO2, Nox, Ni, Cr, prach, popolček

450
203

SO2, Nox, Pb, Cu, popolček s obsahom As, Cd
SO2, Nox, F, popolčeky

137

Mg, prach, SO2, Nox, Mn, As, Cd, Hg, popolček

357

Hg, Cu, Pb, As, Zn, Cd, SO2, Nox

1044

SO2, Nox, Mg, Fe, Mn, Cr

1044

SO2, Nox, F, NH3, organické polutanty

Tabuľka č. 3 Prehľad zaťažených oblasti na území Slovenskej republiky a ich kontaminanty
Zdroj: SAŽP, 2006

3. 5

Znečistenie vodných zdrojov, príčiny, monitoring
Znečistenie vodných zdrojov môže byť fyzikálne (spôsobené výskytom nerozpustných

kalov a rádioaktívnymi látkami), chemické (prímesi, ktoré sa rozpúšťajú vo vode)
a biologické (prítomnosť choroboplodných zárodkov).
K samotnému znečisteniu dochádza zvýšeným používaním priemyselných hnojív
a pesticídnych prípravkov, únikom silážnych štiav, únikom tekutých častí hnojív
z veľkochovov, únikom mazacích olejov pohonných hmôt a pod.
Látky, ktoré sa podieľajú na znečisťovaní, môžeme rozdeliť na látky pôsobiace priamo
toxicky (ťažké kovy, kyanidy, pesticídy) alebo spôsobujúce závady vody (farbivá, ropné
látky), látky ovplyvňujúce množstvo kyslíka vo vode (vysoký obsah rozložiteľných látok, pri
rozklade ktorých sa spotrebuje veľké množstvo O2 vo vode), inertné anorganické látky
rozpustené, nerozpustené, netoxické.
Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi a pre živočíchy je priamo životným
prostredím. Je hlavným prostriedkom pre transport živín, ich prijímanie a vylučovanie.
Spektrum patogénnych a potenciálne patogénnych zárodkov, ktoré môžu byť prenášané
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vodou, je pomerne široké. Najčastejšie sú to pôvodcovia akútnych črevných ochorení (týfus,
salmonelóza, cholera a pod.).
Príčiny znečisťovania vodných zdrojov sú rôzne. Človek vplýva na kvantitu a kvalitu
vodných zdrojov priamo, a to nekontrolovaným vypúšťaním odpadových vôd do vodných
tokov alebo cez kanalizačné siete. Pôvodcami odpadových vôd na Slovensku sú najmä
priemysel a komunálna sféra – kanalizačné systémy miest a obcí. Nedostatočným čistením sa
do povrchových vôd dostávajú vysoké koncentrácie znečisťujúcich látok a látok
podporujúcich rozvoj rias a planktónu – fosfor (P), dusík (N), čoho dôsledkom je celkové
zhoršenie kvality vody v tokoch a v stojatých vodách (eutrofizácia). V oblasti kvality
podzemných vôd SR vystupuje do popredia problematika nepriaznivých oxidačnoredukčných podmienok, na čo poukazujú často zvýšené koncentrácie železa (Fe), mangánu
(Mn) a amoniaku (NH4). V povrchových i podzemných vodách sa prirodzene nachádzajú
takmer všetky kovy. Mnohé z nich sú pre život nevyhnutné, ale vo vyšších koncentráciách
môžu byť škodlivé. Hygienicky závažnými sa stávajú kovy s toxickými vlastnosťami, ktoré
patria medzi najvýznamnejšie anorganické kontaminanty vôd a pôd. Výskyt kadmia (Cd),
ortuti (Hg) a chrómu (Cr) v súčasnosti predstavuje jedno z najaktuálnejších rizík. Toxické
kovy majú negatívny dopad nielen na okolité životné prostredie, ale predovšetkým na zdravie
ľudí, zvierat. Má taktiež dopad na rastlinstvo a živočíšstvo.
Monitoring znečisťovania vodných zdrojov sa na území Slovenskej republiky realizuje
v 2 úrovniach:
– podzemné vodné zdroje – podliehajú monitoringu vo všetkých významných
vodohospodárskych oblastiach vodných nív Dunaja, Váhu, na Žitnom ostrove,
– povrchové vodné zdroje – monitoring sa uskutočňuje na každom významnom
vodnom toku SR a ich stálych prítokoch.
Koordinátorom monitorovacieho systému vodných zdrojov v SR je Slovenský
hydrometeorologický ústav.
Problematiku vody upravujú tieto právne normy SR:
1. Zákon NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov – §11,
2. Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (Zákon č.
409/2014 Z. z.), Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na
ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov (Nariadenie vlády SR č. 496/2010),
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3. Vyhláška 151 MZ SR z 26.1.2004 o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality
pitnej vody,
4. Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní
ochranných

pásiem

vodárenských

zdrojov,

o opatreniach

na

ochranu

vôd

a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,
5. Smernica 2000/60/ES Európského parlamentu a Rady zo dňa 23.10.2000, ktorou sa
stanoví rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodohospodárskej politiky
(tzv. Rámcová smernica o vode),
6. Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú
spotrebu,
7. Výnos MP SR a MZ SR z 15.3.2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu SR upravujúca prírodnú minerálnu, pramenitú a balenú pitnú
vodu.

3. 6 Znečistenie pôdy, príčiny, monitoring
Pôdu považujeme za jednu z hlavných zložiek ekosféry Zeme. Tvorí základ
vyživovacieho reťazca, na konci ktorého stojí človek. Najvýznamnejšia vlastnosť pôdy je
úrodnosť, schopnosť pôdy zabezpečovať rastliny vodou, vzduchom, živinami v optimálnom
množstve v priebehu celej vegetácie. Pôdny systém je veľmi špecifická zložka a do istej
miery môže účinne prirodzene eliminovať (natural attenuation) rôzne cudzorodé látky. Pôda
ako aj ostatné zložky ekosystému (voda a vzduch) sú základnými indikátormi znečistenia.
Pôda kontamináciou stráca najviac práve jej obmedzenou schopnosťou eliminovať negatívne
pôsobenia, ktoré sú spôsobené prírodnou a antropogénnou činnosťou človeka.
Toxické ťažké kovy, podobne ako biogénne kovy, sú v pôde prítomné v dvoch
mobilitách. V tekutej fáze sa vyskytujú vo forme hydratovaných iónov alebo ako rozpustné
organické a anorganické komplexy. V pevnej fáze sú vo forme nerozpustných zrazenín na
povrchu organických a anorganických koloidov vo vymeniteľnej a špecificky absorbovanej
forme. Medzi jednotlivými formami, v súlade s vlastnosťami systému, sa vytvorí dynamická
rovnováha. Ak sa napr. do pôdy dostane veľké množstvo toxickej látky, prevládajú absorpčné
a zrážacie reakcie. Pri zvýšení kyslosti pôdy zase naopak stúpa množstvo mobilných foriem,
t. j. stúpa koncentrácia iónov kovov v roztoku. Okyslenie pôdy v už kontaminovaných
oblastiach je obzvlášť nebezpečné, nakoľko zlúčeniny ťažkých kovov sú za normálnych
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okolností nerozpustné, mobilizujúc sa môžu vyvolať vážne poškodenie životného prostredia
(časovaná chemická bomba).
Pôda je významnou geochemickou zásobárňou, ktorá relatívne ľahko akumuluje ťažké
kovy. Odstraňujú sa z nej len veľmi pomaly, a to ich vyplavovaním do podpovrchových vôd
alebo bioakumuláciou rastlinami. Pôda je štartovacím miestom vstupu rizikových prvkov do
poľnohospodárskych plodín, ktoré sa cez krmoviny dostávajú do živočíšnych produktov.
Za príčiny znečisťovania pôd sa považujú látky a činitele, ktoré sa používajú pri
intenzifikácii poľnohospodárskej a lesníckej výroby (chemizácia, mechanizácia, koncentrácia
produkcie). Do tejto skupiny patria hlavne hnojivá a pesticídy, ktoré ovplyvňujú kvalitu, ale aj
úrodnosť samotnej pôdy a produkty, pochádzajúce hlavne z mimorezortných zdrojov –
priemyslu. Odborná literatúra poukazuje na to, že na znečistení poľnohospodárskej a lesnej
pôdy majú predovšetkým vplyv priemyselné emisie. V blízkosti hút a metalurgických
závodov sa zistil hlavne zvýšený obsah olova (Pb), zinku (Zn), cínu (Sn), kadmia (Cd),
hliníka (Al), medi (Cu), niklu (Ni), ortuti (Hg), mangánu (Mn) a arzénu (As). Do pôdy sa
zvyčajne dostávajú všetky kovy, ale vo zvýšenej miere v nich prevládajú zložky, ktoré
dominujú v imisnom type. Za najvýznamnejšie kovové polutanty pôd sa považuje ortuť (Hg),
kadmium (Cd) a olovo (Pb), ktoré sú vo všeobecnosti toxické pre človeka a zvieratá.
Pri monitorovacom systéme pôd ide o unifikovaný systém metód od odberu pôdnych
vzoriek, cez ich spracovanie a analýzy až po regulačné opatrenia. Zásadou monitoringu stavu
pôd je systém stabilných reprezentatívnych plôch, na ktorých sa v časových intervaloch
sleduje vývoj obratu dopredu určených chemických látok doplnených o náhodný výber látok.
Výber plôch je v súlade s monitorovaním ostatných elementov životného prostredia,
resp. článkov potravinového reťazca.
V súčasnosti v SR je platný Zákon NR SR č. 20/2004 Z. z. o ochrane pôdy.

3. 7

Bioindikácia, biomonitoring, monitoring
Bioindikácia využíva vlastnosti živých organizmov na indikovanie stavu životného

prostredia. Uplatňuje sa hlavne pri ekologickom monitorovaní, ktoré má prevažne charakter
vyšetrovacích metód. Bioindikátory poukazujú na zmeny prostredia v negatívnom, ale aj
pozitívnom zmysle.
Biomonitoring je pravidelné sledovanie kvality životného prostredia a potreba jeho
zavedenia je v súčasnom období čoraz viac diskutovanou témou na medzinárodných fórach
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Už pre roky 2004 – 2010 Európsky akčný plán pre životné prostredie a zdravie definoval
potrebu vytvoriť koherentný systém koncepcie ľudského biomonitoringu v Európe. Sledované
oblasti ľudského biomonitoringu v jednotlivých krajinách ako aj na Slovensku sú podobné
a adresované predovšetkým na expozíciu populácie mimoriadne nebezpečnými chemickými
látkami – ťažké kovy (kadmium (Cd), ortuť (Hg), olovo (Pb), polokov selén (Se), dioxíny
a polychlórované bifenyly (PCBs).
Monitoring je jediný spôsob, ktorý upozorní na prípadnú zvýšenú expozíciu
obyvateľstva, zvierat v určitej oblasti spôsobenú napríklad potravinami alebo únikom
škodlivých látok do životného prostredia. K zreteľným ekonomickým následkom dôjde vtedy,
ak sa včas nezaregistruje degradácia životného prostredia, kontaminácia potravinových
reťazcov a krmív (Akčný plán pre ŽP a zdravie obyvateľov SR III- NEHAP III – 2006-2010)

3. 8

Zdravotné riziká znečistenia životného prostredia, riziková analýza,
hodnotenie
Čoraz vo väčšom rozsahu znečistené životné prostredie, konzervačné látky, farbivá

a aromatické látky prítomné v potrave výrazne zaťažujú organizmus. Pesticídy na hubenie
buriny, chemické hnojivá prenikajúce do plodín, ako aj nitráty môžu v organizme pôsobiť
toxicky i karcinogénne. Výfukové plyny automobilov, ozón, formaldehyd, dezinfekčné
a konzervačné prostriedky na ochranu dreva, insekticídy proti hmyzu, rozpúšťadlá farieb a iné
látky zamorujú vzduch, poškodzujú dýchacie cesty a oslabujú imunitný systém. Práve z tohto
dôvodu sú mimoriadne dôležité metódy hodnotenia zdravotných rizík, napr. prehľady a
dotazníky, risk assesment, sieťové analýzy a diagramy, mapovanie s využitím geografických
informačných systémov, ktoré by mali zabrániť možným škodlivým účinkom.
Riziková analýza, t. j. stanovenie miery nebezpečenstva pre zdravie človeka, zvierat
v danej lokalite a súčasne ohľad na budúce využitie daného územia, je tiež veľmi potrebná.
Vo všeobecnosti sú uplatňované zásady postupu hodnotenia zdravotných rizík: určenie
a identifikácia nebezpečnosti (Hazard identification), hodnotenie vzťahu dávka (koncentrácia)
– účinok (odozva) (Evaluation of dose-response relationship), hodnotenie expozície
(Exposure evaluation, exposure assessment), charakteristika rizika (Risk characterization).
Pri hodnotení zdravotného rizika a nepriaznivých účinkov kovov je dôležité
posudzovať

nielen

ich

prítomnosť

a celkovú

koncentráciu

v životnom

prostredí

a v potravinách, ale aj ich chemické a minerálne formy, ktoré vplývajú na ich perzistenciu
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a biologickú dostupnosť. Účinky náhleho nadmerného príjmu kovov do organizmu môžu mať
charakter akútneho poškodenia zdravia. Kovy so zreteľom na kumuláciu v cieľových
orgánoch organizmu vyvolávajúce chorobné prejavy až po rozlične dlhom období (týždne až
roky) a klinický obraz má charakter chronického postihnutia.
Cieľom hodnotenia je určenie, aké škodlivé chemické látky či iné rizikové faktory sa
v lokalite vyskytujú a posúdenie, či látka alebo rizikový faktor má schopnosť poškodzovať
organizmus. Všeobecne táto časť procesu hodnotenia rizika popisuje kvantitatívne vzťahy
medzi dávkou a rozsahom nepriaznivého účinku (poškodenie, choroba, úmrtie). Tento krok si
vyžaduje dva základné typy extrapolácie pomocou rôznych matematických modelov. Sú to
extrapolácie – medzidruhové (pokusné zviera – človek) a extrapolácie do oblasti nízkych
dávok. Prehľad zdravotných rizík účinkov toxických kovov a niektoré osobitosti sú
znázornené v tabuľke č. 4.

