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A 

Absolútna vlhkosť vzduchu vlhkosť vzduchu, ktorá je určená hmotnosťou vodnej pary, 

ktorá je obsiahnutá v 1  m3 vzduchu. 

Abstinenčný syndróm súbor príznakov, ktoré sa objavujú v prípade, že organizmus 

nie je intoxikovaný látkou, od ktorej je závislý. 

ADI Acceptable daily intake je množstvo určitej látky (väčšinou 

aditíva alebo zvyšku veterinárnych liečiv alebo pesticídov) 

v potravinách alebo nápojoch (vrátane vody), ktoré môže 

byť v priebehu celého života prijímané bez zreteľného 

rizika pre zdravie. Hodnoty ADI sú vyjadrované obvykle 

v mg príslušnej látky na kg telesnej hmotnosti na deň. ADI 

teda predstavuje hladinu, kedy je dlhodobý príjem látky ešte 

bezpečný. Čím vyššia je hodnota ADI, tým je potravina 

bezpečnejšia.  

Agranulocyt biela krvinka (leukocyt) neobsahujúca granuly (zrnká) 

v cytoplazme. 

AIDS Acquired ImmunoDeficiency Syndrome je získaný syndróm 

imunitnej nedostatočnosti. Je infekčné ochorenie, 

spôsobované vírusom HIV a prenášané telesnými 

tekutinami, predovšetkým krvou. Vírus poškodzuje 

imunitný systém človeka. V súčasnosti sa jedná o 

nevyliečiteľné ochorenie. Účinná očkovacia látka nie je 

známa, liečbou sa dá priebeh ochorenia spomaliť až 

zastaviť, prípady definitívneho odstránenia vírusu z 

organizmu sú ojedinelé.  

Akcelerácia zrýchlenie, zmena rýchlosti (alebo zmena smeru) pohybu. 
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Akcelerácia u detí zrýchlenie vývinu. Deti a mládež rastú a sa vyvíjajú 

rýchlejšie ako to bolo v predchádzajúcich generáciách.  

Akrylamid chemická látka, ktorá sa prirodzene tvorí najmä 

v škrobnatých potravinách počas tepelného spracovania 

potravín (hranolčeky, cereálie, kôrky pečiva, alebo pražená 

káva...) pri vysokých teplotách (napr. vyprážanie, pečenie). 

Je klasifikovaný ako pravdepodobne karcinogénny pre 

človeka (kategória 2A). 

Akustický tlak tlak, ktorý pri striedaní zvuku vyjadruje odchýlky od 

normálnej hodnoty barometrického tlaku. Človek vníma 

akustický tlak v rozmedzí od 2.10-5 do 2.104 Pa, čo 

predstavuje obrovský  rozsah od počutia jemného vánku až 

po zvuk raketových motorov. Na meranie a hodnotenie 

hluku sa používa hladina akustického tlaku vyjadrená 

v decibeloch (dB). Je to miera relatívnej intenzity zvuku 

s ohľadom na špecifické vlastnosti sluchu.  

Akustika náuka o zvuku, časť fyziky zaoberajúca sa mechanickými 

kmitmi a vlnami v plynných, kvapalných i tuhých 

prostrediach, ich vznikom, šírením a detekciou. 

Albinizmus autózomovo recesívne ochorenie, ktorého výsledkom je 

vrodené chýbanie pigmentu v koži, vo vlasoch, v očiach.  

Alela dedičný základ znaku, jedna z viacerých alternatívnych 

foriem génu. Gén sa skladá obvykle z dvoch alel, pričom 

každá pochádza od jedného rodiča. Alely určujú, ako sa 

znak prejaví v organizme. Príkladom je gén farby očí, alely 

sú jednotlivé druhy farby (zelená, modrá, hnedá…). Podľa 

toho, aké alely sú v géne, tak sa prejaví znak, ktorý je génom 

kódovaný. Pre jeden znak má jedinec dve alely. U alelového 

páru zodpovedného za vývin nejakej vlastnosti sú dve 

https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1uka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvuk
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rozličné alely: alela A a alela B. V rámci dedenia sú možné 

rozličné kombinácie týchto alel. Jedinec ktorý zdedí obidve 

alely A, čiže AA prevezme vlastnosť A. Jedinec, ktorý 

zdedí alely B, čiže BB prevezme vlastnosť B. Jedinec, ktorý 

zdedil kombináciu AB, má v sebe vlastnosť A aj B, 

dominantnejšia vlastnosť (napr. A) sa prejaví vonkajším 

prejavom. Jedinec je však i nositeľom alely B, ktorá sa 

môže ďalej dediť. Ak sa potomok neskôr, aj o niekoľko 

generácií ďalej, skombinuje s jedincom, ktorý je taktiež 

nositeľom alely B, môže sa vyskytnúť nový jedinec, ktorý 

zdedí obidve alely B a prejaví sa u neho vlastnosť B. 

Alergia prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systému 

organizmu na látky, s ktorými sa bežne stretávame 

v prostredí. Spôsobuje ju nesprávne aktivovanie protilátok 

zo skupiny imunoglobulínu E (IgE) vplyvom daného 

alergénu. Spektrum prejavov alergických reakcií je veľmi 

široké, od banálnej nádchy až po anafylaktický šok, ktorý 

sa môže skončiť aj smrťou. 

Alkaptonúria autozómovo recesívne ochorenie podmienené jedným 

génom ktorý leží na autozóme. Postihnutí sú homozygotne 

recesívni jedinci. Dôsledkom absencie enzýmu 

(homogentizát-1-2-dioxygenáza) ide o ťažké poškodenie 

chrbtice a kĺbov. Na Slovensku je výskyt tohto ochorenia 

u živonarodených detí jedným z najvyšších na svete – 

v pomere 1 : 19 000. 

Amenorea vynechanie menštruácie. Príčina môže byť fyziologická 

(tehotnosť, dojčenie,  menopauza), ale môže byť aj 

prejavom ochorenia (ťažký stres, hormonálna porucha, 

nedostatočná výživa, po šoku, tzv. pásmová choroba 

vznikajúca pri cestovaní lietadlom, atď). 
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Amniocentéza punkcia dutiny maternice cez brušnú stenu a získanie 

vzorky plodovej vody. 

Anafáza fáza mitózy alebo meiózy, v ktorej chromozómy putujú v 

rovníkovej oblasti bunky k opačným pólom. 

Anafylaxia najťažšia alergická reakcia. Ide o búrlivý prejav odpovede 

organizmu, ktorý väčšinou začína intenzívnym svrbením na 

celom tele, kožnou reakciou a často aj sťaženým dýchaním. 

Reakcia sa môže spustiť už niekoľko desiatok sekúnd po 

zjedení potraviny, alebo po aplikácii lieku injekčne či ústne 

a v priebehu niekoľkých minút môže končiť šokovým 

stavom. Ak nie je podaná okamžitá liečba (adrenalín, 

zaistenie dýchania a obehu) môže končiť smrteľne. Často sa 

tento stav označuje ako anafylaktický šok. 

Analýza proces rozkladania, rozčlenenia celku na jednotlivé časti 

a tie sa osobitne skúmajú; rozbor. 

Analýza rizika sústavne sledovanie a následné zapracovanie možného 

vývoja odlišného oproti prvotným podmienkam tak, aby 

mohlo na odlišné udalosti reagovať. Je to teda proces 

identifikácie nebezpečenstiev a zhodnotenie rizika pre 

jednotlivcov alebo skupinu obyvateľstva, objektov, 

okolitého prostredia a iných skúmaných objektov. 

Anamnéza história zdravotného stavu pacienta. Ide o získanie údajov o 

prekonaných ochoreniach a ich liečbe, o súčasnom 

zdravotnom stave a  o ochoreniach vyskytujúcich sa v 

pokrvnom príbuzenstve. 

Androidný typ obezity abdominálna obezita, obezita hornej časti tela, takzvaný 

mužský alebo centrálny typ s rozložením tuku v oblasti 

trupu a brucha (tvar jablka), ktorý sa považuje za zdravotne 
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rizikovejší. Pri tomto type obezity dochádza k zmnoženiu 

viscerálneho tuku v dutine brušnej, ktorý je vysoko 

metabolicky aktívny a okrem iného produkuje hormóny a 

cytokíny, ktoré sprostredkujú ďalší nárast obezity a vznik 

jej metabolických komplikácii. 

Anémia inak aj chudokrvnosť je definovaná znížením koncentrácie 

hemoglobínu v 1 litri periférnej krvi na hodnotu nižšiu ako 

135 g u mužov a menej ako 120 g u žien. Nižšia hodnota 

hemoglobínu je sprevádzaná zníženým hematokritom a 

poklesom počtu erytrocytov. Anémia je syndróm, na vzniku 

ktorého sa podieľajú viaceré príčiny. Možno ju definovať 

ako poruchu prenosu kyslíka tkanivám. 

Angina pectoris zvieravá, tlaková alebo pálčivá bolesť za hrudnou kosťou (v 

oblasti srdca) v dôsledku nedostatočného zásobenia 

srdcového svalu krvou a kyslíkom (teda v dôsledku 

ischémie srdcového svalu). Bolesť môže vystreľovať aj do 

ľavej ruky, do chrbta, krku, čeľuste či do žalúdka. Angina 

pectoris sa spravidla objavuje napr. pri fyzickej námahe, 

strese, vystavení sa chladu alebo aj po požití nevhodnej 

potravy. Je dôsledkom zúženia koronárnej tepny, 

najčastejšie zapríčinenom aterosklerózou, niekedy aj z 

iných príčin, napr. následkom spasmu (stiahnutia) 

koronárnej tepny. 

Anión záporne nabitý ión, vzniká ak je počet elektrónov vyšší ako 

počet protónov, atóm sa mení na anión. Nazývaný aj ľahký 

ión. Vysoká koncentrácia ľahkých iónov je v horných 

vrstvách ovzdušia, ale aj v okolí vodopádov, nad hladinou 

oceánov. V znečistenom ovzduší ich koncentrácia klesá 

(priemyselné oblasti, miestnosti, kde sa fajčí..). 
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Anovulácia stav, pri ktorom nedochádza k ovulácii. V danom 

menštruačnom cykle žena netvorí alebo neuvoľňuje zrelú 

pohlavnú bunku – oocyt (vajíčko) do brušnej dutiny. 

Antibakteriálny pôsobiaci proti baktériám. 

Antigén akákoľvek makromolekula, ktorá je schopná vyvolať 

tvorbu protilátok imunokompetentnými bunkami a je 

schopná s týmito protilátkami reagovať. 

Antimutagén  látka, ktorá zabraňuje mutagénnemu účinku iných látok. 

Antioxidanty látky, ktoré nás chránia pred tzv. oxidačným poškodením. 

To je dej, pri ktorom v našom tele dochádza k poškodeniu 

rôznych štruktúr vplyvom voľných radikálov. Za 

normálnych podmienok je tvorba  voľných radikálov 

a antioxidantov v našom tele v rovnováhe. Problém vzniká 

pokiaľ je počet voľných radikálov vyšší, ako je potreba. 

Tento stav je spojený s rôznymi chorobnými stavy ako sú 

onkologické ochorenia, kardiovaskulárne ochorenia, 

poruchy imunity. Veľmi účinné sú antioxidačné vlastnosti 

rozmarínu a šalvie, oregána, tymiánu, klinčekov, kurkumy 

či ovsenej múky. K antioxidačným vitamínom radíme 

karotenoidy (karotény, lykopén, luteín), vitamín C a E. 

Antioxidačnú kapacitu vykazujú aj niektoré stopové prvky, 

napr. zinok, selén, meď. Ďaľšie sa nachádzajú v zelenom 

čaji a červenom víne (flavonoidy). Ostropestrec mariánsky 

obsahuje zmes silymarín (zmes flavonolignanov). 

Dostatočný príjem antioxidantov nám zaistí pestrá strava 

s dostatkom rôznych druhov ovocia, zeleniny, strukovín, 

obilnín, orechov, semienok a byliniek.  
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Antisepsa súbor opatrení na zneškodňovanie choroboplodných 

mikroorganizmov na povrchu tela, v otvorených ranách 

alebo obnažených telových dutinách. 

Antiseptiká antimikrobiálne látky zneškodňujúce patogénne 

mikroorganizmy v prostredí živých tkanív, na ranách, 

slizniciach a na koži. Musia sa používať v takých 

koncentráciách, aby nepoškodzovali živé tkanivá. Ich 

toxicita je na rozdiel od dezinfekcií nižšia, ale ich aplikácia 

nezbaví tkanivá všetkých mikroorganizmov. 

Antivakcinačné hnutie záujmová skupina, je proti prevencii infekčných ochorení 

očkovaním. Považujú očkovanie za zdraviu škodlivé. 

 

Asepsa súbor opatrení, ktorými bránime prístupu alebo zaneseniu 

mikroorganizmov do otvorených rán alebo obnažených 

telových dutín. 

 

Asthenozoospermia znížená pohyblivosť spermií v ejakuláte. 

Ateroskleróza označovaná tiež ako kôrnatenie alebo tvrdnutie tepien, je 

ochorenie, pri ktorom sa do poškodenej cievnej steny 

ukladajú tukové látky, najmä cholesterol. Priesvit cievy sa 

tým zužuje, čo obmedzuje prietok krvi a teda prenos kyslíka 

a živín.  

 

Atmosféra vrstva plynov a pár nad povrchom Zeme. 

Atmosférický aerosól súbor tuhých, kvapalných alebo zmiešaných častíc 

suspendovaných vo vzduchu po dobu dostatočne dlhú pre 

meranie nebo detekciu. 

 

Atopia pochádza z gréckeho slova atopos, znamená zvláštny, 

cudzí; dej, ktorý prebieha atypicky. Atopické ochorenie je 
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silne dedične podmienené – ak je jeden z rodičov atopik, 

pravdepodobnosť, že dieťa bude atopikom, sa pohybuje  na 

úrovni 50 – 60 %. Ak sú atopikmi obaja rodičia, riziko 

rozvoja atopie u dieťaťa je až na úrovni 80 %. Typickými 

prejavmi atopie sú atopický ekzém (atopická dermatitída), 

peľová alergia (alergická nádcha a alergický zápal spojiviek 

a alergická astma). Atopici majú vrodenú schopnosť 

vytvárať si vo zvýšenom množstve protilátky v triede IgE, 

tie reagujú na alergény vonkajšieho prostredia (peľ, pleseň, 

roztoče atď.). 

 

Autoimunita patologický stav, keď niektorá zložka imunitného systému  

reaguje na vlastné štruktúry organizmu, ktoré tým 

poškodzuje. 

Autozomálne dominantné 

ochorenie 

ochorenie, pri ktorom sa na presnom úseku génu nachádza 

len jedna alela zmeneného génu, ktorá ale spôsobuje výskyt 

choroby aj napriek druhej zdravej alele. Pri jednom chorom 

rodičovi je pravdepodobnosť výskytu 50 %. Pri dvoch až 75 

%. K takýmto ochoreniam patrí neurofibromatóza, 

syndaktília alebo polydaktília, arachnodaktýlia alebo 

Marfanov syndróm. 

Autozomálne recesívne ochorenie ochorenie, pri ktorom sa na tom istom úseku génu 

nachádzajú zmenené obidve kópie (alely) od obidvoch 

rodičov. Ak je zmenená len jedna alela, choroba sa 

neprejaví, pretože druhá zdravá je schopná vykompenzovať 

následky zmenenej alely. Tieto ochorenia sú menej obvyklé 

ako autozomálne dominantné ochorenia. Medzi tieto 

ochorenia patrí cystická fibróza. 

Autozómy somatické, telové chromozómy. 
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Avitaminóza choroba, ktorá vzniká pri výraznejšom deficite vitamínov. 

Spôsobuje vážnejšie poškodenie zdravia ako 

hypovitaminóza, vyskytuje sa však pomerne vzácne. 

Typickým príkladom avitaminózy je ochorenie z 

nedostatku vitamínu C je skorbut. 

Azbest technické označenie skupiny 6 jemne vláknitých 

silikátových minerálov používaných pre svoje vhodné 

fyzikálne vlastnosti v priemysle. Azbesty vytvárajú dlhé 

tenké vláknité štruktúry, ktoré sa štiepajú po dĺžke. Jeho 

typickou vlastnosťou je nehorľavosť a čiastočne 

žiaruvzdornosť. Azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho 

tkať tkaniny. Je tiež zlým tepelným vodičom. Je odolný voči 

kyselinám a zásadám. Azbest nemá charakteristický zápach 

ani chuť. Jeho vlákna sa dobre viažu s cementom. Azbest sa 

používal na výrobu eternitu, potrubia, v chemickom a 

potravinárskom priemysle ako filtračné plátno. Pre svoju 

tepelnú odolnosť sa používal na výrobu tkanín určených do 

horľavého prostredia. Vlákna sa splietajú a vznikajú 

ohňovzdorné látky a dosky. Ako nehorľavá vláknitá prísada 

sa používal do cementov, ako nehorľavá nástreková hmota, 

požiarna izolácia a pod. Azbest je pre ľudský organizmus 

vysoko škodlivý. Jeho nebezpečnosť spočíva v malých 

rozmeroch jeho vlákien. Pri mechanickom poškodení sa 

ihličky azbestu dostávajú do vzduchu, kde sú schopné 

vznášať sa. Vdýchnutím sa dostávajú do pľúc, kde sa 

zabodnú do pľúcnych mechúrikov (ostré ihlice), dráždia ich 

a časom okolo nich môže vzniknúť rakovinový nádor. Ide o 

silne karcinogénnu látku. Používanie azbestu je na 

Slovensku zakázané. Azbestové materiály a nástreky sa 

považujú za nebezpečný odpad. Na území Slovenska smie 

azbestové materiály odstraňovať (napr. starú krytinu) iba 

oprávnená spoločnosť. Oprávnenie vydáva Úrad verejného 
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zdravotníctva. Odstránený azbest musí byť stabilizovaný a 

uskladnený na skládke s príslušným povolením. 

Azoospermia neprítomnosť spermií v ejakuláte. 

  

B  

Bazálny metabolizmus energetický výdaj potrebný k udržaniu základných 

životných funkcií organizmu a k udržaniu telesnej teploty. 

Podieľa sa 60 – 70 % na celkovom dennom energetickom 

výdaji. 

Bazofily biele krvinky, ktoré sa radia medzi granulocyty. Tvoria len 

cca. 1 % z celkového počtu bielych krviniek. Majú jadro 

a tmavo fialové zrnká v cytoplazme, ktoré obsahujú veľké 

množstvo heparínu a histamínu. Uplatňujú sa pri vzniku 

alergickej reakcie a v boji s parazitárnym ochorením. 

BCF biokoncentračný faktor je pomer medzi koncentráciou 

účinnej látky alebo významnej látky v organizme a jej 

koncentráciou v jednotlivých zložkách životného 

prostredia. 

Benígny nezhubný. 

Beri-beri ochorenie ochorenie vyvolané nedostatkom vitamínu B1, prejavujúce 

sa obrnami dolných končatín, opuchmi, srdcovými a 

tráviacimi poruchami. Vitamín B1 sa ukrýva v rybách aj 

droždí, hrášku, orechoch aj celozrnných výrobkoch. 

Beta karotén predchodca vitamínu A. Označujeme ho aj ako provitamín. 

Do organizmu sa dostáva s rastlinnou potravou, 
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predovšetkým so zeleninou a ovocím, ktoré má žlto–

oranžovo–červenú farbu (napríklad mrkva, pomaranče, 

marhule). β-karotén sa len podľa stupňa potreby mení na 

vitamín A. Preto pri jeho používaní neexistuje 

nebezpečenstvo predávkovania sa a nadmerného 

nahromadenia, ako to býva v prípade príjmu nadmerných 

dávok vitamínu A, najmä syntetického, ktorý sa predáva 

v lekárňach. Má všetky vlastnosti, ktoré prislúchajú 

vitamínu A, čo znamená, že aj tento provitamín disponuje 

vysokými antioxidačnými vlastnosťami. Toto je dôležité 

hlavne v oblasti likvidácie aktívnych radikálov a v prevencii 

ochorení, hlavne tých nádorových.  

Bezpečnosť 

pacienta 

predstavuje ochranu pacienta pre zbytočnou ujmou alebo 

potenciálnou ujmou spojenou so zdravotnou 

starostlivosťou. 

Bezpečnosť  

potravín 

vedecká disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom manipulácie, 

prípravy a uskladňovania potravín tak, aby sa predchádzalo 

ochoreniam z potravín. 

Bigorexia duševná porucha, pri ktorej sa jedinci chorobne zaoberajú 

svojou postavou, s ktorou sú nespokojní a vyvíjajú 

maximálne úsilie k získaniu kulturistickej postavy. 

Dosahujú to nadmerným cvičením, ale predovšetkým 

prejedaním sa potravinami bohatými na bielkoviny 

a konzumáciu najrôznejších potravinových doplnkov 

obsahujúcich bielkoviny alebo dokonca anabolické 

hormóny. Bigorektici si nepripúšťajú žiadne ťažkosti a sú 

so svojim životom spokojní. Najčastejšie majú takí problém 

muži, aj keď ženy nie sú výnimkou. Riziko pre zdravie 

vyplýva z nadmernej telesnej hmotnosti, ktorá zaťažuje 

kĺby a nedostatok odpočinku. Príjmom nadmerného 

množstva jedla, predovšetkým bielkovín sú preťažované 
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pečeň a obličky a užívanie anabolických hormónov môže 

vážne poškodiť organizmus, hlavne pečeň a srdce. 

Závislosť na cvičení je rovnaká ako iné typy závislosti 

a k dosiahnutiu pocitu spokojnosti je treba neustále 

zvyšovať dávky, inak sa objavuje úzkosť či depresie. 

Tréningovému plánu je nakoniec podriadený celý život 

jedinca je narušený jeho spoločenský a pracovný život, 

osobný a intímne vzťahy. Problémom sa časom môžu stať 

i financie, pretože výdaje za drahé doplnky stravy, zakázané 

anaboliká a vstupné do posilňovne sú nemalé. Bigorexia je 

podobne ako anorexia či iné poruchy príjmu potravy 

psychickou poruchou a ich liečba patrí do rúk odborníka – 

psychológa alebo psychiatra. 

Biogénne amíny nízkomolekulárne organické zásady, ktoré sú prítomné vo 

všetkých živých organizmoch. Biogénne amíny sa 

nachádzajú predovšetkým v ľahko sa kaziacich potravinách 

bohatých na bielkoviny (napr. ryby a rybie výrobky). 

Biologická hodnota potravín predstavuje zastúpenie jednotlivých zložiek v potrave (tzn. 

z akých zložiek sa potrava skladá). Je nevyhnutná pre 

metabolické deje, rast a rozmnožovanie. Predstavuje pomer 

živín a ostatných výživových faktorov v potravine, ktorý 

zabezpečujú optimálne uchovanie a rozvíjanie všetkých 

fyziologických funkcií v ľudskom organizme. Biologická 

hodnota je tvorená pomerom bielkovín, tukov, sacharidov a 

zastúpením minerálnych látok, vitamínov a stopových 

prvkov v potravinách. 

Biologické faktory mikroorganizmy vrátane geneticky modifikovaných 

mikroorganizmov, bunkové kultúry a ľudské endoparazity, 

ktoré môžu vyvolať nákazu, alergiu alebo toxický účinok 
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u ľudí. Biologické faktory sú tiež prióny, ktoré môžu 

spôsobiť u ľudí prenosné ochorenie. 

Biopotraviny potraviny, ktoré sa vyrábajú kontrolovanými postupmi zo 

surovín dopestovaných na ekologicky obhospodarovanej 

pôde a preto obsah kontaminantov je v nich zvyčajne nižší 

ako pri potravinách vyrobených zo surovín konvenčného 

poľnohospodárstva. Naopak, obsah mikroorganizmov a 

prírodných toxických látok v nich môže byť vyšší, a preto 

aj biopotraviny podliehajú rovnako prísnej kontrole 

zdravotnej bezpečnosti ako bežné potraviny. 

Biosféra  tenká “vrstva života” na povrchu Zeme, vrátane oživenej 

vrstvy vzduchu a pôdy, sladkých vôd a morí, v ktorých 

môžu existovať živé organizmy. 

Biotín vitamín H. Tvorí bezfarebné kryštáliky. Nachádza sa v 

mnohých druhoch rastlín a semien a syntetizujú ho aj črevné 

baktérie. Je súčasťou mnohých koenzýmov, čím 

zabezpečuje najmä metabolizmus CO2 a aktivizuje mnohé 

enzýmy. Udržuje zdravú pokožku, pomáha pri liečení 

ekzémov, spomaľuje šedivenie vlasov a posilňuje ich rast. 

Zdrojmi sú pivné kvasnice, pečeň, hnedá ryža, orechy, 

žĺtok, mlieko, ovocie, strukoviny. Odporúčaná denná 

dávka: deti: 20 – 30 µg, dospelí: 30 – 100 µg. Avitaminóza 

sa môže prejavovať ekzémom alebo aj anorexiou.  

Biotop  miesto s určitým druhom prostredia charakterizované 

určitým druhom rastlinného a živočíšneho spoločenstva, 

napríklad dubový les, skalnaté pobrežie, vresivisko či breh 

rieky. 

Blast syndróm syndróm, ktorý je zapríčinený tlakovou vlnou explózií. Po 

výbuchu vznikne v krátkom slede niekoľko vĺn zvýšeného 
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a zníženého tlaku, ktoré sa šíria do okolia. Tieto vlny 

poškodzujú bubienok a jemné štruktúry stredného ucha, 

trhajú alveoly pľúc a vedú ku krvácaniu do pľúc 

a k vzduchovej embólií. Tlakové vlny poškodzujú aj orgány 

brušnej dutiny, hlavne tie, ktoré obsahujú vzduch (žalúdok 

a čreva). 

Blastula ďalšie včasné vývinové štádium ontogenézy jedinca. Vyvíja 

sa z moruly. Tvorí ju guľovitý útvar, centrálne dutý, ktorého 

stenu tvorí jedna vrstva buniek. Blastula sa procesom tzv. 

gastrulácie mení na gastrulu. 

B-lymfocyty typ leukocytu (bielej krvinky), konkrétnejšie lymfocytu, 

ktorý je hlavnou regulačnou bunkou špecifickej imunity. 

Vyvíjajú sa v kostnej dreni a ich hlavnou úlohou je tvorba 

protilátok. 

BMH biologická medzná hodnota je limitná hodnota koncentrácie 

príslušného chemického faktora, jeho metabolitu alebo 

indikátora účinku v príslušnom biologickom materiáli. 

V pracovnom lekárstve sa vychádza z predpokladu, že 

zamestnanci sú profesionálne vystavení najviac 8 hodín 

denne, 40 hodín týždenne a sledovaná chemická látka 

preniká do organizmu dýchacím systémom, zažívacím 

systémom alebo kožou. Sú to koncentrácie sledovaných 

látok v biologickom materiáli zodpovedajúce takej 

expozícií pracovníka, o ktorej sa predpokladá, že neohrozí 

jeho zdravie ani po dlhšom čase pôsobenia.  

BMI patrí medzi najviac používané metódy merania obezity, 

počíta sa ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou 

mocninou výšky v metroch. Vo všeobecnosti sa dá 

považovať len za štatistický nástroj pre porovnávanie 
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v populácii, pretože ignoruje veľké množstvo dôležitých 

faktorov (napr. stavbu tela, množstvo svalstva a pod.). 

Bolesť ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo 

odstraňovaním jeho následkov. Náhrada za bolesť sa 

poskytuje jednorazovo a musí byť primeraná zistenému 

poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo 

odstraňovaniu jeho následkov. Náhrada za bolesť sa 

poskytuje na základe lekárskeho posudku. 

Bone mineral density - 

minerálna hustota kostí 

označuje hustotu tkaniva kosti nameranú pri 

denzitometrickom vyšetrení. 

Bossing psychické šikanovanie v zamestnaní, ktorého sa dopúšťa na 

svojom podriadenom nadriadený pracovník. Ide teda o 

správanie nadriadeného, ktoré poškodzuje podriadeného 

pred jeho kolegami, sťažuje či znemožňuje mu jeho prácu. 

Bossing sa samozrejme vyvíja a stupňuje. Táto šikana 

zhoršuje vzťahy na pracovisku a zvyšuje kult osobnosti 

vedúcich. 

BOZP   

 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – stav pracovných 

podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a 

škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia 

na zamestnancov. 

BPV balená pitná voda je podzemná voda získaná zo zdroja 

schváleného podľa osobitného predpisu, ktorá vykazuje 

stálu kvalitu a možno ju v pôvodnom stave alebo po 

povolenej úprave používať na pitie, varenie a prípravu 

potravín. 
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Bunka  základná stavebná jednotka živých organizmov. Niektoré 

životné formy, napríklad baktérie, pozostávajú z jednej 

bunky, iné, napríklad ľudia, majú v tele miliardy buniek. 

Bunkové kultúry populácie buniek získané kultiváciou mnohobunkových 

organizmov v laboratórnych podmienkach. 

  

C 
 

cal jednotka sa používa najmä na vyjadrovanie energetického 

obsahu jedál a nápojov. Fyzikálne ju môžeme definovať 

ako energia, ktorú je potrebné dodať jednému gramu vody 

na zvýšenie jeho teploty o 1 °C. Názov pochádza z 

latinského slova calor, ktoré v preklade znamená teplo. Má 

značku cal. 

Celiakia známa aj ako glutén senzitívna enteropatia, gluténová 

enteropatia, netropická sprue alebo primárny malabsorpčný 

syndróm, je geneticky podmienené autoimunitné ochorenie 

detí a dospelých, ktoré je spôsobené absolútnou 

neznášanlivosťou lepku. Štiepne produkty lepku 

vyvolávajú neprimeranú reakciu imunitného systému u 

geneticky vnímavých osôb a následne dochádza k trvalej 

tvorbe protilátok a k zápalovým zmenám sliznice tenkého 

čreva. Jediná možná liečba celiakie je celoživotná 

bezlepková diéta. 

Cervix kŕčok maternice, časť maternice, ktorá vyúsťuje do pošvy a 

cez ktorú odchádza menštruačná krv. Po pohlavnom styku 

ňou prechádzajú spermie do dutiny maternice a následne do 

vajíčkovodov. 
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Cesta expozície cesta vstupu látky do organizmu. Hlavné cesty expozície sú 

inhalácia, ingescia, absorcpia cez kožu. 

CNS centrálna nervová sústava. 

Crohnova choroba zápalové ochorenie tráviaceho traktu. Ide o chronický 

nešpecifický zápal ktorejkoľvek časti tráviacej trubice. 

Hoci doteraz nie je známa presná príčina Crohnovej 

choroby,  z výskumov je vyplýva, že ide o kombináciu 

nedostačnej imunity, bakteriálnych vplyvov, životného 

štýlu a tiež prostredia. Toto ochorenie vyvolávajú vtedy, ak 

sa tieto faktory stretnú v tele ľudí s genetickou 

predispozíciou. Vznik chronického zápalu najčastejšie 

postihujúceho posledný úsek tenkého čreva pred jeho 

prechodom do hrubého čreva – ileum, ale i rôznych úsekov 

v hrubom čreve, sa pripisuje nerovnováhe prozápalových a 

protizápalových mediátorov. Ochorenie prebieha väčšinou 

chronicky, striedajú sa obdobia vzplanutia s obdobiami, 

keď je pacient bez ťažkostí. Pacienti mávajú bolesti brucha, 

dlhotrvajúce hnačky, teploty, cítia sa viac unavení a chudnú. 

Môže sa objaviť vracanie, kŕče, zástava plynov a zriedka 

krv v stolici. U niektorých chorých dominujú prejavy v 

iných oblastiach tela. Môže ísť o bolesti kĺbov, obličkové a 

žlčové kamene, zápal dúhovky a závesného aparátu oka 

alebo kožné ochorenie nazývané erythema nodosum. 

Crush syndróm syndróm zo zasypania sa vyvíja u ľudí zasypaných pod 

lavínami alebo pod troskami budov pri zemetraseniach 

a iných nešťastiach. Kompresia mäkkých tkanív vedie 

k zastaveniu krvného obehu v postihnutých orgánoch. Po 

vyslobodení postihnutých a po dekompresií stlačených 

končatín sa krvný obeh obnoví, ale ak kompresia trvala 

príliš dlho, má to za následok poškodenie endotelu. Cez 

poškodenú cievnu stenu dochádza k nekontrolovanému 
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výstupu tekutín z ciev do intersticiálneho priestoru a vzniká 

edém. V krvnom riečisku dochádza k hypovolémií, zvyšuje 

sa hustota a viskozita krvi. Toxické produkty uvoľnené 

z poškodených tkanív a rôzne vazoaktívne látky ďalej 

zhoršujú cirkuláciu. Ak sa kompresia neuvoľní včas 

a nezačne sa s intenzívnou protišokovou liečbou, vzniká 

hypovolemický šok a obličková nedostatočnosť. Množstvo 

moču klesá a dochádza k rozvratu vnútorného prostredia. 

Crush syndróm môže viesť k smrti v urémií aj bez 

vážnejších vonkajších zranení a straty krvi.  

CT počítačová tomografia (angl. Computed (axial) 

Tomography, skr. CT) je rádiologická vyšetrovacia metóda, 

ktorá pomocou röntgenového žiarenia umožňuje zobrazenie 

vnútra ľudského tela. Metóda sa využíva najmä v oblasti 

medicíny, kde slúži na diagnostiku širokého spektra 

poranení a chorôb. 

Curie historická jednotka rádioaktivity. Zodpovedá približne 

aktivite 1 gramu izotopu rádia 226Ra. Jeden Curie 

rádioaktívnej materiálu má rovnakú hodnotu ako 37 miliárd 

rozpadov za sekundu.  

Cysta Vačok. Dutina s rôznym, najčastejšie tekutým obsahom. 