Prehľad zdravotných rizík
Gastrointestinálne prejavy

Pb, As, Hg, Sb, Ti, Cd, V
Zn, Cu, Fe, Mn, V, Al, Sb, Mg, Cr, Ni, Cd, Be, Co, Hg, Sn,
Horúčka z kovov
Se, Ag
CNS, psychiatrické choroby Mn, Hg, Pb, As, Th, V, Co, Au
Pb, Cr, Au, Sb, Se
Poruchy pečene
Pb, Co, Sb, Au
Hematologické prejavy
Pb, Hg, Cd, V, Mn, Se, Sb
Poruchy obličiek
Dermatitídy a iné kožné
Ni, Cr, Mn, Be, Co
choroby
Cr, Ni, V, Al, Co, Se
Asthma bronchiale
Chronická obštrukčná
Al, Be, Cr, Cd, Mn, Co, Se, Ti, V
choroba pľúc
Tabuľka č. 4 Prehľad zdravotných rizík účinkov toxických kovov
Zdroj: upravené podľa Buchancová, 2003

3. 9

Ochrana, tvorba, starostlivosť, monitoring kvality životného prostredia SR
Ochrana životného prostredia je v súčasnom období chápaná ako nevyhnutná

podmienka existencie a ďalšieho rozvoja ľudskej spoločnosti. Zahŕňa činnosti, ktorými sa
predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia, resp. sa znečistenie
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obmedzuje a odstraňuje. Ide o všeobecnú ochranu (ovzdušie, pôda, voda), špeciálnu ochranu
(chránené územia, rastliny, živočíchy) a ochranu kultúrnych pamiatok.
Tvorba životného prostredia je chápaná ako cieľavedomá ľudská činnosť, ktorá je
organizovaná na vedeckých základoch, zameriavajúca sa na optimalizáciu prírodných
a umelých zložiek krajiny.
Cieľom starostlivosti o životné prostredie je zachovať alebo zlepšiť jeho kvalitu,
s ohľadom na všetky organizmy, pri dodržaní všetkých zásad trvalo udržateľného života.
Takto chápaná starostlivosť o životné prostredie sa označuje ako environmentalistika.
Obyvatelia Slovenskej republiky sú členmi Európskej únie (EÚ), čo významne
ovplyvňuje prístup k environmentálnej situácii na Slovensku. Kapitolu životné prostredie
považuje Európska komisia ako aj jednotlivé krajiny Európskej únie za jednu z najťažších
a najzložitejších. Slovenská republika pristúpila k väčšine medzinárodných dohovorov
s environmentálnym zameraním. Stala sa členskou krajinou OECD (Organisation for
Economic Cooperation and Development) v roku 2000, čím sa pre SR plne otvoril priestor na
účasti v environmentálnych aktivitách realizovaných touto organizáciou. Medzinárodné
programy a projekty (PHARE, ISPA) sú zase významným zdrojom finančných prostriedkov
na znižovanie existujúceho environmentálneho dlhu v Slovenskej republike.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) poverilo Slovenský
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) funkciou Strediska čiastkového monitorovacieho
systému (ČMS) „Ovzdušie“ so zabezpečením monitorovania kvality ovzdušia na celom
území Slovenska.
Na území SR je v prevádzke 24 automatických monitorovacích staníc a v tejto dobe je
tento počet považovaný za dostačujúci. Monitorovanie regionálneho znečistenia ovzdušia a
chemického zloženia zrážkových vôd realizuje 5 staníc, ktoré sú súčasťou monitorovacej siete
EMEP (Environment Monitoring and Evaluation Programme), ktorá má v súčasnosti
približne 100 regionálnych staníc pre monitorovanie a hodnotenie diaľkového prenosu
znečisťovania v Európe.
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Celoplošný monitorovací systém Slovenska s čiastkovými monitorovacími systémami
(ČMS) je uvedený v tabuľke č. 5.

ČMS
ovzdušie
voda
pôda
biota
lesy
geologické faktory
odpady
cudzorodé látky
v potravinách
a krmivách
meteorológia
a klimaktológia
rádioaktivita

Garant
MŽP SR
MŽP SR
MP SR
MŽP SR
MP SR
MŽP SR
MŽP SR

stredisko
Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava
Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
Štátna ochrana prírody Banská Bystrica
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Slovenská agentúra ŽP Banská Bystrica

MP SR

Výskumný ústav potravinársky Bratislava

MŽP SR

Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava

MŽP SR

Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava

Tabuľka č. 5 Celoplošný monitorovací systém Slovenska s čiastkovými monitorovacími systémami
Zdroj: MŽ SR, 1999

Veterinárna starostlivosť o životné prostredie
Základným poslaním veterinárnej medicíny v oblasti starostlivosti o životné prostredie
je ochrana zdravia a v ňom žijúcich zvierat, kvality potravín a surovín živočíšneho pôvodu.
V tejto činnosti je zahrnutá aj ochrana človeka pred chorobami prenosnými zo zvierat
a konzumáciou potravín kontaminovaných cudzorodými látkami.
Veterinárna starostlivosť o životné prostredie zahŕňa:
– starostlivosť o zdravie zvierat vrátane hygieny ich prostredia, ošetrovania, výživy,
prepravy, reprodukcie a plemenitby, preventívnu a liečebnú starostlivosť, ochranu
chovov pred nákazami, diagnostiku a zdolávanie nákaz a hromadných ochorení
zvierat,
– starostlivosť o zdravotnú neškodnosť a hygienickú bezchybnosť živočíšnych
produktov v súlade s podmienkami ustanovenými osobitnými predpismi,
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– starostlivosť o zdravotnú a dietetickú nezávadnosť krmív v súlade s podmienkami
ustanovenými osobitným predpisom,
– ochranu územia Slovenskej republiky pred zavlečením a rozšírením nákaz zvierat zo
zahraničia a pred dovozom zdraviu škodlivých živočíšnych produktov a krmív,
ochranu životného prostredia pred škodlivými vplyvmi vznikajúcimi pri chove zvierat
a ochranu zvierat pred škodlivými fyzikálnymi, chemickými a biologickými vplyvmi
životného prostredia,
– právnu klinickú, laboratórnu a výrobnú prax vo výskume, výrobe, pri príprave,
dovoze, registrácii, schvaľovaní, distribúcii, predpisovaní, výdaji a používaní liekov
podávaných zvieratám vrátane farmakologicky účinných doplnkových látok určených
do krmív, veterinárnych pomôcok a materiálu a dodržiavanie požiadaviek na ich
kvalitu, reklamu a informácie o nich, zabezpečovanie veterinárnej asanácie podľa
tohto zákona a osobitných predpisov,
– ochranu pred vznikom a šírením ochorení, tzv. zoonóz, prenosných zo zvierat na ľudí
a naopak, vrátane ochrany pred zoonózami prenosnými živočíšnymi produktmi alebo
kontaminovanými zložkami životného prostredia,
– výkon odborných veterinárnych činností a poskytovanie odborných veterinárnych
služieb pri zabezpečovaní veterinárnej starostlivosti podľa tohto zákona, ktoré si
vyžadujú osobitnú spôsobilosť pracovníka.
Súčasťou veterinárnej starostlivosti o životné prostredie je aj výkon štátnej správy na
tomto úseku platí Zákon NR SR č. 342/2011 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
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4.

Etické aspekty životného štýlu v súčinnosti so životným prostredím

4. 1

Determinanty zdravia
Výraz „zdravie“ skloňujeme v poslednej dobe často. Používame ho v rôznych

podobách i súvislostiach, je predmetom mnohých štúdií i prác, našich rozhovorov medzi
priateľmi a lekármi. A tak sa vynára otázka, čo to vlastne zdravie je, čo všetko naň vplýva.
Svetová zdravotnícka organizácia WHO definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej
a sociálnej pohody jedinca, nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Už samotná
definícia hovorí, že na našom zdraví sa podieľa mnoho rôznych vnútorných a vonkajších
činiteľov a faktorov. Ďalší pojem úzko súvisiaci s naším zdravím je determinant zdravia.
Slovo determinant pochádza z latinského jazyka a znamená určujúcu zložku alebo určujúci
činiteľ. Aké rôzne činitele pôsobia na zdravie človeka, výsledkom čoho je terajší zdravotný
stav každého z nás? Niekomu napadne genetická predispozícia, iného sociálne
a psychologické faktory, výživa či organizácia a financovanie zdravotníctva. Pod náš
zdravotný stav sa podpisujú všetky vymenované, ale i nasledujúce faktory ako vzdelanie,
ekonomika, kultúra, bezpečnosť, bývanie, technológie, zvyky a najmä individuálne správanie
vo vzťahu k svojmu zdraviu. Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých
zložiek spoločnosti. Väčší negatívny dosah na zdravie má fajčenie, nedostatočná fyzická
aktivita,

nesprávna

výživa,

zlá

sociálno-ekonomická

situácia

a chudoba

v spojení

s negatívnymi faktormi životného prostredia. Rozdiely v dĺžke života a vo včasnej úmrtnosti
na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia medzi Slovenskom a Európskou úniou nemožno
vysvetľovať iba rozdielnou kvalitou zdravotníckej starostlivosti. Je fakt, že v minulosti neboli
investované dostatočné prostriedky do finančne náročných prístrojov, technológií a liekov
potrebných pre včasnú diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych a nádorových chorôb. Pre
prevenciu týchto ochorení, ale aj zlepšenie zdravotného stavu vo všeobecnosti sú však
rozhodujúce viaceré vplyvy. Začiatok väčšiny chorôb je potrebné hľadať v narušení
vzájomného vzťahu medzi ľudským organizmom a prostredím, v ktorom človek žije.
Determinanty zdravia sú vlastnosti a ukazovatele, ktoré ovplyvňujú prítomnosť
a rozvoj rizikových faktorov ochorení. Môžu byť veľmi rôzne - genetika, strava, bývanie,
ekonomika, kultúra, bezpečnosť, organizácia a financovanie zdravotníctva, individuálny
prístup k zdraviu, zvyky, technológie a iné. Prítomnosť rizikového faktora ale neznamená, že
sa choroba určite prejaví. Súčasný výskyt viacerých rizikových faktorov zvyšuje možnosť
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prepuknutia choroby. Prevažná väčšina civilizačných chorôb má niekoľko rizikových
faktorov. Do skupiny najvýznamnejších determinantov patria demografické, biologické,
sociálno-ekonomické determinanty, životné prostredie i zdravotníctvo. Tieto činitele veľmi
výrazne ovplyvňujú náš zdravotný stav, podpisujú sa pod kvalitu nášho života, jeho dĺžku
i včasnú úmrtnosť.

4. 2

Demografické determinanty
Z demografických ukazovateľov sú z pohľadu zdravia najvýznamnejšie veková

skladba obyvateľstva, index starnutia a prírastok obyvateľstva. Dostupné údaje poukazujú na
pokles mladšej generácie a súčasne nízky podiel staršej populácie (podiel mužov a žien v SR
nad 65 rokov je najnižší z okolitých štátov) pri všeobecne známej vysokej chorobnosti
a úmrtnosti v tzv. strednom veku na Slovensku. Vysoký pokles živo narodených detí spolu
s nízkym prirodzeným prírastkom a vysokou úmrtnosťou v produktívnom veku môžu
negatívne vplývať na budúci vývoj dĺžky života na Slovensku. Stredná dĺžka života pri
narodení je dôležitý ukazovateľ, ktorý udáva nádej na dožitie. U našej mužskej populácie
dosahuje nízke hodnoty. V najzdravšej európskej krajine, vo Švédsku, žijú muži o takmer
osem rokov dlhšie ako v našich podmienkach. Vo Francúzsku majú ženy najdlhšiu strednú
dĺžku života na svete (83,5 rokov), ženy na Slovensku sa dožívajú o päť rokov menej.
V skupine štátov bývalého sovietskeho bloku je postavenie Slovenska lepšie, naše ženy
a muži žijú dlhšie ako v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, pobaltských republikách, na
Ukrajine, v Bielorusku a v Rusku.
Pozoruhodná je odlišnosť strednej dĺžky života v jednotlivých regiónoch na území
Slovenska. Výsledky z rokov 1996 – 2000 dokazujú, že dĺžkou života mužov nad 70 rokov
viedli okresy Bratislava - mesto, Piešťany, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Prievidza,
Partizánske, Martin, Tvrdošín, Žilina, Košice, Svidník a Bardejov. Najkratšia stredná dĺžka
života mužov pod 67 rokov je v okrese Čadca, Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Rimavská
Sobota, Sobrance a Trebišov. Juhom Slovenska sa tiahne od okresu Dunajská Streda až po
Trebišov takmer súvislý pás s najkratšou dĺžkou života žien.
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Etnická nehomogenita Slovenska - na rozdiel od všetkých štátov EÚ žije v SR
vysoký počet príslušníkov menšiny, ktorej zdravotný stav je podstatne horší ako u majoritnej
populácie. Rómska minorita, ktorej počet nie je presne známy, má podstatne kratšiu dĺžku
života. Stredná dĺžka života rómskych mužov je okolo 62 rokov. V porovnaní s celoštátnym
priemerom je asi o 7 rokov kratšia a rómska minorita skracuje celoštátny priemer strednej
dĺžky života.
Príčiny nízkej strednej dĺžky života v SR:
Dojčenská úmrtnosť, t. j. počet zomretých detí do jedného roku na tisíc
živonarodených detí, významne ovplyvňuje strednú dĺžku života. Na Slovensku dojčenská
úmrtnosť trvale klesá a v súčasnosti je 6,2/1000. Táto hodnota je stále mierne vyššia ako
v krajinách EÚ.
Včasná úmrtnosť mužov a žien na onkologické a kardiovaskulárne ochorenia.
Päť najčastejších príčin smrti, a to kardiovaskulárne ochorenia, zhubné nádory, vonkajšie
príčiny (poranenia, otravy, vraždy, samovraždy), choroby dýchacej sústavy a ochorenia
tráviacej sústavy majú za následok 95 % všetkých úmrtí. Na Slovensku kardiovaskulárne
a onkologické ochorenia ohrozujú už pomerne mladú časť populácie. Stredná dĺžka života
mužov a žien súvisí s kardiovaskulárnou a onkologickou úmrtnosťou v pomerne mladom
veku. V týchto ochoreniach je postavenie SR v porovnaní so západnou Európou veľmi
nepriaznivé. Kardiovaskulárne ochorenia majú negatívny vplyv na chorobnosť a úmrtnosť
populácie vo väčšine európskych krajín. Úmrtia v dôsledku ochorenia srdca a ciev
predstavujú 49 % podiel všetkých úmrtí v Európe a 30 % podiel všetkých úmrtí do 65 rokov.

4. 3

Biologické determinanty

Do tejto skupiny zaraďujeme najmä vek, pohlavie a rasu.
Vek je veľmi silným a nezávislým rizikovým faktorom – so stúpajúcim vekom sa
napr. zvyšuje riziko kardiovaskulárnych chorôb (ako rizikový sa považuje vek nad 55 rokov u
mužov a vyšší ako 65 rokov u žien).
Pohlavie zohráva dôležitú úlohu pri niektorých ochoreniach. Všeobecne riziko rozvoja
kardiovaskulárnych chorôb (najmä ischemickej choroby srdca) je u mužov vyššie ako u žien.
Hormonálna antikoncepcia u žien, najmä fajčiarok, môže významne zvyšovať riziko
ischemickej choroby srdca (ICHS) v mladších vekových kategóriách.
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Rasa najvyššiu úmrtnosť na ICHS majú černosi (v USA), podieľa sa na nej vysoký
výskyt rizikových faktorov (artériová hypertenzia, diabetes mellitus, fajčenie, obezita a iné),
ktorý je vyšší ako u belochov.

4. 4

Sociálno-ekonomické determinanty
Patria medzi najdôležitejšie, rozhodujúce faktory vo vzťahu k zdraviu. Ich podiel na

celkovom zdravotnom stave sa odhaduje na 60 % až 70 %. Nezdravý životný spôsob vplýva
na predčasnú úmrtnosť, spôsobenú najmä srdcovocievnymi a onkologickými ochoreniami.
Do životného štýlu, súhrnu modifikovateľných (ovplyvniteľných) rizikových faktorov,
zaraďujeme tieto najvýznamnejšie faktory:
– výživa a stravovacie návyky,
– telesná aktivita,
– fajčenie,
– konzumácia alkoholických nápojov,
– vysoký krvný tlak,
– zvýšená hladina celkového cholesterolu, LDL – cholesterolu, triacylglycerolov
a znížená hladina HDL - cholesterolu,
– obezita,
– diabetes mellitus,
– metabolický syndróm.

4. 5

Výživa a stravovacie návyky
Jeden z vážnych rizikových faktorov je chronicky nízky príjem ochranných faktorov,

antioxidantov, nachádzajúcich sa najmä v zelenine a ovocí, ktoré chránia organizmus pred
pôsobením voľných kyslíkových radikálov. Tieto extrémne reaktívne látky zohrávajú dôležitú
úlohu v patogenéze cievnych a nádorových ochorení. Ich škodlivé pôsobenie v organizme
zosilňuje vysoká spotreba alkoholu a cigariet i znečistené životné prostredie, teda faktorov,
ktorých výskyt na území Slovenska bol a i v súčasnosti je vysoký.
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4. 6

Geneticky modifikované potraviny
Geneticky modifikovanou potravinou sa rozumie potravina, ktorá obsahuje geneticky

modifikované organizmy (GMO), pozostáva z nich alebo je z nich vyrobená. Využívanie
živých organizmov na produkciu potravín, prípadne iných užitočných látok pre človeka,
sprevádzajú ľudskú spoločnosť už od jej vzniku. Od kvasených potravín (chlieb, víno, pivo,
kyslé mlieko), cez šľachtené druhy hospodárskych rastlín a zvierat (prakticky všetky kultúrne
plodiny a úžitkové zvieratá), až po využitie antimikrobiálnych účinkov niektorých
metabolitov plesní (antibiotiká), išlo vždy o využitie procesov, ktoré ponúka príroda a človek
sa ich naučil využívať vo svoj prospech, prípadne ich, v obmedzenej miere, zefektívnil.
Metódami, nástrojmi a postupmi pri príprave GMO sa zaoberá génové inžinierstvo.
Základnou podmienkou tvorby GMO bolo preto poznanie štruktúry a funkcie DNA molekuly,
ktorá predstavuje základ dedičnosti u takmer všetkých živých organizmov. Po objavení
štruktúry DNA a spôsobu, akým sa dedičná informácia v bunkách realizuje, boli postupne
vyvíjané génové techniky na jej cielenú modifikáciu – metódy prípravy rekombinantnej DNA
(rDNA), ktorá je vlastná geneticky modifikovaným organizmom.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pomenúva GMO ako organizmy, v ktorých
bol genetický materiál (DNA) pozmenený spôsobom, ktorý nenastáva prirodzene. GMO sú
organizmy, ktorým bol upravený genofond tak, že zložitými technickými postupmi im bola
odobratá, vymenená, obrátená, najčastejšie však pridaná časť chromozómu. Pritom táto nová
časť chromozómu vôbec nemusí byť z podobného či príbuzného organizmu. Celé
chromozómy musia byť pri vzniku nového organizmu „kompatibilné“, ale jednotlivé gény
môžu byť z hocičoho iného. Takouto hybridizáciou sa podarilo „vyrobiť“ rôzne chiméry:
mrazuvzdorný zemiak pomocou génu preneseného zo severomorskej ryby; zemiak, kukurica
a bavlník, ktoré samy hubia svojich škodcov, pretože produkujú látku škodlivú pre hmyz,
ktorú tvoria vďaka génu prenesenému z baktérie druhu Bacillus thuringiensis (tzv. Bt-toxín);
sóju, repku olejnú a iné plodiny odolné voči niektorým herbicídom, pričom túto vlastnosť
získali od pôdnych baktérií Streptomyces; zemiak, tvoriaci škrob úplne iných vlastností ako
bežný; rajčiak, ktorý dozrieva až keď „dostane príkaz“ tým, že je uskladnený v etylénovej
atmosfére; repku olejnú, ktorej olej obsahuje zložky aj iných olejnín, napr. z vavrínu a pod.
Prvá geneticky modifikovaná paradajka priniesla výhodu tak spotrebiteľom v nižšej cene
konečného produktu ako aj jej pestovateľom, lebo paradajky v strapci dozrievajú postupne,
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ale ak nestarnú, nemusia sa oberať vo viacerých etapách, ale až keď prídu do štádia zrelosti
posledné plody v strapci. Zelené plody paradajok totiž obsahujú jed solanín, a preto sa
neodporúča zberať, konzumovať, ani umelo urýchľovať dozrievanie plodov v etylénovej
atmosfére (bežná prax pri citlivých plodinách, ktoré sa prevážajú na veľkú vzdialenosť od
producentov ku spotrebiteľom). Práve z tohto dôvodu vznikla v Kalifornii aj iná
modifikovaná paradajka, tvorcovia ktorej ale využili nový princíp na vypnutie génov
zodpovedných za starnutie, konkrétne tiež génu pre galakturonázu. Genetická informácia
konkrétneho génu sa v bunke realizuje najprv prepísaním génu z DNA do podoby
jednovláknovej informačnej mRNA, z ktorej sa za pomoci ribozómov a celého aparátu
v bunke syntetizuje proteín, v tomto príklade enzým galakturonáza. Ak sa ale súčasne v bunke
exprimuje aj genetická informácia čítaná v protismere sekvencie mRNA, tzv. anti-sense RNA,
tieto dve molekuly sa spájajú na základe homológie a antiparalelného párovania báz
a informácia nesená pôvodne v DNA sa neprejaví. Vnesená informácia pre anti-sense RNA
umlčí pôvodne funkčný gén. Takouto technológiou vznikla americká modifikovaná paradajka,
ktorá sa pôvodne volala „MacGregor“, avšak na trh a konzumovanie bola schválená v máji
roku 1994 pod názvom Flavr SavrTM („kyslá chuť“, pretože až pri degradácii pektínu na
jednoduchšie cukry získava paradajka sladkastú príchuť). Dnes sa už táto paradajka komerčne
nepestuje, ale bola prvým príkladom možného umlčania génov v rastline tzv. anti-sense
technológiou. Spolu s touto paradajkou boli schválené aj ďalšie dve transgénne rastliny prvej
generácie – herbicíd tolerantná bavlna a sója. Anti-sense RNA technológia našla uplatnenie aj
v ochrane rastlín proti chorobám. Väčšina rastlinných vírusov nesie svoju genetickú
informáciu vo forme RNA. Ak teda modifikovaná rastlina získa DNA, ktorá sa prepisuje vo
forme anti-sense voči vírusovej RNA, takáto rastlina dokáže umlčať svojho nepriateľa
a k vírusovej infekcii nedôjde. Takýmto spôsobom boli modifikované zemiaky, kukurica,
repa, sója, vinič, paradajky, tabak, slivky, papája a rôzne druhy uhoriek, melónov a tekvíc.
Napríklad u tekvíc boli takto vnesené gény pre obalové proteíny viacerých vírusov, čím tieto
získali kombinovanú odolnosť voči vírusu mozaiky uhoriek, vírusu mozaiky melónov
a vírusu žltej mozaiky cukín. Anti-sense technológia dnes predstavuje aj dôležitý nástroj pre
štúdium funkcie rastlinných génov ako takých, používa sa na ich cielené vypnutie – knock out
génov.
Geneticky modifikované organizmy sú dnes často spomínané najmä v súvislosti
s geneticky modifikovanými plodinami, avšak to je len veľmi malá časť ich využitia. Oveľa
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širšiu paletu ich využitia tvoria aplikácie v potravinárskom a najmä farmaceutickom
priemysle a tiež pri získavaní nových poznatkov z oblastí biológie a medicíny.
Niektoré príklady z potravinárskeho odvetvia – potraviny a produkty zo sóje (sójové
alkoholické nápoje, tofu, sójový olej, sójová múka, lecitín, cukrárske a pekárske výrobky,
sušené výrobky a výrobky obsahujúce sójový olej), potraviny a produkty z repky (repkový
olej, pekárenské výrobky a predsmažené potraviny), potraviny a produkty z kukurice
(kukuričný olej, múka, cukor, sirup, pekárenské a cukrárske výrobky, výrobky obsahujúce
jedlý olej a sušené potraviny), potraviny a produkty z bavlníka (olej, rastlinné oleje),
predsmažené potraviny, pekárenské výrobky, obaly (vlákno).
4. 6. 1 GM rastliny a ich význam z hľadiska produkcie vlastných insekticídov
Larvy hmyzu zapríčinia ročne vysoké straty v poľnohospodárskej produkcii, a preto
boli vyvinuté rôzne chemikálie na ničenie hmyzích škodcov – insekticídy. Medzi biologické
prírodné insekticídy využívané aj v organickom poľnohospodárstve patrí proteín, ktorý
produkujú pôdne baktérie Bacillus thuringiensis a ktorý sa tiež laicky nazýva Bt – toxín.
Biotechnológia produkcie tohto proteínu bola zvládnutá už v prvej polovici minulého
storočia, keď bolo za pomoci tejto baktérie pripravené veľké množstvo proteínu, ktorým sa
opakovane posýpali kanadské lesy napadnuté lykožrútom. Proteín tvorí kryštály, ktoré sa
rozpúšťajú len pri vysokom pH a na aktívny toxín ich štiepi špecifická proteáza. Obidve
podmienky účinku sú splnené len v tráviacom trakte hmyzu, a preto je tento proteín celkom
neškodný tak pre zvieratá ako aj človeka. V priebehu posledných 10 rokov vznikol celý rad
geneticky modifikovaných rastlín, ktoré produkujú svoj vlastný insekticíd – zemiak
produkujúci insekticíd proti pásavke zemiakovej (Leptinotarsa decemlineata), kukurica voči
vijačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis) a pod. V Európskej únii sú na spotrebu povolené tri
takéto odrody kukurice – Bt11, Bt176 a MON810, z ktorých odroda MON810 sa môže aj
pestovať a najmä v Španielsku, menej v Maďarsku a na Ukrajine sa aj pestuje. Všetky tri
druhy takto modifikovanej kukurice nesú gén pre prototoxín z Bacillus thuringiensis var.
Kurstaki (Cry proteín) a sú odolné voči vijačke kukuričnej. Táto ochrana je účinná na rozdiel
od bežných insekticídov. Larvy vijačky sa totiž zavŕtavajú do byle kukurice a sú teda pred
účinkom bežných insekticídov veľmi dobre chránené. Prínos modernej technológie je v
rýchlej možnosti kombinácie dvoch rôznych genetických znakov. Kým americkí indiáni
krížili pôvodne divorastúcu bylinu teonsite tisíce rokov, táto stratila prirodzenú odolnosť voči
škodcom. Keby sme v súčasnosti krížili pestované kultivary s pôvodným druhom, veľmi
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pravdepodobne by sme stratili vlastnosti kukurice, pre ktoré sa dnes pestuje, ale nezískali by
sme odolnosť, akú má geneticky modifikovaná odroda.
4. 6. 2 GM rastliny – druhá a tretia generácia transgénnych rastlín
Kým Európa váhala prijať geneticky modifikované rastliny prvej generácie, ktoré na
prvý pohľad prinášali osoh iba producentovi, vo svete začali vznikať ďalšie generácie rastlín
so zmeneným nutričným obsahom tak, aby ich konzumácia priniesla zdravotnú výhodu práve
konzumentovi. Po roku 2000 prišli na svet prvé funkčné potraviny. Každý rok oslepne v Ázii
štvrťmilióna detí v dôsledku nedostatku vitamínu A a odhaduje sa, že na celom svete trpí
v dôsledku takejto avitaminózy až 124 miliónov ľudí. Preto sa profesor Portykus so svojimi
kolegami pustil do projektu tzv. Zlatá ryža, ktorý úspešne ukončili na úsvite roku 2000, keď
dopestovali s využitím genetickej modifikácie zlatožlté zrniečka ryže, ktoré priamo
v semenách produkovali provitamín A. Dosiahli to vnesením dvoch génov z narcisu a jedného
z baktérie Erwinia uredovora. Obsah provitamínu bol dostačujúci na prísun dennej dávky
v 300g modifikovanej ryže. Iným problémom sa ukázala absencia tukov vo výžive
hladujúcich v rozvojových krajinách. Preto boli neskôr modifikované práve olejniny ako
repka olejná, ktorá dnes produkuje olej obohatený o vitamíny A a E. Kým v Európe je
potravín prebytok, ľudstvo sa bude musieť vysporiadať so stále sa zväčšujúcou populáciou
a súčasne klesajúcou kvalitou pôdy, ktorá ako ťažko obnoviteľný zdroj nemôže zabezpečiť
výživu bez nových prístupov. Geneticky modifikované rastliny, odolné voči stresom ako
sucho, či zvýšený obsah soli v pôde a vode, sú riešením aj takýchto problémov.
Tretiu generáciu transgénnych rastlín tvoria transgény, kde rastlinné telo funguje ako
bioreaktor na produkciu komerčne zaujímavých produktov. Takýmito sú napríklad
karotenoidy – farbivá, antioxidanty, biofarmaceutiká (liečivá, protilátky a vakcíny),
biopolyméry (biologicky degradovateľné náhrady súčasných plastov) a iné. Z tejto generácie
asi najzaujímavejšiu tvoria jedlé vakcíny, kde plody transgénnej rastliny obsahujú látky, ktoré
po ich požití ochránia konzumenta pred ochorením. Dnes sa už pestuje tabak, z ktorého sa
získava tzv. Sma proteín, čo je obalový proteín baktérie Streptoccoccus mutans – najčastejší
pôvodca zubného kazu a takýto Sma proteín sa pridáva do žuvačiek, ktoré bránia vzniku
zubného kazu, spôsobeného uvedenou baktériou. Tiež je na svete zemiak, ktorého
konzumácia znamená prevenciu proti žltačke. Takýmto spôsobom sa časom môže vytratiť
nielen povinné očkovanie, ale aj veľká väčšina infekčných chorôb ako sú cholera, žltačka,
malária a iné.
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Biologicky účinné látky produkované rastlinami využíva človek aj moderná farmácia
už veľmi dávno vo fytoterapii. Ak takéto látky produkuje iba transgénna rastlina, nazývame
ich biofarmaceutiká. Na svete je už veľa druhov rastlín, ktoré produkujú ľudské proteíny,
napríklad tabak produkuje ľudský hemoglobín podávaný pri anémii, repka olejná ľudský
enkefalín – liek proti bolesti, ryža ľudský interferón – nešpecificky chráni proti infekcii.
Protilátky, ktoré produkujú transgénne rastliny, sa používajú nielen na diagnostiku, ale aj na
liečenie závažných ľudských ochorení a najmä rakoviny. V USA je prvý rok pestovaná na
spracovanie transgénna kukurica, ktorá produkuje protilátku proti nádorovým bunkám. Ak ku
takejto protilátke pridáme naviazanú cytotoxickú látku, získame pomerne účinný nástroj
v boji proti rakovine (podobný prípravok s protilátkou z myšacích buniek je už na trhu).
Rozvoj v tejto oblasti geneticky modifikovaných rastlín ide veľmi rýchlo aj preto, lebo
nemá odporcov, tak ako iné transgénne rastliny určené na pestovanie, spracovanie,
skrmovanie alebo priamu konzumáciu. Práve druhá a tretia generácia transgénnych rastlín
majú priniesť človeku výhody, pre ktoré boli pripravené. Biotechnológie tvorby GMO boli
totiž vytvorené pre človeka a nie proti nemu, ako sa to snažia prezentovať ich odporcovia. Ak
sa im ale podarí takýto vývoj v Európe zastaviť, Európa bude zaostávať, čo bude určite
nevýhodou najmä pre jej občanov.
4. 6. 3 Narábanie s GMO na Slovensku z právnej stránky
Na Slovensku platí už od roku 2002 Zákon NR SR č. 151/2002 Z. z. o používaní
genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, ku ktorému platila ako
vykonávací predpis Vyhláška č. 252/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o používaní
genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov. Zákon určuje pravidlá pre
tvorbu GMO a ich využívanie s cieľom ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia.
Orgánom štátnej správy vo vzťahu ku GMO je Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP
SR). Uvedený zákon, podobne ako iné medzinárodne platné normy rozlišuje tri základné
spôsoby používania GMO, z ktorých každá podlieha schvaľovaciemu procesu. Prvým je ich
používanie v uzavretých priestoroch, teda v laboratóriách alebo výrobných prevádzkach,
izolovaných skleníkoch alebo uzatvorených chovných staniciach, kde musí každý, kto
vytvára, pestuje alebo chová, likviduje alebo inak používa GMO, mať súhlas MŽP na takúto
činnosť a uzatvorený priestor musí byť zapísaný v registri GMO zariadení, ktorý taktiež vedie
MŽP. Do októbra roku 2005 bolo na Slovensku registrovaných 18 používateľov a 261 GMO
zariadení. Druhým spôsobom používania GMO je ich uvoľnenie do životného prostredia, a to
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buď zavádzaním GMO do životného prostredia alebo uvedením GMO ako tovaru na trh.
Doposiaľ o uvoľnenie GMO do životného prostredia na Slovensku nikto nepožiadal. Na
rozdiel od Slovenska je v európskych krajinách dosť vysoký počet poľných pokusov. Z našich
susedov sa najviac pokusov robí v Českej republike, kde sa GM rastliny aj komerčne pestujú
a pokusy sa robia napríklad aj v Maďarsku, napriek ich národnému zákazu. Národný zákaz
pestovať GM plodiny platí aj v susednom Rakúsku. Na našom aj európskom trhu sú výrobky,
ktoré vznikli spracovaním GM surovín (sója, repka, bavlník, kukurica). Celkovo bolo pre
umiestnenie na trh schválených viac ako 20 GMO (lieky, vakcíny, osivo kukurice MON810
a okrasné dlho žijúce karafiáty). Nakoľko je Slovensko členským štátom EÚ, nariadenia
Európskej komisie platia aj na jeho území a smernice Európskeho parlamentu sú
implementované do jeho legislatívy tak, ako tomu bolo aj pri novelizácii GMO zákona tohto
roku.