Cystická fibróza mukoviscidóza, vrodená porucha recesívneho génu. Pri 

tomto ochorení sú postihnuté hlavne pľúca a tráviaca 

sústava. Charakterizujú ju chronické zmeny v pľúcach a 

vysoká koncentrácia elektrolytov v pote, z čoho vyplýva i 

ľudový názov „ slané deti“. Zmenené pľúcne tkanivo ľahko 

postihne infekcia, hlieny sú husté, blokujú vývody rôznych 

orgánov, najmä pankreasu a pečene. V 5  ‒ 10 % prípadov 

sa ochorenie prejaví už u novorodencov. Ak sa toto 

ochorenie v rodine vyskytlo aspoň raz, riziko ďalšieho 
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výskytu je 25 %. Na zistenie postihnutia plodu sa využíva 

prenatálna diagnostika. Ochorenie sa nedá vyliečiť, liečba 

je zameraná na zmiernenie príznakov. Pacienti zomierajú na 

ťažké infekčné komplikácie. 

  

Č 
 

ČOV čistiareň odpadových vôd je zariadenie, ktoré slúži na 

zbavenie nečistôt a škodlivých látok zo splaškovej, či 

priemyselnej odpadovej vody a tak zabraňuje znečisťovaniu 

životného prostredia. Podľa nariadenia Európskej Únie 

musí mať každé mesto alebo obec nad 2 tisíc obyvateľov 

vybudovanú vlastnú čistiareň odpadových vôd, a mestá nad 

10 tisíc obyvateľov pokročilejšiu čistiareň odpadových vôd. 

  

D 
 

Daltonizmus farbosleposť, porucha farebného videnia ľudského oka. 

Odborný názov je odvodený od mena anglického 

prírodovedca Johna Daltona, ktorý touto poruchou sám 

trpel a vedecky ju opísal. Dedičnosť je viazaná na 

chromozóm X, to znamená, že ak žena je nositeľ, je 50 % 

šanca, že synov bude mať postihnutých. V prípade, že muž 

je daltonik, synovia budú mať 50 % šancu, že budú 

farboslepí, dcéry budú zdravé. Farbosleposť má niekoľko 

typov podľa toho, akú farbu človek nevníma. Zriedka sa 

vyskytuje farbosleposť na všetky farby (čiernobiele 

videnie). Najčastejším prípadom je neschopnosť rozlíšiť 
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červenú a zelenú farbu, menej častá je farbosleposť na žltú 

a modrú. 

Dátum minimálnej trvanlivosti dátum, dokedy by potravina mala zostať kvalitná. 

Najčastejšie sa uvádza na sušených, mrazených, 

konzervovaných a iných trvanlivých potravinách.  

Potraviny po dátume minimálne trvanlivosti sa môžu jesť, 

ak boli skladované tak, ako je uvedené na obale a obal nie 

je poškodený. Je možné, že po uplynutí dátumu minimálnej 

trvanlivosti potravina stratí svoju chuť, vôňu, štruktúru. No 

ak je obal neporušený a potravina vonia aj chutí tak, ako by 

mala, jej konzumácia by mala byť bezpečná.  

Dátum spotreby dátum uvádza, dokedy je bezpečné potravinu jesť. Uvádza 

sa spravidla na čerstvých potravinách a na takých, ktoré sa 

rýchlo kazia. Potraviny po uplynutí dátumu spotreby by sa 

nemali jesť, ani keď ste dodržali podmienky skladovania. 

Tie by mali byť v tomto prípade dodržané, inak hrozia 

zdravotné komplikácie. Dátum spotreby sa môže predĺžiť 

okamžitým zamrazením potraviny.  

dB decibel ‒ desatina belu, jednotka merania výkonu, útlmu, 

zisku, hladiny intenzity zvuku alebo akustického tlaku. 

DDT - dichlórdifenyltrichlóretán jeden z najstarších a najznámejších insekticídov. Od druhej 

svetovej vojny bolo DDT hromadne používané ako 

prípravok proti škodlivému hmyzu v poľnohospodárstve, 

ale predovšetkým na likvidáciu komárov a moskytov v 

tropických krajinách. Neskôr bola preukázaná jeho 

karcinogenita a mutagenita. 

DEHP - di-2-ethylhexylftalát  ftalát, ktorý pôsobí negatívne okrem pečene a obličiek aj na 

testikulárne bunky, ktoré ovplyvňujú produkciu spermií. 

Zvýšené vystavenie ftalátom DEHP tak môže chlapcom v 
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neskoršom veku spôsobiť vážne problémy s plodnosťou. 

Vedecký výbor Európskej únie pre vznikajúce a novo 

zistené zdravotné riziká potvrdil, že zdravotnícke pomôcky 

z PVC, ktoré obsahujú DEHP, sú nebezpečné. 

Najzraniteľnejší sú podľa výboru malí chlapci. 

Dekontaminácia súbor opatrení, princípov, metód, postupov a činností, 

ktorých cieľom je očistenie povrchu osoby, zvieraťa, 

rastliny, prostriedku alebo inej zložky životného prostredia 

od materiálu biologického pôvodu. Dekontamináciou sa 

rozumie širší okruh činností zahŕňajúci čistenie, 

dezinfekciu alebo sterilizáciu, ako aj dezinsekcia alebo 

deratizácia zameranú na potláčanie prenášačov, a to hmyzu 

alebo hlodavcov. 

Delécia chromozómová aberácia, pri ktorej chýba časť 

chromozómu. Môže sa však vzťahovať aj na stratu úseku 

DNA, ako pri niektorých typoch talasémie. 

Dendritové bunky najschopnejšie antigén prezentujúce bunky. Nezrelé sa 

nachádzajú na miestach styku organizmu s okolitým 

prostredím, hlavne na koži a slizniciach dýchacieho a 

gastrointestinálneho traktu, v menšom množstve sa však 

nachádzajú vo všetkých orgánoch. Dendritové bunky 

pohlcujú vlastné poškodené bunky a putujú do 

lymfatických uzlín. 

Denná starostlivosť služby zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom, 

ktorí sú formálne prijatí do nemocnice, ambulantných 

priestorov či samostatne stojacích centier, ale so zámerom 

prepustenia pacienta v ten istý deň. 

Deratizácia komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu 

nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za 
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účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu 

ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje. Je 

dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často 

rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr. mor. 

Dermatitída zápalové ochorenie kože, ktoré sa prejavuje začervenaním 

a drobnými pľuzgierikmi. Najväčším nebezpečenstvom 

dermatitídy je potom zanesenie infekcie do prasknutých 

pľuzgierikov. Môže mať rôzne príčiny a prejavy a podľa 

nich je rozdelená do viacerých skupín a tiež rôzne liečená. 

Determinanty zdravia faktory určujúce zdravie. Sú nimi životné prostredie, 

pracovné prostredie, genetické faktory, zdravotná 

starostlivosť, ochrana a podpora zdravia a spôsob života. 

Dezinfekcia proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo 

najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiadúcich 

mikroorganizmov, zneškodňovanie choroboplodných 

mikroorganizmov pomocou fyzikálnych, chemických alebo 

kombinovaných postupov, ktoré majú prerušiť prenos 

nákazy od prameňa pôvodcu nákazy k vnímavému 

jedincovi. 

Dezinsekcia súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie 

hmyzu a iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s 

cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky 

škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, vší, 

komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.), ktorí 

môžu byť prenášačmi chorôb alebo spôsobia škody na 

poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch. 

Diabetes mellitus cukrovka, nehomogénna skupina chronických 

metabolických ochorení, spojených so zvýšenou hladinou 

glukózy v krvi – hyperglykémiou, ktorú spôsobuje porucha 
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sekrécie alebo účinku Inzulínu. Býva sprevádzaná 

poruchou metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín. 

Chronická hyperglykémia pri DM sa spája s dlhodobým 

poškodením, dysfunkciou alebo zlyhaním rôznych 

orgánových systémov, osobitne očí, obličiek, nervov, srdca 

a ciev. 

Diabetes mellitus 1. typu diabetes mellitus charakterizovaný takmer úplným alebo 

čiastočným deficitom inzulínu. Vzniká väčšinou v mladosti, 

ale zriedkavo aj vo vyššom veku. Je väčšinou autoimunitné 

ochorenie, u časti prípadov je pôvod ochorenia nezistiteľný. 

Bez liečby vzniká rozvrat metabolizmu charakterizovaný 

hyperglykémiou, ťažkou dehydratáciou a ketoacidózou, 

pretože pacienti nemajú žiadnu, respektíve minimálnu 

sekrečnú kapacitu inzulínu. Ich život závisí od  dodávania 

exogénneho inzulínu.  

Diabetes mellitus 2. typu diabetes mellitus charakteristický inzulínovou rezistenciou 

(necitlivosťou na účinok inzulínu) s defektom sekrécie 

inzulínu. Vyskytuje sa 7 až 10-krát častejšie ako diabetes 

mellitus 1. Prejavuje sa prevažne v dospelom a vyššom 

veku a to najmä u tučných jedincov, ale ojedinelo sa môže 

vyskytovať aj u mladých ľudí a v rodinách s autozómovo-

dominantnou dedičnosťou ako. Dôvodom relatívneho 

nedostatku inzulínu je najčastejšie periférna rezistencia na 

inzulín s následnou hyperinzulinémiou a hyperglykémiou 

ako následok postupnej straty citlivosti a schopnosti B-

buniek pankreasu  reagovať sekréciou inzulínu na zvýšené 

hladiny glukózy. Tento typ cukrovky má silnú genetickú 

predispozíciu, v značnej časti je súčasťou iných 

hereditárnych ochorení ako napr.: metabolický syndróm, 

dedičná recidivujúca pankreatitída, cystická fibróza, 

feochromocytóm, svalové dystrofie, Turnerov syndróm, 

Klinefelterov syndróm, atď. Za najdôležitejšie exogénne 
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(vonkajšie) faktory sa považujú nadmerný príjem potravy, 

nevhodné zloženie stravy, nedostatok fyzickej aktivity, 

obezita, fajčenie a iné nezdravé, väčšinou civilizačné 

návyky. Choroba môže prebiehať roky bez príznakov a 

väčšinou sa zistí náhodou, často pri vyšetreniach v rámci 

diagnostiky iného ochorenia. 

Diagnostika zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu osoby a v 

prípade zistenia poruchy zdravia alebo choroby určenie 

závažnosti poruchy zdravia alebo choroby. Jej výsledkom 

je určenie choroby. 

Disacharidy cukry zložené z dvoch molekúl monosacharidov. 

Sacharidy, ktoré obsahujú 2 zvyšky molekúl 

monosacharidov viazaných glykozidovou väzbou. Patria 

medzi ne sacharóza, maltóza a laktóza.  

Dispenzarizácia aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, 

u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej 

vyšetrenie a liečba. 

Dlhodobá práca práca zamestnanca trvajúca dlhšie ako štyri hodiny za 

pracovnú zmenu. 

Dlhodobo únosná záťaž teplom 

pri práci 

záťaž teplom, ktorá je limitovaná množstvom vody stratenej 

pri práci z organizmu potením a dýchaním. Vyjadruje sa 

ako dlhodobo únosný čas práce. 

Dlhodobý pobyt pobyt ľudí, ktorý trvá v priebehu 24 hodín viac ako štyri 

hodiny a opakuje sa pri trvalom užívaní budovy viac ako 

jedenkrát za týždeň. 

DNA  deoxyribonukleová kyselina je nositeľkou genetickej 

informácie bunky, riadi rast, delenie a regeneráciu bunky. 
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Väčšinou je DNA v bunke uložená ako dvojzávitnicová 

špirála, ktorej vlákna majú navzájom opačnú orientáciu 

fosfodiesterových väzieb (sú antiparalelné). Dvojzávitnica 

DNA je veľmi tenká, ale zároveň dosahuje veľkú dĺžku, 

ktorá mnohonásobne presahuje dĺžku celej bunky, preto je 

v bunke veľmi poohýbaná a zvinutá. 

Dna  metabolicky podmienené chronické zápalové ochorenie, 

ktorého podkladom je zvýšená hladina kyseliny močovej v 

sére, tzv. hyperurikémia. Zaraďujeme ju medzi reumatické 

ochorenia a väčšinou je charakterizovaná prudkým 

akútnym zápalom postihnutého kĺbu. Pri tomto ochorení 

dochádza k ukladaniu kryštálikov kyseliny močovej v 

kĺboch, čo má za následok veľké bolesti. 

DNJZ dlhodobé nadmerné jednostranné zaťaženie. Ochorenie z 

DNJZ (dlhodobé nadmerné jednostranné zaťaženie) patrí 

medzi najčastejšie sa vyskytujúce choroby z povolania 

v Európskej únii. Ochorenie z DNJZ postihuje štruktúry 

končatín, a to kosti, kĺby, šľachy a nervy. Vzniká pri práci 

bez dostatočného času na zotavenie. Medzi najčastejšie 

ochorenia z DNJZ patrí syndróm karpálneho tunela, 

impingement syndróm, ulnárna alebo radiálna 

epikondylitída. 

Dodací list doklad potvrdzujúci dodanie dohodnutého množstva tovaru 

medzi obchodnými partnermi. 

Dominantná alela alela, ktorá potláča účinok druhej alely. 

Dopyt množstvo tovaru a služieb, ktoré od dodávateľa žiadajú 

doručiť v určitom období a ku konkrétnemu dátumu. 
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Dotácia príspevok zo štátneho (alebo miestneho) rozpočtu 

rozpočtovým alebo príspevkovým, inokedy aj iným 

organizáciám, alebo jednotlivcom. 

Downov syndróm vrodený defekt spôsobený spravidla prebytočným 

chromozómom na 21. chromozómovom páre. Navonok sa 

prejavuje abnormalitami v štruktúre a funkcii tela. 

Vyskytuje sa až na niekoľko výnimiek náhodne. Existuje 

však jasná súvislosť medzi pravdepodobnosťou výskytu 

voľnej trizómie 21 a vekom matky. Kým u žien mladších 

ako 25 rokov bolo dieťa s Downovho syndrómu 

frekvenciou 1:1500, u 30-ročnej ženy je vekové riziko 

Downovho syndrómu 1:910, u 35-ročnej ženy je vekové 

riziko Downovho syndrómu 1:380, u 40-ročnej ženy je 

vekové riziko Downovho syndrómu 1:110. Ľudia s 

Downovým syndrómom sú takmer vždy fyzicky a 

intelektuálne postihnutí. Mentálne schopnosti dospelých 

jedincov sú zvyčajne na úrovni 8- až 9-ročných detí. Taktiež 

zvyčajne majú slabý imunitný systém a vo všeobecnosti 

dosahujú vývinové medzníky v neskoršom veku. Majú 

zvýšené riziko mnohých ďalších zdravotných problémov, 

vrátane vrodených srdcových porúch, epilepsie, leukémie, 

ochorení štítnej žľazy a duševných porúch. Môžu sa 

vyskytovať nasledujúce fyzické charakteristiky: malá 

brada, šikmé oči, slabý svalový tonus, široký koreň nosa, 

neprerušená priečna ryha na dlani. Vyčnievajúci jazyk v 

dôsledku malých úst a pomerne veľkého jazyka spôsobuje 

obštrukčné spánkové apnoe asi u polovici jedincov. Medzi 

ďalšie časté znaky patria: plochá a široká tvár, krátky krk, 

nadmerná ohybnosť kĺbov, medzera medzi palcom a 

druhým prstom nohy, neobvyklé vzory papilárnych línií na 

bruškách prstov a krátke prsty. Rast výšky je pomalší, čo 

vedie k tomu, že dospelí majú zvyčajne nízky vzrast. 
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Downov syndróm možno identifikovať počas tehotenstva 

prenatálnym skríningom, po ktorom nasleduje diagnostické 

testovanie alebo po narodení priamym pozorovaním a 

genetickým testovaním. 

Dozimeter merací prístroj, detektor, určený na meranie 

dávky ionizačného žiarenia. 

Dozimetria meranie, výpočet a vyhodnocovanie dávky ionizujúceho 

žiarenia. 

Draslík (K) (výživa) makroelement. Naše telo obsahuje asi 5 % draslíka, ktorý sa 

nachádza väčšinou vo vnútrobunkovej tekutine. Prítomný je 

v iónovej forme. Podieľa sa na udržaní rovnováhy vo 

viacerých smeroch, napríklad udržuje rovnováhu sodíka a 

draslíka v tele, zachováva rovnováhu medzi kyselinami a 

zásadami v organizme, znižuje krvný tlak a ovplyvňuje tlak 

osmotický. Okrem toho stimuluje vylučovanie inzulínu a 

pomáha pri premene glukózy na glykogén. Zúčastňuje sa aj 

na prenose nervových impulzov, stimuluje duševnú činnosť 

zvýšením prísunu kyslíka do mozgu a zabezpečuje 

odstraňovanie odpadových látok z tela. Denná dávka: deti: 

1 – 3 g, dospelí: 3 – 4 g. Zdroje: Sója, špenát, banány, 

rajčiny, fazuľa, zemiaky, mäso. Nedostatok sa prejavuje 

hlavne vysokým krvným tlakom, nepravidelnosťou 

srdcového rytmu, nervozitou a reumatizmom. Nadmerné 

množstvo draslíka má nepriaznivý vplyv na srdce a jeho 

pulznú schopnosť. Následkom býva aj nízky tlak a celková 

slabosť. Pitie veľkého množstva kávy, alkoholu a príjem 

sladkostí môže spôsobiť straty draslíka. Ľudia trpiaci na 

cukrovku, vysoký krvný tlak a problémy s pečeňou 

vyžadujú vyššie dávky tejto látky. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Merac%C3%AD_pr%C3%ADstroj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ioniza%C4%8Dn%C3%A9_%C5%BEiarenie
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Droga prírodná alebo umelo vyrobená návyková omamná látka 

pôsobiaca na nervovú sústavu. V inom význame aj 

farmaceutická surovina rastlinného, živočíšneho alebo 

nerastného pôvodu používaná na prípravu a výrobu liečiv. 

Duplikácia  Zdvojnásobenie, všeobecne v genetike zdvojnásobenie 

určitého úseku chromozómu. Duplikácia sa môže týkať 

celých génov, skupín génov alebo len častí génov. 

Dusičnany vo vode malé množstvá dusičnanov sa môžu nachádzať takmer v 

každej vode, nakoľko sú súčasťou dusíkového cyklu. Vo 

veľkom množstve sa dusičnany dostávajú do vody 

hnojením poľnohospodárskej pôdy liadkovými hnojivami, 

únikom odpadových vôd zo žúmp či septikov, 

priemyselnými odpadovými vodami, zo skládok odpadov, 

atď.. Pri zrážkach sa dostávajú do pôdy a následne do vody 

dusičnany z emisií z elektrárni a z automobilovej dopravy. 

Zdravotné riziko zvýšeného obsahu dusičnanov spočíva v 

tom, že sa v zažívacom trakte redukujú na toxické dusitany. 

Tie v žalúdku reagujú so sekundárnymi amínmi v potrave 

za vzniku N – nitroso zlúčenín, ktoré sú podozrievané z 

rakovinotvorného účinku. Vyvolanie nádorového ochorenia 

hrozí pri dlhodobejšom konzumovaní potravy s nadmerným 

obsahom dusičnanov. Vysoký obsah dusičnanov môže mať 

tiež negatívny vplyv na reprodukčné funkcie. Povolený 

limit obsahu dusičnanov v pitnej vode v zmysle vyhlášky 

MZ SR č.247/2017 Z.z. v platnom znení je 50 mg/l. Podľa 

Potravinového kódexu SR je stanovená najvyššia medzná 

hodnota pre pramenitú vodu vhodnú na prípravu stravy pre 

dojčatá 10 mg/l, nakoľko dusičnany reagujú v krvi s 

hemoglobínom za vzniku methemoglobínu, ktorý nie je 

schopný prenášať kyslík a vzniká riziko vnútorného 

udusenia najmä u dojčiat, ale aj u niektorých dospelých. 
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Dynamická práca práca, pri ktorej sa mení dĺžka svalu pri zachovaní 

rovnakého napätia (tzv. izotonický sťah).  

  

E  

ECDC  Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb – úrad 

Európskej únie, ktorého poslaním je identifikovať, 

vyhodnocovať a oznamovať existujúce alebo vznikajúce 

ohrozenia ľudského zdravia v dôsledku infekčných chorôb. 

Edwardsov syndróm syndróm známy pod označením trizómia 18, patrí medzi 

zriedkavé, ale závažné geneticky podmienené stavy, 

prejavujúce sa širokým spektrom príznakov a ťažkými 

zdravotnými problémami. Častejšie postihuje dievčatá. 

Typické sú patológie srdca, časté je i poškodenie obličiek a 

problémy s dýchaním. U dieťaťa sa po narodení vyvíjajú 

typické črty tváre v podobe malej hlavičky, malých úst 

(často s rázštepom pery a podnebia) a nízko posadených 

ušníc. Hlava môže mať neprirodzený tvar a dieťa má 

zovreté päste s prstami, ktoré sa prekrývajú. V niektorých 

prípadoch sa prsty vôbec nevyvinú. Pôrodná hmotnosť je 

veľmi nízka a vývin dieťaťa po pôrode je oneskorený. Časté 

sú tiež abnormality kostí v podobe zakrivenia chrbtice aj 

infekcie pľúc a močového systému. Vo väčšine prípadov sa 

končí smrťou pred narodením alebo krátko po ňom. Iba v 

prípade menej závažných typov syndrómu postihnutí 

prežívajú viac ako rok a veľmi zriedkavo sa dožívajú ranej 

dospelosti. Ak sa tak stane, ich život je sprevádzaný 

výrazným telesným a mentálnym postihnutím. Ochorenie 

patrí medzi najčastejšie vrodené poruchy spôsobené 

numerickými odchýlkami chromozómov. 
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EFSA  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín – úrad Európskej 

únie, ktorý poskytuje nezávisle vedecké poradenstvo 

a komunikáciu o existujúcich a nových rizikách spojených 

s potravinovým reťazcom. 

Elektromagnetické žiarenie prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia, 

zahŕňa elektromagnetické spektrum: gama žiarenie, 

röntgenové žiarenie, ultrafialové žiarenie, viditeľné 

žiarenie, infračervené žiarenie, mikrovlnné žiarenie 

a rádiové žiarenie.  

ELISA (angl. enzyme-linked immuno sorbent assay) je analytická 

metóda využívaná ku kvantitatívnemu stanoveniu rôznych 

antigénov. Princípom tejto metódy je imunoenzymatická 

reakcia bezfarebného substrátu, ktorý je hydrolyzovaný na 

farebný produkt a dá sa merať spektrofotometricky. 

Intenzita zafarbenia koreluje s koncentráciou detegovaného 

antigénu alebo protilátky. 

Embryo zárodok, ktorý vzniká po prvom rozdelení oplodneného 

oocytu (zygoty). 

Embryotoxický poškodzujúci vyvíjajúci sa plod a to už aj pri expozíciách 

nepoškodzujúcich zdravie matky.  

Emisie uvoľňovanie znečisťujúcich látok zo zdroja do ovzdušia. 

Zahŕňajú množstvo škodliviny vylúčené určitým zdrojom 

do ovzdušia za určenú časovú jednotku. Merajú sa v mieste 

ich vypúšťania.  

Emocionálna záťaž záťaž vyplývajúca z požiadaviek vyvolávajúcich afektívnu 

odozvu. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Energia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vlnenie
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Endokrinné disruptory chemické látky, ktoré môžu narúšať endokrinný systém 

ľudského tela a vyvolať nepriaznivé účinky (vývojové, 

reprodukčné, nervové, imunitné) na človeka i prírodu 

Endometrióza ochorenie žien v reprodukčnom období, ktoré je pomerne 

častou príčinou sterility. Znamená ektopický výskyt 

endometriálneho tkaniva , t.j. mimo bežnej lokality, ktorou 

je len dutina maternice. Často postihuje rôzne oblasti 

vnútorného genitálu, ale môže sa vyskytovať aj mimo neho. 

Príčina nie je známa, diagnózu možno zistiť počas 

laparoskopie. 

Endometrium sliznicová výstelka dutiny maternice, ktorej hrúbka závisí 

od fázy menštruačného cyklu, u netehotnej ženy sa v 

podobe menštruačného krvácania cyklicky odlučuje. Počas 

tehotnosti poskytuje priestor na uhniezdenie placenty a 

výživu plodu. 

Energetická hodnota využiteľná energia, potravín predstavuje množstvo energie 

uvoľnenej z potraviny pri látkovej premene v ľudskom 

organizme. Táto energia sa využíva na metabolické deje 

živých systémov. Spôsob, akým je prijímaná v organizme 

závisí od živočíšneho druhu, faktorov vonkajšieho 

prostredia, vývinového stupňa organizmov, od ich 

fyziologickej aktivity a od ďalších sociálnych a 

behaviorálnych faktorov. Energia sa udáva v Potreba 

energie závisí od veku, pohlavia,  druhu vykonávanej práce 

a fyziologického stavu jednotlivca. Človek využíva energiu 

na prácu približne z jednej štvrtiny, zvyšok energie je 

využitý na činnosť dôležitých orgánov (na bazálny 

metabolizmus) a na udržiavanie telesnej teploty. 

Energetická hodnota potravín preto môže byť definovaná aj 
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ako množstvo tepla, ktoré poskytujú potraviny pri 

dokonalej oxidácii. 

Energetický výdaj po jedle spojený s procesom trávenia, vstrebávania a metabolizmom 

živín obsiahnutých v potrave. Jeho výška závisí od 

zastúpenia jednotlivých druhov živín v potrave a celkového 

energetického príjmu z potravy v priebehu dňa. 

Energetický výdaj pri pohybovej 

aktivite 

zahŕňa všetky formy fyzickej aktivity spojenej s 

každodennou činnosťou jedinca a teda nielen pohyb pri 

cvičení a športe. Podieľa sa na celkovom dennom 

energetickom výdaji približne na úrovni 20 – 30 %. 

Enuréza mimovoľné vyprázdňovanie močového mechúra počas 

nočného či denného spánku u dieťaťa staršieho ako 5 rokov, 

ktoré nie je spojené so žiadnou primárnou psychickou 

poruchou či anatomickou alebo funkčnou anomáliou 

obličiek a močových ciest. Enuréza patrí k častým 

problémom v pediatrickej praxi – trpí ňou až 15 % detí v 5. 

roku života. Aj keď jej výskyt so stúpajúcim vekom klesá, 

v 10. roku života postihuje ešte 7 % detí a pretrváva v 1 % 

aj v dospelosti. 

Eozinofily tvoria približne 1 – 3 % leukocytov v krvi človeka a 

podobne ako neutrofily putujú do tkanív po obdržaní 

špecifických signálov. Významne sa podieľajú na obrane 

pred extracelulárnymi a niektorými intracelulárnymi 

parazitmi.  

Epidémia náhly a hromadný výskyt a šírenie infekčných a iných 

chorôb v určitom mieste a čase.  
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Epidemiológia samostatný odbor lekárskej vedy, ktorý skúma príčiny 

vzniku a šírenia nákaz a hľadá najvhodnejšie metódy ich 

prevencie, potláčania až úplného odstránenia.  

Epidemiologický dohľad priebežný systematický zber, analýza, interpretácia a šírenie 

údajov o ochoreniach vrátane epidemiologických štúdií o 

rizikových faktoroch a spôsoboch vzniku, šírenia a výskytu 

ochorení v čase a priestore s cieľom prijať príslušné 

opatrenia. 

Epidemiologicky závažná činnosť pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov 

správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny 

spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia. 

Epigenetika vedný odbor genetiky, ktorý študuje zmeny v génovej 

expresii (a tým zvyčajne aj fentoypu), ktoré nie sú 

spôsobené zmenou nukleotidovej sekvencie DNA, ale 

vznikajú v súvislosti s pôsobením vonkajšieho prostredia. 

Študuje teda zmeny, ktorú môžu, ale nemusia byť dedičné. 

E-predpis/recept lekársky predpis, vydaný a odoslaný elektronicky. 

Ergonómia veda zaoberajúca sa vzťahmi vznikajúcimi medzi človekom 

a prostredím ktoré ho obklopuje. Či už sa jedná o tvary, 

materiály, osvetlenie, rozmery a pod. Cieľom je príslušným 

odborníkom (architekt, dizajnér a pod.) pripraviť materiál 

na základe ktorého je možné vytvoriť také pracovné 

podmienky, ktoré podporujú optimálny výkon človeka a 

jeho pohodu. V ergonómii sa používajú poznatky z 

antropológie, biomechaniky, fyziológie a taktiež 

psychológie. 

Erytrocyty červené krvinky. Životnosť červených krviniek u človeka je 

okolo 120 dní (štyri mesiace). Vznikajú v kostnej dreni. 
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Zanikajú v pečeni a slezine. Ich počet určuje vonkajšie 

prostredie, nadmorská výška, stres. Hlavnou úlohou 

červených krviniek je prenos dýchacích plynov - kyslíka z 

pľúc do tkanív a oxidu uhličitého z tkanív do pľúc. Kyslík 

sa v pľúcach viaže na hemoglobín (150g/l u mužov, 140g/l 

u žien), pričom vzniká oxyhemoglobín. V tkanivách sa 

kyslík uvoľňuje, pretože ho vytláča oxid uhličitý, ktorý sa s 

hemoglobínom viaže o trochu silnejšou väzbou ako kyslík. 

Vzniká karbaminohemoglobín. Táto väzba sa uvoľňuje v 

pľúcach, kde je vyšší tlak kyslíka. Opäť vzniká 

oxyhemoglobín. 

Esenciálne aminokyseliny jedná sa o aminokyseliny, ktoré si organizmus nedokáže 

sám syntetizovať, preto ich musí prijímať v potrave. Spolu 

ich je osem a parí k nim: leucín, izoleucín, valín, metionín, 

treonín, lyzín, fenylalanín, tryptofán. Pre deti je esenciálnou 

aminokyselinou aj histidín. V potrave musia byť zastúpené 

všetky aminokyseliny v správnom pomere. Ak vzniká 

nedostatok jednej z aminokyselín, alebo ak aminokyselina 

v potrave úplne chýba, dochádza k spomaleniu až zástave 

syntézy bielkovín. 

Esenciálne mastné kyseliny sú také, ktoré si organizmus nevie sám vytvoriť, musí ich 

prijať potravou. Patria sem kyseliny linolová, linolénová a 

arachidová, ktoré sú nevyhnutnými zložkami buniek 

najaktívnejších orgánov ľudského tela ako sú – srdce, 

mozog, nervy, pľúca. 

Estrogén hlavný ženský pohlavný hormón zo skupiny steroidov. Jeho 

vylučovanie  sa mení v závislosti od fázy menštruačného 

cyklu. Estrogény ovplyvňujú látkovú premenu, podmieňujú 

vznik sekundárnych pohlavných znakov u ženy (rast 
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prsníkov, ochlpenie ženského typu, ukladanie tuku v 

typicky ženských partiách, atď). 

Etická komisia  je poradný orgán zdravotníckeho zariadenia pri 

rozhodovaní o etických aspektoch zdravotníckej 

starostlivosti a biomedicínskeho výskumu.  

Etiológia náuka o pôvode a príčinách, napr. chorôb. Etiológia skúma 

zákonitosti využívania poznatkov o príčinnosti v praxi 

vôbec (všeobecná etiológia) alebo v určitej konkrétnej 

praktickej oblasti, napr. pri liečení. 

Evakuácia komplex činností a opatrení, ktorý obsahuje prípravu a 

odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne materiálnych 

hodnôt z územia či objektu ohrozeného v dôsledku vzniku 

alebo trvania krízovej situácie 

Ex offo alebo ex officio je latinský výraz, ktorý znamená z úradnej 

moci, povinnosti, z úradného príkazu. 

Expozícia (verejné zdravie) vystavenie človeka faktoru zo životných podmienok alebo 

pracovných podmienok. 

E-zdravotníctvo systém, ktorý je centrálnym úložiskom zdravotných 

záznamov pacienta a je zdrojom dôležitých informácií o 

pacientovom zdravotnom stave, ktoré mu môžu zachrániť 

život. 

  

F  

Fagocytóza schopnosť buniek (makrofágov) pohlcovať pevné častice 

(cudzorodé častice, mikróby) z okolitého prostredia. Bunky 
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so schopnosťou fagocytózy obalia svojou cytoplazmatickou 

membránou prijímanú časticu a vtiahnu ju do vnútorného 

prostredia bunky. Vznikne tak nová intracelulárna organela 

zvaná fagozóm, v ktorej sa pohltený materiál strávi. 

Z imunologického hľadiska patrí fagocytóza 

k najdôležitejším obranným mechanizmom nešpecifickej 

imunity.  

FAO Food and Agriculture Organization – Organizácia pre 

výživu a poľnohospodárstvo – špecializovaná agentúra 

OSN so sídlom v Ríme. Založená bola v roku 1945. Cieľom 

tejto organizácie je zabezpečiť dostatok potravy a pitnej 

vody pre obyvateľov rozvojových krajín. Zameriava sa na 

pomoc týmto krajinám najmä po technickej, technologickej, 

finančnej a vzdelávacej stránke. Snaží sa dosiahnuť ich 

sebestačnosť vo výžive a obmedziť tak problémy s 

nedostatkom potravín a zlepšiť životné podmienky 

vidieckeho obyvateľstva, závislého od poľnohospodárstva. 

V súvislosti s tým sú jej snahy nasmerované jednak na 

zvyšovanie produktivity poľnohospodárstva v rozvojových 

krajinách, čím má byť zaistená produkcia dostatočného 

množstva potravy, a jednak na zaistenie prístupu k 

nezávadným zdrojom pitnej vody. V súvislosti s trvalou 

udržateľnosťou hospodárenia v krajine sa snaží zavádzať 

metódy, ktoré zabraňujú erózii a obmedziť zaberanie najmä 

lesnej pôdy, ku ktorému bežne dochádza z dôvodu 

používania hospodárenia, ktoré vyčerpávajú pôdu. 