4. 7

Zdravotníctvo
Najvýznamnejším pokrokom v 21. storočí je poznatok, že mnohé neinfekčné choroby

vyplývajú zo životného štýlu, ale je možné im predchádzať. Je potrebné neustále poukazovať
na dodržiavanie všeobecných zásad hygieny, ktorá je jednou zo základných požiadaviek
platných pre každého pracovníka (pracovníci v potravinárstve). Nedodržaním zásad hygieny
môže dôjsť ku kontaminácii napr. potravín, čím sa stanú cestou prenosu nákazlivých chorôb
alebo sa môžu znehodnotiť rozkladnou činnosťou mikroorganizmov.
Intervenčné programy. S narastajúcou závažnosťou chronických neinfekčných
ochorení, ktoré výrazne súvisia hlavne s nevhodným životným štýlom - fajčením, výživou,
fyzickou aktivitou, konzumáciou alkoholických nápojov, začali vo všetkých vyspelých
krajinách organizovať rôzne dlhodobé štúdie, projekty a celospoločenské intervenčné
programy, ktorých cieľom bolo zistiť zastúpenie rizikových faktorov v populácii, ich vzťah
k chorobnosti a úmrtnosti a následne zlepšiť zdravotný stav populácie.
Framinghamská štúdia (USA, r. 1948). Prispela k indentifikácii rizikových faktorov
srdcovocievnych ochorení. Hlavným cieľom Farminghamskej štúdie bolo zistiť, ktoré
rizikové faktory prispievajú k vývoju ischemickej choroby srdca. Stala sa najväčšou
dostupnou databázou kardiovaskulárnej epidemiológie a prevencie a zároveň poskytla
závažné poznatky o vplyve rizikových faktorov na vývoj ischemickej choroby srdca a náhlych
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cievnych mozgových príhod. Preukázala napr. priamy príčinný a lineárny vzťah medzi
hladinou cholesterolu a ischemickou chorobou srdca. Stala sa vzorom pre podobné štúdie.
Projekt Severná Karélia (Fínsko, od r. 1972). Projekt Severná Karélia je dodnes
príkladom celospoločenského prístupu k problematike kardiovaskulárnej chorobnosti
a úmrtnosti. Výsledkom štúdie bolo zistenie, že výskyt rizikových faktorov je vysoký. Cieľom
bolo zmeniť životný štýl znížením výskytu hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych
ochorení. Pod tlakom masívnej zdravotno-výchovnej kampane v masmédiách nastala zmena.
Obyvateľstvo postupne začalo meniť svoje stravovacie zvyklosti. Klesla spotreba nasýtených
tukov a soli, zvýšila sa spotreba zeleniny a ovocia. Súčasne sa znížil aj počet fajčiarov, čo sa
postupne začalo prejavovať na poklese priemerných hladín celkového cholesterolu a krvného
tlaku v populácii s následným poklesom kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti. Vo
vyhodnotení po 20 rokoch trvania projektu sa konštatovalo, že kardiovaskulárna úmrtnosť
klesla o 50 %, úmrtnosť na ischemickú chorobu srdca klesla u mužov o 55 % a u žien o 68 %
a úmrtnosť na cievne mozgové príhody klesla u mužov o 66 % a u žien o 60 %, a to hlavne
v dôsledku poklesu výskytu troch hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb
v populácii.

MONICA (MONItoring of Trends and Determinants in CArdiovaskular Diseases) je
veľký medzinárodný projekt organizovaný a koordinovaný WHO, ktorý prebiehal od polovice
80. rokov. Bol realizovaný v 21 krajinách. Jeho cieľom bolo kontinuálne sledovanie
chorobnosti a úmrtnosti na ochorenia obehovej sústavy vo vzťahu k prevahe najdôležitejších
rizikových faktorov v tom istom čase a v rovnakej populácii. Projekt MONICA sa realizoval
aj na Slovensku, a to v šiestich modelových okresoch.

CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention) tento
intervenčno – preventívny „Program prevencie chronických neinfekčných ochorení WHO“
pôsobí na Slovensku od roku 1993. Cieľom je znižovať chorobnosť a predčasnú úmrtnosť na
chronické neinfekčné ochorenia, najmä srdcovocievne a nádorové. Poukazuje na možnosť
znížiť výskyt týchto ochorení obmedzením alebo najlepšie vylúčením rizikových faktorov ako
je fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, psychosociálny stres v kombinácii s nedostatkom
pohybu a nezdravou výživou. Na Slovensku bola realizovaná výskumná pilotná štúdia a
projekt EHES (Europe Health Examination Survey) – vyšetrovanie zdravotného stavu
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európskeho obyvateľstva v 13 krajinách EÚ. Výsledky tejto štúdie boli spracované v rokoch
2011 - 2012 a publikované tiež v monografii „Monitorovanie rizikových faktorov
chronických chorôb v SR“. Predbežná analýza výsledkov národnej štúdie potvrdila vysokú
proporciu obyvateľstva v riziku rozvoja srdcovocievnych ochorení, nakoľko sa zistila vysoká
prevalencia respondentov s rizikovou hladinou celkového cholesterolu (CHOL) (46,2 %),
vysoká prevalencia respondentov s rizikovou hladinou glukózy (32,9 %), vysoká prevalencia
osôb s nadváhou až obezitou (61,8 %), vysoká prevalencia osôb s nízkou hladinou
HDL/CHOL (43 %), vysoká prevalencia osôb v riziku hypertenzie I. a II. stupňa (31,1 %),
stredne vysoká prevalencia fajčenia (18 %). Vo všetkých sledovaných parametroch sa muži
nachádzajú vo vyššom riziku ako ženy, napriek tomu muži vnímajú svoje zdravie ako
kvalitnejšie. Je možné konštatovať, že muži podceňujú prítomnosť vybraných rizikových
faktorov chronických chorôb. Dôležité je posilniť intervenčné a primárne preventívne aktivity
na národnej úrovni s odporúčaním zohľadniť špecifiká jednotlivých regiónov. Slovenské
obyvateľstvo žije v životnom prostredí, ktoré je trvalým zdrojom látok vyvolávajúcich tvorbu
voľných radikálov. Ďalšie si vyrába nerozumným životným štýlom, vysokou spotrebou
cigariet, destilátov, liečiv i prepálených tukov. Skutočnosť, že priemerná dĺžka života
obyvateľov Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a najmä štátov bývalého ZSSR je najkratšia
v Európe, úzko súvisí s touto situáciou. Optimálnym riešením pre zníženie vysokej úmrtnosti
na kardiovaskulárne, nádorové a iné ochorenia v SR a v okolitých posttotalitných štátoch je
radikálna zmena štruktúry výživy smerom k podstatnému zvýšeniu spotreby hlavných zdrojov
prírodných antioxidantov (ovocia, zeleniny, rastlinných olejov, obilnín, orechov, strukovín a
pod.), zmena životného štýlu a ozdravenie životného prostredia. To, či budeme zdraví a či
podľahneme niektorej z civilizačných ochorení, je vo veľkej miere v našich rukách, v našej
strave a vlastnom životnom štýle.
Z pohľadu do budúcnosti sú v pozornosti aj významné programy WHO: Zdravie
2020, Zdravie 21 a Globálna stratégia WHO pre výživu a pohyb. Programy Európskej únie
(EÚ): Zdravie vo všetkých politikách, Biela kniha spoločne pre zdravie: strategický prístup
EÚ na obdobie 2008-2013, Stratégia Európskeho spoločenstva v oblasti BOZP.
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Životné prostredie z pohľadu medicíny
Z medicínskeho hľadiska však definujeme životné prostredie širšie – ako súhrn
fyzikálnych, chemických, biologických a sociálnych javov a procesov, ktoré majú priamo
alebo nepriamo vplyv na zdravie a pohodu ľudí, jednotlivcov i populácií.
Vplyv rizikového prostredia s rozličnými stupňami devastácie a ohrozenosti
v regiónoch sa negatívne prejavuje na zdravotnom stave a strednej dĺžke života ľudí,
genofonde hospodársky významných i voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov,
v ekosystéme i celkovo na ekonomike.
Koncentrácie ťažkých kovov v atmosfére, pôde, vode a v sedimentoch predstavujú
vážny ekologický problém. Vstupujú do potravinového reťazca, prostredníctvom ktorého sa
dostávajú do ľudského organizmu, kde dochádza k ich postupnej kumulácii. Jednotlivé ťažké
kovy vykazujú rôzne a mnohonásobné pôsobenie na živé organizmy. Xenobiotiká, ktorým sa
pripisujú najčastejšie karcinogénne, mutagénne alebo teratogénne účinky, patria medzi jednu
z najsledovanejších skupín látok, ktoré nepriaznivo pôsobia na živý organizmus.

4. 8

Vzdelanie
Patrí dlhodobo k jedným z najvýznamnejších determinantov zdravia. Investícia do

vzdelania je investíciou do zdravia. Čím viac žiakov pokračuje vo svojom vzdelávaní na
strednej škole a získava maturitu, tým rastú šance na zdravšiu populáciu.
V prípadovej epidemiologickej štúdii uvedenej v Národnej správe (2007) vzťahu
psychosociálnych rizikových faktorov a kardiovaskulárnych ochorení zistili odborníci
významne zvýšené riziko výskytu kardiovaskulárnych ochorení u ľudí so základným
vzdelaním v porovnaní so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním.
Alkohol a vzdelanie – z prieskumov porovnávajúcich konzumáciu alkoholu medzi
vysokoškolsky vzdelanými respondentmi (VŠR) a respondentmi so vzdelaním základným
(ZŠR) sa zistili nasledovné údaje – denne pije pivo 12 % VŠR a 35 % ZŠR, denne
konzumuje víno 7 % VŠR a 20 % ZŠR, destiláty denne požívajú 2 % VŠR a 18 % ZŠR.
Výživa a vzdelanie – strava ľudí s nižším vzdelaním obsahuje viac živočíšnych tukov,
menej ovocia, zeleniny a mlieka, pričom danú skutočnosť nemožno prisúdiť iba nižšej kúpnej
sile sledovanej skupiny obyvateľstva.
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4. 9

Sociálne kontakty
Na Slovensku málo skúmaným faktorom zdravia sú sociálne kontakty človeka

s okolím, rodinou, priateľmi, kolegami, komunitou a pod. Pocit prepojenia s inými ľuďmi je
mimoriadne dôležitý pre fyzické a duševné zdravie. Početné zahraničné štúdie potvrdili, že
ľudia s obmedzenými alebo chýbajúcimi sociálnymi kontaktmi (samotári) mali v priebehu
života niekoľkonásobne vyššiu chorobnosť. Reprezentatívne prieskumy v USA zistili dvoj až trojnásobne vyššiu mieru úmrtnosti a až deväťročné rozdiely v dĺžke života medzi ľuďmi
s veľmi slabými a veľmi dobrými sociálnymi väzbami. Môžeme predpokladať, že u ľudí so
slabými kontaktmi s okolím dochádza často ku kumulácii negatívnych sociálnych faktorov,
ako sú nezamestnanosť, rodinné problémy a vylúčenie z kolektívu priateľov. Samovraždy,
alkoholizmus a duševné choroby sú podstatne častejšie u ľudí žijúcich osamelo.
K ďalším veľmi významným determinantom zdravia patria:

4. 9. 1 Telesná aktivita
Sociálne zmeny posledných desaťročí zmenili nielen diétne, ale aj pohybové návyky
najmä detí. Výsledkom je zvyšujúca sa prevalencia obezity, ktorá nastáva už v detskom veku,
čo má dopad na zdravý dospelý život. Od detstva sa uprednostňuje motorizovaný transport,
trávenie voľného času pasívnym spôsobom, čím sa redukuje čas vyhradený na fyzickú
aktivitu. Tieto okolnosti významne prispievajú k zníženému energetickému výdaju, a tak ku
vzniku a udržiavaniu nadhmotnosti a obezity. Pokles fyzickej aktivity je zaznamenaný hlavne
počas obdobia puberty, prevažne v skupine dievčat.
WHO vo svojich odporúčaniach uvádza vhodnosť denného cvičenia. Ak je dôsledne
zaradené do životného štýlu, prispieva k zlepšovaniu psychickej a fyziologickej kondície
človeka, a to dokonca i fajčiarov a obéznych ľudí.

4. 9. 2 Konzumácia alkoholických nápojov
Alkohol je u nás najčastejšie užívaná legálna návyková psychoaktívna látka. Jeho
konzumácia, v spoločnosti spravidla vysoko tolerovaná (zakomponovaná do mnohých
spoločenských rituálov), môže viesť k vývoju závislosti (psychickej a fyzickej) so zvýšeným
rizikom chorobnosti a úmrtnosti a spája sa so zvýšeným rizikom nehôd, úrazov, trestných
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činov, samovrážd i domáceho násilia. Pri striedmej konzumácii sa dá konzumovať dlhší čas
bez vážnejších ťažkostí či závislosti.
Nadmerná konzumácia (abúzus) alkoholických nápojov má významné negatívne
účinky na fyzické, psychické a sociálne zdravie jednotlivca, ale aj rodiny a celej spoločnosti.
Priame a nepriame dôsledky alkoholizmu sú rozsiahle a ekonomicky náročné a nie sú
sústredené len na menšiu časť identifikovaných alkoholikov, ale zasahujú celú populáciu.
Alkohol má toxické účinky predovšetkým na nervový systém, pečeň, srdce, nepriaznivo
ovplyvňuje činnosť obličiek, tráviaceho traktu, sexuálne, reprodukčné a duševné zdravie.
U alkoholikov sa častejšie vyskytujú nádorové ochorenia, degeneratívne zmeny mozgu,
hypertenzia, dožívajú sa kratšieho veku. Ženám so závislosťou sa rodia deti s fetálnym
alkoholovým syndrómom.
Podľa údajov WHO je alkohol zodpovedný za deväť percent všetkých ochorení
v Európe a za 40 – 60 % úmrtí v dôsledku úrazov. Veľmi dôležitý je aj podiel na trestnej
činnosti. Konzumácia alkoholu a s ním spojené poškodenia zdravia vrátane sociálnych
problémov sa stávajú bežnými medzi adolescentmi a mladými ľuďmi. V rozvinutých
krajinách je v priebehu posledných dvadsiatich rokov zaznamenaný pokles konzumácie
alkoholu, naopak, v rozvojových krajinách (vrátane krajín bývalého Sovietskeho zväzu) stúpa.
Slovensku patrí popredné miesto v spotrebe čistého alkoholu na osobu a rok. V roku 2000 to
bolo viac ako 14 l. Je tu známa vysoká spotreba destilátov. Na Slovensku stúpa počet žien
závislých od alkoholu. Počet liečených a závislých predstavuje len vrchol ľadovca. Skutočné
počty závislých od alkoholu sú nedostupné. V SR platí Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z.
o zneužívaní

alkoholických

nápojov

a o zriaďovaní

a prevádzke

protialkoholických

záchytných izieb v znení neskorších predpisov, v ktorom sú okrem definície alkoholického
nápoja uvedené aj obmedzujúce opatrenia, osobitné povinnosti osôb ako aj podmienky na
vyšetrenie alkoholu.

Pitie piva, vína a liehovín na Slovensku
V sledovanom období rokov 1996 – 2006 sa podľa údajov zo Štatistického úradu SR
z roku 2006 výrazne nezmenil trend konzumácie piva u dospelých. Pivo denne pije osem
percent dospelej populácie Slovenska, pričom príležitostne ho pije 40 % dospelých. Až 37 %
obyvateľov však pivo nepije vôbec. V oblasti konzumácie vína u dospelej populácie je trend
stabilizovaný, pričom nedochádza k znižovaniu výskytu konzumu vína. Víno pije najviac
respondentov, príležitostne až 69 %, vôbec nepije víno 24 % respondentov. V oblasti
56

konzumu tvrdého alkoholu nedošlo k výrazným zmenám. Za abstinentov od tvrdých
alkoholických nápojov považuje 33 % respondentov spomedzi dospelej populácie. Celkový
vývoj spotreby alkoholu na Slovensku je uvedený na obrázku č. 2.

Obrázok č. 2 Celkový vývoj spotreby alkoholu na Slovensku
Zdroj: Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020

4. 9. 3 Fajčenie
Fajčenie je jedným z najzávažnejších celosvetových zdravotníckych problémov
súčasnej doby. Žiaden iný tvor si takto dobrovoľne a cieľavedome nepoškodzuje svoje a ani
zdravie svojho potomstva. Odhaduje sa, že na svete fajčí cigarety približne miliarda ľudí.
V celosvetovom meradle zomrú v dôsledku užívania tabaku ročne 3 milióny osôb, čo je jedno
úmrtie každých desať sekúnd. Pri dnešnom stúpajúcom trende spotreby cigariet to bude za 2030 rokov už desať miliónov mŕtvych ročne, teda jeden mŕtvy každé tri sekundy. Súčasťou
dymu, ktorý vzniká pri horení tabaku je alkaloid nikotín, psychoaktívna látka spoločnosťou
tolerovaná a stále legálna droga. Závislosť na nikotíne, ktorá patrí medzi najčastejšie formy
závislostí, delíme na dva druhy: psychosociálna závislosť, teda závislosť od rituálov (fajčenie
pri káve, po jedle, fajčenie v určitom kolektíve, pozorovanie cigaretového dymu, manipulácia
rukami a pod.) je závislosťou na cigarete ako na predmete, nie na jej zložkách alebo účinkoch.
Druhou je fyzická závislosť, teda návyk organizmu na drogu (účinnú látku – nikotín), ktorá sa
u približne 85 % fajčiarov vyvinie do dvoch rokov.
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Nikotín je jediná legálna psychoaktívna látka, ktorá nemá žiadne pozitívne účinky na
zdravie a je najčastejšou príčinou smrti užívateľov.
Fajčenie je definované ako inhalovanie dymu vznikajúceho pri horení tabaku, ktoré
obsahujú cigarety, cigary či fajky. V súčasnosti je najvýznamnejšou preventabilnou príčinou
smrti na svete, zvyšuje riziko vzniku rakoviny, respiračných či kardiovaskulárnych chorôb,
žalúdočných vredov, Alzheimerovej choroby atď.
Svetová zdravotnícka organizácia definuje drogovú závislosť ako psychický, niekedy
aj fyzický stav vyvolaný zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou,
charakterizovaný zmenami správania a inými reakciami, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie brať
drogu stále alebo pravidelne pre jej psychické účinky a niekedy tiež preto, aby sa zabránilo
nepríjemnostiam, ktoré vyplývajú z jej chýbania. Tolerancia môže, ale nemusí byť prítomná a
osoba môže byť závislá na jednej alebo, v súčasnosti oveľa častejšie, na viacerých drogách.
Obrázok č. 3 znázorňuje počet respondentov, fajčiacich každý deň.

Obrázok č. 3 Populácia fajčiaca každý deň
Zdroj: Gerhardtová, 2009
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Tabakový dym a jeho následky na ľudský organizmus sú mnohostranné.
International Agency for Research on Cancer (ISRC) zaraďuje tabakový dym a bezdymové
tabakové výrobky („smokeless“) medzi dokázané karcinogény. Súčasťou dymu, ktorý vzniká
pri horení tabaku je alkaloid nikotín, psychoaktívna látka, spoločnosťou tolerovaná a stále
legálna droga.
Medzi najškodlivejšie látky v cigaretovom dyme patria nikotín, karcinogény, oxid uhoľnatý
a oxidanty. Cigaretový dym je dynamickým komplexom viac než 4000 chemických látok vo
forme častíc a plynov. Obsahuje látky farmakologicky aktívne, antigénne, cytotoxické,
mutagénne a karcinogénne. Tento dym je koncentrovaným aerosólom, v ktorom sú v plynnom
prostredí rozptýlené pevné a kvapalné častice.
Druhy dymu: hlavný prúd je dym z cigarety, zmes plynov, nekondenzovaných pár a
tekutých i pevných častíc, ktorý je fajčiarom aktívne vdychovaný do jeho pľúc. Približne 10
% tvoria jemne rozptýlené tekuté častice s veľkosťou 0,1 až 1 μg, ktoré prenikajú až do
najmenších bronchiolov v pľúcach. Najlepšie cigaretové filtre zachytávajú maximálne 50 až
60 % frakcie cigaretového dymu, ktorá obsahuje okrem iného karcinogén 3,4 benzpyrén.
Dýchacie cesty fajčiara inhalujúceho dym z cigarety zachytia 90 - 98 % tejto frakcie.
Vedľajší prúd je dym unikajúci z horiaceho konca cigarety medzi jednotlivými
ťahmi. Má odlišnú chemickú skladbu, pričom obsahuje potenciálne jedovaté plyny (oxid
uhoľnatý, amoniak, dimetylnitrózoamín, formaldehyd, kyanovodík a akroleín), a to vo
vyšších koncentráciách ako v hlavnom dyme. V prachovej fáze sa nachádza decht, nikotín,
benzén a benzo(a)pyrény.
Tabakový dym v prostredí (ETS - Environmental Tobacco Smoke) pozostáva
z vydychovaného dymu fajčiara už prefiltrovaného jeho pľúcami a z vedľajšieho prúdu
cigaretového dymu.
Aktívne fajčenie
Už začiatkom 80. rokov americkí vedci objavili v kostrách silných fajčiarov polónium
a rádium, rádioaktívne látky z cigaretového dymu.

Tabakizmus patrí medzi najsilnejšie

závislosti a je nielen zdravotným, ale aj sociálno-kultúrnym problémom. Spôsobuje
u fajčiarov predčasnú smrť následkom ochorení zapríčinenými účinkami dlhodobého
inhalovania cigaretového dymu. Fajčenie sa podieľa na vzniku 30 % nádorových ochorení
(najvýraznejší podiel na vzniku rakoviny pľúc a maternice) a v 75 % na chronických
pľúcnych ochoreniach (chronická bronchitída, chronická obštrukčná choroba pľúc a
emfyzém).
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Pasívne fajčenie
Odhaduje sa, že kvôli znečistenému ovzdušiu tabakovým dymom na pracovisku
zomrie ročne 200 000 pracujúcich. Pasívne fajčenie, teda vdychovanie ETS, respektíve
dýchanie tabakového dymu nefajčiarmi či nedobrovoľné fajčenie, spôsobuje rakovinu pľúc,
smrteľné i nesmrteľné infarkty myokardu, zápaly horných a dolných dýchacích ciest, zápaly
stredného ucha a mnohé iné.
ETS (Environmental Tobacco Smoke) obsahuje tisíce toxických látok. Akútne
pôsobenie sa prejaví podráždením slizníc očí a dýchacích ciest, bolesťami hlavy
a nepríjemným čuchovým vnemom. Cigaretový dym je škodlivejší ako výfukové plyny.
Fajčenie ohrozuje zdravie nevinnej spoločnosti, prestáva byť vecou samotného fajčiara,
stáva sa záležitosťou celého jeho okolia.
Reprodukčné zdravie a fajčenie
Jedným z faktorov, ktoré poškodzujú reprodukčné zdravie u mužov aj žien, je fajčenie,
ktoré je spojené s vyšším rizikom impotencie, s hormonálnymi poruchami, s poruchami vo
vývoji pohlavných buniek. Popisuje sa aj nižšia úspešnosť umelého oplodnenia a u žien skorší
nástup menopauzy (cca o 2 roky). U fajčiarok sa udáva 2-3 krát väčšia pravdepodobnosť
neplodnosti a riziko mimomaternicového tehotenstva. Fajčenie je rovnako spojené s vyšším
rizikom potratu a s nižšou pravdepodobnosťou narodenia živého dieťaťa na jeden cyklus.
Fajčenie počas gravidity môže vážne poškodzovať nielen zdravie fajčiarky, ale aj
zdravie jej zatiaľ nenarodeného dieťaťa. Známy je fetálny tabakový syndróm - symetrická
retardácia rastu plodu, ktorý je výsledkom teratogénneho pôsobenia škodlivých látok
z cigaretového dymu. Vystavenie plodu nikotínu pred narodením má za následok
nedostatočné dozretie nervového tkaniva dieťaťa počas tehotenstva a môže zvýšiť riziko
kardiorespiračného zlyhania pri akejkoľvek apnoickej pauze, na čom sa podieľajú rôzne
kardiálne, adrenálne a dýchacie mechanizmy spôsobené následkom účinkov nikotínu.
Nikotín a jeho metabolity sú dobre rozpustné v tukoch, a preto ľahko prechádzajú do
materského mlieka. Vysoké koncentrácie nikotínu v materskom mlieku negatívne pôsobia na
kardiovaskulárny, nervový systém a zvyšujú výskyt ekzému u dieťaťa. American Academy of
Pediatrics dojčenie fajčiacim matkám neodporúča. WHO odhaduje, že takmer 50 % všetkých
detí (700 miliónov) je exponovaných ETS, teda pasívne fajčí a to hlavne doma. Je absurdné,
že aj rodičia, ktorí sa tešia na svojho potomka, a ktorému sa snažia zabezpečiť život čo
najlepšie do najmenších detailov, mu fajčením zhoršujú kvalitu života a skracujú dĺžku jeho
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života. Relatívne riziko vzniku ochorení spojené s pasívnym fajčením vzhľadom na vybrané
prostredia, vyjadruje tabuľka č. 6.