FAS  fetálny alkoholový syndróm je súbor príznakov u 

novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom 

nadmerného pitia alkoholu u matky. 

FDA Food and Drug Administration – Správa potravín a liečiv, 

ktorá je zodpovedná za kontrolu a reguláciu potravín (pre 
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ľudí i zvieratá), potravinových doplnkov, liečiv (pre ľudí i 

zvieratá), kozmetických prípravkov, lekárskych prístrojov, 

biofarmaceutických a krvných produktov v tejto krajine. 

Fenotyp pozorovateľný somatický, biochemický alebo fyziologický 

znak, ktorý je podmienený aj genotypom, aj prostredím, v 

ktorom sa genotyp uplatňuje. V užšom zmysle sa týmto 

termínom označuje aj vyjadrenie určitého génu alebo 

génov. 

Fenylketonúria monogénna, autozómovo recesívna choroba podmienená 

jedným génom ležiacim na autozóme. Postihnutí sú 

homozygotne recesívni jedinci. Podstatou ochorenia je 

porucha aktivity enzýmu, ktorý umožňuje premenu 

aminokyseliny fenylalanínu a tyrozín. V bunkách sa 

hromadí fanylalanín a medziprodukty vznikajúce 

náhradnou metabolickou cestou. Hromadenie fenylananínu 

v bunkách poškodzuje mozgové bunky, čo sa u dieťaťa 

prejaví ťažkou poruchou mozgovej činnosti – oligofréniou.  

Fertilita plodnosť, schopnosť otehotnieť trvá u zdravej ženy 

približne do 45. roku života. 

Fertilizácia proces oplodnenia oocytu (vajíčka) spermiou. 

Fetoskopia metóda priamej vizualizácie plodu, ktorá sa používa pri 

prenatálnej diagnostike. 

Fluór (F) (výživa) stopový prvok, v organizme sa vyskytuje len v stopových 

množstvách, a to najmä v kostiach a zuboch. V oblastiach s 

nedostatkom F sa umelo pridáva do pitnej vody a potravín. 

Zvýšené koncentrácie sú však toxické, ukladajú sa do 

kostrového tkaniva, čo zapríčiňuje jeho väčšiu krehkosť a 

morfologické zmeny. Ochorenie vyvolané príjmom 
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zvýšeného množstva fluóru do organizmu sa označuje ako 

fluoróza. Prejavuje sa morfologickými zmenami kostí, 

zubného dentínu a na zuboch vznikajú tmavé fľaky. Z 

fluóru vzniká v niektorých rastlinách kyselina fluóroctová, 

ktorá je pre živočíchy veľmi jedovatá. 

Folikul guľovitý útvar, dutinka na vaječníku, vyplnená folikulárnou 

tekutinou, v ktorej sa vyvíja vajíčko. Okrem toho 

folikulárne bunky produkujú ženské pohlavné hormóny. 

Zásoba folikulov v ženskom vaječníku je definitívna už pri 

narodení dievčatka – 200 000 – 400 000. Folikuly spolu s 

oocytmi rastú, k ovulácii však dozreje asi len 400 z nich. 

Väčšina z nich počas života ženy podľahne atrézii 

(zanikne). Po vyčerpaní zásoby folikulov nastupuje u ženy 

menopauza. 

Folikulometria meranie počtu a veľkosti folikulov ultrazvukom. Robí sa za 

účelom stanovenia predpokladanej ovulácie buď v 

spontánnom menštruačnom cykle, alebo v cykle s 

hormonálnou podporou. 

Fosfor (P) makroelement, vyskytuje sa ako súčasť anorganických solí 

a organických esterov kyseliny fosforečnej ako zložka 

fosfolipidov, fosfoproteínov a nukleotidov. Je druhým 

najbohatšie zastúpeným prvkom v tele, čo úzko súvisí s 

tým, že sa vyskytuje v každej telesnej bunke. Fosfor je 

veľmi efektívne absorbovaný telom za prítomnosti vitamínu 

D. Látkami, ktoré narúšajú rovnováhu medzi Ca a P (mala 

by byť 2,5 : l) sú napríklad cukor a prípravky proti 

prekysleniu žalúdka, ktoré obsahujú uhličitan vápenatý. 

Dostatok fosforu udržuje silné kosti a zuby, posilňuje 

telesný rast a regeneračnú schopnosť organizmu, udržuje 

rovnováhu medzi kyselinami a zásadami v tele. Fosfor je 

nevyhnutný aj pri syntéze fosfolipidov, pomáha pri správnej 
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funkcii nervov a poskytuje energiu prostredníctvom 

metabolizmu cukrov a tukov. Zdrojom je mäso, vajcia, 

obilie, pšeničné klíčky, orechy, strukoviny, mlieko, ryby. 

Denná dávka: deti: 600 – 1000 mg, dospelí: 800 – 900 mg. 

Nedostatok sa prejavuje slabými kosťami a zubami, 

krvácaním ďasien, reumatizmom a stratou chuti do jedla. 

Nadmerný príjem fosforu má za následok zníženie 

absorpcie Ca. 

Fotosyntéza biochemický proces. Zachytávanie energie slnečného 

žiarenia a jej využitie na fixáciu oxidu uhličitého v zelených 

rastlinách a niektorých prokaryotoch za vzniku sacharidov. 

Slovo fotosyntéza v preklade znamená “zlučovanie 

svetlom” a rastliny skutočne využívajú na túto premenu 

svetelnú energiu.   

Frekvenčné pásmo oblasť frekvencií ohraničená dolnou hraničnou frekvenciou 

a hornou hraničnou frekvenciou, rozloženie zvuku do 

frekvenčných pásiem tvorí frekvenčné spektrum zvuku. 

Fruktóza ovocný cukor, alebo levulóza, je jednoduchý monosacharid 

so sumárnym vzorcom C6H12O6. Spolu s glukózou a 

galaktózou patrí medzi monosacharidy, ktoré sú z 

tráviaceho traktu vstrebávané priamo do krvného obehu. 

Vyskytuje sa v mnohých rastlinách, hlavne vo forme 

disacharidu sacharózy, ktorý tvorí spolu s glukózou. Z 

rastlinných zdrojov sa hojne vyskytuje napríklad v rôznom 

ovocí, zelenine, kvetoch. Vo veľkom množstve (až 38 %) 

sa vyskytuje aj v mede. Priemyselne sa fruktóza vyrába z 

cukrovej trstiny, cukrovej repy alebo kukurice. 

Frutariánstvo  konzumácia len surového ovocia. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bioch%C3%A9mia
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FSH  folikulostimulačný hormón patrí do skupiny 

gonádotropínov. Je produkovaný podmozgovou žľazou 

(hypofýzou). Stimuluje rast folikulov a oocytov (vajíčok) v 

ováriách (vaječníkoch), a tým aj produkciu ženských 

pohlavných hormónov. 

Ftaláty estery kyseliny ftalovej predstavujú skupinu látok, ktoré sa 

užívajú prevažne ako plastifikátory (zmäkčovadlá), ktoré 

dodávajú pružnosť a ohybnosť plastom. Ftaláty tvoria 90 % 

zmäkčovadiel v PVC. Najpoužívanejšie sú di-2-

ethylhexylftalát (DEHP), diisodecyl ftalát (DIDP) a 

diisononyl ftalát (DINP).  

Fylochinón vitamín K. Fylochinón tvorí žlté kryštáliky alebo olejovú 

kvapalinu, veľmi citlivú na viditeľné svetlo a UV žiarenie. 

Jeho hlavná funkcia je v procese zrážania krvi. Je 

nenahraditeľný pri tvorbe protrombínu, zabraňuje 

vnútornému krvácaniu a zmierňuje nadmernú stratu krvi 

počas menštruácie. Vyskytuje sa v chloroplastoch zelených 

rastlín, zelenej listovej zelenine, morských riasach, 

rastlinných semenách, jogurtoch, vaječných žĺtkoch, mede, 

sójovom oleji a rybom tuku.  Odporúčaná denná dávka: 

deti: 5 – 15 mg, muži: 12 – 16 mg, tehotné a dojčiace ženy 

18 mg. Avitaminóza vedie ku spomaleniu zrážania krvi, ku 

nedostatku krvných doštičiek, môže sa prejavovať 

náchylnosť ku krvácaniu z ďasien resp. z nosa. 

Avitaminóza vzniká veľmi zriedkavo, najčastejšie u dojčiat, 

respektíve u osôb s ťažkou črevnou mikrobiálnou 

dysfunkciou, keďže vitamín K je produkovaný črevnými 

baktériami (Escherichia coli). Aj preto je jeho nedostatok 

vo forme hypovitaminózy alebo avitaminózy pomerene 

zriedkavý. Pri hypervitaminóze Izomér K3 (syntetický) 

spôsobuje rozpad červených krviniek a poškodenie pečene. 
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G 
 

Galaktóza vzniká rozkladom mliečneho cukru laktózy. Jej biologický 

význam je v tom, že je súčasťou mozgových lipoproteínov. 

Pri úplnej karencii galaktózy sa pozoroval oneskorený 

vývin dieťaťa. Z toho dôvodu by v umelej detskej výžive 

mala byť zdrojom cukru galaktóza alebo manóza. 

Galaktozémia autozómovo recesívne ochorenie podmienené jedným 

génom, ktorý leží na autozóme. Postihnutí sú homozygotne 

recesívni jedinci. Podstatou ochorenia je absenciaa enzýmu, 

umožňujúceho premenu galaktózy na glukózu a jej 

využitie, čoho následkom je zvracanie, žltačka, poruchy 

pečene. Neliečená môže končiť fatálne.  

Gaméty mužské a ženské pohlavné bunky, spermie a oocyty 

(vajíčka). 

Gén jednotka genetickej informácie, základná funkčná genetická 

jednotka. Úsek molekuly DNA, ktorý je zahrnutý do 

syntézy polypeptidového reťazca alebo molekuly RNA a 

ktorý obsahuje kód pre tento polypeptid alebo RNA. 

Genetická informácia informácia, ktorá je primárne obsiahnutá v nukleotidovej 

sekvencii daného génu. 

Genetická prognostika sprostredkovanie informácie o chorobe (ktorá môže byť 

podmienená geneticky) pacientovi alebo jeho rizikovým 

príbuzným. Informácia sa týka následkov ochorenia, 

pravdepodobnosti, s akou sa prenesie na ďalšie generácie, 

ale aj možnosti prevencie a terapie. 
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Genetický kód spôsob zápisu dedičnej informácie na úrovni nukleových 

kyselín, v ktorých vždy určitá trojica nukleotidov (triplet) 

kóduje pri translácii zaradenie konkrétnej aminokyseliny do 

novovznikajúceho polypeptiového reťazca. 

Genetický skríning masový populačný skríning, ktorého cieľom je 

identifikovať jedincov ohrozených rizikom určitej choroby, 

resp. rizikom, že budú mať dieťa s určitou genetickou 

chorobou. Skríningové testy sa používajú len v prípadoch 

chorôb, pri ktorých je dostupná možnosť terapie alebo iného 

opatrenia. 

Genetika náuka o dedičnosti a variabilite organizmov, veda 

skúmajúca mechanizmy a zákonitosti prenosu vlastností 

rodičov na ich potomstvo. 

Genofond súbor alel všetkých génov jedincov, ktorí tvoria populáciu 

daného druhu, od obsahu genofondu je závislý obsah 

genotypov jedincov. 

Genóm súbor celkovej DNA organizmu obsahujúci všetky jeho 

gény. 

Genotyp genetická zostava jedinca reprezentovaná súborom alel 

všetkých génov usporiadaných v jeho génome, alebo 

v užšom zmysle ide o alely jedného určitého génu. 

Glukóza šesťuhlíkový monsacharid zúčastňujúci sa mnohých 

metabolických dráh. Je z metabolického hľadiska 

základným sacharidom, pretože ho prijímame veľa krát v 

čistej podobe. Glukóza má v tele osobitnú funkciu. Je totiž 

jedinou formou, v ktorej prúdi cukor v krvi a v tejto forme 

sa dostáva do celého tela. Využíva sa ako stály pohotový 

zdroj energie alebo sa dostatočne ukladá vo forme 
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glykogénu, čo je živočíšny škrob nevyhnutný pre činnosť 

svalov. 

Glutamán sódny sodná soľ kyseliny glutámovej. Komerčne je dostupný aj 

pod názvom glutasoľ. Známy aj pod označením MSG (z 

angl. monosodium glutamate) alebo Vetsin. Je biely 

kryštalický prášok, dobre rozpustný vo vode. Glutaman 

sodný sa používa v potravinárskom priemysle ako 

dochucovadlo a prostriedok na zvýrazňovanie chuti pod 

označením E 621. Používa sa hlavne v instantných 

polievkach a omáčkach i v zemiakových lupienkach, v 

niektorých koreninách, ochucovadlách, ale aj v mrazených 

mäsových a zeleninových výrobkoch. Široké uplatnenie má 

v ázijskej kuchyni.  

Glutén inak lepok, je zmes proteínov gliadínu a glutenínu. Spolu so 

škrobom sa nachádzajú v niektorých obilninách ako sú 

pšenica, jačmeň, špalda či raž.  

Glykemický index bezrozmerné číslo, ktoré vyjadruje postavenie potraviny na 

stupnici od 0 do 100 podľa toho, ako rýchlo sa cukor v 

potravine vstrebáva a ako rýchlo ovplyvňuje hladinu 

glukózy v krvi. Potraviny s nízkym glykemickým indexom 

majú hodnotu 55 a menej a tieto potraviny zvyšujú hladinu 

cukru v krvi pomaly. Patria sem napr. ovsené vločky, 

bataty, hrášok či niektoré druhy ovocia. Potraviny so 

stredným glykemickým indexom (od 56 do 69) už zvyšujú 

hladinu cukru v krvi rýchlejšie. Patrí sem napr. hnedá ryža 

alebo celozrnný chlieb. Potraviny s vysokým glykemickým 

indexom (70 – 100) vystrelia hladinu cukru v krvi 

najrýchlejšie. Do tejto skupiny patria napr. zemiaky alebo 

chlieb. 
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Glykogén  zásobná sacharidová látka v ľudskom organizme. Je 

zložený z veľkého množstva pospájaných molekúl glukózy. 

V ľudskom tele je obsiahnutých asi 380 g glykogénu, z toho 

250 g vo svaloch, 110 g v pečeni a zvyšok v krvi a iných 

orgánoch. 

GMO geneticky modifikovaný organizmus je organizmus, 

ktorého genetický materiál bol úmyselne zmenený. 

GnRH gonádotropný releasing hormón. Je produkovaný časťou 

mozgu, ktorá sa nazýva hypotalamus. Stimuluje 

uvoľňovanie hormónov hypofýzou – gonádotropínov. 

Gonádotropíny pohlavné hormóny vylučované hypofýzou, regulujúce 

funkciu ženských a mužských pohlavných žliaz. 

Gonozómy pohlavné chromozómy. 

Granulocyty biele krvinky obsahujúce granuly (zrnká) v cytoplazme. 

Gy Gray, Gy = J/kg; jednotka dávky žiarenia. Udáva, koľko 

energie absorboval 1 kg látky, tkaniva alebo orgánu. Touto 

jednotkou možno vyjadriť aj celkovú dávku žiarenia 

absorbovanú telom človeka. Určitú dávku môže človek 

získať jednorazovo alebo v priebehu dlhšieho časového 

obdobia. 

Gynekomastia nezhubné zdurenie mužských prsných žliaz (zriedkavo len 

jednej prsnej žľazy). Ochorenie je spôsobené zvýšenou 

hladinou estrogénov počas normálneho fyziologického 

vývoja. 
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Gynoidný typ obezity periférna obezita, obezita dolnej časti tela, takzvaný ženský 

typ, s hromadením tuku v oblasti bokov (tvar hrušky), ktorý 

je menej rizikový.  

  

H 
 

Hb hemoglobín je červené krvné farbivo. Tvorí najdôležitejšiu 

zložku erytrocytov (červených krviniek), v ktorých tvorí 

približne 35 % objemu. Ide o hemoproteín, ktorý je schopný 

reverzibilne viazať molekulárny kyslík za vzniku 

oxyhemoglobínu a oxid uhličitý za vzniku 

karbaminohemoglobínu. Jeho hlavnou funkciou v 

organizme je transport týchto molekúl krvou z pľúc do 

orgánov a opačne. 

HCCP angl. Hazard Analysis and Critical Control Points – analýza 

nebezpečenstiev a metóda kritických kontrolných bodov. 

HACCP je systém potravinovej bezpečnosti založený na 

prevencii. Predstavuje systematickú metódu analýzy 

procesov v potravinárstve, identifikácie možných rizík a 

určenia kritických bodov kontroly, ktoré majú zabrániť 

tomu, aby sa k spotrebiteľovi dostali nebezpečné potraviny. 

HCG  ľudský choriový gonádotropín, ktorý sa do krvi ženy 

uvoľňuje po uhniezdení embrya do sliznice maternice. Je 

jedným z prvých biochemických ukazovateľov tehotnosti. 

Možno ho stanovovať aj v domácich podmienkach z moču, 

alebo laboratórne z moču aj krvi. 

HDL cholesterol "dobrý cholesterol", lipoproteíny s vysokou hustotou. 

Chránia cievy a organizmus pred chorobami. 
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Hematokryt podiel červených krviniek, tzv. erytrocytov, na objeme celej 

krvi. Hematokrit je súčasťou červeného krvné obrazu spolu 

s hodnotou hemoglobínu a počtom erytrocytov. Tieto 

hodnoty popisujú červené krvinky z hľadiska veľkosti, 

počtu a väzobnej kapacity pre prenos kyslíku do tkanív. 

Hemofília zriedkavé, no veľmi vážne ochorenie postihujúce najmä 

mužov, ktoré sa prejavuje spontánnymi krvácaniami z kože, 

slizníc, ale aj krvácaním do dutín tela či kĺbov. Výrazne 

obmedzuje proces zrážania krvi, a preto sú hemofilici 

dennodenne vystavovaní riziku krvácania. Pôvod ochorenia 

je čisto genetický. Matka, prenášačka hemofílie, odovzdá 

svojmu potomkovi X chromozóm, na ktorom sa nachádza 

recesívna alela podmieňujúca toto ochorenie. Ak je matka 

prenášačkou, má 50 % pravdepodobnosť, že sa jej narodí 

zdravý syn, no rovnakú pravdepodobnosť 50 %, že jej syn 

bude mať hemofíliu. Samozrejme, je možné, aby hemofíliu 

malo aj dievča, ale len v tom prípade, ak je jej otcom 

hemofilik a matka je prenášačka. 

Heterozygot jedinec, ktorý ma pre určitý znak dve rôzne alely, jednu 

dominantnú a jednu recesívnu (Aa).  

Histamín 2-(4-imidazol)-etylamín – patrí medzi biogénne amíny. 

Histamín vzniká bakteriálnym odbúraním aminokyseliny – 

histidínu. Prirodzene sa vyskytuje i v ľudskom organizme a 

jeho účinky sa prejavujú pri alergických reakciách, keď sa 

uvoľňuje vo veľkom množstve. Histamín sa vytvára aj v 

takých potravinách, ktoré v procese zrenia a skladovania 

podliehajú biochemickým a mikrobiálnym zmenám. Patria 

k nim určité druhy syrov, surová saláma, surová šunka, 

kyslá kapusta, špenát, extrakty z droždia, víno, pivo. V 

pomaly zrejúcich syroch a v niektorých druhoch salám boli 

nájdené vyššie koncentrácie, pretože mikroorganizmy tu 
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môžu byť aktívne počas dlhšieho obdobia a môžu viac 

histidínu na histamín odbúrať. V skazenej rybe môže dôjsť 

k takému nárastu histamínu, že môže vyvolať toxickú 

reakciu (tzv. scombroid poisoning) behom pol hodiny aj u 

zdravého človeka. 

HIV označenie HIV vzniklo z anglického názvu Human 

Immunodeficiency Virus. Vírus ľudskej imunodeficiencie 

napáda bunky imunitného systému, pritom ničí a 

poškodzuje ich funkcie. Infekcia týmto vírusom vedie k 

postupnej likvidácii imunitného systému. Ochorenie sa 

prenáša sexuálnym kontaktom, krvou a vertikálne z matky 

na dieťa. Riziko krvného prenosu je zvýšené pri 

intravenóznom užívaní drog, t.z. spoločnom používaní 

striekačiek a ihiel. V nepatrnom množstve sa vírus 

vyskytuje v telesných tekutinách, slinách, slzách, avšak 

riziko prenosu je v tomto prípade minimálne. Infekcia HIV 

sa neprenáša objímaním, spoločným používaním príborov a 

pohárov, používaním WC, kúpaním v bazéne, či pri 

poštípaní hmyzom. Od začiatku epidémie HIV/AIDS sa 

vírusom HIV infikovali desiatky miliónov ľudí, do roku 

2017 asi 35 miliónov na AIDS zomrelo. Slovensko patrí 

medzi krajiny s nízkou prevalenciou infekcie HIV, hoci v 

posledných rokoch došlo k nárastu počtu nových prípadov, 

najmä v skupine homosexuálnych mužov. 

Hluk každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, 

neprimeraný alebo škodlivý zvuk. 

Hodnotenie dopadov na verejné 

zdravie 

súbor nástrojov, ktorých cieľom je posúdiť priame a 

nepriame vplyvy ľudskej aktivity na verejné zdravie. 

Homozygot jedinec, ktorý ma na obidvoch chromozómoch pre určitý 

znak dve rovnaké alely. Ak má napríklad obe alely pre daný 
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znak dominantné, ide o dominantného homozygota (AA), 

ak má obe alely recesívne, ide o recesívneho homozygota 

(aa).  

Horčík  (Mg) (výživa) makroelement, je viazaný vo forme solí anorganických a 

organických kyselín. Väčšinou sa vyskytuje v kostiach 

spolu s Ca a P. Okrem toho je aj súčasťou celého radu 

enzýmov. Bohatým zdrojom Mg je chlorofyl. Ničí sa 

prehnanou spotrebou mlieka obohateného vitamínom D. 

Ideálny pomer Mg : Ca by mal byť 1 : 2. Ak sa zvýši príjem 

Ca, mal by sa zvýšiť aj príjem Mg. Horčík reguluje srdcovú 

činnosť a svalové kontrakcie. Chráni nervy a vo 

všeobecnosti je známy ako antistresový prvok. 

Prostredníctvom využívania vitamínov E a C je nápomocný 

pri ochrane obličiek pred ukladaním Ca, čo slúži ako 

prevencia pred tvorbou žlčových kameňov. Dôležitú úlohu 

zohráva aj v procese premeny krvného cukru na energiu. 

Zdrojmi sú najmä zelená zelenina, obilniny, strukoviny, 

orechy, kakao, sója, ovocie, žltá kukurica. Denná dávka: 

deti: 80 – 330 mg, dospelí: 300 – 350 mg. V prípade 

nedostatku horčíka sa u jedinca môže objaviť arytmia srdca, 

infarkt, podráždené nervy a ochabnuté svalstvo. Vyskytnúť 

sa môže aj nočné pomočovanie a zväčšenie prostaty. 

Zvýšený príjem horčíka má za následok útlm centrálnej 

nervovej sústavy a závrate. Užívať Mg vo zvýšenej miere 

sa odporúča alkoholikom a ženám užívajúcim 

antikoncepčné tabletky. 

HPV Human papillomavirus je ľudský papillomavírus, čo je 

vírus prenosný pohlavným stykom a spôsobujúci viaceré 

ochorenia v organizme. Takmer 80 % ľudí je počas života 

infikovaných týmto vírusom. HPV infekcie v oblasti 

genitálu a konečníka, sú vo všeobecnosti nezhubné lézie, a 

okrem kozmetického defektu a psychosexuálneho dopadu 
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na život jedinca, zvyčajne nespôsobujú žiadne ťažkosti. Isté 

typy vírusov však môžu viesť k rozvoju nádorového 

ochorenia. V súčasnosti je známych viac ako 120 typov 

HPV, ktoré sú rozdelené do 3 skupín, podľa ich malígneho 

potenciálu. Pacient môže byť infikovaný súčasne viacerými 

typmi vírusu. 80 % všetkých genitálnych bradavíc 

spôsobujú HPV typu 6 alebo 11, vírusy s nízkym 

potenciálom rizika vzniku rakoviny. Od roku 2008 existujú 

na slovenskom trhu 2 vakcíny, ktoré chránia pred infekciou 

HPV, a tým znižujú riziko vzniku genitálnych bradavíc 

a nádorov. Vakcíny sú najúčinnejšie, ak prebehne 

kompletná vakcinácia ešte pred prvým pohlavným stykom. 

Podanie vakcíny je ale možné aj vo vyššom veku, a to nielen 

u žien, ale aj u mužov. Tieto očkovacie látky však nechránia 

pred všetkými typmi HPV – sú účinné len proti niektorým 

typom, napr. HPV 6, 11, 16, 18. HPV typy s vysokým 

rizikom vyvolávajú vznik ťažkých prekanceróz a 

neoplastických zmien na krčku maternice (subtypy 16 a 18, 

respektíve 31, 33, 35, 51). 

Hyperglykémia vysoká hladina glukózy (cukru), je to stav, keď hladina 

cukru v krvi presiahne nalačno 5,6 mmol/l alebo po jedle 

viac ako 7,8 mmol/l. Jej najčastejšou príčinou je cukrovka, 

pri ktorej bunky nie sú schopné pre nedostatok inzulínu či 

inzulínovú rezistenciu glukózu spracovať a využiť ako 

zdroj energie. Vysoká koncentrácia glukózy v krvi 

poškodzuje citlivé štruktúry cievnej steny, spojivového 

tkaniva a v konečnom dôsledku má na svedomí všetky 

chronické komplikácie diabetu – poškodenie očí, obličiek, 

nervov, srdca a aj obávanú diabetickú nohu. 

Hypertenzia arteriálna systémová hypertenzia v dospelosti označuje 

stav, keď príde k dlhodobému zvýšeniu krvného tlaku nad 

hodnoty 140/90 mmHg. Takto zvýšený krvný tlak musí byť 
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nameraný viacerými nezávislými meraniami, a to 

minimálne dvakrát. Ide o najčastejšie ochorenie 

srdcovocievneho systému, ktoré údajne postihuje až 25 % 

svetovej populácie. 

Hypervitaminóza   nadmerný príjem vitamínov, môže spôsobiť rôzne formy 

ochorenia. Najčastejšie sa hypervitaminózy vyskytujú u 

vitamínov rozpustných v tukoch, ako je napríklad vitamín 

D. 

Hypoglykémia nízka hladina krvného cukru je stav, keď hladina glukózy v 

krvi klesne pod 3,3 mmol/l. Pri poklese glykémie pod 2,3 

mmol/l sa stav môže končiť bezvedomím (hypoglykemická 

kóma) a bez ďalšej pomoci aj smrťou. Vyskytnúť sa môže 

ako u diabetikov 1. typu, tak aj u diabetikov 2. typu, 

najčastejšie vtedy, ak sa liečia inzulínom alebo tabletami 

(najmä zo skupiny sulfonylmočoviny). Medzi prejavy 

hypoglykémie patrí únava, slabosť, bolesti hlavy, nadmerné 

potenie, pocit hladu, poruchy motoriky, kŕče a v poslednej 

fáze aj bezvedomie (hypoglykemická kóma). 

Hypotrofický novorodenec novorodenec má nižšiu pôrodnú hmotnosť vzhľadom na 

gestačný vek. 

Hypovitaminóza chorobný stav spôsobený čiastočným nedostatkom určitého 

vitamínu. Ide o ľahšiu formu avitaminózy. Najčastejšie sa 

vyskytuje u ľudí s nedostatočným stravovaním (napr. s 

poruchou príjmu potravy), alkoholikov a ľudí s chorobou 

tráviacej sústavy (malabsorpcia). 

Hypoxia nedostatok kyslíka v tkanivách. Vzhľadom na to, že 

dodávku kyslíka pre organizmus zaisťujú v súhre dýchací 
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systém, obehový systém a krv, môžu byť príčiny hypoxie 

značne rôznorodé. 

Hz jednotka frekvencie (kmitočtu). Jeden Hz je kmitočet 

periodického deja s periódou jedna sekunda. 

HZ hromadné zásobovanie pitnou vodou – zásobovanie pitnou 

vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, 

ktorý zásobuje najmenej 50 osôb alebo zásobovanie s 

priemernou dennou produkciou najmenej 10 m3 pitnej vody 

vypočítanou ako priemer za kalendárny rok. 

  

CH 
 

Chladený sklad sklad s teplotou 2 °C až 6 °C a s relatívnou vlhkosťou 80 % 

až 90 %. 

Chladný sklad sklad s teplotou 8 °C až 10 °C a s relatívnou vlhkosťou 80 

% až 90 %. 

Chlór (Cl) (výživa) minerálna látka, prvok, ktorý sa vyskytuje  hlavne v iónovej 

forme. Je významnou súčasťou acidobázickej homeostázy 

organizmu. Chlór reguluje rovnováhu krvnej acidobázy, 

podporuje činnosť pečene a spoluúčinkuje pri odstraňovaní 

odpadových látok z organizmu. Zdrojom je najmä 

kuchynská soľ, olivy. Denná dávka: deti: 0,3 – 2,8 g, 

dospelí: 1,7 – 5,0 g. Nedostatok sa prejavuje vypadávaním 

vlasov, stratou zubov, bolesťami hlavy, svalovými kŕčmi a 

bulímia patria tiež k príznakom nedostatku chlóru. Vplyv 

nadmerného množstva Cl je u zdravého človeka 

bezvýznamný. Používaním chlórovanej vody sa do tela 

môže dostať menej vitamínu E a treba do svojho jedálnička 
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zaradiť viacej jogurtov, čo je najlepší spôsob náhrady 

chlórom zničených črevných baktérií. 

Chlorofyl  látka, nachádzajúca sa iba v rastlinách, schopná zachytávať 

svetelnú energiu a premieňať ju fotosyntézou na chemickú 

energiu. Chlorofyl je zväčša zelený. 

Chloroplasty  drobné zelené štruktúry v rastlinných bunkách (najmä v 

listoch). Obsahujú chlorofyl a prostredníctvom fotosyntézy 

zachytávajú svetelnú energiu. 

Cholesterol patrí medzi zložité tuky a jedná sa takmer výhradne o 

živočíšny druh tuku, keďže v rastlinách a rastlinných 

produktoch sa takmer nevyskytuje. Prijaté množstvo 

cholesterolu z výživy by nemalo byť vyššie ako 300 

mg/deň. Cholesterol sa z potravy vstrebáva v tenkom čreve 

pričom jeho množstvo môže byť znížené prítomnosťou 

vlákniny, pretože časť cholesterolu je viazaná na jej 

povrchu. Hladinu cholesterolu je tak možné regulovať 

správnou životosprávou, pohybom a prípadne aj liečbou. 

Cholín bezfarebný prášok, silne hydroskopický. Je jednou z mála 

látok, ktoré môžu prestupovať tzv. hematoencefalitickú 

bariéru (krv – mozog) chrániacu mozog pred dôsledkami 

denných zmien potravinového príjmu. Vniká do 

mozgových buniek, kde z neho vzniká zlúčenina 

podporujúca pamäťové schopnosti. Redukuje cholesterol, 

zlepšuje prenos nervových impulzov, podporuje pamäť, 

spánok, v pečeni uľahčuje detoxikáciu toxických látok 

a liekov. Zdrojmi sú žĺtok, pečeň, srdce, zelená listová 

zelenina, obilné klíčky a kvasnice. Odporúčaná denná 

dávka nie je stanovená. Pri avitaminóze vzniká tuková 

degenerácia pečene, ochorenia obličiek, zlá znášanlivosť 
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tuku, žlčové kamene, vysoká hladina cholesterolu, vysoký 

tlak. 

Choroba súhrn reakcií organizmu na poruchy rovnováhy medzi 

organizmom a prostredím. Najčastejšie je chápaná ako  

prejav mikroskopickej alebo hrubej poruchy štruktúry 

buniek a tkanív, ktorý je sprevádzaný zmenami 

biochemického zloženia a fyziologických funkcií 

jednotlivých orgánov alebo telových systémov. 

Choroba z povolania choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, 

zaradená do zoznamu chorôb z povolania, ak vznikla 

zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo 

služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením 

pracovných úloh alebo služobných úloh. 

Chróm (Cr) (výživa) stopový prvok, v organizme sa vyskytuje v iónovej forme. 

Hlavnou úlohou chrómu je metabolizovanie glukózy, 

syntéza mastných kyselín a cholesterolu. Podieľa sa na 

posilňovaní pôsobenia inzulínu, čím reguluje hladinu cukru 

v krvi. Okrem toho pomáha redukovať krvný tlak a telesnú 

váhu. Celkovo pôsobí ako prevencia proti cukrovke 

a hypoglykémii.  Hlavnými zdrojmi chrómu sú pivovarské 

kvasnice, pšeničné klíčky, mäso, ustrice, kukuričný olej. 

Denná dávka: 50 – 200 μg. Pri nedostatku chrómu v 

organizme je u jedincov často pozorovaný spomalený rast, 

obezita, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu v 

krvi. K prejavom patrí aj unavenosť a zhoršený 

metabolizmus glukózy. Príliš veľké množstvo užívaného 

rafinovaného cukru a bielej múky môže byť príčinou 

nedostatku chrómu v tele. Je nepravdepodobné, aby pri 

konzumácii bežnej stravy došlo v organizme k jeho 

nadmernému nahromadeniu. 
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Chromatid chromozóm deliacej sa bunky pozostáva z dvoch 

paralelných vláken spojených v centromére. Tieto vlákna sa 

označujú ako chromatídy. Chromozóm sa duplikuje počas 

syntetickej fázy bunkového cyklu a až do mitotického 

delenia pozostáva z dvoch chromatidov. V mitóze sa 

chromatidy stanú chromozómami dcérskych buniek. 