Bronchogénny karcinóm
Ischemická choroba srdca
Cievna mozgová príhoda
Chronické nenádorové
ochorenie pľúc

Domácnosť

Pracovisko

1,24
1,30
1,45

1,24
1,20
1,45

Pohostinstvo, bar,
nočný podnik
1,73
1,61
2,25

1,25

1,25

1,76

Tabuľka č. 6 Relatívne riziko vzniku ochorení spojené s pasívnym fajčením
Zdroj: Britton, Godfrey, 2006

Fajčenie – nákazlivé ochorenie
Deti začínajú experimentovať s fajčením najmä následkom faktu, že sa s daným
modelom správania už stretli: fajčili ich rodičia, známi, neznámi, priatelia, populárne
osobnosti, idoly, herci vo filmoch. V tomto prípade je primárnou prevenciou to, čo zamýšľa
WHO, teda „smoke-free world“ – aby cigarety úplne vymizli z nášho prostredia, respektíve,
v prvom kroku, aby vymizli z verejných priestranstiev. Postupne by WHO chcela zaradiť
tabak medzi ilegálne drogy. V súčasnosti vie väčšina detí (až 75 %) o cigaretách ešte pred
dosiahnutím piateho roku života a to bez ohľadu na to, či sa s fajčením stretli doma. Závislosť
u mladistvých fajčiarov vzniká oveľa rýchlejšie ako u dospelých. Zároveň začiatok fajčenia
v dospelosti je skôr výnimočný. Najmä adolescenti sú kľúčovou cieľovou skupinou
tabakového priemyslu. Ešte významnejší je fakt, že na základe viacerých štúdií predstavuje
užívanie tabaku vstupnú drogu k budúcemu užívaniu alkoholu a ostatných návykových látok.
Pravidelné, ale aj nepravidelné fajčenie detí a mládeže je spojené so zvýšeným rizikom
užívania alkoholu a drog.
Fajčenie a ekonomika
Z hospodárskeho hľadiska je možné vyčísliť nepriaznivý vplyv fajčenia na spoločnosť
vo forme nákladov na liečbu a predčasnú invaliditu fajčiarov, cenu za znečistené prostredie,
zdravotné následky pasívneho fajčenia, rovnako ako dlhšie obdobie pracovnej neschopnosti
fajčiarov a ich zníženú produktivitu práce. Tieto vysoko prevyšujú zisky štátov zo spotrebnej
dane z predaja tabakových výrobkov a platia za nich všetci, aj nefajčiari. Preto každé jedno
skoncovanie so závislosťou na tabaku je prospešné nielen pre zdravie daného jedinca, ale aj
pre zdravie celej spoločnosti.
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Fajčenie a ochrana spoločnosti
Fajčenie

patrí

medzi

hlavné

rizikové

faktory civilizačných

(neinfekčných,

chronických) ochorení. Preto Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) spolu so svojimi
192 členskými krajinami prijala v máji 2003 Rámcovú dohodu o kontrole tabaku (Framework
Convention on Tobacco Control), ktorý je prvým medzinárodným právnym nástrojom,
slúžiacim na obmedzenie šírenia tabaku a tabakových výrobkov vo svete. Do júna 2010
ratifikovalo dohodu 168 krajín. Ochrana pred pasívnym fajčením je dôležitá najmä preto, lebo
neexistuje bezpečná koncentrácia tabakového dymu v životnom prostredí.
Kontrola tabaku z pohľadu právnej regulácie predstavuje súhrn pravidiel, ktoré majú
za úlohu účinne znižovať vplyv tabaku na každodenný život. Zo širšieho hľadiska možno
kontrole tabaku prisúdiť aj podiel na ochrane práv nefajčiarov, ovplyvňovanie vznikajúcich
dopadov na zdravie obyvateľstva a kvality ich života, či stanovenie striktných pravidiel,
ktorými možno tabak a tabakové výrobky propagovať. V súčasnosti už existuje dostatok
vedeckých

poznatkov

o škodlivosti

fajčenia.

Najdôležitejšou

úlohou

je

docieliť

implementovanie poznatkov do praxe a očakávať pozitívne výsledky v oblasti verejného
zdravia. Je to však proces, v ktorom sa prihliada na nálady a postoje obyvateľstva a politikov.
V podmienkach Slovenskej republiky je kontrola tabaku upravená legislatívne:
Ústava SR č. 460/1992 Z. z. (Čl. 40 – Každý má právo na ochranu zdravia),
Zákon NR SR č. 355/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch v znení neskorších predpisov,
Vyhláška č. 212/2012 MPRV Z. z., ktorou sa upravujú tabakové výrobky.
Z hľadiska posudzovania jednotlivých právnych noriem v danej problematike je dôležitý
najmä rozsah, akým daná právna norma reguluje objektívne skutočnosti. Z tohto hľadiska
môžeme za východiskový považovať Zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
v znení neskorších predpisov (Zákon NR SR č. 87/2009 a č.142/2013 Z. z.).
I varovné informácie o nebezpečenstve užívania tabaku na baleniach tabakových
výrobkov patria medzi účinné preventívne prostriedky. Legislatívne je určená veľkosť
nápisov na obaloch cigariet, ich formát, umiestnenie a samotný text, ktorý sa má obmieňať.
Vymizli zavádzajúce označenia „light“ a pod., keďže takzvané „ľahké“ cigarety sú rovnako
škodlivé ako ostatné tabakové výrobky. Rezervy ostávajú najmä z hľadiska ochrany zdravia
detí a mládeže, ktoré boli aspoň čiastočne naplnené neskoršími zákonmi.
Novela zákona NR SR 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov - Zákon NR SR č.
124/2013 Z. z., upravuje najmä miesta so zákazom fajčiť (zariadenia spoločného stravovania,
v ktorých sa poskytujú stravovacie služby spojené s podávaním pokrmov a nápojov bez
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ohľadu na to, či sa tu pokrmy aj pripravujú alebo nie; verejné letiská; vozidlá osobnej
dopravy; zdravotnícke zariadenia; vzdelávacie zariadenia; študentské domovy; zariadenia
sociálnych služieb a pod.) a ďalej upravuje možnosti zriaďovania vyhradených fajčiarní
(stavebne oddelených miest, pričom pre nefajčiarov je z objektu vyhradená plocha aspoň 50
%, a to plocha umiestnená pri vstupe do zariadenia). Táto novela predstavuje jeden
z kľúčových prvkov preventívnych programov u detí a adolescentov, keď umožnila vytvoriť
nefajčiarske prostredie na školách. Deti a adolescenti sú najvýznamnejšou cieľovou
populáciou pre primárnu prevenciu užívania tabaku, teda pre zabránenie vzniku fajčiarskeho
návyku.
Zákon NR SR č. 355/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch v znení neskorších
predpisov upresňuje požiadavky na výrobu tabakových výrobkov, požiadavky pri ich
umiestňovaní na trh (definované sú presne balenia, označenia, uskladňovanie a preprava
výrobkov) a rovnako stanovuje kontrolné orgány. Zákon slúži na zabezpečenie kvality
tabakových výrobkov a na umožnenie zisťovania ich pôvodu. Kontrolnými orgánmi sú Štátna
veterinárna a potravinová správa SR a Ministerstvo poľnohospodárstva SR, ktoré sú v prípade
porušenia oprávnené uložiť pokutu. Vyhláška č. 212/2012, ktorou sa upravujú tabakové
výrobky, prísne vymedzuje povolené suroviny, prídavné a iné látky, ktoré sa smú použiť pri
výrobe tabakových výrobkov.
Slovenská legislatíva pozná aj ďalšie právne normy, v ktorých sa určujú pravidlá
a spôsob nakladania s tabakom a tabakovými výrobkami. V tomto prípade však zohráva
dôležitú úlohu prevencia, ktorá je účinným a preferovaným nástrojom. Problematika tabaku je
tiež súčasťou niekoľkých vládnych dokumentov a programov: Koncepcia Štátnej politiky
zdravia SR zo dňa 9.1.2008, ktorú nahradil Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky
2014 až 2030, Národný program podpory zdravia aktualizovaný v roku 2011 a Národný
akčný plán na kontrolu tabaku na roky 2012 - 2014.
Hlavným cieľom aktualizovaného Národného programu podpory zdravia ostáva
dlhodobé zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky – elimináciou
výskytu porúch zdravia, ktoré znižujú kvalitu života a ohrozujú človeka predčasnou smrťou.
Prioritne je zameraný na ovplyvňovanie determinantov zdravia, znižovanie rizikových
faktorov vyskytujúcich sa u obyvateľstva a na zvyšovanie zainteresovanosti jednotlivých
zložiek spoločnosti. Člení sa na dve oblasti, z ktorých prvou je: „Preventívne opatrenia
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zamerané na znižovanie výskytu chronických neinfekčných ochorení“, kde hlavným cieľom
je znižovať výskyt rizikových faktorov, ktoré priamo súvisia so životným štýlom jednotlivca:
– výživa a stravovacie zvyklosti,
– fyzická inaktivita,
– tabak, alkohol a drogy,
– zdravé pracovné a životné podmienky (pracovné a životné prostredie).
Druhou oblasťou sú špecifické opatrenia zamerané na najčastejšie vyskytujúce sa chronické
neinfekčné ochorenia (kardiovaskulárne a vybrané nádorové ochorenia, diabetes mellitus).
Cieľom Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na roky 2012 - 2014 bolo zlepšiť
podmienky v oblasti:
– prevencie fajčenia na základných, stredných a vysokých školách, v zdravotníckych
zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb,
– kontroly fajčenia na verejných miestach,
– kontroly obsahu a zloženia tabakových výrobkov,
– poradenstva na odvykanie od fajčenia najmä prostredníctvom rozšírenia siete poradní
na odvykanie od fajčenia na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a na
vysokých školách,
– edukácie v školách a školských zariadeniach so zameraním na vydanie metodických
príručiek a postupov pre pedagógov, rodičov a deti,
– výskumu o efektívnosti preventívnych opatrení s cieľom vyhodnotenia efektívnosti
použitých prístupov a vynaložených finančných prostriedkov. Výskum by sa týkal
najmä legislatívnych opatrení na ochranu nefajčiarov, ktoré boli prijaté v minulosti
a ktorých efekt sa dá hodnotiť formou prieskumov verejnej mienky.
Z dôvodu zabezpečenia komplexnosti v prístupe je pri plnení stanovených úloh
potrebný multirezortný prístup, výmena informácií a zhodnotenie programu v roku 2015.
Národný akčný plán na kontrolu tabaku na roky 2012 - 2014 obsahuje úlohy pre jednotlivé
rezorty, obsah a popis aktivít a termíny na ich realizáciu.
Jednou z hlavných povinností štátu je chrániť zdravie svojich obyvateľov. Je to nielen
morálne a etické, ale v konečnom dôsledku vysoko ekonomické a pre vývoj štátu
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a spokojnosť jeho občanov nevyhnutné. Fajčenie na Slovensku má vzostupnú tendenciu,
fajčia čoraz mladší, viac dievčat ako chlapcov.
4. 9. 4 Drogy a drogová závislosť
Definícia pojmu droga uvádza, že je to akákoľvek látka, ktorá po vstupe do živého
organizmu je schopná pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií, pôsobí priamo alebo nepriamo
na centrálny nervový systém a môže mať aj priznané postavenie lieku. Drogy teda tvoria
skutočne rôznorodú skupinu omamných (s účinkami tlmivými) a psychotropných (s účinkami
stimulačnými, psychogénnymi a halucinogénnymi) látok, ktorých užívanie vedie k rozvoju
psychickej a fyzickej závislosti. Samotná drogová závislosť ako stav periodicky sa opakujúcej
alebo chronickej intoxikácie jedinca predstavuje závažný spoločenský, medicínsky
a ekonomický problém. Drogy je možné podľa pôvodu rozdeliť na prírodné, polosyntetické
a syntetické, pričom v súčasnosti prevláda užívanie práve syntetických látok zo skupiny
nelegálnych drog. Spôsoby vstupu omamných a psychotropných látok do ľudského
organizmu sú rôzne - fajčením, injekčne (intravenózne, subkutánne), požitím či vdychovaním
do nosa. Napriek niektorým konštantným a špecifickým príznakom ovplyvnenia drogou,
existuje značná variabilita v účinkoch u konkrétnych jedincov, pričom významnú úlohu
zohráva ja individuálna predispozícia k závislosti od drogy. Zdravotné a spoločenské
následky užívania tohto typu látok sú nadmieru deštruktívne v oblasti psychickej a fyzickej strata hmotnosti, únavnosť, poruchy spánku, abscesy, zápaly, halucinácie a vidiny, agresivita
alebo útlm, depresia, poruchy vedomia a pamäťových funkcií, zhoršovanie rozumových
funkcií, paranoidné myšlienky, postupná devastácia organizmu, intoxikácia, toxické
poškodenie mozgu, k smrti môže viesť opuch mozgu a pľúc s následným zastavením
dýchania. Najčastejšou skupinou užívateľov sú mladí ľudia, ktorí sú asi najviac vystavení
prostrediu, v ktorom je čím ďalej tým širšia ponuka rôznych návykových látok. Napriek
represívnym reštrikciám a zdravotníckym výstrahám špecifická časť mládeže pôsobením
rôznych príčin vyskúša buď už etablované, alebo nové syntetické návykové látky. Z nich po
odpadnutí experimentátorov a zvedavcov sa postupom času vyčlenia podskupiny rekreačných,
potom problémových užívateľov a nakoniec dosť malá podskupina závislých osôb. Podľa
štatistických údajov približne každý tretí mladý Európan skúsil nedovolenú drogu a najmenej
jeden človek zomrie každú hodinu v dôsledku predávkovania drogami. Neustále sa meniace
vzory ponuky a dopytu si zároveň vyžadujú trvalé monitorovanie a dynamickú odozvu. Na
tomto základe a pod hrozbou narastajúceho drogového problému bolo v roku 1993 zriadené
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Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), ktoré bolo
slávnostne otvorené v roku 1995 v Lisabone. Úlohou EMCDDA je poskytovať prehľad o
európskej drogovej problematike a spoľahlivé dôkazy na podporu diskusie o drogách. Na
základe harmonizovaného zberu údajov vnútroštátnych monitorovacích centier jednotlivých
krajín EÚ z rôznych zariadení, ktoré sa podieľajú na liečbe, laboratórnych analýzach,
prevencii, ponúka dáta potrebné na vypracovanie kvalifikovaných právnych predpisov a
stratégií týkajúcich sa drog. Do monitorovacieho centra na Slovensku okrem iného poskytujú
údaje o úmrtiach v súvisiacich s užívaním drog aj Súdnolekárske a patologicko-anatomické
pracoviská Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Centrum takisto
pomáha odborníkom a ľuďom z praxe, ktorí pracujú v tejto oblasti, identifikovať osvedčené
postupy a nové oblasti výskumu. Z výsledkov EMCDDA vyplýva, že najrozšírenejšou drogou
v Európe je marihuana s účinnou látkou (delta-9-tetreahydrokanabinol), ktorá je v niektorých
Európskych krajinách aj zlegalizovaná. V súčasnosti však okrem známych látok, ktoré je
možné použitím vhodných laboratórnych metód stanoviť, predstavujú obrovský problém nové
nelegálne syntetické drogy prevažne zo skupiny tzv. designer drugs. Mnohé z týchto látok
boli identifikované v kúpeľových soliach predávaných internetovým predajom, pričom ich
nebezpečenstvo spočíva aj v možnom sebapoškodzovaní jedinca v čase ovplyvnenia, napr.
charakteru amputácií končatín. Slovenská legislatíva síce upravuje zaobchádzanie s drogami
v Zákone NR SR č. 139/1998 Z. z. o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch
v znení neskorších predpisov, v ktorom je uvedený zoznam kontrolovaných látok, avšak
neustála produkcia nových nelegálnych drog s pozmenenou chemickou štruktúrou predstavuje
vážny problém nielen čo sa týka záchytu a laboratórneho dôkazu, ale aj zistenia prejavov
a vedľajších účinkov ich užívania. Úspešnosť toxikologickej analýzy spočíva aj v tom, aký
biologický materiál je odobratý, pričom najčastejším materiálom je krv, moč, vlasy či smolka
v prípade novonarodeného dieťaťa.
V našich podmienkach veľký problém predstavuje užívanie rôznych bežne dostupných
prchavých látok charakteru organických rozpúšťadiel ako sú rôzne riedidlá, čistidlá,
odmasťovače či lepidlá. Tieto látky majú priamy toxický účinok na nervové bunky
a myelínové pošvy v CNS. Aplikujú sa dýchacími cestami tzv. inhalačné drogy („sniffing“ –
čuchanie), avšak nezriedka dochádza aj k ich vypitiu, čo v niektorých prípadoch môže viesť aj
k smrti jedinca. Medzi najčastejších užívateľov patrí populácia s nižším socioekonomickým
štandardom.
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Aktivity, ktoré majú zlepšiť súčasný stav je podľa ÚVZ SR realizovanie
preventívnych opatrení, ktoré znižujú možnosť vzniku závislostí a iných závažných
poškodení v dôsledku pitia alkoholu, fajčenia a užívania drog:
– zefektívnenie komunikácie všeobecných lekárov aj všetkých zdravotníckych
pracovníkov, vrátane pracovníkov poradenských centier ochrany a podpory zdravia
o problémoch súvisiacich s alkoholom a fajčením - zvýšenie motivácie občanov
k zmene správania v pití alkoholických nápojov a k fajčeniu,
– meniť zdravotné uvedomenie, postoje a sociálne stereotypy s akceptáciou slobodného
práva človeka vybrať si nepitie alkoholických nápojov a nefajčenie,
– zavedenie sociálneho marketingu v oblasti podpory nefajčenia a obmedzenia
nadmerného užívania alkoholických nápojov,
– navrhovanie právnych úprav s cieľom zlepšenia ochrany nefajčiarov a podpory
nefajčenia a obmedzenia nadmernej konzumácie alkoholických nápojov na verejných
miestach,
– rozširovanie siete poradenských zariadení na odvykanie od fajčenia,
– tvorba edukačných materiálov pre rodičov, pedagógov a zdravotníckych pracovníkov
týkajúcich sa problematiky fajčenia, nadmerného užívania alkoholických nápojov
a drog,
– intenzívne využitie mienkotvorných médií a všeobecne rešpektovaných osôb (aj
bulvár a tzv. celebrity) na propagáciu života bez cigariet, alkoholických nápojov a
drog – nefajčiť je moderné „in“ s dôrazom na cieľovou skupinou akceptovateľné
dôvody (financie, smrad, žlté zuby, impotencia, vrásky, sexuálna príťažlivosť),
– podporovanie preventívnych programov zameraných na škodlivosť fajčenia, užívania
alkoholu a drog, podporovanie preventívnych programov zameraných na zmysluplné
využívanie voľného času v spolupráci s MŠVVaŠ SR,
– podporovanie celosvetovej súťaže „Quit and win“ v Slovenskej republike zameranej
na obyvateľov, ktorí chcú prestať s fajčením.
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5

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky
Stratégia bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky zo 7. septembra 1993

číslo 619 a uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 18. novembra 1993 číslo 339.
Orientácia a priority štátnej environmentálnej politiky
V uznesení vlády Slovenskej republiky č. 718/1992 k informácii o priebehu a
výsledkoch Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji bolo ministrovi životného
prostredia uložené analyzovať výsledky konferencie a princípy prijatých dokumentov
aplikovať v environmentálnej politike vlády Slovenskej republiky; ministrom a vedúcim
ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR využiť výsledky konferencie a zapracovať
ich do environmentálnych programov nimi riadených rezortov. V intenciách dokumentov z
konferencie, zameraných najmä na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja, sa začala
pripravovať stratégia štátnej environmentálnej politiky. V súlade s nimi boli formulované
Aktualizované úlohy Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky po vzniku
samostatnej Slovenskej republiky, ku ktorým v uznesení č. 202/1993 Národná rada SR
odporučila vláde Slovenskej republiky predložiť do 30. júna 1993 zásady environmentálnej
politiky.
Návrh prvej slovenskej Stratégie, zásad a priorít štátnej environmentálnej politiky
schválila vláda SR 7. septembra 1993 uznesením č. 619 a Národná rada Slovenskej republiky
všetkými hlasmi 18. novembra 1993 uznesením č. 339. Stratégia vychádza zo zhodnotenia
súčasnej environmentálnej situácie v Slovenskej republike a vo svete.
Vnútorné podmienky boli zamerané na sledovanie zhoršeného stavu životného
prostredia SR a jeho nežiaduci vplyv, najmä na vek a zdravie ľudí, ako výsledku; rozsiahleho
znečisťovania zložiek prírody a vnášania cudzorodých látok do potravinového reťazca;
dlhodobej a pretrvávajúcej exploatácie prírodných zdrojov a hromadenia nevyužitých
odpadov a nedomyslených zásahov do krajiny a ekosystémov v nej.
Vonkajšími podmienkami sa chápe stav životného prostredia v Európe i v
globálnom meradle, vývoj starostlivosti o životné prostredie v okolitých štátoch, na úrovni
európskych i svetových integračných zoskupení, hlavne v rámci OSN a Európskej únie.
Schválená Stratégia environmentálnej politiky SR sa opiera o dokumenty
Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji (Rio de Janeiro, 1992), osobitne Agendu 21.
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Ďalej vychádza z Environmentálneho akčného programu pre Strednú a Východnú Európu
(Luzern 1993) a Stratégie trvale udržateľného života, vypracovanej IUCN. Rešpektuje a
uplatňuje pritom záväzky vyplývajúce pre SR z medzinárodných dohovorov s
environmentálnym zameraním, ako aj z dohôd širšieho zamerania, ku ktorým pristúpila. Ide
napríklad o Listinu základných práv a slobôd (čl. 35), premietnutú aj do Ústavy SR alebo
Európsku dohodu o pridružení SR k Európskej únii (čl. 81). Stratégia štátnej
environmentálnej politiky pritom nenahrádza Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja v
Slovenskej republike, ktorá by mala vzniknúť previazaním a zosúladením troch stratégií hospodárskej, sociálnej a environmentálnej; teda troch zastrešujúcich a prierezových odvetví
určujúcich úroveň a spôsob života v každom štáte.
Podľa Stratégie štátnej environmentálnej politiky rozvoj starostlivosti o životné
prostredie v SR, ako neoddeliteľnej súčasti celkového rozvoja spoločnosti, jej ekonomických
a sociálnych potrieb, závisí od:
a) predchádzania vzniku hlavných príčin poškodzovania životného prostredia,
b) odstraňovania príčin a negatívnych dôsledkov poškodzovania životného prostredia.
Predchádzanie vzniku hlavných príčin, ako aj odstraňovanie týchto príčin
a negatívnych dôsledkov poškodzovania životného prostredia sa predovšetkým viaže na:
• začatie reštrukturalizácie podnikov s energeticky a surovinovo náročnou výrobou a zmenu
výrobných programov podnikov, ktoré sa vyznačujú výraznou environmentálnou
zadĺženosťou, značnou alebo úplnou platobnou neschopnosťou, smerujúcich k likvidácii, na
podniky s environmentálne vyhovujúcou výrobou, vyšším podielom spracovania
a finalizácie, výraznejším zhodnotením práce a schopnosti ľudí;
• vytvorenie podmienok aj u prosperujúcich podnikov a v komunálnej sfére na zníženie
produkcie odpadov, na ich spracúvanie a zneškodňovanie, ďalej na úsporu energie a surovín,
minimalizovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie, najmä na neznečisťovanie
ovzdušia, vody a pôdy;
• rozvoj výroby a služieb zameraných na starostlivosť o životné prostredie, zvýšenie podielu
na nej malými a strednými podnikateľskými subjektmi, podnikmi postihnutými konverziou
zbrojného priemyslu, ale aj obcami, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami;
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• napojenie SR na nové svetové zdroje surovín a energie, zavedenie opatrení na ich úsporu
a na budovanie zariadení na výrobu elektrickej energie a tepla z environmentálne
vyhovujúcejších a netradičných energetických zdrojov, (v súčasnosti doplnkový význam);
• pomoc zaostalým, nezamestnanosťou výrazne postihnutým regiónom a mestám v riešení
problémov ich životného prostredia, vrátane zastavenia devastačných procesov, okrem toho
osobitne deviatim ohrozeným oblastiam s výrazne narušeným prostredím;
• zmodernizovanie dopravy, zníženie jej negatívnych vplyvov na životné prostredie alebo
odľahčením niektorých zaťažených komunikácií;
• riešenie recyklácie obalov, zavádzanie energeticky a surovinovo nenáročných spotrebičov,
povinné označovanie škodlivosti výrobkov a uhrádzanie nákladov spojených s ich
likvidáciou (tieto náklady nemá znášať spotrebiteľ), označovanie environmentálnej
vhodnosti výrobkov;
• uplatňovanie zvýšenej ochrany a racionálneho využívania prírodných zdrojov a ekologicky
stabilných území, kontrola používania zdraviu škodlivých látok najhoršie vplývajúcich na
vek a zdravie ľudí (systém environmentálnej bezpečnosti a environmentálnej starostlivosti);
• dotvorenie a implementovanie sústavy environmentálneho práva, ekonomických nástrojov
a organizačných štruktúr na všetkých úrovniach, ktoré by prispeli k predchádzaniu
poškodenia a zlepšeniu životného prostredia, k ochrane prírody, krajiny a kultúrnych
pamiatok, k podpore biologickej rôznorodosti a k územnému systému ekologickej stability;
• uplatnenie územného plánovania ako základného nástroja ochrany a tvorby životného
prostredia a optimalizácie priestorových štruktúr krajiny;
• zabezpečenie stavebného poriadku, ktorý by garantoval environmentálnu bezpečnosť
a vhodnosť stavieb, postupnú elimináciu environmentálne nebezpečných a nevhodných
stavieb;
• zavedenie formálnej i neformálnej environmentálnej výchovy a vzdelávania s cieľom zvýšiť
environmentálne vedomie obyvateľstva na všetkých úrovniach všetkých vekových skupín;
• dobudovanie sústavy čistiarní odpadových vôd a kanalizačných sietí, vyhovujúcich spaľovní
a zariadení na zachytávanie emisií vo výrobnej a komunálnej sfére z finančných zdrojov
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regiónov s podporou štátu len tam, kde hrozí havarijný stav, riešia sa environmentálne
problémy celoslovenského významu alebo vybraných regiónov s mimoriadne zlou situáciou;
• vybudovanie zariadení na triedenie, recykláciu a zneškodňovanie odpadov, osobitne
nebezpečných odpadov a rádioaktívnych odpadov z jadrovoenergetického komplexu
a z neelektrárenských prevádzok v priemysle a zdravotníctve;
• zabezpečenie dostatku pitnej a technickej vody v 16 oblastiach s deficitom vody,
eliminovanie hlavných zdrojov znečisťovania vôd v nich, celkove zachytávanie
a spomaľovanie odtoku vôd zo „Strechy Európy", zlepšenie ich kvality a využitia;
• revitalizovanie mestskej a vidieckej krajiny, najmä jej oživenie tam, kde už boli eliminované
zdroje a faktory poškodzujúce životné prostredie.
Zhruba na základe takejto orientácie stratégie štátnej environmentálnej politiky bolo
formulovaných jej 70 krátkodobých cieľov do roku 1996, ďalej 59 strednodobých cieľov do
rokov 2000 až 2010 a 33 všeobecných a parciálnych dlhodobých cieľov do roku 2030 i dlhšie.
Krátkodobé ciele sa zameriavajú na vytvorenie a zavedenie systémov a opatrení
umožňujúcich realizáciu strednodobých cieľov a na eliminovanie rizík bezprostredne
ohrozujúcich zdravie ľudí. Strednodobé ciele sa orientujú na spomalenie degradačných
procesov a zastavenie nepriaznivých dopadov poškodeného životného prostredia na zdravie
ľudí, odvrátenie činností, ktoré by zvýšili jeho zaťaženosť oproti súčasnému stavu. Dlhodobé
ciele vedú k zásadným pozitívnym zmenám v celom životnom prostredí a k dosiahnutiu trvale
udržateľného rozvoja.
Stratégiu určuje nasledovných 5 odvetvovo orientovaných priorít na celé obdobie
jej platnosti:
I. ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a globálna environmentálna bezpečnosť,
II. zabezpečenie dostatku pitnej vody a zníženie znečistenia ostatných vôd pod prípustnú
mieru,
III. ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných
výrobkov,
IV. minimalizácia vzniku, využívanie a správne zneškodňovanie odpadov,
V. zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov
a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.
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Priority sú porovnateľné s prioritami štátov, s ktorými má Slovenská republika
najdlhšie hranice, teda s piatimi prioritami environmentálnej politiky v Maďarsku a v Poľsku,
kde sa priority členia na dlhodobé až krátkodobé a stotožňujú so strategickými až
krátkodobými cieľmi. Vo vyspelých krajinách sa určuje maximálne 5 až 7 priorít (napr.
Kanada – orientácia na čistotu ovzdušia, vôd, krajiny, globálnej environmentálnej
bezpečnosti).
Zásady štátnej environmentálnej politiky
Realizáciu