Chromozóm nukleoproteínová štruktúra v bunkovom jadre, nukleotide, 

ktorá je nositeľom génov, pozostáva z jednej molekuly 

dvojvlákonovej DNA a asociovaných proteínov. 

Chromozómová aberácia akákoľvek zmena v normálnej štruktúre alebo počte 

chromozómov. 

  

I 
 

IARC  International Agency for Research on Cancer –  

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny je 

medzinárodná agentúra, ktorá je súčasťou Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO). Sídli vo francúzskom 

meste Lyon a koordinuje výskum príčin rakoviny. Vedie 

oficiálne databázy kategorizujúce karcinogény a vydáva 

monografie venované jednotlivým agens. 

Idiopatická sterilita sterilita (neplodnosť), ktorej príčinu sa nepodarilo zistiť v 

súčasnosti dostupnými diagnostickými metódami. 

IgA imunoglobulín A sa vyskytuje jednak v sére ako monomér, 

jednak v sekrétoch slizníc, v slzách a kolostre, kde sa 

nachádza ako dimér zložený z dvoch podjednotiek 

a sekrečnej časti, ktorá umožňuje prechod molekuly cez 

membrány slizníc a ciev. Zabezpečuje lokálnuu sliznicovú 
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imunitu. Hladina sérového imunoglobulínu A je u človeka 

250 mg/100 ml.  

IgD imunoglobulín D je v sére v nízkych koncentráciách – 3 

mg/100 ml, jeho molekulová hmotnosť je 160 000, 

obsahuje najviac sacharidov a jeho biologická funkcia nie 

je zatiaľ známa. 

IgE imunoglobulín E sa nachádza ako monomér v sére vo veľmi 

nízkej koncentrácií 0,015 mg/100 ml. Vo zvýšenej 

koncentrácií sa vyskytuje u ľudí s alergickými 

a parazitárnymi ochoreniami. Molekulová hmotnosť IgE je 

200 000.  

IgG imunoglobulín G, má tvar písmena Y, je najviac zastúpený 

v sére, viaže až 80 % protilátkovej aktivity, je schopný 

viazať komplement a má molekulovú hmotnosť 150 000. 

U ľudí tvorí štyri odlišné podtriedy. Dôležitou vlastnosťou 

je jeho transplacentárny prechod z matky na plod. Celková 

hladina IgG v sére človeka je 1 250 mg/100 ml. 

IgM imunoglobulín M je makrogobulín zložený z piatich 

podjednotiek (pentamér). Molekulová hmotnosť IgM je až 

900 000, viaže 5 – 10 % protilátkovej aktivity a je vývojovo 

najstaršou protilátkou. Viaže komplement a spolu s ním 

rozrušuje bunky. Celková hladina u človeka je 110 mg/ 100 

ml séra. 

IH indikačná hodnota pitnej vody – hodnota ukazovateľa 

kvality pitnej vody nešpecifického alebo skupinového 

charakteru používaná na posúdenie potreby podrobnejších 

skúšok kvality pitnej vody. 
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Imisie zásah, prenikanie znečisťujúcich látok rozptýlených v 

atmosfére do dýchacej zóny obyvateľstva (rozumie sa 

oblasť vo výške 1,5 m nad úrovňou terénu). 

Impulzový hluk rušivý alebo nepríjemný zvuk, ktorý vzniká v dôsledku 

jedného alebo viacerých zvukových impulzov, zdrojom 

môže byť bežný impulzový, vysokoimpulzový a 

vysokoenergetický impulzový zdroj. 

Imunosupresíva látky schopné navodiť zníženie imunitnej odpovede. 

Inbríding kríženie pokrvne blízkych príbuzných. Potomstvo blízkych 

príbuzných sa označuje ako inbredné. 

Incidencia v epidemiológii počet novovzniknutých ochorení počas 

určitého obdobia (najčastejšie roku) na určitom území. 

Incidencia sa najčastejšie počíta za kalendárny rok a 

prepočítava sa na 1 000, 10 000 alebo 100 000 osôb 

exponovanej populácie. 

Indikácia znak, znamenie; určenie, stanovenie liečebného postupu; 

signalizácia sledovaného stavu. 

Indikátor fekálneho znečistenia mikroorganizmy a chemické látky indikujúce 

epidemiologické riziko vzniku črevných nákaz zo 

znečistenia vody výkalmi človeka alebo zvierat. 

Infračervené žiarenie elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou ako 

viditeľné svetlo a kratšou ako mikrovlnné žiarenie. Názov 

znamená „pod červenou“, pričom červená je farba 

viditeľného svetla s najdlhšou vlnovou dĺžkou. Infračervené 

žiarenie zaberá v spektre 3 dekády a má vlnovú dĺžku medzi 
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760 nm a 1 mm, resp. energiu fotónov medzi 0,0012 a 1,63 

eV. 

Infrazvuk zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s 

menovitými strednými frekvenciami pod 16 Hz. Je to zvuk 

o tak nízkom kmitočte, že ho ľudské ucho nie je schopné 

zaznamenať. Veľryby, sloni, hrochy, nosorožce, okapi 

používajú infrazvuk k dorozumievaniu. 

Ingescia prehĺtanie, príjem potravy, prenos infekcie konzumáciou 

potravín. 

Inhaláca vdychovanie. 

Inkontinencia nechcené odtekanie moču z močových orgánov spôsobené 

stratou schopnosti vôľou zadržiavať moč. 

Inkubačná doba doba, ktorá uplynie od preniknutia choroboplodných 

zárodkov do tela po objavenia sa prvých príznakov 

ochorenia. 

Inokulácia vpravenie etiologického agens do krvi napríklad aj prisatím 

kliešťa do pokožky človeka.  

Inozitol zmes 9 izomérov cyklohexánov, pričom fyziologicky 

účinný je len mezoinozitol. Túto látku musia živočíchy 

prijímať potravou. Inozitol predstavuje bezfarebné 

kryštáliky sladkej chuti. Je stavebnou časťou fosfolipidov, 

pomáha znižovať cholesterol v pečeni, zachováva zdravú 

pokožku, znižuje nadmerne vysokú hladinu estrogénov, 

ktorá vedie k nádorom prsníkov. Pomáha pri redistribúcii 

tukov v ľudskom tele. Zdrojmi sú pečeň, pivné kvasnice, 

sušená limská fazuľa, hovädzí mozog a srdce. Odporúčaná 

denná dávka nie je stanovená. Avitaminóza môže byť 
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spojená s príznakmi ako vysoký krvný tlak a hladina 

cholesterolu, arterioskleróza, zápaly pokožky, padanie 

vlasov. 

Interfáza fáza bunkového cyklu medzi dvoma bunkovými deleniami. 

Intervencia zákrok, zásah, zasahovanie.  

Intrauterinný vývin vnútromaternicový (lat. intra – v, vo vnútri; uterus – 

maternica). 

Intravenózne vnútrožilovo. 

Inzercia štruktúrová chromozómová aberácia, pri ktorej sa časť 

ramena jedného chromozómu včlení do priebehu ramena 

nehomologického chromozómu. 

Inzulín peptidový hormón produkovaný Langerhansovými 

ostrovčekmi podžalúdkovej žľazy (pankreasu). Umožňuje, 

aby sa glukóza získaná z potravy dostala do vnútra bunky a 

tam bola premenená na energiu. Hlavnou funkciou inzulínu 

je zníženie hladiny krvného cukru, transport glukózy do 

buniek, kde sa premieňa na energiu. Názov pochádza z 

latinského slova insula znamenajúceho „ostrov“. 

Ión nabitá častica, ktorá ma menej alebo viac elektrónov ako je 

počet protónov v atómovom jadre. Ak atóm odovzdá 

elektrón, stáva sa katiónom (kladným iónom), ak je počet 

elektrónov vyšší ako počet protónov, atóm sa mení na anión 

(záporný ión). 

Iónizátor vzduchu prístroj, ktorý slúži k obohateniu vzduchu interiéru 

zápornými iónmi. 
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Ionizujúce žiarenie  žiarenie prenášajúce energiu vo forme častíc alebo 

elektromagnetických vĺn s vlnovou dĺžkou 100 nm alebo 

kratšou alebo frekvenciou 3.1015 Hz alebo vyššou, ktoré 

má schopnosť priamo alebo nepriamo vytvárať ióny. 

Itai-itai ochorenie postihujúce kosti a obličky, pre ktoré sú typické 

početné zlomeniny a skrivenie dlhých kostí. Medzi 

postihnutých patrili najmä ženy po menopauze. V preklade 

znamená “au-au” alebo “bolí bolí”. Názov tohto ochorenia 

pochádza z bolestného výkriku vyvolaného prudkou 

bolesťou kĺbov a chrbtice. Ochorenie Itai-Itai bolo prvou 

známou otravou kadmiom na svete. Kadmium sa 

uvoľňovalo do riek v dôsledku banskej činnosti. Intenzívna 

ťažba viedla k zvýšeniu znečistenia rieky Inzu, ktorá sa 

spolu s prítokmi využívala najmä na zavlažovanie polí, ale 

aj ako zdroj pitnej vody, vody na umývanie, rybolov a 

ďalšie použitie populáciami pozdĺž jej toku. V dôsledku 

otravy začali v rieke hynúť ryby a ryža zavlažovaná vodou 

z rieky zle rástla. Ryža, zavlažovaná kontaminovanou 

vodou, absorbovala kadmium, ktoré sa kumulovalo v 

ľuďoch konzumujúcich kontaminovanú ryžu. Objasnenie 

toxického účinku kadmia viedlo vo väčšine priemyselných 

krajín ku zníženiu povolených priemyselných limitov pre 

expozíciu kadmiu. Bolo dokázané, že kadmium má taktiež 

karcinogénne účinky (môže spôsobiť rakovinu prostaty, 

obličiek a prsníka). 

IZ individuálne zásobovanie pitnou vodou – zásobovanie 

pitnou vodou z jedného zdroja s dennou produkciou menej 

ako 10 m3 pitnej vody alebo zo zdroja zásobujúceho menej 

ako 50 osôb. 
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Izolácia oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie počas ich 

infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu 

prenosného ochorenia. 

  

J  

Jód (I) (výživa) mikroelement, vyskytuje sa v iónovej forme i viazaný v 

komplexoch s niektorými aminokyselinami. Je esenciálnou 

zložkou hormónov štítnej žľazy, čiže tyroxínu 

a trijódtyroxínu. Jód pôsobí prostredníctvom štítnej žľazy. 

Zrýchľuje metabolizmus, čím pomáha spaľovať 

nadbytočný tuk a zvyšuje odolnosť voči chladu. Reguluje 

rýchlosť s akou bunky nášho tela využívajú kyslík a tým 

podporujú telesný rast a energiu. Podieľa sa na zlepšení 

kvality nechtov, vlasov, kože a zubov. Je aktívny pri 

premene karoténu na vitamín A a pri syntéze cholesterolu. 

Nachádza sa v kuchynskej soli, ktorá je často umelo 

jodidovaná, aby sa tak predišlo poškodeniam zdravia z 

nedostatku jódu. Obsahujú ho aj morské riasy, chaluhy a 

morské živočíchy. Zo zeleniny ho vo väčšom množstve 

obsahuje cibuľa. Na druhej strane kapusta, kel, brokolica a 

kaleráb obsahujú látky, ktoré bránia štítnej žľaze v prijímaní 

jódu.  Denná dávka: deti: 50 – 180 μg, dospelí: l00 – 200 

μg. Následkom nedostatku jódu je vznik strumy, ktorá sa 

prejavuje opuchom štítnej žľazy, ďalej obezita, zrýchlený 

pulz, búšenie srdca, unavenosť a silná menštruácia. Ak je 

výrazný nedostatok jódu v období vývoja plodu alebo v 

detstve, vzniká závažná mentálna porucha detí označovaná 

ako kreténizmus. Toxický účinok prírodného jódu ešte 

nebol popísaný.  
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Kalciferol vitamín D. Z potravy je vitamín D absorbovaný črevnou 

stenou. Ak vzniká z provitamínu, tak provitamín sa na 

vitamín premieňa prostredníctvom pôsobenia slnečnej časti 

UV žiarenia na kožu, z ktorej následne prechádza priamo 

do krvi. Jeho hlavná úloha spočíva v účasti na regulácii 

vápnika a fosfátov. Vitamín D je látkou, ktorá umožňuje 

zabudovávanie vápnika do kostí a zubov. Pomáha 

zachovávať zdravý nervový systém, normálny pulz, 

primeranú zrážavosť krvi a zvyšuje tonus priečne 

pruhovaného svalstva. V potrave je bohatý výskyt 

provitamínu D, ale vitamín D je v potravinách pomerne 

vzácny. Najhojnejšie zastúpený je v rybom tuku, masle, 

rastlinných olejoch, pečeni a vajcovom žĺtku. Odporúčaná 

denná dávka je 5 – 10 μg pre dospelých, u tehotných žien a 

dojčiat sa zvyšuje na 10 μg. Avitaminóza sa prejavuje 

závažným ochorením u detí, ktoré sa označuje ako mäknutie 

kostí – krivica (rachitída). Základným klinickým príznakom 

krivice sú patologické zmeny kostí (deformity lebky, 

rachitický ruženec, deformity zápästia). U dospelých môže 

vznikať osteomalácia alebo osteoporóza. Hypervitaminóza 

vyvoláva poruchy rovnováhy kalcia a fosfátov, ukladanie 

kalcia do mäkkých tkanív, cievnych stien, obličiek a pľúc. 

U detí je pozorované spomalenie rastu, hnačky zvracanie, 

časté močenie. Ku hypervitaminóze môže dôjsť často v 

prípadoch povinného umelého podávania vitamínu D u 

dojčiat a detí, kedy matky v mylnej predstave zásobovať 

svoje dieťa čo najlepšie vitamínom, podávajú dieťaťu rôzne 

kombinované prípravky vitamínu D, čo vedie ku intoxikácii 

a hypervitaminóze. 
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Kaliper tukové kliešte na meranie percenta telesného tuku. 

Kapilára  vlásočnica, čiže cieva, ktorej stenu tvorí jedna alebo 

niekoľko málo vrstiev buniek. Cez steny kapilár 

prechádzajú živiny a kyslík z krvi do tkanív, oxid uhličitý a 

odpadové látky, naopak, z tkanív do krvi, aby sa ich 

organizmus mohol zbaviť. 

Karanténa povinná izolácia ľudí alebo zvierat s cieľom pozorovania, 

či sa u nich prejavia príznaky nejakej choroby. Je používaná 

na ľuďoch alebo nákladoch, ktoré prichádzajú z regiónov 

ohrozených epidémií. Slovo karanténa pochádza 

etymologicky z francúzskeho slova quarantaine 

(štyridsiatka); označenie obdobie 40 dní, počas ktorých boli 

chorí izolovaní na lodiach bez možnosti sa vrátiť k brehu. 

Túto procedúru aplikoval už v 14. storočí napríklad 

Dubrovník, ktorý sa tak bránil proti moru. Rovnaký postup 

aplikovali aj Benátky alebo Marseille. 

Karcinogén akákoľvek chemická látka, biologický pôvodca (napr. 

vírus), rádionuklid alebo priemyselný proces, ktorý 

spôsobuje alebo napomáha rakovinovému bujneniu. 

Katión kladne nabitý ión vzniká ak atóm odovzdá elektrón a stáva 

sa katiónom. Ich vyššie množstvá sú v priemyselných 

oblastiach, v znečistenom ovzduší.  

Kauzalita príčinnosť, priame, konkrétne a základné sprostredkovanie 

objektívnych súvislostí. Jeden proces (príčina) vyvoláva 

druhý proces (následok alebo účinok). Príčinnosť je forma 

pôsobenia súvislosti medzi vecami, procesmi, systémami 

atď. objektívnej reality, kedy jav, nazývaný príčinou, 

vyvoláva nevyhnutne alebo zákonite za určitých podmienok 

oný jav, ktorý sa nazýva následok. Najdôležitejším 
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sprievodným javom zákona kauzality je časový posun 

vzniku reakcie (následku) na impulz akcie (príčiny). V 

zmysle zákona kauzality, reakcia nemôže vznikať súčasne s 

akciou a už vôbec nemôže sa stať, aby reakcia (následok) 

vznikla skôr ako akcia (ako príčina). Táto časová 

postupnosť príčiny a následku tvorí najdôležitejší princíp 

prírody. 

Kazuistika pozorovanie tej istej choroby u viacerých chorých, opis 

choroby. 

kcal kiloKalória je jednotka energie definovaná na základe 

kalórií a rovná sa 1000 kalóriám alebo 4,1868 kilojoulov. 

Táto jednotka sa používa najmä na vyjadrovanie 

energetického obsahu jedál a nápojov aj keď v takomto 

prípade sa jej často hovorí iba kalória. Fyzikálne ju môžeme 

definovať ako energia, ktorú je potrebné dodať jednému 

kilogramu vody na zvýšenie jeho teploty o 1 °C. 

Kesenová choroba choroba z dekompresie, choroba potápačov. Pri ponorení sa 

do vody tlak rastie o 101 kPa na každých 10,3 m hĺbky. 

Rozpustnosť plynov v tekutinách závisí od tlaku, a preto pri 

hyperbárií sa v krvi, telesných tekutinách a v cytoplazme 

buniek rozpustí väčšie množstvo kyslíka a dusíka ako pri 

normálnom tlaku. Ak dôjde k náhlemu poklesu zvýšeného 

tlaku, plyny sa uvoľňujú vo forme bubliniek, ktoré 

poškodzujú bunky a upchávajú malé kapiláry a zhoršujú 

perfúziu orgánov. Hlavné príznaky dekompresnej choroby 

sú bolesti kĺbov, svrbenie kože a parestézie, cynotické 

škvrny na koži, zrýchlené dýchanie, suchý kašeľ 

a poškodenie CNS. V najzávažnejších prípadoch dochádza 

k strate vedomia a smrti.  
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Kinetóza morská choroba. Krátke prudké zmeny rýchlosti v rôznych 

smeroch iritujú otolitový aparát vnútorného ucha. 

Chaotické signály z utrikula sú prenesené do vegetaívnych 

centier predlženej miechy a mozočka spolu so signálmi zo 

svalových vretienok a šľachových receptorov. Narušenie 

činnosti motorických centier blúdivého nervu 

a vestibulárnych jadier je príčinou príznakov morskej 

choroby, ako je bdelosť, nevoľnosť, nauzea, zvýšené 

slinenie, zvracanie, zmeny frekvencie srdca, zmeny tonusu 

svalov, poruchy koordinácie pohybov a iné. Sklon ku 

kinetóze je individuálny. 

kJ kilojoul. Kilojoule je jednotka energie odvodená od SI 

(medzinárodnej sústavy jednotiek), ktorá sa rovná 1000 

joulov. V krajinách, ktoré prijali SI, sa kilojoule často 

používa ako jednotka potravinovej energie. 

Klimatizácia  forma úpravy vzduchu, pri ktorej sa upravuje teplota, 

vlhkosť vzduchu, výmena a čistota vzduchu. Ak niektorá z 

vlastností vzduchu nie je upravovaná, ide o čiastočnú 

klimatizáciu. 

Klinefelterov syndróm označovaný skratkami KS alebo XXY je stav, keď sa 

chlapci narodia s jedným chromozómom X navyše. Títo 

muži majú vyšší vzrast ako majú rodičia, široké boky, slabý 

svalový tonus a pomalší rast obvyklého svalstva, neskorší 

rast a menej ochlpenia na tvári a tele, menší penis a 

semenníky, rastú im prsia, majú zníženú sexuálnu túžbu, sú 

neplodní. Väčšina chlapcov a mužov s Klinefelterovým 

syndrómom môže viesť normálny a zdravý život bez 

výraznejšieho vplyvu. Neplodnosť býva hlavným 

problémom, aj keď existujú liečebné postupy, ktoré ju môžu 

premôcť. 
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Kobalt esenciálny stopový prvok. Kobalt je integrálnou súčasťou 

vitamínu B12. Je súčasťou aktivačného procesu mnohých 

enzýmov a ako taký vstupuje do metabolických procesov.  

Okrem toho zastáva dôležitú úlohu pri krvotvorbe (tvorba 

erytropoetínu) a inhibícii oxidácie v kostnej dreni. 

Kódex Alimentarius "potravinársky zákonník" predstavuje súhrn medzinárodne 

uznávaných noriem, rokovacieho poriadku, usmernení a 

iných odporúčaní týkajúcich sa potravín, výroby potravín a 

bezpečnosti potravín. 

Koenzým organický faktor potrebný pre činnosť určitého enzýmu, 

často je jeho súčasťou vitamínová zložka. 

Kokarcinogén chemická látka, ktorá pri simultánnom podaní 

s karcinogénmi zvyšuje ich karcinogénne účinky. 

Koliformné baktérie gramnegatívne, palíčkové, oxidázonegatívne, fakultatívne 

anaeróbne baktérie, ktoré netvoria spóry a fermentujú 

laktózu za tvorby kyselín a plynu. Medzi najdôležitejších 

zástupcov patria rody Escherichia, Klebsiela, Enterobacter, 

Citrobacter a Morganella, pretože sú indikátormi 

fekálneho znečistenia vôd  a potravín. Vo veľkom množstve 

sú prítomné v stolici teplokrvných živočíchov.  

Kontaminanty potravín látky, ktoré nie sú zámerne pridávané do potravín, môžu sa 

v potravinách nachádzať ako dôsledok výroby, balenia, 

transportu, alebo skladovania, alebo ako dôsledok 

environmentálnej kontaminácie. 

Kontraindikácie príčiny vylučujúce použitie určitej metódy liečby alebo 

okolnosť alebo stav chorého vylučujúci niektoré liečebné 

postupy, výkony alebo lieky. 
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Korpuskulárne žiarenie častice emitované počas jadrového rozpadu alebo pri 

jadrových reakciách, zahŕňa alfa a beta častice, protóny, 

netróny, poziróny a deuteróny. 

Kostný vek informuje nás o vývoji kostry. Rozumie sa ním postup 

osifikácie jednotlivých kostných jadier a uzatvárania 

epifýzových štrbín. V 1. roku je najlepšou orientáciou 

primeranosti kostnej zrelosti veľkosť distálnej epifýzy 

femoru, ktorá býva prítomná už pri narodení zrelého 

novorodenca. Neskôr sa kostný vek najlepšie určuje z 

röntgenovej snímky zápästia a ruky, kde je veľa 

osifikačných jadier. Veľmi hrubým vodidlom je pravidlo, 

že dieťa má mať toľko zápästných kostičiek, koľko má 

rokov. Na presné posudzovanie sa používajú špeciálne 

atlasy získané hodnotením veľkých skupín zdravých detí. 

Za normálnych okolností sa kostný vek zhoduje s 

chronologickým vekom, alebo sa od neho líši najviac 

o jeden rok. 

Krátkodobo únosná záťaž teplom 

pri práci 

záťaž teplom, ktorá je limitovaná množstvom 

naakumulovaného tepla v organizme, ktoré nesmie 

prekročiť pre aklimatizovaného alebo neaklimatizovaného 

zamestnanca 180 kJ.m-2, pričom tejto hodnote zodpovedá 

vzostup teploty telesného jadra o 0,8 °C, vzostup priemernej 

teploty kože o 3,5 °C a vzostup srdcovej frekvencie na 

hodnotu najviac 150 tepov za minútu. Vyjadruje sa ako 

krátkodobo únosný čas práce. 

Krátkodobý pobyt pobyt ľudí, ktorý netrvá v priebehu 24 hodín viac ako štyri 

hodiny. 

Kremík (Si) (výživa) stopový prvok, je dôležitou súčasťou podporných štruktúr, 

rovnako ako aj kolagénu a elastínu, čiže proteínov 

spojivového tkaniva. Zúčastňuje sa na elasticite kože, 
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cievnych stien, fibrínu vlasov a nechtov. Zdroje sú 

potraviny rastlinného pôvodu. Denná dávka: deti: 20 – 30 

mg, dospelí: 25 – 30 mg. Nedostatočný výskyt kremíka v 

tele je málo pravdepodobný, môže mať však za následok 

narušenie tvorby kostí a premenu chrupavkovitého základu 

na pevné a tvrdé kostné tkanivo. V prípade, že niekto trvale 

trpí lámavosťou nechtov a mastením sa vlasov mal by 

vyskúšať liečbu kyselinou kremičitou. Nadbytok kremíka v 

organizme v dôsledku konzumácie bežnej stravy je 

nepravdepodobný. 

Kritický kontrolný bod priestor, miesto, krok alebo postup, ktorý možno 

kontrolovať a ovládať a v ktorom je rozhodujúcim 

spôsobom možné predchádzať, zabrániť a vylúčiť vznik 

hygienického rizika a ohrozenie zdravotnej neškodnosti. 

Krízová situácia obdobie mimo času vojny a vojnového stavu, počas ktorého 

je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu 

a ústavné orgány môžu po splnení stanovených podmienok 

vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadnu 

situáciu. 

KTJ kolóniu tvoriaca jednotka. 

Kwashiorkor  syndróm ťažkého nedostatku bielkovín. Ľudia trpiaci 

edematóznou podvýživou majú zvyčajne extrémne 

vyziabnutý vzhľad s výnimkou členkov, nôh a brucha 

(vypuklé bruško), ktoré sa nalievajú tekutinou. Medzi 

základné symptómy patrí zmena farby kože a vlasov (na 

farbu hrdze), zmena textúry vlasov, únava, hnačka, strata 

svalovej hmoty, zlyhanie rastu alebo nárastu hmotnosti, 

edém (opuch) členkov, nôh a brucha, poškodený imunitný 

systém, ktorý môže viesť k častým a závažným infekciám. 
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Ide o poruchu výživy najčastejšie sa vyskytujúcu v 

regiónoch, ktoré zažívajú hladomor.  

Kyanokobalamín vitamín B12 zahrňuje skupinu látok s antianemickou 

účinnosťou. V čistej forme je to červená kryštalická látka, 

citlivá na svetlo, rozpustná v alkohole. Pomáha tvoriť a 

regenerovať červené krvinky. Je nevyhnutný pri tvorbe 

genetického materiálu buniek a na udržanie normálnej 

činnosti nervového systému. Ďalej zlepšuje pamäť, 

podporuje chuť do jedla a stabilizuje menštruačný cyklus. 

Vitamín B12 sa označuje ako vonkajší „extrinsic“ faktor a 

na jeho absorpciu je nutný vnútorný tzv. „i ntrinsic" faktor, 

ktorý sa nachádza v žalúdočnej šťave. Osoby s poruchami 

sekrécie žalúdočnej šťavy resp. po operačnom zákroku na 

žalúdku, majú tým pádom extrémne znížené vstrebávanie 

vitamínu B12, čo vedie ku zhubnej perinicióznej anémii. Aj 

napriek tomu platí, že zo žalúdka sa nevstrebáva dobre. 

Najväčšími zdrojmi sú pečeň, mäso, vajíčka, syr. 

Odporúčaná denná dávka: deti: 0,7 – 1,4 mg, muži: 2 mg, 

ženy: 1,4 – 1,6 mg. Avitaminóza sa prejaví až po 

niekoľkých mesiacoch, lebo v pečeni sú veľké zásoby tohto 

vitamínu. K hlavným prejavom patria vredy v ústach, 

depresie, zhoršenie pamäti, strata koordinácie, perniciózna 

anémia. Prísni vegetariáni by mali organizmu B12 dodávať 

umelo. 

Kyselina askorbová vitamín C. Z chemického hľadiska je tento vitamín blízky 

cukrom. V čistom stave tvorí bezfarebné kryštály kyslej 

chuti dobre rozpustné vo vode. Väčšina zvierat si ho dokáže 

sama syntetizovať v potrebnom množstve okrem opíc, 

morčiat a človeka. Zvyšuje odolnosť voči infekciám 

posilňovaním účinkov leukocytov. Obrovské dávky 

spomaľujú rast zhubných nádorov. Základnou funkciu 

vitamínu C je účasť vo fyziologickom mechanizme vzniku 
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kolagénu z hydroxyprolínu. Vitamín C tým, že vstupuje do 

tvorby kolagénu, posilňuje cievy a kapiláry, zrýchľuje 

hojenie sa rán. Kyselina askorbová je potrebná na reguláciu 

metabolizmu aminokyselín, udržiavanie pevnosti cievnych 

stien (najmä kapilár) a tkanivové dýchanie. Podporuje 

vstrebávanie železa, stimuluje tvorbu bielych krviniek, 

vývoj kostí, zubov a chrupaviek, podporuje rast a odstraňuje 

voľné radikály. Spomaľuje starnutie, potláča alergie a 

podieľa sa na detoxikácii jedovatých látok v organizme. 

Zároveň vitamín C patrí medzi základné vitamíny s 

antioxidačným účinkom (vitamíny A, C a E). Zdroje 

vitamínu C sú citrusové ovocie, jablká, banány, čerstvá 

zelenina, paprika, brokolica, rajčiny, zelená listová 

zelenina, melóny, zemiaky. Odporúčaná denná dávka: deti: 

40 – 50 mg, muži: 50 – 100 mg, ženy: 50 – 100 mg. 

Avitaminóza sa prejavuje náchylnosťou ku nádche a 

infekciám, sklonom ku alergiám, krvácajúcimi ďasnami, 

podkožným krvácaním a podkožnými petéchiami, zubnými 

kazmi, depresiou, nervozitou a pod. Hypervitaminóza 

vzniká pri veľmi vysokých dávkach ktoré už organizmus 

nedokáže vylúčiť. Dochádza k tvorbe oxálových a 

močových kameňov. Najčastejšou príčinou je 

nekontrolovateľné opätovné podávanie prípravkov s veľmi 

veľkými dávkami vitamínu C. Viac vitamínu C potrebujú 

hlavne fajčiari, keďže jedna cigareta znehodnotí až 25 mg 

tohto vitamínu. 

Kyselina listová vitamín B10 – folacín. Pod názvom folacín je zahrňovaná 

skupina látok odvodených od kyseliny listovej, ktorá je 

čiastočne syntetizovaná v tráviacom trakte. Kyselina listová 

tvorí žlté ploché kryštáliky citlivé na slnečné svetlo. 

Funkcia folacínu zasahuje hlavne do krvotvorby, umožňuje 

delenie buniek kostnej drene. Spolu s vitamínom Bl2 sa 
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zúčastňuje na tvorbe nukleových kyselín. Chráni pred 

črevnými parazitmi a otravou potravinami, stupňuje chuť 

do jedla, zmierňuje vredové bolesti a zvyšuje hladinu 

estrogénu. Kyselina listová je predpisovaná tehotným 

ženám ako dokázateľná prevencia porúch vývoja neurálnej 

trubice v období rastu plodu. Jej zdrojom je zelená listová 

zelenina, pečeň, žĺtok, kŕmne kvasnice, mrkva, žltý melón, 

marhule, avokádo, celozrnná múka. Odporúčaná denná 

dávka pre dospelých je 400 µg. Avitaminóza sa prejavuje v 

podobe anémie, depresie, nechutenstva, boľavého jazyka, 

poruchami trávenia a v období tehotenstva aj poruchami 

plodu. 

Kyselina pangámová vitamín B15, je to účinný antioxidant, čo znamená, že 

predlžuje život buniek. Okrem toho je vitamín B15 aj 

hepatoprotektívnou látkou, čiže bráni usadzovaniu tukov 

v pečeni. Výrazne napomáha aj pri vylučovaní jedovatých 

látok z tela a znižuje hladinu cholesterolu. Bol používaný 

športovcami k zlepšeniu športového výkonu. Zdroje sú 

najmä pivné kvasnice, nelúpaná ryža, semená tekvice. 

Odporúčaná denná dávka nie je stanovená. Nedostatok 

tohto vitamínu má za následok hlavne zníženie 

okysličovania buniek a malú fyzickú kondíciu. 

Kyselina pantoténová vitamíny B3, B4, B5, grécke slovo "pantothene" v preklade 

znamená „zo všetkých strán“. Toto pomenovanie kyseliny 

naznačuje jej výskyt, čiže skutočnosť, že sa v malom 

množstve vyskytuje vo všetkých potravinách. Okrem toho 

je syntetizovaná črevnými baktériami. Tento komplex je 

súčasťou koenzýmu A, ktorý prenáša acetyl. Zasahuje do 

Krebsovho cyklu, katalyzuje syntézu mastných kyselín a 

cholesterolu. Jeho významná úloha je pri produkcii energie 

zo sacharidov a tukov. Zabezpečuje normálnu funkciu 

nervového systému, pohlavných hormónov a nadobličiek, 
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zabraňuje únave, redukuje stres, pomáha pri hojení rán a 

infekcií a v neposlednom rade zmierňuje toxické účinky 

mnohých antibiotík. Zdrojom je zelenina, obilniny, 

potraviny živočíšneho pôvodu, vnútornosti. Odporúčaná 

denná dávka: deti: 3 – 5 mg, dospelí: 4 – 7 mg. Pri 

avitaminóze je častým sprievodným javom hypoglykémia – 

zníženie glukózy v krvi. Prítomné sú aj poruchy tráviaceho 

traktu, žalúdočné vredy, poruchy kože a krvi, duševný stres 

a šedivenie vlasov. 

  

L 
 

Laktovegetariánstvo stravovanie bez mäsa a mäsových výrobkov, zo živočíšnych 

potravín sa môže konzumovať len mlieko a mliečne 

výrobky. 

Laktóza mliečny cukor. Mala by byť zdrojom cukru najmä u detí. Pri 

jej skoro úplnom nedostatku sa pozoroval oneskorený vývoj 

dieťaťa. Je to oligosacharid. sa trávením štiepi na glukózu a 

galaktózu. Pre dojčatá je niekoľko mesiacov jediným 

zdrojom sacharidov. Je sladká ako sacharóza. Jej špecifický 

význam je daný obsahom galaktózy. S narastajúcim vekom 

a pri niektorých črevných ochoreniach klesá schopnosť 

črevnej sliznice produkovať enzým laktázu, ktorá laktózu 

rozkladá, čo vedie k ochoreniu označovanému ako 

laktózová intolerancia. 

Latentné štádium štádium ochorenia, ktoré začína v momente vniknutia noxy 

do organizmu. Nie sú prítomné subjektívne ťažkosti 

a príznaky choroby. Výsledky základných laboratórnych 

a funkčných vyšetrení sú spravidla normálne. Dôkaz 
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prítomnosti patogénneho činiteľa v tejto fáze je možný len 

pomocou špeciálnych cielených vyšetrení.   

LC50 stredná letálna koncentrácia je koncentrácia účinnej látky 

alebo významnej látky, ktorá spôsobí za definovaný čas po 

expozícii uhynutie 50 % testovanej populácie zvierat. 

Hodnota LC50 sa udáva ako hmotnosť účinnej látky alebo 

významnej látky v štandardnom objeme prostredia 

(miligramy na liter). 

LD50 stredná letálna dávka je dávka účinnej látky alebo 

významnej látky, ktorá spôsobí za definovaný čas po 

expozícii uhynutie 50 % testovanej populácie zvierat. 

Hodnota LD50 sa udáva ako hmotnosť účinnej látky na 

jednotku hmotnosti jedinca (miligramy na kilogram). 

LDL cholesterol low-density lipoprotein – lipoproteín s nízkou hustotou – 

"zlý cholesterol". Prispieva k rozvoju chorôb, čo znamená, 

že čím je ich hladina nižšia, tým je to zo zdravotného 

hľadiska priaznivejšie. Zvýšené hladiny LDL cholesterolu 

často vedú k ateroskleróze, teda kôrnateniu stien tepien. 

Následkom je vznik závažných srdcovo–cievnych ochorení, 

akými sú srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, 

ischemická choroba srdca a ďalšie. 

Letalita smrtnosť, vyjadruje počty, resp. podiely zomretých z 

celkového počtu chorých. 

Leukocyty biele krvinky, základné bunky imunitného systému, ktoré sa 

zúčastňujú ochrany organizmu pred  infekciami 

a cudzorodými látkami. Vznikajú v kostnej dreni  

a nachádzajú sa v celom organizme vrátane krvi 

a lymfatického systému. Vyvíjajú sa 2 bunkových líniách 

(myeloidnej a lymfoidnej), do myeloidnej patria 
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granulocyty (bazofily, eozinofily, neutrofyily a mastocyty) 

a bunky monunukleárneho fygocytového systému 

(monocyty, makrofágy) a do lymfoidnej línie patria B-

lymfocyty a NK-bunky. 

LH luteinizačný hormón. Spolu s FSH patrí do skupiny 

gonádotropínov, t.j. hormónov produkovaných hypofýzou. 

U žien vyvoláva dozrievanie a uvoľnenie oocytu (vajíčka) 

z ovária (vaječníka). U mužov stimuluje tvorbu mužských 

pohlavných hormónov. 

Liečba vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom 

navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej 

zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jej 

choroby. 

Lignín nerozpustná neuhľovodíková vláknina, pravdepodobne 

funguje ako väzbový činiteľ. Potravinovými zdrojmi sú 

napríklad čerstvé ovocie a zelenina, nemleté obilniny a 

strukoviny, orechy, semená a otruby. 

Limit (verejné zdravie) úroveň expozície, ktorá aj keď sa pravidelne opakuje počas 

života, nebude nikdy viesť k negatívnemu účinku na 

zdravie, ako sa dá predpokladať podľa súčasného stavu 

poznania. 

Lipidy tuky sú prirodzene sa vyskytujúce estery alkoholov 

a vyšších karboxylových kyselín. Sú to štruktúrne 

komponenty biologických membrán a bunkových organel, 

rezervné a energetický bohaté látky, majú izolačnú, 

ochrannú a zásobnú funkciu, sú rozpúšťadlom pre vitamíny 

A, D, E, K. Podľa zloženia sa delia na jednoduché (tuky, 

oleje, vosky) a zložené lipidy (fosfolipidy, karotenoidy, 

steroidy). Delia sa aj na hydrofóbne a amfifilné. Majú 
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vysokú energetickú hodnotu – jeden gram tuku dodá telu asi 

38 kJ, čo je dvojnásobok toho, čo dodávajú sacharidy a 

bielkoviny. Ich nadbytočný príjem zvyšuje riziko vzniku 

nadváhy a obezity. Pri tukoch nie je nezdravý len ich 

nadbytočný príjem, ale aj zloženie. Rozdielny vplyv na 

zdravie majú nasýtené, nenasýtené a trans-nenasýtené tuky. 

Odporúčaná dávka tukov závisí od fyziologického stavu 

organizmu, od výšky energetického výdaja a aj od 

klimatických podmienok. U detí sa pohybuje okolo 3 – 5 

g/kg hmotnosti/deň, u dospelých by odporúčaná denná 

dávka nemala prekročiť 30 % celkového energetického 

príjmu. 

LOAEL Lowest Observed Advers Effect Level – najnižšia hladina 

pozorovaného nepriaznivého účinku – je najnižšia 

koncentrácia účinnej látky alebo významnej látky, ktorá v 

pokuse na zvieratách alebo pozorovaním spôsobuje 

nepriaznivú zmenu morfológie, funkčnej kapacity, rastu, 

vývinu alebo dĺžky života pozorovaného organizmu a je 

rozlíšiteľná v porovnaní s kontrolnou skupinou organizmov 

toho istého druhu a kmeňa v identických podmienkach 

expozície. 

Lx lux je jednotka intenzity osvetlenia podľa medzinárodnej 

sústavy SI. Je to intenzita osvetlenia spôsobená svetelným 

tokom 1 lúmen dopadajúcim na plochu 1 m2, bez ohľadu na 

odrážavosť tejto plochy. 

Lykopén antioxidant rastlinného pôvodu, karotenoid, ktorý je 

získaný zo špeciálnej odrody paradajok. Chráni organizmus 

pred nádorovými ochoreniami, má priaznivý vplyv na 

srdce, krvný tlak, prostatu a pokožku. Obsah lykopénu sa 
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zvyšuje pri tepelnej úprave potraviny, preto je paradajkový 

pretlak bohatší na lykopén ako čerstvá šťava z paradajok.  

Lymfocyty druh bielych krviniek, agranulocytov, nachádzajúcih sa 

v lymfe. Delia sa na NK-bunky (tzv. prirodzení zabíjači), 

ktoré sa zúčastňujú bunkovej cytotoxickej vrodenej 

imunity, na B-bunky vznikajúce v kostnej dreni, ktoré sa 

zúčastňujú protilátkovej získanej imunity a T-bunky 

vznikajúce v týmuse, ktoré sa zúčastňujú bunkovej 

cytotoxickej získanej imunity. 

  

M 
 

Makrobiotická strava výživová alternatíva, ale aj určitý svetonázor vychádzajúci 

z budhistického učenia, hlásajúceho harmóniu života 

človeka a prírody v duchu síl „jin a jang“. Tento výživový 

smer vznikol v Tibete a v Číne a má podobne ako 

vegetariánstvo viacero foriem. Ideálny pomer síl „jin a 

jang“ má podľa tohto učenia obilie, a preto najprísnejšie 

formy makrobiotiky povoľujú iba obilnú stravu, 

najčastejšie nelúpanú ryžu. Miernejšie formy povoľujú aj 

konzumáciu zeleniny. Sladké pokrmy a ovocie sa zakazujú  

a obmedzuje sa aj príjem vody. Tento spôsob výživy hlása 

zásadu jesť len vtedy, ak je človek hladný. Pri jedle treba 

pomaly žuvať a potraviny, ktoré za deň skonzumujete 

musíte deliť na skupiny: 10 % z príjmu by mala tvoriť 

polievka, 30 % zelenina, 10 % strukoviny, ryby  a dary mora 

a 50 % celozrnné výrobky. Potraviny so silou „jin“ ‒ 

korenie, cukor, tekutiny, olej, ovocie, mliečne výrobky, 

niektoré druhy zeleniny nie sú vhodné. Makrobiotika 

zaraďuje medzi harmonické potraviny ‒ ryžu, obilniny, 

strukoviny, niektoré druhy zeleniny. Do neharmonických 
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potravín v duchu makrobiotiky patria potraviny so silou 

„jang“ ‒ mäso, vajcia, soľ. 

Makroelementy chemické prvky, ktoré sú súčasťou bunky, tvoria viac ako 

99 % živej hmoty. Minerálne látky, ktoré musíme prijímať 

denne v gramových dávkach: vápnik, horčík, draslík, sodík, 

chlór, fosfor. 

Makrofág druh bielej krvinky, ktorá je schopná fagocytózy, čiže je 

schopná pohltiť a tráviť mikroorganizmy a všetky 

cudzorodé látky. 

Makronutrienty zahŕňajú bielkoviny, lipidy (tuky) a sacharidy. Sú hlavnými 

zložkami potravy a sú buď základným materiálom, z 

ktorého je telo vybudované (bielkoviny a tuky za 

normálnych okolností tvoria 44 %, resp. 36 % sušiny tela) 

alebo sú palivom potrebným pre jeho chod (sacharidy a tuky 

v ideálnom prípade dodávajú 55 % a 30 % energie).  

Malabsorbcia klinické zmeny, z ktorých najdôležitejšou  je neadekvátna 

resorbcia živín z gastrointestinálneho traktu. Presnejšie ide 

o poruchu vstrebávania finálnych produktov trávenia v 

črevnej stene a ich transport do krvnej cirkulácie. 

 

Maldigescia poruchy trávenia pre nedostatok tráviacich enzýmov v 

čreve. Príčin je viacero, môže ísť o príčiny produkcie 

enzýmov mimo hrubého čreva, ale  ide aj o vrodené poruchy 

alebo poruchy vo vyzrievaní buniek sliznice tenkého čreva 

a tkanivá môžu byť poškodzované aj autoimunitným 

ochorením. 

 

Malígny zhubný. 
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Malnutrícia podvýživa, nedostatočný prísun živín, najmä bielkovín a 

sacharidov. Prejavuje sa oslabovaním stavby tela, väčšou 

náchylnosťou na ochorenia a v extrémnom prípade vedie k 

úmrtiu jedinca. Je to jeden z najzávažnejších zdravotných 

problémov, s ktorým sa stretávajú rozvojové krajiny 

a ohrozuje najviac deti. Vo vyspelých krajinách sa 

vyskytuje najčastejšie u hospitalizovaných pacientov, u 

starších osôb, osôb dlhodobo chorých alebo dlhodobo 

vynechávajúcich zo stravy niektoré dôležité potraviny 

a tým i živiny. Nedostatok živín nemusí byť spôsobený 

výhradne nedostatkom potravy, ale ja zlým výberom 

potravín. Existujú dva základní typy podvýživy ‒ marazmus 

a kwashiorkor. 

Maltóza sladový cukor, obsahujú ju napr. jačmeň a zemiaky,  

nachádza sa aj v kôre pomarančov. Je to oligosacharid. Jej 

význam je veľký hlavne v pivovarníctve. 

Mamografia zobrazenie tkaniva prsníka pomocou röntgenového 

žiarenia. 

 

Mangán (Mn) (výživa) mikroelement, stopový prvok, najčastejšie býva viazaný v 

komplexoch s bielkovinami, ktoré sú súčasťou alebo 

aktivátormi niektorých enzýmov. Mangán sa zúčastňuje na 

syntéze cholesterolu a mastných kyselín. Zohráva dôležitú 

úlohu pri tvorbe materského mlieka, pohlavných hormónov 

a tyroxínu (hormónu štítnej žľazy). Je nevyhnutný pre 

bezchybné fungovanie centrálnej mozgovej sústavy. 

Pomáha aj ako prevencia proti cukrovke a posilňuje mužskú 

potenciu. Zdroje: orechy, nemleté obilie, zelená listová 

zelenina, čaj, cvikla, žĺtok. Denná dávka: deti: 1 – 5 mg, 

dospelí: 2 – 5 mg. Častým znakom nedostatku mangánu 

býva disproporcia tela (nohy príliš veľké alebo malé v 

pomere k telu), strata výkonnosti svalov a kŕče. Jeho 

vstrebávaniu môže brániť aj príjem vysokých dávok Ca a P. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgen
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgen
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Je nepravdepodobné, aby sa prostredníctvom stravy v 

organizme nahromadil mangán vo väčších množstvách. 

 

Manifestné štádium štádium ochorenia, ktoré je charakterizované plne 

vyjadrenými subjektívnymi a objektívnymi príznakmi 

choroby a abnormálnymi hodnotami laboratórnych 

a funkčných vyšetrení. Patogénny činiteľ prekonal obranné 

sily organizmu. 

 

Marazmus dôsledok hladovania. Jeho príčina môže byť chudoba, 

odmietanie potravy (mentálna anorexia...), poruchy 

tráviaceho ústrojenstva a pod. Marazmus je zjavný na prvý 

pohľad – vychudnutie, koža visí vo voľných záhyboch na 

tele, svaly sú atrofované. U deti je príznakom oneskorenie 

rastu. V našich podmienkach je typickým takýmto 

pacientom chudý dlhodobo chorý starší človek. 

 

Marfanov syndróm mutácia na  15. chromozóme. Jeden človek s Marfanovým 

syndrómom sa nachádza v skupine približne 3000 až 5000 

ľudí. Typickým príznakom sú dlhé tenké prsty alebo 

deformácie hrudníka. Marfanov syndróm spôsobuje 

ochorenia srdca, ciev, pľúc ale aj očí. Pri závažnejších 

variantach sa môže napríklad vyskytovať zelený zákal alebo 

pneumotorax inak nazývaný náhly kolaps pľúc alebo ťažké 

ochorenie veľkých ciev. Ľudia, ktorí trpia Marfanovým 

syndrómom majú výrazne zníženú dĺžku života a nie sú 

neobvyklé ani náhle úmrtia. V tomto prípade neexistuje 

liečba, jedine prispôsobenie životného štýlu a pravidelné 

lekárske prehliadky, ktorými lekári sledujú štádiá ich 

choroby. 

 

Mastná kyselina vyššia karboxylová kyselina s dlhým reťazcom obsahujúca 

16 a viac uhlíkov, medzi nimi môžu byť dvojité väzby, 
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podľa toho sa delia na nasýtené, mononenasýtené 

a polynenasýtené. 

 

Mastocyty inak aj žírna bunka alebo heparinocyt je bunka vyskytujúca 

sa v rôznych tkanivách, ale najčastejšie v koži a v tráviacej 

sústave. Má tu podobnú funkciu ako bazofilný granulocyt v 

krvi, tzn. obsahuje množstvo zrnitých vreciek (granúl) 

obsahujúcich heparín a histamín. Podobne ako krvné bunky 

vznikajú z hematopoetickej kmeňovej bunky, ale na rozdiel 

od červených či bielych krviniek zostávajú natrvalo v 

tkanive. 

 

Meď (Cu) (výživa) stopový prvok, mikroelement, vyskytuje sa často viazaná v 

komplexoch s bielkovinami, ktoré sú súčasťou niektorých 

enzýmových systémov. Meď napomáha pri vstrebávaní Fe 

a nepriamo tým zodpovedá za tvorbu hemoglobínu. Okrem 

toho je tiež nevyhnutná na spracovanie vitamínu C a 

redukuje hladinu histamínu, čím zmierňuje alergie. V 

neposlednom rade premieňa aminokyselinu tyrozín na 

tmavý kožný pigment, ktorý spôsobuje zafarbenie vlasov 

a kože. Zdroje: sójové bôby, strukoviny, slivky, pečeň, 

morské živočíchy, obilie, zelenina. Denná dávka: deti: 0,4 

– 2,5 mg, dospelí: 2,5 – 4,0 mg. S nedostatkom tejto látky 

súvisí chudokrvnosť, dýchavičnosť, únava a strata 

pigmentu kože. Prijímanie nadmerného množstva medi 

môže mať za následok nástup depresii, nárast krvného 

tlaku, infarkt, nepravidelnú menštruáciu a vypadávanie 

vlasov. 

 

Meióza redukčné delenie, typ delenia diferencujúcich sa 

pohlavných buniek eukaryotických organizmov, kde z 

diploidnej materskej bunky (2n) vznikajú štyri haploidné 

bunky (n). Meiózu môžeme charakterizovať ako dve 
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bezprostredne za sebou prebiehajúce mitotické delenia, pri 

ktorých dochádza len jeden raz k replikácii DNA. Táto 

redukcia je nevyhnutná pri vzniku pohlavných buniek, ak sa 

nemá počet chromozómov v jednotlivých generáciách 

neustále zmnožovať. 

Melanóm zhubný nádor, ktorý má pôvod v kožných bunkách 

melanocytoch. Tieto produkujú farbivo melanín a vo 

väčšom množstve sa nachádzajú v pigmentových névoch –  

materských znamienkach. Nachádzajú sa však i v ostatnej 

koži, slizniciach a tiež v očnej dúhovke a iných orgánoch. Z 

tohto dôvodu môže melanóm vzniknúť na ktorejkoľvek 

časti tela. 

Mentálna anorexia duševná choroba spočívajúca v odmietaní potravy a 

skreslenej predstave o svojom tele. Charakteristické je 

úmyselné znižovanie hmotnosti, vyvolané jednak 

znižovaním príjmu potravy, ďalej zvyšovaním 

energetického výdaja cvičením, prijímania tekutín, 

prípadne vyprovokovaným zvracaním, užívaním 

preháňadiel, či užívaním anorektík a diuretík. Ochorenie 

najčastejšie postihuje dievčatá medzi 13. a 16. rokom 

života. Výskyt mentálnej anorexie je popisovaný u 1 % 

dospievajúcich dievčat a mladých žien, u dievčat je toto 

ochorenie asi 10-krát častejšie ako u chlapcov. Na vzniku 

ochorenia sa podieľa mnoho činiteľov. Patrí medzi ne nízka 

odolnosť jedinca voči stresu, strach z dospelosti, snaha byť 

vo všetkom perfektný a nesklamať rodičov alebo okolie, 

rodina, ktorej je prehnaný dôraz na zdravý životný štýl, 

dodržiavanie diét a kde sa veľa hovorí o telesných tvaroch, 

alebo naopak nefungujúca rodina, túžba po samostatnosti, 

pocit nezávislosti a získanie sebavedomia, tlak médií, túžba 

podobať sa modelkám alebo páčiť sa partnerovi, mužovi.  
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Mentálna bulímia jedna z porúch prijímania potravy. Pacient sa pri nej 

nezriadene prejedá, ale následne sa snaží stravu dostať zo 

seba von, najčastejšie úmyselne vyvolaným zvracaním. 

Touto psychickou chorobou trpí približne 1 % ženskej 

populácie, kde sa vyskytuje cca 9-krát častejšie než 

u mužov. 

Mentálna záťaž záťaž vyplývajúca z požiadaviek na spracúvanie informácií 

kladúcich nároky na psychické funkcie a psychické 

procesy, ktorými sú pozornosť, predstavivosť, pamäť, 

myslenie a rozhodovanie. 

Metafáza štádium mitózy alebo meiózy, v ktorom sú chromozómy 

maximálne kondenzované a usporiadané v stredovej rovine 

bunky a napojené na vlákna deliaceho vretienka. V tejto 

fáze sa dajú chromozómy najľahšie sledovať. 

MF Modiyfying Factor – modifikujúce faktory. 

MH medzná hodnota – hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, 

ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v 

ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená. 

MHPR medzná hodnota prijateľného rizika je ukazovateľom akosti 

pitnej vody zvyčajne v súvislosti s neskorými účinkami 

(karcinogén, mutagén), odvodeným z princípu 

bezprahového pôsobenia, ktoré v populácií 105 

priemerných spotrebiteľov pri celoživotnej konzumácií 

vyvolá 1 prípad úmrtia navyše. Prekročenie MHPR 

vylučuje použitie vody ako pitnej.  

MHRR medzná hodnota referenčného rizika je hodnota 

ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie 

vylučuje použitie vody ako pitnej. Určuje sa pre látky 
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s bezprahovým pôsobením. Patria sem benzén, 

polycyklické aromatické uhľovodíky, benzo(a)pyrén, 

epichlórhydrín, tetrachlórmetán a trichlórfenol.  

Mikrobicídny schopný usmrcovať mikroorganizmy. 

Mikroelementy elementy, ktorých obsah je v živých organizmoch veľmi 

nízky. Významné pre metabolické deje. Prijímame len v 

zlomkoch miligramov: kobalt, jód, fluór a i. Tieto 

mikroelementy nazývame aj stopové prvky. 

Mikroklímatické podmienky kombinácia činiteľov: teplota vzduchu vyjadrená 

v stupňoch Celzia, vlhkosť vzduchu vyjadrená ako relatívna 

vlhkosť, rýchlosť prúdenia vzduchu, teplota okolitých 

povrchov alebo tepelné sálanie vyjadrené výslednou 

teplotou guľového teplomeru.  

Mikronutrienty predovšetkým vitamíny (napr. vitamíny A, B, C, D, E a K), 

minerálne látky (napr. vápnik a fosfor) a stopové prvky (ako 

je zinok, selén). Hoci sú mikronutrienty potrebné len vo 

veľmi malých množstvách, napriek tomu sú kľúčovými 

zložkami stravy. Bez nich by nemohli prebiehať procesy 

rastu, tvorby energie a mnohé ďalšie bežné funkcie. 

Metylortuť sa potom bioakumulovala v mäkkýšoch a 

rybách. Biomagnifikáciou sa koncentrácia ortuti na 

jednotlivých trofických úrovniach zvyšovala a metylortuť 

naakumulovaná v morskej potrave intoxikovala ľudí, ktorí 

ju vo zvýšenej miere denne konzumovali. Zákaz lovu rýb v 

tomto zálive trval 26 rokov, až kým vláda nepotvrdila 

neprítomnosť ortuti vo vodách zálivu. 
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Mikroorganizmy baktérie, vírusy, kvasinky, plesne, riasy, cudzopasné 

prvoky, mikroskopické cudzopasné červy a ich toxíny 

a metabolity. 

Mimoriadna situácia obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov 

mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. 

Mimoriadna udalosť v našich podmienkach živelná pohroma, technologická 

havária, teroristický útok alebo kumulácia ich účinkov – 

katastrofa. 

Mimoriadne chladný deň deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni 

dosiahla hodnotu nižšiu ako -15 °C. 

Mimoriadne teplý deň deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni 

dosiahla hodnotu vyššiu ako 30 °C. 

Minamata ochorenie otrava metylortuťou, ktorá v 50-tych rokoch minulého 

storočia v Japonsku postihla tisícky ľudí v rybárskych 

osadách. Otrava zapríčinila smrť tisícov ľudí, telesné 

deformácie a neurologické poruchy, známe pod názvom 

Minamata ochorenie (podľa mesta v ktorého blízkosti sa 

objavilo). Ku znečisteniu mora došlo vypúšťaním 

odpadových vôd z chemickej továrne vyrábajúcej 

acetaldehyd a PVC metylortuť, ktorá sa dostávala do 

odpadových vôd vypúšťaných bez úpravy do Minamata 

zálivu po dobu 36 rokov. 

Minerálna voda podzemná voda s originálnym pôvodom akumulovaná v 

prírodnom prostredí, vyvierajúca na zemský povrch z jednej 

alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných 

ciest, ktorá sa odlišuje od inej podzemnej vody najmä 

svojím pôvodom, obsahom stopových prvkov, obsahom a 

charakterom celkových rozpustených tuhých látok 
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presahujúcich 1 000 mg.l-1 alebo obsahom rozpustených 

plynných látok presahujúcich 1 000 mg.l-1 oxidu uhličitého, 

alebo najmenej 1 mg.l-1 sulfánu, alebo minimálnou teplotou 

vody v mieste výveru 20° C. 

Minerálne látky kvantitatívne prvky: sodík, draslík, chlór (vo forme 

chloridu), vápnik, magnézium a fosfor (vo forme fosfátu). 

Tieto sa v organizme vyskytujú v gramoch a v rovnakých 

množstvách sa prijímajú s potravou. 

Mitóza delenie somatických buniek, ktorého výsledkom sú dve 

bunky s rovnakým chromozómovýcm komplementom. 

Mobbing druh šikanovania na pracovisku. Samotný pojem mobbing 

má základ v angličtine (mob – hromadne napadnúť, 

dotierať) a používa sa tiež v etológii (zaviedol ho Konrad 

Lorenz), kde opisuje správanie zvierat, kedy si zvieracie 

spoločenstvá (napr. stádo) bráni svoje územie pred 

votrelcom tým, že na neho ako celok útočí. V samotných 

anglicky hovoriacich krajinách sa pre označenie 

šikanovania na pracovisku používa pojem emotional abuse 

(emočné týranie, emočné zlé zaobchádzanie). Mobbing 

označuje najrôznejšie formy znepríjemňovania života na 

pracovisku. Ide o útoky skupiny proti jednotlivcovi. 

Charakteristická je pre nich skrytosť, rafinovanosť a 

zákernosť. 

Monitoring opakované, väčšinou dlhodobé a systematické meranie 

vybraných fyzikálnych, chemických (i iných, napr. 

biologických) ukazovateľov pre zisťovanie zmien 

charakteristík prostredia v čase a predikcia týchto 

charakteristík alebo ich ďalšieho vývoja. 



94 
 

Monocyty tieto bunky tvoria 5  – 10 % všetkých leukocytov v krvi a 

ide o hlavné fagocytujúce bunky imunitného systému. Ich 

úloha spočíva v dopĺňaní počtu makrofágov a dendritových 

buniek. Sú to najväčšie leukocyty. Sú schopné rýchleho 

transportu na miesto zápalu a rýchlej diferenciácie na 

makrofágy alebo dendritové bunky. 

Mononenasýtené mastné kyseliny obsahujú vo svojom reťazci jednu dvojitú väzbu, väčšina 

nenasýtených mastných kyselín sa vyskytuje v konfigurácii 

cis; trans izoméry (transmastné kyseliny, TFA alebo 

TRANS) sa vyskytujú predovšetkým vo vyprážaných 

potravinách, stužených tukoch obsiahnutých napríklad v 

trvanlivom pečive a vo veľmi malom množstve v tuku 

prežúvavcov. Príkladom mononenasýtených mastných 

kyselín je kyselina palmitolejová, kyselina olejová, kyselina 

elaidová, kyselina eruková, kyselina nervonová.  

Monosacharidy jednoduché sacharidy, ktoré môžu vytvárať polymérne 

zlúčeniny zvané polysacharidy. Pozostávajú len z jednej 

stavebnej sacharidovej jednotky. Medzi najznámejšie patrí 

glukóza a fruktóza. 

Monotónia postupne sa rozvíjajúci stav zníženej aktivácie, ktorý sa 

objavuje pri dlhodobej, monotónnej, jednotvárnej a 

opakovanej činnosti či úlohách, prejavuje sa hlavne 

ospalosťou, unaviteľnosťou, znížením a kolísaním 

výkonnosti, zhoršením adaptability a reaktivity a je často 

sprevádzaný zvýšením variability srdcovej frekvencie. 

Monotónia postupne sa rozvíjajúci stav zníženej aktivácie, ktorý sa 

objavuje pri dlhodobej, monotónnej, jednotvárnej a 

opakovanej činnosti či úlohách, prejavuje sa hlavne 

ospalosťou, unaviteľnosťou, znížením a kolísaním 
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výkonnosti, zhoršením adaptability a reaktivity a je často 

sprevádzaný zvýšením variability srdcovej frekvencie. 

Monotónna práca práca spojená s trvalo sa opakujúcimi rovnakými úkonmi v 

trvaní viac ako polovicu pracovnej zmeny s obmedzenou 

možnosťou zásahu zamestnanca do priebehu tejto činnosti, 

pričom 1. pohybová alebo úkonová monotónnosť je 

stereotypná manuálna činnosť s vysokým výskytom 

rovnakých pracovných úkonov alebo operácií, 2. výkonová 

monotónnosť je činnosť s prevahou percepčných zložiek a 

s malou účasťou myšlienkových či rozhodovacích 

procesov. 

Morbidita chorobnosť, hovorí o počte chorých na 100 000 mužov 

alebo žien za jeden rok. Používa sa však len u chorôb s 

krátkym trvaním (niekoľko dní až týždňov), teda sa týka 

najmä infekčných ochorení. Priamym prepočtom na 

100 000 mužov alebo žien sa získajú tzv. hrubé (crude) 

hodnoty oboch ukazovateľov. 

Mortalita úmrtnosť, vyjadruje počet zomretých na 100 000 

obyvateľov za určité časové obdobie.  

Morula guľovitý zhluk buniek, vznikajúci v prvotných fázach 

ontogenézy delením oplodneného vajíčka. Na jej povrchu 

sa vytvárajú typické, často pre určitú skupinu živočíchov 

špecifické, ryhy. Ďalším delením sa morula mení na 

blastulu. Typická morula u človeka je vyvinutá na konci 4. 

dňa po oplodnení a nachádza sa už tesne pred vstupom do 

dutiny maternice. 

Mraziarenský sklad sklad s teplotou -18 °C a nižšou. 
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MRSA meticilín rezistentný Staphylococcus aureus. MRSA sa 

často rozdeľuje do podkategórií komunitné MRSA a 

nozokomiálne MRSA,  ich rozlíšenie je však zložité, 

pretože dochádza prelínaniu týchto dvoch skupín. V období 

pred objavením antibiotík mali invazívne infekcie 

spôsobené týmto stafylokokom väčšinou fatálne následky. 

So zavedením penicílinu do klinickej praxe koncom 40. 

tých rokov 20. storočia výrazne stúpla úspešnosť liečby 

stafylokokových ochorení. Toto antibiotikum bolo 

označované za všeliek a začalo byť hromadne a nadmerne 

užívané. Čoskoro sa objavili prvé kmene rezistentné na 

penicilín. Zvlášť ohrození sú pacienti s otvorenými ranami 

a oslabeným imunitným systémom. Zamestnanci 

nemocníc, ktorí nedodržujú sanitárne procedúry môžu 

prenášať baktérie z jedného pacienta na druhého.  

Multifaktoriálny podmienený viacerými faktormi. 

Mutácia náhle vzniknutá neusmernená trvalá zmena vlastností alebo 

znakov organizmu, ktorá je podmienená zmenou 

genetického materiálu. Tieto zmeny alebo skôr chyby v 

štruktúre DNA môžu narušiť funkcie buniek, najčastejšie so 

závažnými následkami pre človeka. 

Mutácia bodová najčastejšie ide o zmenu jedného nukleotidu (v 

dvojzávitnici DNA o zmenu nukleotidového páru). 

Mutácia gametická sa pri oplodnení prenáša na potomstvo (dedí sa), čo 

umožňuje biologickú evolúciu. 

Mutácia genómová mutácie spôsobujúce zmeny genómu, nastáva zmena počtu 

chromozómov.  
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Mutácia génová mutácie spôsobujúce zmeny v počte či poradí nukleotidov. 

Môžu byť spôsobené deléciou (stratou nukletidu), inzerciou 

(zaradením nadbytočného nukleotidu) alebo substitúciou 

(zámenou nukleotidu za iný nukleotid). 

Mutácia germinálna zárodočná mutácia. Mutácia, ktorá zasahuje zárodočnú líniu 

(gaméty alebo bunky, z ktorých sa stanú gaméty) a môže 

byť prenesená na potomka, u ktorého sa potom nachádza vo 

všetkých bunkách. 

Mutácia chromozómová mutácie spôsobujúce zmeny štruktúry alebo tvaru 

chromozómov alebo celých chromozómových sád. Vzniká 

po jednom alebo viac zlomoch v chromozómoch alebo v ich 

chromatidach. Výsledkom môže byť chybné spojenie 

v mieste zlomu alebo strata časti chromozómu.  

Mutácia indukovaná mutáciu vyvolaná určitým fyzikálnym, chemickým alebo 

biologickým faktorom. 

Mutácia letálna mutácia spôsobujúca smrť jedinca počas embryonálneho 

vývinu alebo krátko po ňom. 

Mutácia somatická postihujúce telové bunky. Nededia, ale postihujú vždy iba 

daný organizmus. Závažnosť somatickej mutácie teda 

závisí na vývinovom stupni bunky a úrovni jej špecializácie. 

Mutácia spontánna mutácia bez známych vonkajších príčin. 

Mutácia tichá zmeny genetického materiálu nespôsobujú žiadne zmeny 

fenotypu. 

Mutácia vitálna vedie k vzniku alel, ktoré sú zlučiteľné s existenciou bunky 

alebo životom jedinca.  
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Mutagén faktor spôsobujúci mutáciu. Odlišujeme fyzikálne 

mutagény, chemické mutagény a biologické mutagény. 

Mutagenita schopnosť fyzikálneho, chemického alebo biologického 

faktora vyvolať mutácie.  

Mutant jedinec, ktorý nesie nejakú mutáciu. 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

  

N 
 

Nanočastica spravidla malý objekt, ktorého priemer je v rozsahu 1 – 100 

nanometrov, teda približne 1/10.000 priemeru ľudského 

vlasu. 

Nápravné opatrenie činnosť, ktorá sa musí vykonať na odstránenie alebo 

zmiernenie zisteného rizika. 

Nasýtené mastné kyseliny mastné kyseliny, ktoré neobsahujú dvojité väzby, ale len 

jednoduché. Veľké množstvo nasýtených mastných kyselín 

sa nachádza v živočíšnych tukoch, vyskytujú sa tiež v 

palmovom oleji. Nasýtené mastné kyseliny preukázateľne 

zvyšujú hladinu cholesterolu v krvi a pri nadmernej 

konzumácii ich možno považovať za zdraviu škodlivé. 