Stratégie

štátnej

environmentálnej

politiky

súhrnne

podmieňuje

uplatňovanie a dodržiavanie týchto desať zásad štátnej environmentálnej politiky, ktoré by
mali tvoriť základ aj environmentálnej výchovy:
1. preferovanie preventívnych opatrení nad nápravnými, prenesenie ťažiska z odstraňovania
následkov poškodzovania životného prostredia na odstraňovanie jeho príčin, čo si vyžiada
zmenu prístupov vo všetkých odvetviach i zaužívaného spôsobu života spoločnosti;
2. uplatňovanie štátnej environmentálnej politiky vo všetkých odvetviach hospodárstva
i v zainteresovanej terciálnej sfére a zavedenie starostlivosti o životné prostredie ako
samozrejmej súčasti ich koncepcií, postupov a opatrení; štátna environmentálna politika má
prierezový charakter a nemôže ostať úlohou jedného rezortu;
3. chápanie riešenia environmentálnych problémov ako riešenia ekonomických problémov
spoločnosti; stav životného prostredia je odrazom ekonomiky a opačne;
4. uvedomenie, že zodpovednosť voči budúcim generáciám za životné prostredie nesie
terajšia spoločnosť a neprenášanie zodpovednosti za nepriaznivý stav životného prostredia
a jeho nežiaduce vplyvy len na predchádzajúce generácie; nie je len dedičstvom z dávnej
alebo nedávnej minulosti, ale i prejavom súčasnosti;
5. riešenie problémov životného prostredia komplexne pri systémovom odstraňovaní
synergického pôsobenia vzniknutých i vznikajúcich znečisťujúcich látok a ostatných
negatívnych faktorov; napriek potrebám parciálneho riešenia problémov životného prostredia
uvedomenie si ich prepojenia a závislosti v priestore a v čase, ich miesta v mozaike
vytvárajúcej celkový obraz životného prostredia Slovenskej republiky;
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6. uhrádzanie výdavkov spojených s odstraňovaním znečistenia alebo poškodenia životného
prostredia jeho znečisťovateľom alebo poškodzovateľom;
7. pri zásahoch do životného prostredia posudzovanie ich vplyvov a dopadov na zdravie ľudí,
krajinu, zložky životného prostredia a ohrozenosť organizmov, zvažovanie neoceniteľnosti
hodnôt prírodného a kultúrneho dedičstva a jeho nenahraditeľnosti, vyčerpateľnosti
neobnoviteľných

a

racionálnejšieho

využívania

obnoviteľných

prírodných

zdrojov;

momentálny zisk nesmie viesť k niekoľkonásobne vyšším výdavkom v blízkej budúcnosti
alebo k nenávratným stratám;
8. považovanie starostlivosti o životné prostredie za jednu zo základných podmienok
zastavenia nepriaznivého trendu vývoja zdravotného stavu obyvateľstva; dôslednou
prevenciou znižovanie nárokov na terapiu;
9. zavedenie prístupu k lesom ako k hlavnému ekostabilizačnému faktoru v krajine a k pôde
ako k zložke životného prostredia, podmieňujúcej biologickú rôznorodosť, výživu
a existenciu života; presunutie ťažiska z ochrany výmery pôdneho fondu na ochranu kvality
pôdy a lesa, produkčnú funkciu pôdy a lesa chápať ako súčasť ich environmentálnej funkcie;
10. uplatnenie úcty k životu, ku všetkým jeho formám a ku všetkým prírodným a kultúrnym
hodnotám; ani vlastnícke právo neoprávňuje vlastníka na poškodzovanie, ničenie,
znečisťovanie životného prostredia nad mieru ustanovenú zákonmi, po stáročia nemalo
a nemôže mať prioritu pred verejným právom (životné prostredie jednotlivca je súčasťou
životného prostredia všetkých).
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6

Koncepcia štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky
Zdravie je kľúčovým faktorom rozvoja spoločnosti. Štátna politika zdravia je politikou

pre zdravie a každá vláda musí považovať zdravie a rovnosť v zdraví (nielen v poskytovaní a
dostupnosti zdravotnej starostlivosti)za základné práva každého občana, pre plnohodnotný
život. Zachovanie a zlepšovanie zdravia je najlepšou investíciou pre silnú ekonomiku a
spokojnú spoločnosť. Štátna politika zdravia je strategickou rozvojovou politikou spoločnosti
(podobne ako napríklad hospodárska politika a pod.), ktorá formuluje dlhodobé i krátkodobé
ciele, stratégie a priority štátu zamerané na starostlivosť o zdravie, jeho podporu, ochranu,
rozvoj a prinavrátenie.

6. 1 Politika zdravia v európskom regióne
Otázka zdravia nadobúda čoraz väčší význam na európskej i celosvetovej úrovni. Trvalá
udržateľnosť dobrého zdravia a zlepšenie kvality života je hlavným cieľom nielen Európskej
únie, ale aj organizácií, ktoré sa svojou politikou a aktivitami zapájajú do procesov na
zlepšenie verejného zdravia, prevencie ochorení a určovaní zdrojov ohrozenia zdravia.
Stratégia zdravia Európskej únie sa zameriava najmä na posilnenie spolupráce a koordinácie,
podporu výmeny informácií založených na dôkazoch a pomoc pri vnútroštátnom rozhodovaní,
tiež na epidemiologické sledovanie a kontrolu prenosných ochorení. Ďalšími cieľmi sú
zaistenie bezpečnosti pacienta a kvality zdravotnej starostlivosti, uľahčenie poskytovania
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ako aj mobility zdravotníckeho personálu a pacientov.
Dominantnými cieľmi viacerých programov Európskej únie sú najmä podpora zdravia,
prevencia ochorení (napr. Program verejného zdravia), zlepšovanie životných podmienok a
kvality zdravotníckych služieb, zabezpečenie prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti
pre všetkých občanov a zvyšovanie zdravotného uvedomenia.
Druhou veľmi významnou medzivládnou a nadnárodnou organizáciou pôsobiacou v
európskom priestore je Svetová zdravotnícka organizácia (SZO). Stratégie Svetovej
zdravotníckej organizácie sa zameriavajú práve na oblasť podpory zdravia a prevenciu
ochorení, zníženie chorobnosti, úmrtnosti a záťaže ľudí ochoreniami (najmä chronickými a
neprenosnými). Stratégie taktiež akceptujú otázky rovnosti v zdraví najmä so zreteľom na
chudobné a marginalizované skupiny obyvateľstva, na podporu zdravého životného štýlu a
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redukcii rizikových faktorov. Dôležitý je i rozvoj zdravotníckych systémov, ktoré zabezpečia
rovnakú dostupnosť zdravotníckych služieb pre všetkých, reagujú na meniace sa potreby ľudí,
sú efektívne a trvalo udržateľné (nie len finančne únosné pre poskytovateľov a pre pacientov).
Rozvoj systémov zdravotníctva znamená aj vytváranie inštitucionálneho rámca pre
zdravotníctvo, ktorý zahŕňa ekonomický, sociálny a environmentálny rozmer.
Zdravotná politika Európskeho spoločenstva, vrátane všetkých jej členov, sa riadi
dokumentom prijatým SZO na 51. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 1998
Zdravie pre všetkých v 21. storočí. V preambule dokumentu je deklarované právo na život
ako jedno zo základných ľudských práv a zlepšovanie zdravia a pohody ľudí má byť
konečným cieľom sociálneho a ekonomického vývoja.
Členské štáty sa v dokumente zaviazali posilňovať, prispôsobovať a vhodne
reformovať zdravotníctvo, vrátane verejného zdravia a hygieny, s cieľom zabezpečiť
všeobecnú dostupnosť zdravotníckych služieb postavených na vedeckých základoch,
požadovanej kvality a rozsahu, zodpovedajúce dostupným a perspektívne udržateľným
zdrojom. Dlhodobým zámerom je dosiahnuť najvyšší možný potenciál pre zdravie pre
všetkých, a to posilňovaním zdravia, prevenciou chorôb a úrazov, dobrou zdravotnou
starostlivosťou pre ľudí s poruchou zdravia, novými formami mobilizácie zdrojov na rozvoj
zdravia, účasťou a zodpovednosťou jednotlivcov, skupín, inštitúcií a komunít za sústavný
rozvoj zdravia.
Dokument obsahuje 21 čiastočných cieľov globálnej stratégie pre všetkých do roku
2020, ktoré vyjadrujú špecifické potreby európskeho regiónu SZO, konkrétne aktivity na
zlepšenie situácie, kritériá hodnotenia pokroku v zlepšovaní a ochrane zdravia a v zmenšovaní
zdravotných rizík a inšpiráciu na rozpracovanie zdravotnej politiky v krajinách.
V rámci celoeurópskeho spoločenstva sa pozornosť zameriava aj na nové objavujúce
sa hrozby a z nich vyplývajúce zdravotné riziká, ako sú napr. klimatické zmeny,
bioterorizmus, nanotechnológie, expozícia populácie chemickými látkami, zdravotná
bezpečnosť alternatívnych zdrojov energie a pod.

6. 2

Cieľ
Štátna politika zdravia chápe zdravie ako základné ľudské právo. Jej cieľom je

nasmerovať záujmy a snahy všetkých zložiek spoločnosti na zdravie ako kľúčový faktor
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rozvoja spoločnosti a vytvoriť prostredie, v ktorom občania budú mať zaručené podmienky na
podporu, ochranu, rozvoj a prinavrátenie zdravia, bez ohľadu na vek či sociálnu skupinu.

6. 3

Stratégia
Nová koncepcia Štátnej politiky zdravia vychádza z významných dokumentov

platných v Slovenskej republike (napr. Ústava Slovenskej republiky), ale akceptuje aj
stratégie Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorými sú napríklad Európska stratégia pre
prevenciu a kontrolu neprenosných ochorení či Charta proti obezite alebo Európsky akčný
plán pre životné prostredie a zdravie detí.
Základnou stratégiou pre rozvoj zdravia v rámci definovaných priorít je podpora a
posilňovanie zdravia u zdravých občanov, ochrana občanov ohrozených biologickými,
chemickými či fyzikálnymi faktormi prostredia a navrátenie zdravia u občanov s oslabeným
alebo poškodeným zdravím.
Pre dosiahnutie cieľov je potrebný komplexný prístup tzv. Zdravie vo všetkých
politikách (Health in All Policies). Takýto prístup nepresadzuje zdravie ako prioritu v
rozvojových politikách a dlhodobých či strednodobých stratégiách, ale naopak ako
neoddeliteľnú súčasť každej rozvojovej politiky, ktorá bez akceptovania zdravia ako jedného
zo základných hodnôt nemôže byť úspešná (napr. zníženie nezamestnanosti nemôže byť
úspešné po vytvorení nových pracovných miest, ak pracovníci v dôsledku chronického
ochorenia nedosahujú potrebnú pracovnú výkonnosť a pod.)
Ciele sú vymedzené nasledovne:
1. presadzovať orientáciu zdravotníctva na prevenciu a včasnú diagnostiku,
2. zvýrazniť úlohu verejného zdravotníctva v procese starostlivosti štátu o verejné zdravie,
3. zlepšovať a rozvíjať spoluprácu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
inštitúciami na poli verejného zdravotníctva a ľuďmi prijímajúcimi rozhodnutia,
4. zlepšiť zdravotnú starostlivosť a jej dostupnosť a zabezpečiť občanom zvyšovanie kvality
a bezpečnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti na všetkých jej úrovniach,
5. umiestňovať a využívať finančné zdroje tak, aby všetci mali rovnakú možnosť na
poskytnutie dostupnej, medicínsky účinnej a nákladovo efektívnej zdravotnej starostlivosti,
6. vytýčiť priority v oblasti zdravotníctva, ciele, dostatočne dimenzované zdroje a štandardné
kritériá na meranie pokroku (vrátane vytvorenia jednotného informačného systému
zdravotníctva).
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6. 4

Prioritné oblasti
Na základe aktuálneho smerovania Slovenskej republiky a trendov v oblasti verejného

zdravotníctva v štátoch Európskej únie je potrebné vnímať verejné zdravotníctvo ako jeden
z hlavných vektorov určujúcich smerovanie štátu pri starostlivosti o verejné zdravie, no nie je
možné všetku zodpovednosť za verejné zdravie prenášať na jeho plecia. Pri tvorbe priorít pre
oblasť verejného zdravia je potrebný holistický prístup k zdraviu, ktorý musí klásť dôraz na
spoluprácu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, inštitúciami vyvíjajúcimi svoje
aktivity na poli verejného zdravotníctva (vrátane inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom vo
verejnom zdravotníctve a vzdelávaním) a ľuďmi prijímajúcimi rozhodnutia.
Z monitorovanej úrovne verejného zdravia, kde dominantnými príčinami mortality sú
chronické ochorenia, je potrebné presadzovať chronické ochorenia ako jednu z
celospoločenských priorít. Pri tvorbe priorít sa však nesmieme obmedziť len na chronické
ochorenia, nakoľko pri súčasnom trende globalizácie a búrania bariér medzi kultúrami, musí
verejné zdravotníctvo čeliť stále „tradičnému nepriateľovi“, ktorým ostávajú prenosné
ochorenia. Pri riešení problematiky verejného zdravia je potrebné, aby Štátna politika zdravia
Slovenskej republiky obsahovala menej cieľov a prioritných oblastí, dostatočne dimenzované
zdroje a štandardné kritériá pre meranie pokroku. Pre implementáciu priorít je navrhnuté
vytvorenie akčných plánov. S ohľadom na vyššie uvedené kritériá sú pre nové znenie Štátnej
politiky zdravia Slovenskej republiky stanovené nasledovné štyri priority:
1. chronické ochorenia,
2. infekčné ochorenia,
3. prostredie a zdravie,
4. tabak a alkohol.
Priority

Akčné plány

chronické ochorenia

I. Národný kardiovaskulárny program
II. Národný onkologický program
III. Národný program prevencie nadváhy a obezity
I. Imunizačný program
II. Krízové plánovanie a bioterorizmus
I. Akčný plán pre životné prostredie a zdravie
II. Protokol o vode a zdraví
I. Národný program kontroly tabaku
II. Národný akčný plán pre problémy s alkoholom

infekčné ochorenia
prostredie a zdravie
tabak a alkohol

Tabuľka č. 7 Štruktúra Štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky
Zdroj: Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky (ÚVZ)
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Záver
Čisté životné prostredie je základným predpokladom života. Je isté, že človek, ako
rozumovo najvyspelejšia živá bytosť je priamo zodpovedný za zásahy a poškodzovanie
životného prostredia. Neustále sa meniaci profil spoločnosti, rýchly vedecko-technický vývoj,
industrializácia, urbanizácia, obrovská migrácia populácie ako aj enormný nárast
biologických a biomedicínskych poznatkov zásadnou mierou ovplyvňujú kvalitu prírodného
a sociálneho prostredia. Toto všetko sú fakty, na základe ktorých ľudstvo na začiatku
dvadsiateho prvého storočia musí čeliť environmentálnej výzve, s akou sa v histórii našej
planéty Zem doteraz ešte nestretla. Uvedené však prináša aj rôzne etické dilemy, nad ktorými
by sa ľudstvo malo zamyslieť a riešiť. Problémy životného prostredia, to sú neustále otázky
a nie vždy jednoznačné odpovede. Problematika etických aspektov environmentu ako jednej
z foriem aplikovanej etiky je preto stále vysoko aktuálna.
Predložená publikácia sa zaoberá rôznymi aspektmi životného prostredia so
zameraním na jednotlivé vybrané faktory, ktoré ho negatívne ovplyvňujú. Je nutné si
uvedomiť, že čisté a biologicky hodnotné životné prostredie je základom existencie človeka
ako takého a celej živej prírody. Na jednej strane sa však riadime ustanovujúcimi normami,
ale na strane druhej sa ešte stále učíme, ako máme žiť. Z tohto dôvodu považujeme
environmentálnu problematiku za oblasť vysoko aktuálnu, opodstatnenú, ba priam žiaducu
s vysokým dôrazom na vzdelávanie a výchovu v danej oblasti pre nielen súčasnú, ale hlavne
aj budúcu generáciu. I na základe tejto skutočnosti sa prikláňame k názoru, že je určite eticky
správne pristupovať k problémom znečisťovania environmentu, pričom na existujúce alebo
možné následné problémy by mala reagovať aj právna veda.
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