Kvôli obsahu mastných kyselín by konzumácia živočíšnych 

výrobkov nemala presiahnuť 21 – 31g denne, čo je asi 

tretina odporúčaného denného príjmu tukov. Príklady 

nasýtených mastných kyselín: kyselina kaprylová, kyselina 

kaprinová, kyselina laurová, kyselina myristová, kyselina 
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palmitová, kyselina stearová, kyselina arachidová, kyselina 

lignocerová.  

NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií – organizácia 

ministerstva zdravotníctva so sídlom v Bratislave. 

Vykonáva úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, 

správy národného zdravotníckeho informačného systému, 

štandardizácie zdravotníckej informatiky, zdravotníckej 

štatistiky a poskytovania knižnično-informačných služieb v 

oblasti lekárskych vied a zdravotníctva. 

Neesenciálne aminokyseliny nahraditeľné aminokyseliny, môžu vznikať v organizme z 

medziproduktov pri katalýze a syntéze cukrov a lipidov. 

Nenasýtené mastné kyseliny mastné kyseliny obsahujú vo svojom reťazci jednu a viac  

dvojitých väzieb. Poznáme mononenasýtené mastné 

kyseliny a polynenasýtené mastné kyseliny. 

Neodkladná zdravotná 

starostlivosť 

zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene 

jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej 

život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez 

rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne 

ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú 

bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a 

konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba 

alebo svoje okolie. 

Neoplastický týkajúci sa nádoru, nádorového pôvodu. 

Nerovnosti v zdraví rozdiely, odchýlky a nerovnosti v dosiahnutom zdraví 

medzi jednotlivcami a skupinami. Nespravodlivosť v zdraví 

sa vzťahuje k takým nerovnostiam v zdraví, o ktorých sa 

domnievame, že sú nespravodlivé, neakceptovateľné, alebo 

sú zapríčinené nejakou formou nespravodlivosti. Rozdiely 
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sú determinované individuálnou sociálnou pozíciou 

(príjem, vzdelanie, zamestnanie, neberú sa do úvahy 

prirodzené predispozície – genetika, vrodená imunita a 

pod.). 

Nestochastické účinky deterministické účinky ionizujúceho žiarenia sú nenáhodné 

a majú prahovú hodnotu. Nad prahovou hodnotou rastie 

závažnosť poškodenia približne lineárne. Vyvolávajú 

charakteristický klinický obraz – napr. akútne ochorenie 

z ožiarenia, akútne lokálne poškodenie, nenádorové 

neskoré poškodenie a poškodenie plodu.  

Nešpecifické preťaženie stav psychického presýtenia charakterizovaný nechuťou až 

odporom voči niektorej práci alebo činnosti ako dôsledok 

jej dlhodobého intenzívneho vykonávania pri súčasne 

nízkej spokojnosti s prácou; emocionálne odmietnutie 

jednotvárnej opakujúcej sa činnosti alebo situácií, ktoré na 

základe predchádzajúcich skúseností vedú k vyčkávaniu či 

k pocitom bezvýchodiskovosti; v protiklade k monotónii je 

charakterizované nezmenenou alebo dokonca zvýšenou 

úrovňou aktivácie a je spojené s negatívnym emocionálnym 

prežívaním. 

Neurofibromatóza dedičná choroba, ktorú spôsobuje mutácia génov. Prejavuje 

sa prítomnosťou škvŕn „café-au-lait“ na tele. Postupne sa v 

organizme vytvárajú aj nádory. Sú rôznej veľkosti a 

zasiahnuť môžu ktorýkoľvek orgán. Neurofibromatóza 

však dokáže deformovať tvár aj končatiny. Najhoršie 

komplikácie sú strata zraku, nádory miechy a mozgu, 

poškodenie ciev, deformity kostí, ktoré môžu skončiť 

amputáciou. 

Neuróza skupinové označenie pre chronické neuropsychické 

poruchy reverzibilnej povahy bez organických chorobných 
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zmien centrálneho nervového systému, ktoré vznikajú v 

dôsledku duševných tráum. Je to funkčná porucha psychiky 

vyvolaná psychogénnymi faktormi. Podstatnou príčinou je 

narušenie významných životných vzťahov, tzv. neurotický 

konflikt a neschopnosť prispôsobiť sa okoliu. Medzi 

neurotické poruchy patria úzkostné poruchy, obsedantno-

kompulzívna porucha, reakcie na závažný stres, poruchy 

prispôsobenia, dissociatívne konverzné poruchy, 

somatoformné poruchy a iné. 

Neutrofily tvoria 60 – 70 % zo všetkých bielych krviniek v krvi 

zdravého dospelého človeka. Väčšina z nich sa fyziologicky 

nachádza v krvi a do tkanív putujú až po prijatí signálu o 

prebiehajúcej infekcii. Reagujú predovšetkým na 

extracelulárne baktérie. Ich doba života je pomerne krátka 

(6 – 8 hodín). 

Niacín kyselina nikotínová, nikotínamid. Organizmus si ho dokáže 

vytvoriť sám z tryptofánu. To ale len za predpokladu, že sa 

v organizme nachádza dostatok vitamínov B2 a B6. Niacín 

sa bežne vyskytuje v rastlinách. Niacín je potrebný pre 

normálnu činnosť mozgu a periférneho nervového systému, 

tráviaceho traktu, kože a tvorbu pohlavných hormónov. 

Bráni vzniku migrenóznych bolestí hlavy a znižuje hladinu 

cholesterolu. Zdroje: pečeň, chudé mäso, obilné klíčky, 

strukoviny, ryby, vajíčka, avokádo, figy. Odporúčaná denná 

dávka: deti: 9 – 13 mg, muži: 13 – 19 mg, ženy: 13 – 15 mg. 

Pri avitaminóze tohto vitamínu vzniká ochorenie s názvom 

pelagra. Používa sa pri liečbe alkoholizmu, fajčenia, 

samovražedných sklonoch i schizofrénii. Znižuje účinky 

halucinogénov napr.: LSD a meskalínu. 

Nikotín alkaloid s cyklom pyridínu, vyrába sa z listov tabaku 

Nicotiana tabacum alebo Nicotiana rustica. Nikotín je 
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vysoko návyková droga, ktorá sa legálne používa na celom 

svete. Prijíma sa fajčením sušených tabakových listov, 

žuvaním tabaku (vstrebávaním cez sliznicu ústnej dutiny) 

alebo ich šňupaním. V 10 kusoch cigariet sa nachádza v 

závislosti od ich kvality okolo 12 – 230 mg čistého nikotínu. 

Má nepriaznivé účinky na srdcové cievy. V periférii 

spôsobuje vazokonstrikciu (zúženie ciev), čím je u fajčiarov 

zhoršené hojenie rán. Jeho spalné splodiny pri fajčení 

podporujú vznik rakoviny pľúc. Ďalej spôsobuje 

dehydratáciu tela, impotenciu.  

NK-bunky skr. z angl. natural killer cells, čiže prirodzené zabíjačské 

bunky) sú bunky prirodzenej imunity schopné rozpoznať a 

zlikvidovať predovšetkým nádorové a vírusom infikované 

bunky. Z morfologického hľadiska sú zaraďované medzi 

veľké granulárne lymfocyty. 

NMH najvyššia medzná hodnota – hodnota zdravotne 

významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej 

prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej. 

NOAEL No Observed Adverse Effect Level – hladina bez 

pozorovaného nepriaznivého účinku – je najvyššia 

koncentrácia alebo množstvo účinnej látky alebo 

významnej látky, pri ktorej sa v pokuse na zvieratách alebo 

pozorovaním nezistil nepriaznivý účinok na morfológiu, 

funkčnú schopnosť, rast, vývin alebo dĺžku života 

sledovaného organizmu.  

NOEL No Observed Effect Level – hladina bez pozorovaného 

účinku – je najvyššia úroveň expozície účinnej látky alebo 

významnej látky, pri ktorej sa nepozoruje žiadna odozva na 
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štatisticky významnej úrovni v porovnaní s kontrolnou 

skupinou. 

Novorodenecká úmrtnosť udáva počet zomrelých detí do 28. dňa života na 1000 

živonarodených.  

Nozokomiálna nákaza nemocničná nákaza, nákaza vnútorného alebo vonkajšieho 

pôvodu, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s pobytom alebo 

výkonom v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení 

sociálnych služieb. 

NPEL najvyššie prípustný expozičný limit pre chemické faktory je 

definovaný ako najvyššie prípustná koncentrácia 

chemického faktora (plynu, pary alebo hmotnostných 

častíc) v pracovnom ovzduší, ktorá vo všeobecnosti nemá 

škodlivé účinky na zdravie zamestnancov ani nespôsobí 

neodôvodnené obťažovanie, napríklad nepríjemným 

zápachom, a to aj pri opakovanej krátkodobej expozícii 

alebo dlhodobej expozícii denne počas pracovného života. 

NPK najvyššie prípustné koncentrácie. Určujú sa pre prach 

a chemické škodliviny v prostredí. Stanovuje sa buď 

priemerná, ktorá nesmie byť prekročená v celozmenovom 

osemhodinovom priemere, alebo hraničná, ktorá nesmie 

byť vôbec prekročená. Najvyššie prípustné koncentrácie 

plynov, pár a aerosolov v pracovnom prostredí sú také, 

o ktorých sa podľa súčasných vedeckých vedomosti 

opodstatnene predpokladá, že nepoškodzujú zdravotný stav 

osôb vystavených ich vplyvu.  

NRC Národné referenčné centrum – špecializované pracovisko 

ÚVZ SR alebo RÚVZ na riešenie vybraných úloh verejného 

zdravotníctva. Zabezpečuje špecializovanú nadstavbovú a 

konečnú laboratórnu diagnostiku a overovanie 
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laboratórnych výsledkov, stanovuje referenčné metódy a 

štandardy, vykonáva expertíznu, metodickú a publikačnú 

činnosť, zabezpečuje epidemiologický dohľad, uschováva 

vzorky biologického materiálu alebo iného materiálu, ktorý 

obsahuje pôvodcu ochorenia a ktorý bol získaný z 

potvrdeného prípadu ochorenia, spolupracuje s príslušnými 

orgánmi a organizáciami Európskej únie a so Svetovou 

zdravotníckou organizáciou, zabezpečuje zaškoľovanie v 

nových laboratórnych metodikách. 

Nukleotid zlúčeniny nukleozidu a kyseliny trihydrogenfosforečnej. 

Nukleotid je základná stavebná jednotka nukleových 

kyselín a niektorých koenzýmov a niektoré plnia aj úlohu 

energetických prenášačov. Každý nukleotid sa skladá z 

fosfátovej zložky, sacharidovej zložky (ribóza – vtedy sa 

nazýva ribonukleotid alebo deoxyribóza – vtedy sa nazýva 

deoxinukleotid) a purínovej bázy (adenín, guanín) alebo 

pyrimidínovej bázy (cytozín, tymín, uracil). 

Nukleová kyselina kyseliny bunkového jadra sú biomakromolekulové látky, 

ktoré sa spolu s bielkovinami považujú za najvýznamnejšie 

zložky živých sústav. Sú to polynukleotidy s molekulovou 

hmotnosťou od 20 000 do viacerých miliónov. V ich 

molekulách sa uchováva dedičná (genetická) informácia a 

prostredníctvom nich sa prepisuje do špecifickej štruktúry 

bielkovinových molekúl. 

Nukleozóm globulárna častica, ktorá je súčasťou chromozómu 

(chromatínu). Každý nukleozóm je oktamér (guľatý útvar 

zložený z 8 molekúl histónov, po dva históny typov H2A, 

H2B, H3 a H4), ktorý je raz až 2,5-krát obmotaný 

ľavotočivým vláknom DNA. Susedné nukleozómy sú 

oddelené histónom typu H1, ktorý umožňuje vznik vyšších 

štruktúr DNA (solenoidová štruktúra). Na jeden oktamér 
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pripadá asi 200 pb (párov báz), pričom na oktamér sa ich 

viaže 150 a na histón H1 ďalších 50. 

  

O 
 

Obezita tučnota alebo adipozita je nadmerné ukladanie 

energetických zásob v podobe tuku z rôznych príčin. 

Dochádza k nej, ak je príjem energie väčší ako výdaj. 

Príčinou je najčastejšie kombinácia väčšieho energetického 

príjmu, nedostatku pohybu, dedičných vplyvov, 

psychických vplyvov a spôsob výživy v detstve – tzv. 

primárna obezita. Zriedkavo ju spôsobuje iné ochorenie, 

napr. endokrinologické choroby, psychické ochorenie – 

napr. depresia, bulímia, vrodené choroby alebo lieky. Pre 

belošskú európsku populáciu je podľa kritérií Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) definovaná indexom 

telesnej hmotnosti (Body Mass Index, BMI) vyšším ako 30. 

Pre ázijskú a pacifickú populáciu je obezita definovaná 

BMI vyšším ako 25, niekedy ako 27. Hodnota BMI v 

rozmedzí 25 – 30 u belošskej európskej populácie je 

označovaná ako nadváha. 

ODD odporúčaná denná dávka  ‒ pojem používaný pre vyjadrenie 

potrebného individuálneho denného príjmu živín 

(vitamínov, minerálov a ďalších látok), ktorý je považovaný 

za dostatočný na to, aby pokryl potrebu väčšiny zdravých 

jedincov (97 % – 98 %, bez rozdielu pohlavia) v každej 

vekovej skupine. 

ODP odporúčané dávky potravín ‒ hodnotiace kritérium pri 

plánovaní výroby, štatistickom sledovaní a plánovaní 

spotreby potravín, výchove k správnej výžive a pri 
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aktualizácii potravinovej a výživovej politiky štátu. Kým 

OVD sú smerodajné a záväzné, ODP plnia iný význam. 

Pomocou ODP možno oveľa jednoduchšie odporúčať 

spotrebiteľom zvyšovanie alebo znižovanie príjmu 

jednotlivých potravinových skupín. ODP odzrkadľujú aj 

ekonomický status populácie. 

Odpadová voda znečistená voda, ktorá vzniká v priemysle, v 

poľnohospodárstve, v domácnostiach, nemocniciach, 

laboratóriách atď. Čistí sa v čistiarňach odpadových vôd. 

Veľké závody majú vlastne čistiarne odpadových vôd. Obce 

odvádzajú odpadovú vodu do najbližších čistiarní 

odpadových vôd. 

OH odporúčaná hodnota ‒ hodnota alebo rozsah hodnôt 

ukazovateľa kvality pitnej vody, ktoré sú žiaduce z hľadiska 

ochrany zdravia a ktorých prekročenie alebo nedodržanie 

nevylučuje použitie vody ako pitnej vody. Patria sem 

nasýtenie vody kyslíkom, horčík, vápnik a vápnik spolu 

s horčíkom. 

Ohrozenie verejného zdravia nepredvídané a nekontrolované ohrozenie verejného 

zdravia chemickými, biologickými alebo fyzikálnymi 

faktormi vrátane takého ohrozenia verejného zdravia, ktoré 

má medzinárodný dosah. 

Ochranné pásmo  územie a vodné plochy (zdroje pitnej vody), pre ktoré platí 

zvláštny režim hospodárenia. 

Oligoelementy prvky prijímané v zlomkoch gramov nazývame 

oligoelementy (napr. železo, zinok, mangán). Spolu 

s mikroelemenmi sú označované ako takzvané stopové 

prvky. 
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Oligosacharidy sacharidy zložené z dvoch až desiatich monosacharidových 

podjednotiek. Patria sem disacharidy maltóza, laktóza, 

sacharóza. Patria sem aj trisacharidy, pod ktoré spadá 

rafinóza. 

Oligozoospermia znížená koncentrácia, počet spermií v ejakuláte. 

Omega-3 nenasýtené mastné 

kyseliny 

medzi najznámejšie omega-3 mastné kyseliny radíme 

kyselinu alfa-linolénovú, kyselinu eikosapentaenovú a 

kyselinu dokozahexaénovú. Omega-3 mastné kyseliny sú 

nevyhnutné pre vývoj mozgu u novorodencov a detí a môžu 

pôsobiť ako prevencia úpadku kognitívnych schopností vo 

vyššom veku. Medzi hlavné zdroje omega-3 mastných 

kyselín patria tučné ryby a niekoľko málo rastlinných 

tukov. Ide napríklad o lososa, tresku, sardinku, haringy a 

ančovičky v prípade kyseliny eikosapentaenovej a kyseliny 

dokozahexaénovej, ktorej zdrojom sú tiež morské riasy, 

medzi stravu bohatú na kyselinu alfa-linolénovú patria 

ľanové semienka, vlašské orechy a olivový, repkový, 

ľanový, tekvicový a konopný olej bez ich dostatočného 

príjmu nedokáže organizmus bezchybne vytvárať bunkové 

membrány, ktorých základná funkcia, polopriepustnosť, 

umožňuje komunikáciu medzi bunkami, čo sa zabezpečuje 

vzájomným transportom veľkého množstva látok. 

Nedostatočná funkcia bunkových membrán sa tak z 

dlhodobého hľadiska podpisuje pod celý rad zdravotných 

problémov, ako mozgová mŕtvica, srdcový infarkt, 

nepravidelná činnosť srdca, niektoré druhy rakoviny, 

inzulínová rezistencia, astma, hypertenzia, obštrukčná 

choroba pľúc, poruchy pozornosti a depresie. V procese 

metabolických reakcií umožňujú vznik najmä tzv. 

antiinflamatórnych (t.j. protizápalových) produktov. 
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Omega-6 nenasýtené mastné 

kyseliny 

kyselina linolová  a kyselina arachidonová sú zástupkyňami 

omega-6 mastných kyselín. Vo výžive je dôležitý ich 

správny pomer, najväčším rizikom z hľadiska správnej 

výživy je nadmerný príjem omega-6 kyselín a nedostatok 

omega-3, ktorý môže zapríčiniť ochorenie srdca, artrózu aj 

diabetes. Na omega-6 mastné kyseliny je bohatý napríklad 

slnečnicový, arašidový, kukuričný, sójový olej v prípade 

kyseliny linolovej, medzi zdroje kyseliny arachidonovej 

patria mliečne výrobky, vajcia, arašidový olej a mäso. ú na 

druhej strane východiskom hlavne pre vznik tzv. 

inflamatórnych (t.j. prozápalových) produktov. Ľudský 

organizmus však potrebuje pre svoje fungovanie obe 

skupiny látok (pro- aj protizápalové), a tak v potrave okrem 

ich absolútnych množstiev je dôležitý aj ich vzájomný 

pomer (omega-6: omega-3) – ako optimálny sa spomína v 

hodnotách 1:1 až 4:1. Realitou ale je, že v dôsledku 

nesprávne nastavených stravovacích návykov sú omega-6 

mastné kyseliny v našej strave zastúpené mnohonásobne 

viac, nezriedka je tento pomer v prospech omega-6 až 30:1. 

Ontogenéza alebo ontogénia (v širšom zmysle) alebo vývin jedinca 

alebo vývoj jedinca je individuálny vývin organizmu od 

oplodneného vajíčka (alebo v prípade partenogenézy 

neoplodneného vajíčka) po smrť, teda obdobie zahŕňajúce 

zárodočný vývoj, dospievanie, rozmnožovanie, 

starostlivosť o potomstvo a starnutie. 

Oocyt ženská pohlavná bunka, vajíčko. Je produktom vaječníka 

ženy. 

Oogenéza vývin ženských pohlavných buniek – vajíčok (ovulum), 

prebieha vo vaječníku zo zárodočných buniek oogónií. 

Začína na rozdiel od spermatogenézy ešte pre narodením, 

počas vnútromaternicového vývinu. Najviac vajíčok v tele 



109 
 

dievčaťa prítomných pri narodení (asi 700 000). Odvtedy sa 

ich počet neustále znižuje a nové už nevznikajú. Medzi 16-

25 rokmi je ich asi 150 000, medzi 26 – 35 rokmi asi 50 000, 

medzi 36 – 45 rokmi asi 34 000 a po menopauze (asi 45 –

55 rokov) vymiznú všetky. Vo vaječníku sa nachádzajú 

nezrelé vajíčka, ktoré postupne definitívne dozrievajú až 

počas ovariálneho cyklu. 

OOPP osobné ochranné pracovné prostriedky. Je to každý 

prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo 

inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je 

určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. 

Operatívna teplota  jednotná teplota uzavretého čierneho priestoru, v ktorom by 

medzi človekom a pracovným prostredím nastala výmena 

rovnakého množstva tepla prúdením a sálaním ako v 

skutočnom nehomogénnom prostredí; pri menšej rýchlosti 

prúdenia vzduchu ako 0,2 m.s-1 alebo pri menšom rozdiele 

medzi teplotou vzduchu a strednou teplotou sálania ako 4 

°C sa vyjadruje približne ako aritmetický priemer súčtu 

teploty vzduchu (ta) a strednej teploty sálania (tr,m). 

Optické žiarenie úhrnné označenie pre infračervené žiarenie a viditeľné 

svetlo a ultrafialové žiarenie, v širšom zmysle aj časť 

röntgenového žiarenia po vlnovú dĺžku 1 nm (tzv. mäkké 

röntgenové žiarenie). Názov je odvodený od faktu, že ide o 

žiarenie, ktoré možno sledovať optickými prístrojmi. 

Ojedinele sa ako optické spektrum (atď.) v užšom zmysle 

označuje len viditeľné svetlo. 

Optimálna mikroklíma mikroklíma, pri ktorej je medzi tvorbou tepla a jeho 

výdajom rovnováha a organizmus nemusí využívať svoje 
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termoregulačné mechanizmy (jedinec je v stave tepelnej 

pohody).  

Orthorexia chorobná posadnutosť zdravým stravovaním a chorobné 

vyhýbanie sa všetkému, čo sa považuje za nezdravé. Často 

sa jedná o jedincov, ktorí vychádzajú z rôznych 

alternatívnych stravovacích spôsobov (vegáni, 

makrobiotici, frutariáni), pre ktorých sa stal spôsob 

stravovania fanatickou posadnutosťou, ktorá sa neskôr 

rozvinie v duševné ochorenie. Ide o nadmerné zameranie sa 

na konzumáciu zdraviu prospešných potravín. Zdravá 

strava je rozhodne dôležitou súčasťou nášho života, ale v 

prípade, že sa snaha o zdravé stravovanie stáva 

posadnutosťou, môže vážne ohroziť telesné i duševné 

zdravie. 

Osmóza typ pasívneho transportu, pri ktorom prestupuje 

rozpúšťadlo, najčastejšie voda, cez polopriepustnú 

membránu z priestoru s menej koncentrovaným roztokom 

do priestoru s viac koncentrovaným roztokom. 

Polopriepustná membrána je v tomto  prípade priepustná 

pre rozpúšťadlo a menej priepustná pre rozpustné látky. Ak  

je polopriepustná membrána aspoň čiastočne priepustná pre 

rozpustné látky, môže so sebou voda prestupujúca cez 

membránu strhávať i molekuly rozpustnej látky. Veľkosť 

osmózy je daná rozdielom osmotických tlakov na oboch 

stranách polopriepustnej membrány. Osmóza je vlastne 

špecifickým príkladom difúzie. Všeobecne ale osmóza 

funguje nielen pre kvapaliny, ale i pre plyny.  

Osteoartróza degeneratívne ochorenie kĺbov, najčastejšie bedrových 

(koxartroza), kolenných (gonartroza) a chrbtice 
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(spondylartroza), ktoré sa prejavuje poškodením kĺbových 

chrupaviek. 

Osteomalácia dnes už veľmi zriedkavé ochorenie podobné osteoporóze, 

kde sa na základe nedostatku vitamínu D znižuje obsah 

vápnika v kostnom tkanive. Kosti sa nelámu, ale deformujú. 

Osteoporóza ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa 

prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami 

mikroarchitektúry kosti, čo vedie k oslabeniu pevnosti kosti 

a tým k zvýšenej lámavosti. Osteoporóza postihuje v 

populácii hlavne staré osoby a ženy v prechode. Odhaduje 

sa, že rizikom osteoporotickej zlomeniny je ohrozená asi 

každá tretia žena a asi každý šiesty muž vo veku nad 50 

rokov. To predstavuje asi 6 – 8 % populácie. Osteoporóze 

sa nevenuje pozornosť pre ňu samotnú, ale pre jej 

komplikácie – zlomeniny, ktoré spôsobuje. Medzi 

najčastejšie miesta zlomenín patria kosti predlaktia, stavce 

a horný koniec ramennej a stehennej kosti. Najobávanejšou 

zlomeninou je posledná uvedená –  zlomenina krčka 

stehennej kosti. Osteoporóza je nielen hojne rozšírená 

choroba, ale má aj závažné následky –  úmrtie a dramaticky 

zhoršená kvalita života. Nárast výskytu osteoporózy sa 

pripisuje jednak starnutiu populácie (stále viac osôb sa 

dožíva vyššieho veku) a jednak zmenou životného štýlu 

(obmedzovanie pohybu, kybernetizácia, změna 

stravovacích zvyklostí, fajčenie apod.). Presná príčina 

osteoporózy nie je úplne známa. K jej rozvoju môžu 

prispieť rôzne faktory. Literatúra uvádza, že z 2/3 je 

osteoporóza podmienená geneticky (vrodene). Či sa tieto 

podklady a vlohy prejavia, môžeme veľmi výrazne 

ovplyvniť. Ochorenie najčastejšie vzniká z nedostatku 

látok, ktoré sú potrebné na stavbu kostí. Je to hlavne vápnik, 

fosfor a vitamín D. Nedostatkom pohybu dochádza k 
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narušeniu výživy kostí, bez opakovaného zaťažovania kostí 

pohybom nedôjde k udržaniu a k výstavbe kostnej hmoty. 

Otras náhla jednorazová alebo opakovaná zmena zrýchlenia 

vibrácií. 

Ovárium vaječník, ženská pohlavná žľaza, v ktorej sa tvoria ženské 

pohlavné bunky – oocyty a ženské pohlavné hormóny. 

OVD odporúčané výživové dávky ‒ tabuľky s číselnými údajmi, 

ktoré vyjadrujú priemernú dennú fyziologickú potrebu 

vybraných živín u zdravých ľudí. Odporúčané množstvo 

živín možno považovať za optimum, ktoré zodpovedá 

potrebám organizmu, je predpokladom zachovania dobrého 

zdravotného stavu, napomáha prevencii chorôb, podporuje 

výkonnosť a odolnosť. Sú určené na plánovanie výroby a 

spotreby potravín, koncipovanie zásad výživovej a 

potravinovej politiky. OVD pre jednotlivé fyziologické 

skupiny populácie zohľadňujú ich energetické a výživové 

požiadavky podľa veku, pohlavia, fyzického zaťaženia 

organizmu a fyziologického stavu organizmu tehotných a 

dojčiacich žien. OVD  sú vypracované pre 29 

fyziologických populačných skupín, z toho 11 skupín tvoria 

deti,  v tom samostatne tvoria 2 skupiny  dojčatá a 

dospievajúca mládež oboch pohlaví. Dospelí tvoria 18 

skupín, diferencovane podľa pohlavia (ženy tvoria 10 a 

muži 8 skupín). OVD  sú koncipované ako základné 

tabuľky (4 tabuľky obsahujú 15 nutričných faktorov) a 

doplnkové tabuľky (3 tabuľky, ktoré obsahujú 16 

nutričných faktorov). 

Ovo-lakto-vegetariánska diéta diéta, pri ktorej sa nekonzumuje žiadne mäso, môžu sa jesť 

vajcia, mlieko a mliečne výrobky. 
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Ovulácia uvoľnenie zrelého oocytu z ovária. Ide o krátke obdobie (12 

– 24h), počas ktorého môže žena otehotnieť. 

Oxidačný smog inak nazývaný aj „losangelský“, kalifornský, fotochemický 

či letný smog, je tvorený oxidmi dusíka emitovanými 

spalinami automobilových motorov za spolupôsobenia 

kyslíka a intenzívneho slnečného žiarenia. Najčastejšie 

vzniká za teplých slnečných dní v čase dopravnej špičky. 

Tento druh smogu má silné oxidačné, agresívne, dráždivé 

(na sliznicu, dýchacie cesty, oči atd.) a toxické účinky. 

Oxidačný stres nerovnováha medzi antioxidačnou kapacitou bunky a 

množstvom voľných radikálov. Vo všeobecnosti sa 

predpokladá, že za vznik oxidačného stresu sú zodpovedné 

reaktívne kyslíkové častice (ROS), ktorými sú napr. 

superoxid, peroxid vodíka, hydroxylové radikály. Tieto 

látky sú produktom normálneho bunkového metabolizmu v 

každom živom organizme, ktorý získava energiu oxidáciou. 

Vznik oxidačného stresu je preto výsledkom porušenia 

rovnováhy na rôznych úrovniach v bunke. Z tohto dôvodu 

sa v bunke produkujú enzýmy, ktoré sú zodpovedné za 

detoxikáciu bunky od ROS a boj s oxidačným stresom. 

Antioxidačné enzýmy teda plnia obrannú funkciu. 

  

P  

Paliatívna starostlivosť prístup, ktorý zlepšuje kvalitu života pacientov a ich rodín 

zoči-voči život ohrozujúcemu ochoreniu tak, že včas 

identifikuje a neodkladne diagnostikuje a lieči bolesť a iné 

fyzické, psychosociálne a duchovné problémy a tým 

predchádza a zmierňuje utrpenie. Paliatívna starostlivosť 

zahŕňa zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom 
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(diagnostiku a liečbu), ošetrovateľskú starostlivosť, 

rehabilitáciu, psychologickú starostlivosť, liečebno-

pedagogickú starostlivosť u detí, duchovnú starostlivosť a 

sociálne poradenstvo. 

Pandémia rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a 

prakticky bez ohraničenia v mieste, ktorá postihuje veľké 

množstvo ľudí na rozsiahlom území. 

Parazit organizmus, ktorý získava živiny na úkor druhého 

organizmu (hostiteľa) zvyčajne tak, že žije na jeho tele 

alebo vnútri jeho tela a neprináša mu nijaký úžitok. 

Cudzopasníky hostiteľovi škodia a niekedy mu spôsobujú 

aj smrť. 

Parenterálny podanie lieku je aplikovanie lieku mimo tráviaci systém 

pacienta, teda napríklad pomocou injekcií. 

Pasívne fajčenie sekundárne fajčenie, nedobrovoľné fajčenie, nepriame 

fajčenie, vystavenie tabakovému dymu (v prostredí), 

vystavenie environmentálnemu tabakovému dymu, 

vystavenie tabakovému dymu v životnom prostredí, 

vystavenie sekundárnemu dymu je vdychovanie dymu 

jednej osoby fajčiacej tabakové výrobky (či fajčiarových 

splodín) inou osobou/inými osobami. Súčasné vedecké 

dôkazy ukazujú, že pasívne vystavenie tabakovému dymu 

spôsobuje smrť, choroby a chronické postihnutia vedúce ku 

zdravotnému postihnutiu. Pasívne fajčenie je jedným z 

kľúčových problémov, ktoré vedie k zákazu fajčenia na 

pracoviskách a verejne prístupných vnútorných priestoroch, 

vrátane budovania nefajčiarskych reštaurácií. 

Patauov syndróm trizómia 13, častosť tohto ochorenia je približne jeden na 

4000 až 10 000 živonarodených detí, ktoré sa ale nedožívajú 
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dlhého života, pretože až 86 % postihnutých umrie do 

dovŕšenia prvého roka. Medzi príznaky patria zmeny na 

tvári, malé oči, prípadne oči úplne chýbajú alebo dieťa má 

len jedno oko, uložené centrálne. Uši sú malé, nevyvinuté, 

časť pacientov je hluchá a slepá. Typická je tiež polydaktília 

a zmeny na nechtoch. Typické sú tiež poruchy centrálnej 

nervovej sústavy, mentálna retardácia, rázštep pery 

a podnebia. Diagnostikovanie je urobené pomocou 

cytogenetických vyšetrení, liečba neexistuje. 

Patogenéza (z gr. pathos  – bolesť; genesis  – vnzik) vznik a vývoj 

chorobných zmien v tele, vnútorné faktory prevládajúce pri 

vzniku ochorenia, náuka o vzniku a vývoji chorobných 

zmien. 

PCB polychlórované bifenyly sú environmentálne stabilné 

chemické zlúčeniny vyznačujúce sa toxickými účinkami na 

živé organizmy, vrátane človeka. Sú skupinou 

perzistentných organických látok, ktoré vznikajú chloráciou 

bifenylov. PCB boli považované za neškodné látky a na ich 

únik do prostredia nebol braný ohľad.  Celkovo existuje 209 

možných podôb PCB, ale komerčné PCB sú zmesou iba 50 

typov. PCB sú výborné rozpúšťadlá nepolárnych 

organických zlúčenín a tukov. Bežne sa používali ako 

izolačné kvapaliny v transformátoroch a kondenzátoroch, v 

mazadlách ako zmäkčovadlá vo farbách, lepidlách, 

tesneniach. Až po desaťročiach ich používania bolo zistené, 

že PCB sa v prírode nerozkladajú, koncentrujú sa v telách 

živočíchov a šíria sa v potravinových reťazcoch a že majú 

aj v stopových množstvách nepriaznivé účinky na živé 

organizmy. V priebehu rokov bola ich výroba zastavená a 

ich používanie zakázané. Na Slovensku je 

polychlórovanými bifenylmi zamorená časť východného 

Slovenska v okolí Strážskeho vrátanie vodného diela 
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Zemplínska šírava. V Československu, resp. terajšom 

Slovensku sa polychlórované bifenyly „vyrábali v závode 

Chemko š.p. Strážske (Delor, Delotherm a Hydelor), kde sa 

až do januára 1984 celkovo vyrobilo asi 21 500 ton. PCB 

zapríčiňujú oslabovanie imunitného systému, aj malé dávky 

PCB môžu spôsobiť poškodenie pečene, reproduktívne 

abnormality, poruchy neurologického a endokrinného 

systému alebo poruchy intelektu. Hlavným zdrojom príjmu 

PCB je konzumácia mäsa, rýb, mlieka alebo mliečnych 

produktov. Vysoké hodnoty PCB sú prítomné u veľrýb, 

tuleňov, mrožov, vtákov a iných zvierat a živočíchov. 

PCR angl. polymerase chain reaction je technika, ktorá 

umožňuje namnožiť určitý úsek molekuly DNA. Jej 

koncept vytvoril biochemik Kary Mullis v roku 1983, za čo 

bol v roku 1993 odmenený Nobelovou cenou za chémiu. 

Objav PCR významne prispel k rozvoju molekulárneho 

klonovania a výskumu proteínov a otvoril možnosť 

sekvenovať DNA. V medicíne sa používa na diagnostiku 

dedičných ochorení a detekciu infekčných chorôb, vo 

forenznej genetike na identifikáciu podľa DNA a tiež na 

určovanie otcovstva. 

PEC Predicted Environmental Concentration je predpovedaná 

koncentrácia účinnej látky alebo významnej látky v 

jednotlivých zložkách životného prostredia. 

Pelagra ochorenie z nedostatku niacínu alebo inak nazývaného aj 

kyselina nikotínová, ktoré sa prejavuje kožnými poruchami 

ako popraskanie kože, svrbenie, zápaly úst a jazyka, 

tráviacimi ťažkosťami, psychickými poruchami, ako 

napríklad depresie a chorobný strach. 
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Percentilový rastový graf grafy slúžiace hlavne pre zhodnotenie aktuálneho stavu 

rastu dieťaťa (jeho postaveniu medzi rovesníkmi). Grafy 

taktiež hodnotia priebežné tempo rastu a prehľadne 

znázorňujú cieľovú výšku dieťaťa. 

Perinatálna úmrtnosť udáva počet mŕtvonarodených a počet zomrelých detí do 7. 

dňa života na 1000 pôrodov. 

Perinatálne obdobie obdobie od 28. týždňa gravidity, počas pôrodu, do 7 dní po 

pôrode. 

Permeabilita priepustnosť. 

Perorálne podávaný ústami, napr. liek. 

Perzistencia stálosť.  

Pitná voda voda určená na ľudskú spotrebu v jej pôvodnom stave alebo 

po úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie, prípravu 

potravín alebo na iné domáce účely, bez ohľadu na jej 

pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny 

alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda 

používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, 

spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo 

látok určených na ľudskú spotrebu. 

Placebo zámerne neúčinné liečivo. Používa sa pri testovaní 

účinnosti liekov, keď sa jednej skupine pacientov podáva 

účinné liečivo a druhej neúčinné. Placebo vzhľadom a 

chuťou pripomína normálny liek (verum). Často dochádza 

k placebo efektu, keď sa pacient, ktorému sa podáva 

placebo, vylieči, pretože verí, že mu podávajú účinný liek a 

organizmus zmobilizuje vlastné rezervy. Toto je niekedy 

využívané v psychiatrii, keď veľká časť choroby je 
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psychogénna. Výskumom bolo dokázané, že čím väčšia je 

tableta, tým lepšie placebo pôsobí, a taktiež čím je tableta 

farebnejšia. 

PNEC Predicted No-Effect Concentration je predpovedaná 

koncentrácia účinnej látky alebo významnej látky, pri 

ktorej, resp. nižšej sa neočakáva výskyt nepriaznivých 

účinkov na životné prostredie. 

Pneumónia zápal pľúcneho tkaniva, väčšinou spôsobený infekciou. 

Prielom v jeho liečbe znamenal objav penicilínu a ďalších 

antibiotík, pokrokmi bolo ďalej zriadenie jednotiek 

intenzívnej starostlivosti a zavedenie očkovania proti 

infekčným chorobám. 

Polydaktília znásobenie prstov. Toto ochorenie je pomerne časté, ale 

môže sa riešiť v rannom veku pomocou chirurgických 

zákrokov. 

Polyfenoly prirodzene sa vyskytujúce zlúčeniny nachádzajúce sa 

prevažne v ovocí, zelenine, obilninách a nápojoch. Tieto 

molekuly sú sekundárnymi metabolitmi rastlín a vo 

všeobecnosti sa podieľajú na obrane proti ultrafialovému 

žiareniu alebo agresii patogénmi a môžu tiež prispieť k 

horkosti, trpkosti potravy. Výskumníci zistili, že tieto 

molekuly sú veľmi dobré antioxidanty a môžu neutralizovať 

deštruktívnu reaktivitu nežiadúcich reaktívnych druhov 

kyslíka/dusíka produkovaných ako vedľajší produkt počas 

metabolických procesov v tele. Epidemiologické štúdie 

ukázali, že polyfenoly poskytujú významnú ochranu proti 

vzniku niekoľkých chronických ochorení, ako sú 

kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, cukrovka, infekcie, 

starnutie, astma atď. 
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Polymorfizmus súčasný výskyt dvoch alebo viacerých geneticky 

podmienených alternatívnych fenotypov, pričom sa každý z 

nich vyskytuje v sledovanej populácii vo významnej 

frekvencii. 

Polynenasýtené mastné kyseliny majú v reťazci viac ako jednu dvojitú väzbu. Patria k nim aj 

tzv. esenciálne mastné kyseliny, ktoré je potrebné prijímať 

potravou. Esenciálne mastné kyseliny sú nutným 

substrátom pre syntézu prostaglandínov a ďalších 

biologicky aktívnych látok. Niektoré polyénové mastné 

kyseliny znižujú množstvo LDL v krvi a tak pomáhajú 

znižovať hladinu cholesterolu (najmä omega-3 nenasýtené 

mastné kyseliny). Polynenasýtené mastné kyseliny sa 

vyskytujú najmä v rybách, rastlinných olejoch a tukoch z 

nich vyrobených, orechoch a semenách. Príkladom 

polynenasýtených mastných kyselín je kyselina linolová, 

kyselina γ-linolenová, kyselina α-linolenová, kyselina 

arachidonová, kyselina klupadonová, kyselina 

eikozapentaénová, kyselina dokozahexaénová. 

Polysacharidy komplexné cukry, majú pre výživu rozhodujúci význam a 

sú hlavným zdrojom energie a vlákniny. Sú zložené z 

veľkého počtu monosacharidov a aby sme ich využili ako 

zdroj energie, musia sa rozložiť na jednoduché cukry. 

Polysacharidy pozostávajú z väčšieho počtu 

monosacharidových jednotiek ako oligosacharidy, 

obsahujú niekoľko desiatok, niekoľko stoviek až niekoľko 

tisíc monosacharidových jednotiek. Energia z 

polysacharidov sa uvoľňuje postupne a to znamená, že sa 

vstrebávajú dlhšie a navyše obsahujú vlákninu, ktorá 

dokáže lepšie zasýtiť. Obsahujú aj vitamíny a minerálne 

látky potrebné pre správne spracovanie ďalších živín. 
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Nájdeme ich napr. v kukurici, ryži, pšenica, zemiakoch, 

banánoch, chlebe, cestovinách, cereáliách apod.  

Poradenská činnosť znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom 

všeobecného a špecializovaného poradenstva zameraného 

na pozitívnu zmenu spôsobu života s využitím vedecky 

overených poznatkov a metód z oblasti medicíny a 

verejného zdravotníctva. 

Postnatálny vývin obdobie, ktoré trvá od narodenia po smrť. 

Posudková činnosť proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov 

z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné 

zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného 

stanoviska alebo rozhodnutia 

Posudzovanie rizika proces určený na určenie veľkosti (miery) rizika 

analyzovaného nebezpečenstva pre ochranu zdravia 

človeka, materiálnych hodnôt, prostredia iných situácií 

spojených s realizáciou nebezpečenstva. 

Poškodenie etapa, ktorá predchádza škode; je ju možné chápať ako 

zmenu vlastnosti objektu, alebo priebehu činnosti v 

dôsledku pôsobenia vonkajších vplyvov, pričom počas tejto 

zmeny dochádza k degradácii (negatívnej zmene) 

znižovania funkčnej schopnosti. 

Potravina určená na priamu 

spotrebu 

potravina, ktorú producent, alebo výrobca určil na priamu 

ľudskú spotrebu bez toho, aby ju bolo potrebné variť alebo 

inak opracovať na účinné odstránenie alebo zníženie 

príslušných mikroorganizmov na prijateľnú úroveň. 

Potravinárske aditívum prídavná látka, aditívum. Prísada je taká zložka potraviny, 

ktorá sa spravidla nepoužíva samostatne ako potravina ani 
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ako potravinová zložka, a ktorá sa zámerne pridáva do 

potraviny bez ohľadu na jej výživovú hodnotu z 

technologických dôvodov, napr. pri výrobe, spracúvaní, 

ošetrovaní, balení, skladovaní potravín, čím sa sama alebo 

jej vedľajšie produkty stávajú súčasťou potraviny alebo 

inak ovplyvňujú jej vlastnosti. Za prídavné látky sa 

nepovažujú látky pridávané do potraviny na úpravu 

výživovej hodnoty, ako sú minerálne látky, vitamíny, 

stopové prvky a iné. Prídavné látky, ktoré sú povolené 

Európskou úniou, sú uvedené v európskych predpisoch a 

majú pridelené kódy, nazývané čísla E či kódy E (hovorovo 

éčka). 

Potravinová pyramída systém rozdeľujúci jednotlivé zložky potravy do 

samostatných skupín (poschodí pyramídy) podľa ich 

vlastností, rôznosti obsahu živín a tým pádom aj do určitej 

frekvencie v akej tieto potraviny konzumovať.  

ppm počet objemových častí chemickej látky na milión 

objemových častí vzduchu (ml·m-3). 

Práca pod časovým tlakom práca vo vysokom pracovnom tempe s obmedzenými 

možnosťami prestávok a odpočinku, resp. práca spojená s 

plnením termínovaných úloh pod časovým tlakom, spojená 

s preťažením kapacity spracovania informácií, čo je 

príčinou rýchleho nástupu únavy. 

Práca vo vnútenom pracovnom  

tempe 

spôsob práce, pri ktorom si zamestnanec nemôže voliť 

pracovné tempo a jeho činnosť je podriadená rytmu 

technologického procesu alebo rytmu iných osôb. Nepatrí 

sem obsluha bežných, napr. obrábacích strojov, keď pri 

obrábaní súčiastky zamestnanec musí sledovať proces a 

zasiahnuť v určitom okamihu, pretože popri tom vykonáva 
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množstvo iných úkonov, pri ktorých si volí svoj rytmus 

sám. 

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje 

odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti 

ochrany a podpory zdravia pri práci. 

Pracovné podmienky fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, 

psychologické a sociologické faktory pôsobiace na zdravie 

a pracovnú výkonnosť človeka v pracovnom procese. Sú 

ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým 

stavom pracovného prostredia. 

Pracovné prostredie súbor priestorových, materiálnych, fyzikálnych, 

chemických, mikroklimatických, fyziologických, 

psychologických, sociálnych a iných podmienok, v ktorých 

sa realizuje výrobný, resp. pracovný proces a ktoré 

ovplyvňujú výsledky výroby, resp. práce, motiváciu, 

výkon, psychiku, bezpečnosť a zdravie zamestnancov. 

Neštandardné pracovné prostredie je napríklad na 

pracovisku bez denného osvetlenia, pri práci v podzemí, vo 

výškach, pod vodou a podobne. 

Pracovný  metabolizmus množstva  energie  vydanej  počas  dňa  pri  práci  nad rámec 

bazálneho metabolizmu. 

Pracovný úraz poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené 

pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním 

nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným 

pôsobením vonkajších vplyvov. 
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Pracovný výkon práca vykonaná za časová jednotku a meria sa vo wattoch 

(W). Pracovný výkon 1 W znamená, že za jednu sekundu 

bola premenená energia 1 joulu (J).  

Pramenitá voda druh kvalitnej mikrobiologicky bezchybnej podzemnej 

vody pôvodného zloženia a čistoty, získavanej zo zdroja 

schváleného podľa osobitného predpisu, ktorá v jej 

pôvodnom stave alebo po povolenej úprave spĺňa 

požiadavky na trvalé a priame požívanie deťmi aj 

dospelými. 

Prebiotiká nestráviteľné zložky potravy, pochádzajúce z určitých 

druhov sacharidov (väčšinou vlákniny), stávajú sa potom 

živinami pre baktérie, ktoré sú ľudskému organizmu 

prospešné a tak zvyšujú počet zdravotne prospešných 

mikroorganizmov v čreve, alebo podporujú ich činnosť 

v čreve (napr. inulín, oligofruktóza).  

Predčasný pôrod pôrod dieťaťa do 38. týždňa gravididty. 

Premenný hluk súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste 

a v čase pozorovania významne mení (o viac ako 5 dB), ale 

nie je impulzový (napríklad hluk z parkovísk, letných terás 

alebo športovísk, hluk pri nakladaní a odvoze komunálneho 

odpadu alebo pri zásobovaní tovarom, zvonenie zvonov, 

štekot psov). 

Prenatálny (lat. praenatalis – týkajúci sa obdobia pred narodením). 

Prenatálny vývin trvá v priemere 38 týždňov. V 

gynekologickej praxi sa tehotenstvo počíta od poslednej 

menštruácie, čo je asi 2 týždne pred oplodnením, preto je 

dĺžka prenatálneho obdobia zaokrúhlená na 40 týždňov 

(280 dní, 10 lunárnych mesiacov).  
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Prenosné ochorenie choroba vyvolaná biologickým faktorom, ktorý je schopný 

vyvolať individuálnu alebo hromadnú infekciu, ochorenie 

alebo otravu u ľudí. 

Prerušovaný hluk zvuk, ktorý sa v mieste pozorovania vyskytuje v 

pravidelných alebo nepravidelných časových intervaloch, 

pričom trvanie každého intervalu je spravidla dlhšie ako 5 s 

(napríklad prejazdy motorových vozidiel, prejazd vlaku, 

prelet lietadla, prerušovaná činnosť kompresora). 

Prevádzkový poriadok (verejné 

zdravie) 

súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na 

ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje 

riziko. 

Prevalencia vyjadruje výskyt určitého ochorenia v sledovanej populácii 

k určitému okamihu. Vypočítava sa ako pomer všetkých 

(evidovaných) osôb s ochorením k dátumu zisťovania voči 

populácii v riziku ochorenia a udáva sa v 1 000, 10 000 

alebo 100 000 osôb exponovanej populácie. 

Prevencia systém opatrení zameraných na vylúčenie, prípadne 

zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia, na 

ktoré v rozhodujúcej miere vplývajú životné, pracovné a 

sociálno-ekonomické podmienky a spôsob života, a 

opatrení zameraných na ochranu, podporu a rozvoj 

verejného zdravia. 

Priemerný spotrebiteľ člen ľudskej populácie súčasného priemerného veku 20 až 

30 rokov, dožívajúci sa priemerne 70 rokov, s telesnou 

hmotnosťou 60 kg, s dennou konzumáciou 2 l pitnej vody. 

Primárna prevencia prevencia, ktorá pôsobí pred vznikom ochorenia a proti jeho 

vzniku. Napr. očkovanie, preventívne podávanie niektorých 

prípravkov (gamaglobulín, fluoridácia vody, jódovanie 
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soli) a ďalšie. Patrí sem včasné vyhľadávanie rizikových 

faktorov a snaha o kontrolu a intervenciu u rizikových 

osôb. 

Prírodná minerálna voda druh kvalitnej, mikrobiologicky bezchybnej podzemnej 

vody pôvodného zloženia a čistoty, získanej zo zdroja 

podzemnej vody vyhláseného podľa osobitného predpisu, 

ktorá v jej pôvodnom stave alebo po povolenej úprave, 

vzhľadom na svoje zloženie, priaznivo pôsobí na ľudský 

organizmus a je v primeranom množstve vhodná ako nápoj. 

Od pitnej vody sa minerálna voda odlišuje svojim 

pôvodným stavom a pôvodom, ktorý je charakteristický 

množstvom rozpustených minerálnych látok, stopových 

prvkov a voľného oxidu uhličitého, ako aj určitým 

fyziologickým účinkom. 

Probiotiká živé mikroorganizmy, ktoré pokiaľ sa konzumujú v 

optimálnom množstve, priaznivo pôsobia na naše zdravie. 

Medzi najznámejšie probiotické mikroorganizmy patria 

rôzne kmene rodu Lactobacillus a Bifidobacterium. 

Dobrým zdrojom sú predovšetkým niektoré jogurty, kyslé 

mliečne nápoje, ale aj kyslá kapusta či rýchlo kvasené 

uhorky. Podávanie probiotík môže hrať významnú rolu pri 

zápche, hnačkách, črevných  infekciách, pri prevencií  

ochorení močovej trubice, pre zvýšenie črevnej 

obranyschopnosti či znížení rizika vzniku rakoviny čreva. 

Prodromálne štádium súbor nešpecifických príznakov ohlasujúcich príchod 

choroby. Málo vžitý je slovenský výraz predchorobné 

štádium. K najčastejším symptómom patria neurčité 

(nešpecifické) príznaky, napríklad únava, zvýšená 

dráždivosť, zmena nálady, bolesti hlavy, úzkosti, 

nesústredenosť, nechutenstvo, nespavosť. 
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Profáza prvé štádium bunkového delenia. Chromozómy sa stávajú 

viditeľnými ako jednotlivé štruktúry, postupne sú hrubšie a 

kratšie. Profáza prvého meiotického delenia je navyše 

charakterizovaná párovaním (synapsou) homologických 

chromozómov. 

Progesterón ženský pohlavný hormón, ktorý sa tvorí v žltom teliesku 

ovária, v malom množstve aj v nadobličkách. Je 

dominantným hormónom druhej, sekrečnej fázy 

menštruačného cyklu (t.j. od ovulácie po menštruáciu). Jeho 

účinok spočíva v prestavbe sliznice maternice, ktorá sa 

pripravuje v prípade gravidity na uhniezdenie embrya. 

Spolu s estrogénmi pripravuje prsnú žľazu na tvorbu 

mlieka. 

Prognóza vedecky zdôvodnená predpoveď, stanovenie 

pravdepodobnosti ďalšieho vývoja, alebo možnej 

budúcnosti istého javu. 

Proteíny bielkoviny, sú makromolekulové látky s osobitým 

postavením v živočíšnych systémoch. Sú štruktúrou, ktorá 

je stavebnou jednotkou všetkých živých organizmov a 

podmieňuje ich základné prejavy života. Bielkoviny 

pozostávajú z viac ako 100 aminokyselín, ktoré sú 

základnou jednotkou všetkých typov bielkovín, spojených 

peptidovou väzbou vytvárajúcich dlhé reťazce. Odporúčaná 

denná dávka bielkovín je individuálna. Väčšina zdrojov 

uvádza ako optimálnu dennú dávku bielkovín 0,8 – 1 g 

bielkoviny na l kg telesnej váhy. Vyššie dávky sú 

odporúčané u detí, mladistvých, športovcov, ťažko 

pracujúcich, tehotných a kojacich žien. 
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Protilátka molekula imunoglobulínu, ktorú vyprodukovala 

imunokompetentná bunka ako odpoveď na antigénový 

stimul a ktorá špecificky s týmto antigénom reaguje. 

Psychická pracovná záťaž faktor, ktorý predstavuje súhrn všetkých hodnotiteľných 

vplyvov práce, pracovných podmienok a pracovného 

prostredia pôsobiacich na kognitívne, senzorické 

a emocionálne procesy človeka, ktoré ho ovplyvňujú 

a vyvolávajú stavy zvýšeného psychického napätia 

a zaťaženia psychofyziologických funkcií. 

Psychická únava dočasné zhoršenie psychickej a fyzickej funkčnej 

výkonnosti, závislé od intenzity, trvania a časového 

priebehu predchádzajúceho psychického napätia; 

prekonanie psychickej únavy sa dosiahne skôr odpočinkom 

než zmenou činnosti. 

Psychické napätie psychický stav, pocit neuvedomovaného narušenia 

dynamickej rovnováhy organizmu. Vyznačuje sa 

prechodným znížením pozornosti a znížením stability 

psychických funkcií, prípadne aj porušením koordinácie 

pohybov. Vyskytuje sa pri konfliktoch, záťaži, strese, 

strachu. 

Psychické preťaženie psychický stav, keď si zamestnanec uvedomuje konflikt 

medzi nárokmi kladenými na jeho osobu alebo na pracovné 

miesto a medzi jeho výkonnosťou alebo schopnosťou podať 

výkon. 

Psychosociálna záťaž faktor pôsobiaci zaťažujúco na organizmus a vyžadujúci 

psychickú aktivitu, psychické spracúvanie a vyrovnávanie 

sa s požiadavkami a vplyvmi životného prostredia, ktoré 

vyplývajú najmä zo sociálnych procesov a spoločenských 
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väzieb, z interakcií medzi jednotlivcami v skupine a v dave 

a podobne. 

Pyridoxín vitamín B6, je zmesou troch derivátov s podobným 

fyziologickým účinkom: pyridoxínu pyridoxalu 

a pyridoxamínu. Tvorí bezfarebné kryštáliky, ktoré sa v 

alkalickom alebo neutrálnom prostredí rozkladajú svetlom. 

Má dôležitú úlohu v aktivitách mnohých enzýmov a 

uvoľňovaní glukózy v pečeni a svaloch. Je nevyhnutným 

faktorom pri tvorbe červených krviniek a protilátok, 

zabezpečuje správnu funkciu kože a trávenia. Udržuje 

rovnováhu K a Na čím reguluje telové tekutiny, zabraňuje 

tehotenským kŕčom, vysušuje mastnú pleť a pôsobí proti 

lupinám. Zdroje: pečeň, hydina ryby, pšeničné klíčky, 

kapusta, mlieko, vajíčka, banány. Odporúčaná denná dávka: 

deti: 1 – 1,7 mg, muži: 1,7 – 2 mg, ženy: 1,4 – 1,6 mg. 

Častými prejavmi avitaminózy sú popraskané pery, zápal 

slizníc, kožné ochorenia, depresie, stres, záchvaty ako pri 

epilepsii a Perkinsovej chorobe, zvýšená hladina 

cholesterolu, cukrovka opuchy a zadržiavanie vody v tele. 

PZS pracovná zdravotná služba – vykonáva zdravotný dohľad 

pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské 

činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory 

zdravia pri práci. A to najmä: dohľad nad pracovnými 

podmienkami zamestnancov, posudzovanie zdravotnej 

spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych 

preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, poradenstvo 

zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie 

vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou. 
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Rádioaktivita vlastnosť atómových jadier podliehať procesom, ktoré vedú 

k zmene počtu a usporiadania základných stavebných častíc 

jadra, a jednak k energetickým zmenám jadier. Tieto zmeny 

sú sprevádzané vysielaním biologicky veľmi aktívneho 

korpuskulárneho alebo elektromagnetického žiarenia, 

nazývaného rádioaktívnym, pričom sa jadro mení na jadro 

iného druhu alebo na jadro s iným obsahom energie.  

Radón inertný prírodný rádioaktívny plyn bez farby, chuti 

a zápachu, ktorý vzniká v prírodnom prostredí 

rádioaktívnom prostredí rádioaktívnym rozpadom 

uránových minerálov, obsiahnutých v zemskej kôre. Po 

vdýchnutí radónu a sa aerosolové častice koncentrujú na 

povrchu dýchacích ciest a kmeňové bunky epiteliálnej 

výstelky sú v dosahu alfa žiarenia. Difúziou sa dostávajú 

ďalej do krvi a tým aj celého tela. Riziko vzniku pľúcneho 

nádoru je úmerné dávke, ktorú dostanú bunky pľúcneho 

epitelu po ožiarení človeka radónom. Radón sa klasifikoval 

ako karcinogén skupiny A.  

Rastlinné bielkoviny ich hlavnými zdrojmi sú potraviny ako sójové bôby, 

semená, obilniny, strukoviny, pšeničné klíčky, ryža, 

cereálne výrobky. Potraviny rastlinného pôvodu 

neobsahujú plnohodnotné bielkoviny, tzn. chýba im 

niektorá z esenciálnych aminokyselín, ale ich vhodnou 

kombináciou sa môžu dopĺňať, napr. obilniny, orechy a 

semená dopĺňame fazuľou, hrachom alebo šošovicou, 

zeleninu dopĺňame pšeničnými klíčkami či semenami. 

Rastlinné bielkoviny by mali tvoriť 40 % z celkového 

príjmu bielkovín. 
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Receptor prijímač je fyziológií špecifická štruktúra, ktorá je schopná 

prijať signál, ktorý môže mať fyzikálnu alebo chemickú 

podstatu. Vo fyziológii sa rozlišujú dva zásadne odlišné 

významy slova receptor. Receptor v širšom zmysle slova – 

bunka alebo orgán (napríklad oko), ktorý je schopný 

previesť podnet na vzruch. Receptor v užšom zmysle slova 

– bielkovina, ktorá po naviazaní ligandu (chemickej látky 

nesúcej nejakú informáciu, napríklad neurotransmiteru) 

zmení svoje priestorové usporiadanie s následnou kaskádou 

ďalších dejov, ktoré ovplyvňujú lokálne alebo celkovo 

činnosť bunky. 

Recesívna alela potláčaná alela. Neprejaví sa, keď je v alelovom páre 

s dominantou alelou. Prejaví sa len keď je v alelovom páre 

s druhou recesívnou alelou.  

Redukčný smog tiež londýnsky, alebo zimný, je označenie pre zloženinu 

mestského a priemyselného dymu s hmlou, vyskytujúci sa 

počas roku typicky v zimných podmienkach s výraznými 

prízemnými inverziami teploty vzduchu. V závislosti na 

priemyselným znečistením modernej spoločnosti je zimný 

smog zložený prevažne z oxidu siričitého SO2 a niektorých 

ďalších látok, ktoré ľahko podliehajú oxidácii. Londýnsky 

smog je nie náhodou známy už od rímskych čias. V roku 

1306 anglický kráľ Eduard I. zakázal spaľovať uhlie, ale 

tento krok nemal dlhé trvanie. Situácia sa postupne 

zhoršovala až do päťdesiatych rokov 20. storočia, kedy 

nastalo v Londýne niekoľko katastrofických smogových 

situácii pri ktorých zomreli tisíce ľudí (napr. veľký smog 

roku 1952). V roku 1956 parlament zaviedol v hlavnom 

meste tzv. bezdymové zóny. Vďaka nim sa znížili emisie 

oxidu síry a londýnsky smog sa stal minulosťou. Dnes je v 

Londýne hlavným problémom automobilový smog. 
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Rekombinácia ľubovoľná zmena usporiadania genetickej informácie v 

rámci jednej alebo medzi viacerými molekulami DNA. 

Rekonvalescencia uzdravovanie, ústup subjektívnych i objektívnych ťažkostí. 

Prestáva aj vylučovanie pôvodcov.  

Relaps stav, ktorým sa označuje zhoršenie príznakov choroby, 

návrat príznakov ochorenia, znovuvzplanutie.  

Relatívna vlhkosť vzduchu podiel absolútnej vlhkosti vzduchu a maximálnej vlhkosti 

vzduchu pri danej teplote a udáva sa v percentách. 

Vyjadruje stupeň nasýtenia vzduchu vodnými parami.   

Remisia stav, ktorým sa označuje zmiernenie až vymiznutie 

príznakov choroby. 

Replikácia DNA zdvojenie DNA je proces, pri ktorom sa z materskej 

molekuly DNA (deoxyribonukleovej kyseliny) vytvoria 

dve rovnaké dcérske molekuly DNA. Genetická informácia 

sa replikáciou prenáša z jednej molekuly DNA (templát, 

matrica) do inej rovnakej molekuly (tzv. replika). 

Reprezentatívna vzorka vzorka, v ktorej sú zachované znaky dávky, z ktorej je 

odobratá. Ide predovšetkým o prípad jednoduchej náhodne 

odobratej vzorky, kde každá z jednotiek alebo dielov dávky 

má danú rovnakú pravdepodobnosť, že bude zahrnutá do 

vzorky. 

Retinol tmavočervená kryštalická látka. Rozkladá sa na svetle, 

vzduchu, pri pôsobení UV žiarenia a kyslíka. Má významnú 

úlohu v biochémii zrakového nervu a je nevyhnutný pre 

tvorbu a funkciu očného farbiva – rhodopsínu. V 

živočíšnych bunkách ovplyvňuje ich rast. Ďalej je dôležitý 

pre zachovanie zdravej pokožky a slúži ako prevencia proti 
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akné. Pôsobí preventívne proti zápalom kože a obličkovým 

kameňom, udržuje zdravú vonkajšiu vrstvu orgánov a 

tkanív. Nedávne štúdie ukázali jeho protirakovinové 

účinky, tým že chráni mäkké tkanivo. Vstrebáva sa v 

tenkom čreve a ukladá sa v pečeni a v podkožnom tuku. 

Retinol sa nachádza len v živočíšnych potravinách, ako 

napríklad rybí tuk, maslo, pečeň, vnútornosti, vajcia, 

mlieko. 

Reverzibilný vratný, schopný spätného procesu. 

RfC Reference Concentration – referenčná koncentrácia je 

odhad maximálnej koncentrácie danej látky v ovzduší, ktorá 

pri inhalačnej expozícií veľmi pravdepodobne 

nepredstavuje žiadne riziko nepriaznivých účinkov. 

Vyjadruje sa v mg danej látky na m3 vzduchu (mg/m3). 

Predpokladá sa telesná hmotnosť 70 kg a rýchlosť pľúcnej 

ventilácie 20 m3 vzduchu za deň. 

RfD Reference Dose – referenčná dávka je odhad (s presnosťou 

asi jedného alebo viac rádov) každodennej expozície 

ľudskej populácie (vrátane zvlášť citlivých populačných 

skupín), ktorá pravdepodobne nepredstavuje žiadne riziko 

nepriaznivých účinkov. Vyjadruje sa ako hmotnosť danej 

látky vstrebaná jednotkou telesnej hmotnosti za jednotku 

času (mg/kg/deň). 

Riboflavín vitamín B2, tvorí žlté kryštáliky ťažko rozpustné vo vode, 

ľahko v hydroxidoch. Je veľmi citlivý na UV žiarenie. Je 

dôležitý pri tvorbe hormónov nadobličiek, ktoré majú 

priaznivú úlohu pri adaptácii organizmu, spoluúčinkuje pri 

metabolizme cukrov, tukov a bielkovín. Spolu s vitamínom 

A prospieva k udržaniu dobrého zraku , má dobrý účinok na 

rast, plodnosť, kožu, nechty, vlasy a pomáha liečiť opar úst 
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a jazyka. Zdrojmi sú mlieko, pečeň, kvasnice, mliečne 

výrobky, listová zelenina, ryby, vajíčka. Odporúčaná denná 

dávka pre deti je 0,8 – l,2 mg, pre mužov 1,5 – l,8 mg, ženy 

l,2 – l,3 mg. Pri avitaminóze vzniká poškodenie kože a 

pohlavných orgánov, narušenie tvorby červených krviniek 

a problémy s kazovosťou zubov. 

Riziko (verejné zdravie) pravdepodobnosť vzniku škodlivého účinku na človeka v 

dôsledku expozície nebezpečnému faktoru. 

Riziková práca práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby 

z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia 

zdravia v súvislosti s prácou. 

RNA ribonukleová kyselina je nukleová kyselina tvorená jedným 

vláknom kovalentne naviazaných ribonukleotidov. Je 

biochemicky odlíšiteľná od DNA vďaka prítomnosti 

dodatočnej hydroxylovej skupiny pripojenej ku každej 

pentózovej molekule reťazca a prítomnosti uracilu namiesto 

tymínu. Jednou z hlavných funkcií RNA je okopírovať 

genetickú informáciu z DNA (transkripcia) a fyzicky ju 

preniesť na miesto, kde dôjde k jej preloženiu (translácia) 

na výsledný proteín (priamo túto funkciu plní iba jedna 

trieda RNA, mediátorová RNA (mRNA). 

Rosný bod teplota, pri ktorej vzduch dosiahne maximálnu vlhkosť.  

RTG  röntgenologické žiarenie je elektromagnetické žiarenie s 

vlnovou dĺžkou od 100 pikometrov do 1 nanometra. V 

rádiológii sa na medicínske účely používa spektrum 

krátkych vlnových dĺžok v rozpätí 1 až 50 nanometrov. 

Žiarenie s dlhou vlnovou dĺžkou totiž preniká hmotou a tiež 

tkanivami horšie. Je to štandardná, najrozšírenejšia 

neinvazívna diagnostická metóda, využívajúca fyzikálne 
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vlastnosti takzvaných X-lúčov na zhotovenie statického aj 

dynamického obrazu ľudského tela používaná od roku 

1895. RTG metódou sa dajú zobrazovať tvrdé tkanivá alebo 

cudzie predmety v tele a tiež vzduch, (napríklad vzduchová 

bublina v žalúdku, alebo inom orgáne) pretože majú 

najlepší kontrast. Na zobrazovanie týchto štruktúr sa preto 

RTG metóda používa najčastejšie. 

Ručná manipulácia s bremenami akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremena vrátane 

ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými 

zamestnancami, jeho zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, 

tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie, ktoré z dôvodu 

vlastností bremena alebo nepriaznivých ergonomických 

faktorov predstavujú riziko poškodenia zdravia, najmä 

chrbtice zamestnancov. 

RÚVZ Regionálne úrady verejného zdravotníctva – rozpočtové 

organizácie štátu so sídlami v 36 územných obvodoch. 

  

S 
 

Sacharidy inak nazývané aj uhľohydráty, karbohydráty, glicidy či 

cukry sú spolu s tukmi a bielkovinami základnou zložkou 

potravy – makronutrientom. Sú tvorené reťazcom 

aminokyselín. Sú to organické zlúčeniny zložené z uhlíka 

(C), vodíka (H) a kyslíka (O). Vzhľadom na väčší obsah 

kyslíka v molekule poskytnú sacharidy pri spaľovaní menej 

energie ako tuky – len 17,2 kJ/1 g (oproti 38 kJ/1 g tukov!). 

Sacharidy delíme na jednoduché (monosacharidy), 

disacharidy, zložené (polysacharidy) a viacnásobné 

sacharidy (oligosacharidy). Sacharidy sú najdôležitejším 

a najrýchlejším zdrojom energie, ktorý tvorí viac ako 
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polovicu energetickej hodnoty našej potravy. Sacharidy sa 

nachádzajú predovšetkým v potravinách rastlinného 

pôvodu. Nevhodný a napriek tomu u nás veľmi používaný 

je biely cukor, jeho základnou chemickou podstatou je 

sacharóza. Nadbytok cukru sa z 30 – 40 % mení na tuk a 

prispieva k obezite. 

Sacharín E954 je prvým umelo vytvoreným sladidlom. Jeho 

sladivosť je 300-krát vyššia ako u repného cukru. Patrí 

medzi nízkoenergetické sladidlá. Maximálny denný príjem 

bol stanovený na 5 mg/kg. Jeho veľkou výhodou je tepelná 

odolnosť a mrazuvzdornosť. Vďaka jeho chemickej 

stabilite je jeho využitie naozaj široké. Používa sa ako v 

domácnostiach, tak v priemyselnej výrobe. Pridáva sa do 

žuvačiek, zaváranín, horčice, majonéz, dresingov, pečených 

výrobkov, nápojov bez cukru a vitamínových prípravkov. 

Je známy aj ako stolné sladidlo. Používa sa aj do zubných 

pást a ústnych vôd. 

Sacharóza bežný cukor, disacharid pozostávajúci zo stavených zložiek 

glukózy a fruktózy, je sacharid so sladkou chuťou. 

Produkujú ho rastliny z oxidu uhličitého (CO2) a vody za 

pomoci slnečnej energie v procese fotosyntézy. Veľké 

množstvá cukru sa tvoria v cukrovej repe a cukrovej trstine. 

Sacharóza z cukrovej trstiny alebo repy je prirodzený 

produkt, ktorého vlastnosti sa nelíšia od cukru, ktorý sa 

nachádza v ovocí a zelenine. V bežnej reči je často 

označovaná ako repný cukor, trstinový cukor alebo len 

cukor. Uplatnenie nachádza predovšetkým v 

potravinárstve, kde sa používa ako sladidlo. 

SBS Sick Building Syndrom – syndróm nezdravých budov. 

Syndróm nezdravých budov spôsobuje množstvo 

problémov počínajúc únavou a zníženou koncentráciou, cez 
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bolesti hlavy, nespavosť, až po alergiu a astmu, rakovinu a 

ťažké depresie, ale aj infarkty a mozgové príhody. Ide o 

dôsledok neprirodzeného a umelého vzduchu, ktorý si 

vytvárame v našich bytoch a na pracoviskách. Na vine sú 

najmä umelé materiály a výpary z predmetov, ktorými sa 

obklopujeme. 

Sekulárny trend zvyšovanie priemernej telesnej výšky v populácií 

dospelých v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami.  

Sekundárna prevencia prevencia, ktorá sa uplatňuje vtedy, keď už choroba vznikla. 

Jej cieľom je zvládnuť vývoj chorobného procesu, zastaviť 

ho v najmenej škodlivom štádiu, zabrániť vzniku 

komplikácií, prechodu do chronického štádia, zabrániť 

vzniku trvalých následkov, invalidity. Sekundárna 

prevencia znamená včasné zistenie choroby 

v predpríznakovom štádiu, t. j. v čase, keď ešte je možnosť 

zastaviť  a neraz aj zvrátiť vznikajúci nepriaznivý zdravotný 

stav. Patria sem účinné formy depistáže a preventívnych 

prehliadok. Sekundárna prevencia je nielen včasné 

vyhľadávania chorôb, ale aj včasnú účinnú liečbu, ktorá je 

prevenciou komplikácií, chronickosti choroby, následkov 

ochorení a úrazov, invalidity, bezmocnosti a smrti. 

Selén (Se) (výživa) stopový prvok, je súčasťou niektorých enzýmov, ale môže 

sa vyskytovať aj v organických zlúčeninách, kde sa 

nachádza atóm síry. Kyslá, málo vzdušná pôda obsahujúca 

ťažké kovy a nadmerné používanie umelých hnojív 

spôsobuje, že sa Se nachádza v pôde v nerozpustnej forme 

a nemôže sa do rastlín zabudovať. Selén je antioxidant, čo 

znamená, že chráni telo pred predčasným starnutím. 

Najlepšie pôsobí spolu s vitamínom E, s ktorým 

minimalizuje účinky Pb, Cd a Hg. Selén chráni proti 

poškodeniam, ktoré spôsobujú peroxidy a superoxidy 
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vodíka, čím znižuje riziko rakoviny. V neposlednom rade 

sa podieľa na úprave nepríjemných dôsledkov menopauzy 

a je koncentrovaný v mužských spermiách. Zdroje sú 

pšeničné klíčky, tuniak, cibuľa, orechy, semená, rajčiny, 

brokolica. Denná dávka: deti: 30 – 100 μg, dospelí: 50 – 200 

μg. Celkový nedostatok selénu sa môže prejaviť 

náchylnosťou k infekciám a chorobám, predčasným 

starnutím a nízkou pohlavnou potenciou. Nedostatok selénu 

môže byť sčasti nahradený vitamínom E. V našich 

zemepisných šírkach je nepravdepodobné, aby 

prostredníctvom konzumácie bežnej stravy došlo k jeho 

nadmernému nahromadeniu v organizme. 

Semivegetariánstvo najmiernejšia a zároveň najviac rozšírená forma 

alternatívneho stravovania hlavne v západnej Európe. Táto 

forma  je v podstate identická s aterosklerotickou diétou, 

ktorá  je odporúčaná ľudom s kardiovaskulárnymi 

ochoreniami alebo s poruchou tukového metabolizmu.  Táto 

forma preferuje potraviny rastlinného pôvodu, zároveň však 

konzumujú aj mliečne nízkotučné výrobky a 1-krát do 

týždňa ryby alebo biele mäso (hydinu). 

Senzorická záťaž záťaž vyplývajúca z požiadaviek na činnosť periférnych 

zmyslových orgánov a im zodpovedajúcich štruktúr 

centrálneho nervového systému. 

SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav je špecializovaná 

organizácia vykonávajúca hydrologickú a meteorologickú 

službu na národnej aj medzinárodnej úrovni. SHMÚ 

monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu 

ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky, 

zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje 

údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd, popisuje 

deje v atmosfére a hydrosfére, tvorí a vydáva 
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meteorologické a hydrologické predpovede, výstrahy a 

informácie. Údaje, informácie a výsledky štúdií poskytuje 

užívateľom a verejnosti. 

Síra (S) (výživa) nekovový stopový prvok prítomný v každej rastlinnej a 

živočíšnej bunke. Je súčasťou niektorých látok dôležitých z 

hľadiska výživy, ako napríklad sírnych aminokyselín 

(cystín, cysteín, metionín), niektorých fosfolipidov a 

vitamínov (tiamín, biotín, kyselina lipoová). Síra je známa 

ako "minerál krásy", keďže je dôležitá pre lesklé vlasy, 

zdravú pokožku a nechty. Svoju nezastupiteľnú úlohu má aj 

pri tvorbe kolagénu, čoby najbohatšie zastúpenej 

bielkoviny v našom tele. Je nápomocná pri udržiavaní 

kyslíkovej rovnováhy potrebnej pre normálnu činnosť 

mozgu a pri sekrécii žlče v pečeni. Síra je aj jedným z 

popredných liekov proti reumatizmu. Ak sa používa ako 

krém, lieči ekzémy, lupienku a zápaly kože. Zdrojmi sú 

vajcia, chudé mäso, ryby, fazuľa, je súčasťou niektorých 

silíc (cesnak, cibuľa). Denná dávka je 0,5 g. Nedostatok síry 

sa prejavuje reumatizmom, suchými vlasmi, lámavými 

nechtami a tvrdou kožou. Organická síra viazaná vo výžive 

ani v nadmerných množstvách nemá toxické účinky.  

Skorbut choroba spôsobená nedostatkom vitamínu C v potrave. V 

dnešnej dobe sa už nevyskytuje, alebo len veľmi ojedinele. 

V minulosti boli touto chorobou postihnutí hlavne 

námorníci. Skorbut sa prejavuje krvácaním ďasien, 

vypadávaním zubov, mäknutím kostí a spomalenou tvorbou 

červených krviniek. Ak ani po dlhšom čase telo nedostane 

vitamín C, môže nastať aj smrť. 

Skríning označenie činnosti alebo činností, ktoré vyhľadávajú v 

populácii jedincov s chorobami, ktoré ešte nemajú klinické 

príznaky – sú bezpríznakové. Cieľom skríningu je ich 
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záchyt v štádiu, kedy sú ešte liečiteľné. K najznámejším 

typom skríningu patria: skríning rakoviny prsníka, skríning 

rakoviny hrubého čreva, skríning rakoviny prostaty, 

genetický skríning a ďalšie. Jeho význam je okrem včasnej 

diagnostiky potenciálne smrteľných chorôb i ekonomický – 

včasný záchyt a liečba je podstatne menej nákladná. 

Kvalitný skríning sa považuje za meradlo vyspelosti 

zdravotníctva krajiny. 

Smog chemické znečistenie atmosféry spôsobené ľudskou 

činnosťou. Názov pochádza z anglického spojenia dvoch 

slov smoke (dym) a fog (hmla). Ide o jav v priebehu ktorého 

je atmosféra obohatená o častice, ktoré v nej normálne nie 

sú, a ktoré sú škodlivé pre zdravie. 

Sociálna interakcia vzájomná súčinnosť, vzájomné ovplyvňovanie sa, 

vzájomné slovné aj mimoslovné dorozumievanie sa alebo 

vzájomné pôsobenie rečou, správaním a konaním medzi 

dvoma alebo viacerými jednotlivcami, alebo medzi 

skupinami; je determinovaná kvalitou medziľudských 

vzťahov a komunikácie a môže byť závažným 

stresogénnym činiteľom. 

Sodík hlavný extracelulárny katión v tele a spolu  s draslíkom má 

vitálnu funkciu pri prenose nervových vzruchov a pri 

svalových kontrakciách. Zdrojom sodíka sú solené 

potraviny. Za optimálny pomer sodíka a draslíka v strave sa 

považuje pomer 4:3. Problémom súčasnej doby je 

nadbytočný príjem kuchynskej soli, pričom 80 % soli sa 

dostáva do potravín ich priemyselným spracovaním 

(mäsové a údenárske výrobky, mliečne a pekárenské 

výrobky). Vzhľadom na pozitívnu koreláciu medzi príjmom 

soli a hypertenziou, mozgovo-cievnymi príhodami, 
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nádormi pažeráka a žalúdka, sa odporúča jej výrazne 

zníženie v obsahu stravy.  

Somatická bunka telesná bunka. Somatické bunky sú všetky bunky 

organizmu okrem pohlavných buniek. 

Spermatogenéza proces vzniku spermií. Optimálna teplota pre 

spermatogenézu je asi o 2 °C nižšia ako je telesná teplota, 

preto sú semenníky umiestnené v miešku mimo tela. V 

súčasnosti dochádza k všeobecnému poklesu počtu spermií 

ako aj zvyšovaniu podielu abnormálnych foriem, čo súvisí 

s nezdravým životným štýlom (napr. sedavé zamestnanie) 

ako aj negatívnym vplyvom rôznych chemických látok. 

Spermatogenéza prebieha od puberty do individuálne 

vysokého veku a odhaduje sa, že muž za svoj život 

vyprodukuje cca 12 biliónov spermií. 

Spermia mužská pohlavná bunka. Tvorí sa v semenníkoch muža.  

Spermiogram popis kvality ejakulátu muža. Je základnou metódou na 

vyšetrenie mužskej plodnosti. Vyšetruje sa po spracovaní 

čerstvého ejakulátu hneď po jeho skvapalnení. Pod 

mikroskopom sa hodnotí viacero parametrov – objem 

ejakulátu, pH, koncentrácia spermií, pohyblivosť spermií, 

ich morfologický tvar, prímes nežiaducich buniek, atď. 

Pred týmto vyšetrením sa odporúča 1 – 3-dňová pohlavná 

zdržanlivosť. 

Spermobanka zariadenie, v ktorom sú v tekutom dusíku pri teplote -196 

°C uložené spermie. Po rozmrazení sú pripravené na 

použitie v procese asistovanej reprodukcie. 
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Spôsob života správanie človeka, ktorého základom je vzájomné 

pôsobenie životných podmienok, osobnostných vlastností, 

sociálnych faktorov a ekonomických faktorov. 

Statická práca práca, pri ktorej sa zachováva dĺžka svalu, ale zvyšuje sa 

jeho napätie (tzv. izometrický sťah). Typické pracovné 

statické činnosti sú nosenie ťažkých predmetov, tlačenie, 

držanie nástrojov vynaložením svalovej sily.  

Sterilita podľa WHO sa neplodnosť definuje ako neschopnosť páru 

dosiahnuť počatie alebo graviditu po uplynutí jedného roka 

pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku. U žien nad 

35 rokov sa odporúča vyšetrovať a liečiť sterilitu už po 

šiestich mesiacoch neúspešného snaženia. U žien nad 40 

rokov ihneď. 

Sterilizácia postup pri ktorom sa ničia všetky patogénne i nepatogénne 

organizmy vrátane spor. 

Sterilizácia (osoby) zabránenie plodnosti bez odstránenia alebo poškodenia 

pohlavných žliaz osoby. Sterilizáciu možno vykonať len na 

základe písomnej žiadosti a písomného informovaného 

súhlasu po predchádzajúcom poučení osoby plne spôsobilej 

na právne úkony alebo zákonného zástupcu osoby 

nespôsobilej dať informovaný súhlas alebo na základe 

rozhodnutia súdu na základe žiadosti zákonného zástupcu. 

Stochastické účinky bezprahové, pravdepodobné alebo aj náhodné.  

Stopové prvky oligoelementy a mikroelementy, ktoré sa nachádzajú v 

organizme a potravinách v mimoriadne malých množstvách 

(niektoré len v množstve niekoľko tisícin gramu). Bez nich 

by ale veľa enzýmov a hormónov nebolo účinných a látková 
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premena by nemohla fungovať. Medzi stopové prvky patrí 

chróm, meď, fluór, jód, železo, mangán, molybdén a selén. 

Stredná dĺžka života štatistický údaj udávajúci priemerný očakávaný vek, 

ktorého sa dožijú členovia danej populácie v rovnakom 

veku. Pri výpočte sa odlišuje stredná dĺžka života podľa 

pohlavia, ženy sa dožívajú v priemere o desatinu dlhšie než 

muži. 

Struma zväčšenie štítnej žľazy oproti norme. Struma môže 

vzniknúť z rôznych dôvodov, kedy najčastejšou príčinou je 

nedostatočný prívod jódu potravou. Struma môže spôsobiť 

problémy kvôli svojej veľkosti, kedy utláča svoje okolie 

alebo môže spôsobiť abnormálnu produkciu hormónov 

štítnej žľazy. Liečba strumy závisí na príčine ochorenia a 

jeho rozsahu. 

Suchý sklad sklad s teplotou podľa druhu potravín a s relatívnou 

vlhkosťou najviac 70 %. 

Suplementácia doplnenie, dodanie. 

Surveillance nepretržitý dohľad nad všetkými aspektami výskytu a 

šírenia danej choroby, ktorý je integrálnou súčasťou 

účinného boja proti nej. Surveillance znamená nepretržitý 

zber údajov, analýzu, interpretáciu a spätnú väzbu medzi 

tými, ktorí údaje poskytujú a tými, ktorí ich analyzujú a 

interpretujú. Surveillance je integrálna súčasť zdravotníckej 

starostlivosti. Cieľom epidemiologickej surveillance je 

podpora plánovania a vykonávania preventívnych a 

represívnych opatrení pri infekčných chorobách. Kvalitná 

surveillance skôr signalizuje ohrozenie obyvateľov 
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infekčnou chorobou, pokiaľ nekvalitná surveillance je 

príčinou ich ohrozenia. 

Sv Sievert je porovnávacia jednotka. 1 Sv (Sievert) je taká 

absorbovaná dávka, ktorá pri akomkoľvek type ionizujícího 

žiarenia vyvolá v živom organizme rovnaký účinok. Staršou 

jednotkou bol 1 rem = 0,01 Sv. Príklady ekvivalentnej 

dávky pre človeka:  röntgen ruky 1 µSv, röntgen zubov 5 

µSv, let lietadlom (4000 km) 40 µSv, röntgen hrudníka 20 

µSv, ročný limit pre okolie jadrovej elektrárne 250 µSv (pri 

plánovaní sa používa 30 µSv). 

Symbiotiká taká potravina alebo doplnok stravy, ktorý súčasne obsahuje 

probiotiká aj prebiotiká. 

Symptóm klinický príznak, objektívny prejav choroby, ktorý vzniká 

následkom narušenia fyziologických procesov v organizme, 

t. j. príznak objektívny, merateľný, pozorovateľný lekárom 

(napr. zvýšený krvný tlak, kašeľ). 

Syndaktília zrastenie prstov. 

Syndróm súbor príznakov charakterizujúcich chorobný stav 

(napríklad Downov syndróm); súbor symptómov, ktoré 

majú spoločný mechanizmus vzniku (napríklad Cushingov 

syndróm). 

Syndróm XXX alebo aj syndróm superžena, postihuje dievčatá, ktoré majú 

jeden chromozóm X navyše. IQ postihnutých dosiahne 

maximálne hodnoty 55 – 75. Pacientky môžu byť vyššieho 

vzrastu taktiež môžu mať poruchy pohlavnej žľazy a tým 

pádom aj neskorší príchod menštruácie alebo poruchy 

fertility. 
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Syndróm XYY najnápadnejším znakom syndrómom supermuža je vysoký 

vzrast, agresívnosť a psychopatické alebo kriminálne 

správanie. Takýto jedinci majú problém s učením a taktiež 

výchovné problémy. Toto ochorenie sa nedá určiť 

klinickým obrazom, diagnóza sa potvrdí jedine pomocou 

chromozómovej analýzy. 

Systém rýchlej výstrahy  

(verejné zdravie) 

súbor postupov na identifikáciu udalosti, ktorá má potenciál 

stať sa hrozbou pre zdravie verejnosti, prijatie včasných 

opatrení a informovanie širokej verejnosti o danej hrozbe. 

SZO Svetová zdravotnícka organizácia (angl. World Health 

Organization, skratka WHO) je medzinárodná organizácia 

systému Organizácie Spojených národov (OSN), 

vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom 

verejnom zdraví. Centrálu má v Ženeve vo Švajčiarsku. 

SZO bola založená OSN 7. apríla 1948. 

  

Š 
 

Špecifický hluk časová alebo frekvenčná zložka zvuku, ktorá je človekom 

vnímaná ako rušivý, obťažujúci alebo nepríjemný hluk a 

ktorá spravidla súvisí s konkrétnym zdrojom zvuku. Je hluk 

tónový, impulzový a zvlášť rušivý hluk. 

ŠZD štátny zdravotný dozor, vykonávajú ho zamestnanci úradu 

verejného zdravotníctva, zamestnanci regionálnych úradov 

verejného zdravotníctva a v rozsahu pôsobnosti orgánov 

verejného zdravotníctva zamestnanci alebo príslušníci 

týchto orgánov (ďalej len „osoba vykonávajúca štátny 
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zdravotný dozor“), ktorí sa pri výkone štátneho zdravotného 

dozoru preukazujú služobným preukazom. 

  

T 
 

TAG triacylglyceroly. Z chemického hľadiska sú triacylglyceroly 

estery mastných kyselín s glycerolom, označujú sa aj ako 

neutrálne tuky. Sú prijímané spolu s cholesterolom 

potravou. Časť triacylgycerolov premení telo na okamžitú 

energiu. Avšak pri nízkom výdaji energie sa v organizme 

ukladajú v tukových tkanivách ako rezervoár energie. V 

prípade potreby sa uvoľňujú z tukových buniek a slúžia ako 

energetický zdroj. Ak človek nešportuje alebo nevydáva 

energiu, TAG sa nespotrebúvajú a ostávajú uložené. 

Väčšina sa nachádza v tukových vrstvách pod kožou a 

okolo životne dôležitých orgánov, ktoré takto chráni. 

Zvýšené hladiny triacylglycerolov tiež zvyšujú riziko 

srdcovo-cievnych ochorení (srdcový infarkt, mozgová 

porážka…). 

TBC tuberkulóza. infekčná choroba postihujúca všetky tkanivá a 

orgány zvierat aj ľudí, vyvolaná mikroorganizmom 

Mycobacterium tuberculosis (niekedy aj Kochov bacil). 

Vďaka pokroku v chemoterapii (antibiotiká, 

tuberkulostatiká) a zvýšenej hygiene nastalo podstatné 

zníženie výskytu tejto nákazy predovšetkým vo vyspelých, 

civilizovaných krajinách (v poslednom čase však počty 

chorých opäť stúpajú, a to aj v tých najvyspelejších 

krajinách. Prvého januára 2012 vošla do platnosti Vyhláška 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 

544/2011 Z.z., ktorou sa ruší primovakcinácia, teda 

očkovanie novorodencov proti tuberkulóze. K tomuto 
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historickému kroku bolo možné pristúpiť na základe 

zníženia počtu nových prípadov tuberkulózy na Slovensku 

pod hranicu 10 ochorení na 100 000 obyvateľov. V roku 

2009 prvý krát klesla celková incidencia TBC na hodnotu  

9,49/100 000 a u detí na 1,3/100 000. Táto priaznivá 

epidemiologická situácia je výsledkom dlhoročného, 

systematického boja proti tuberkulóze, v ktorom zohralo 

očkovanie významnú úlohu.  

TDI Tolerable Daily Intake – tolerovateľný denný príjem  je 

podobný ADI, ale nie rovnaký. ADI sa týka chemických 

látok, ktoré boli zámerne pridané do výrobku alebo zložky, 

alebo ktoré sa nachádzajú v potravinách v dôsledku napr. 

ošetrenia plodín pesticídmi alebo protiplesňovými 

prípravkami. TDI je odhad množstva chemického 

kontaminantu, ktorému sme vystavení  z kontaminácie 

životného prostredia a ktoré, keď sa nachádza 

v potravinách, môže byť konzumované denne v priebehu 

života bez výrazného rizika pre zdravie. Expozícia týmto 

kontaminantom je síce nežiadúca, ale nedá sa vylúčiť, 

pretože niektoré z týchto látok sa nachádzajú v potravinách 

v dôsledku znečistenia životného prostredia (napr. olovo, 

dioxíny). 

Telofáza štádium bunkového delenia, začína sa vtedy, keď dcérske 

chromozómy dosiahnu opačné póly deliacej sa bunky, a trvá 

až do utvorenia dvoch interfázových dcérskych buniek. 

Telovýchovno-športové 

zariadenie 

krytý alebo otvorený objekt určený na telovýchovné a 

športové podujatia v rámci telesnej kultúry. 

Teplé obdobie obdobie s priemernou dennou vonkajšou teplotou vzduchu 

13 °C a vyššou. Ak priemerná denná teplota počas dvoch po 
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sebe nasledujúcich dní klesne pod 13 °C, hodnotí sa 

prostredie podľa hodnôt pre chladné obdobie. 

Teratogén faktor, ktorý spôsobuje alebo zvyšuje incidenciu 

kongenitálnych malformácií. 

Teratológia vedná disciplína, ktorá sa zaoberá príčinami vzniku 

vrodených chýb. 

Teratozoospermia zvýšený podiel morfologicky patologických (nesprávne 

anatomicky tvarovaných) spermií v ejakuláte. 

Terciárna prevencia prevencia, ktorá plní svoje úlohy a poslanie v následnej 

zdravotníckej starostlivosti. Je to ambulantná a ústavná 

starostlivosť, integrálne nadväzuje na predchádzajúcu 

liečebnú starostlivosť v prípadoch, keď nenastalo 

uzdravenie, prípadne sa nevyčerpali všetky liečebné 

možnosti.  

Testis semenník t.j. mužská pohlavná žľaza, v ktorej sa tvoria 

mužské pohlavné bunky – spermie a mužské pohlavné 

hormóny. 

Testosterón mužský pohlavný hormón, ktorý sa vytvára v semenníkoch. 

U ženy sa v menších množstvách tvorí v ováriách a v 

nadobličkách. 

Tiamín vitamín B1, nazýva sa tiež "duševným vitamínom", lebo má 

priaznivý vplyv na nervový systém. Tiamín je bezfarebná 

kryštalická látka, dobre rozpustná vo vode. Ničí ho kyselina 

siričitá, čo je dôležité hlavne pri konzervovaní potravín. 

Hlavný účinok tiamínu spočíva v dekarboxylácii kyseliny 

pyrohroznovej. Významne zasahuje aj do Krebsovho cyklu. 

Má nezastupiteľné miesto v metabolizme cukrov, 
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zabezpečuje správnu hladinu kyslíka, udržuje normálnu 

činnosť nervového systému, svalov, srdcového svalu. 

Podporuje rast, udržanie plodnosti, zmierňuje neurologické 

ochorenia. Zdroje: nelúpaná ryža, kvasnice, jačmeň, ovsená 

múka, žltá a zelená zelenina, ovocie, mlieko. Odporúčaná 

denná dávka: deti: 1 mg, muži: 1,5 mg, ženy: 1,1 mg.  

Avitaminóza má za následok nervové poruchy, 

podráždenosť a precitlivenosť na hluk, stratu vôle a pamäti, 

nedostatočnú funkciu štítnej žľazy a stratu chuti do jedla. 

Klinický obraz avitaminózy je choroba „beri-beri“, ktorá sa 

u nás nevyskytuje. Hypervitaminóza prakticky neexistuje. 

Vitamín sa vylučuje močom. 

T-lymfocyty typ leukocytu (bielej krvinky), konkrétnejšie lymfocytu, 

ktorý je hlavnou regulačnou bunkou špecifickej imunity. T-

lymfocyty sa vyvíjajú v kostnej dreni a následne dozrievajú 

v týmuse. 

Tokoferol vitamín E. Za normálnej teploty je to žltkastá olejová látka 

dobre rozpustná v organických rozpúšťadlách. Je veľmi 

citlivá na kyslík. Má silný antioxidačný účinok, bráni 

oxidácii nenasýtených tukov, aminokyselín s obsahom síry, 

vitamínov A a C. Je dôležitý pre prevenciu samovoľných 

potratov, má účinok na plodnosť a potenciu. Spomaľuje 

proces starnutia buniek a tkanív preto je pridávaný do 

kozmetických prípravkov, ďalej má močopudné účinky čím 

znižuje krvný tlak. Obsahujú ho najmä obilné klíčky a ich 

olejové výťažky, sójové bôby, zelená listová zelenina, 

celozrnná múka, vajíčka, obilie. Odporúčaná denná dávka 

je u  deti: 3 – 7 mg, u mužov 12 – 16 mg, u žien 8 – 12 mg. 

Hypovitaminóza môže vyvolávať zvýšený rozpad 

červených krviniek a následné zníženie ich počtu – anémiu, 

ďalej neplodnosť, sterilitu, degeneráciu pohlavných žliaz, 

zápaly obličiek, spomalené hojenie sa rán a spálenín. 
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Vzhľadom na veľmi rozšírený výskyt vitamínu E v 

potravinách sa v praxi príznaky avitaminózy nevyskytujú. 

Hypervitaminóza sa vyskytuje len zriedka, takmer 

výhradne pri umelom užívaní veľmi veľkých dávok 

vitamínu E vyvoláva nežiaduce účinky. Napríklad 

dlhodobý príjem nad 250 mg/deň môže viesť k zvracaniu, 

hnačke, bolestiam brucha a svalov. 

Tónový hluk zvuk, ktorému možno subjektívne prisúdiť výšku. Zvuk sa 

považuje za tónový, ak je tónová zložka počuteľná a pôsobí 

rušivo. 

Toxikológia multidisciplinárna veda, stojaca na okraji niekoľkých 

oblastí, najmä chémie a medicíny. Toxikológia sa 

zameriava na skúmanie negatívneho vplyvu chemických 

zlúčenín na živé organizmy. Je blízko príbuzná s 

farmakológiou. 

Toxín látka vzniknutá z akýchkoľvek organizmov vrátane 

mikroorganizmov, zvierat alebo rastlín, akéhokoľvek 

spôsobu výroby, prírodná alebo chemicky syntetizovaná, 

ktorá môže spôsobiť smrť, ochorenie alebo poškodenie 

zdravia ľudí a zvierat alebo ktorá môže spôsobiť úhyn alebo 

poškodenie rastlín. 

Transdermálny podávaný cez kožu. 

Transkripcia predstavuje prepis genetickej informácie z jedného typu 

nukleovej kyseliny do druhého typu. Štandardne sa tým 

myslí prepis informácie z DNA do RNA. 
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Translácia syntéza polypeptidu, v ktorom zodpovedá postupnosť 

aminokyselín postupnosti kodónov zodpovedajúcej 

mediátorovej RNA. 

Translokácia  prenos úseku jedného chromozómu na iný chromozóm. Ak 

si dva nehomologické chromozómy navzájom vymenia 

určité úseky, ide o recipročnú translokáciu. 

Triplet  v molekulovej genetike označuje trojicu báz DNA alebo 

RNA, ktorá kóduje konkrétnu aminokyselinu. Kodón. 

Tumor neoplazma, nádor, útvar, ktorý vznikol neregulovaným 

delením buniek tkaniva, pričom táto porucha delenia je 

nezvratná a miestna. Delenie buniek pokračuje, i keď 

príčina, ktorá ho vyvolala už naďalej nepôsobí. 

Turnerov syndróm alebo aj monozómia X je stav, ktorý postihuje iba ženy. Je 

výsledkom absencie alebo čiastočnej absencie jedného z 

pohlavných chromozómov X. Turnerov syndróm môže 

spôsobiť rôzne zdravotné a vývojové problémy vrátane 

nízkej telesnej výšky, zlyhania vaječníkov a defektov srdca. 

Tvrdosť vody obsah vápnika a horčíka vo vode. Zo zdravotného hľadiska 

je pre pitné účely vhodnejšia tvrdá voda. Na druhej strane 

tvrdá voda spôsobuje tvorbu vodného kameňa (napr. v 

niektorých elektrospotrebičoch, zanášanie potrubia, ...). 

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z. v platnom znení určuje 

pre tvrdosť vody (vápnik a horčík) odporúčanú hodnotu 1,1 

– 5,0 mmo/l, čo v prepočte na nemecké stupne predstavuje 

6,16 – 28,04 °N. Keďže ide len o odporúčanú hodnotu, nie 

je dosiahnutie uvedenej hodnoty záväzné. 
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U 
 

UF Uncertainty Factor – faktor neistoty. Hlavnými faktormi 

neistoty sú neistoty spojené s extrapoláciou zo zvieraťa na 

človeka v experimente a neistoty dané interindividuálnou 

variabilitou odpovede na expozíciu.  

Ulcerózna kolitída zápalové ochorenie čriev, zasahuje vždy konečník a rôzne 

rozsiahly úsek hrubého čreva. Ulcerózna kolitída sa 

rozširuje rovnomernejšie a súvislejšie na rozdiel od 

Crohnovej choroby a ovplyvňuje len povrchové vrstvy 

hrubého čreva. Najčastejšie postihuje pacientov vo veku 30 

až 40 rokov. Príznaky: vracajúca sa hnačka sa objavuje 

veľmi často, nástup môže byť mierny, v stolici je takmer 

vždy prítomná krv, niekedy môže byť viditeľná voľným 

okom, inokedy ju možno zistiť len testami na okultné 

krvácanie; zápcha sa môže vyskytnúť, ale nie tak často ako 

pri Crohnovej chorobe, môže sa objaviť ako dôsledok 

reflexného stiahnutia podráždeného konečníka, následkom 

čoho dochádza k zadržovaniu stolice; bolesť brucha sa 

nevyskytuje stále, jej intenzita i lokalizácia sa môžu líšiť; 

môže spôsobiť nepríjemné pocity v dolnej časti brucha, nad 

horným okrajom bedrovej kosti, alebo sa môže prejaviť 

kŕčmi v strednej časti brucha; v priebehu vzplanutia 

ochorenia sa môže objaviť krutá bolesť; ďalšími príznakmi 

sú nevoľnosť a vracanie; horúčka často sprevádza prudké 

vzplanutia ochorenia pri miernej alebo stredne ťažkej UC sa 

strata chuti do jedla, pokles hmotnosti, oneskorený rast u 

detí nemusia vyskytovať; u niektorých detí a dospievajúcich 

však môže nastať vplyvom ochorenia spomalený rast 

ťažkosti s vyprázdňovaním – frekvencia stolice je zvýšená, 

môžu sa vyskytnúť pocity nutkania na stolicu pri prázdnom 

konečníku, problémy s udržaním stolice; análne ulcerácie a 
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píšťaly sa vyskytujú zriedka; neurologické alebo 

psychiatrické príznaky sa nevyskytujú. 

Ultrafialové žiarenie elektromagnetické žiarenie o vlnovej dĺžke od 10 nm do 400 

nm, kratšej ako viditeľné svetlo, ale dlhšej ako mäkké 

röntgenové žiarenie. 

Ultrazvuk zvuk s frekvenciou vyššou ako 20 kHz, ktorý počujú napr. 

delfíny alebo netopiere – až do frekvencií okolo 150 kHz. 

Únosná mikroklíma mikroklíma, pri ktorej je pracovník schopný udržať si 

svojimi termoregulačnými mechanizmami únosný tepelný 

stav bez rizika poškodenia zdravia. 

USG  ultrazvukové vyšetrenie nazývané aj sonografické, je 

neinvazívna metóda získavania obrázkov z vnútra ľudského 

tela pomocou vysokofrekvenčných zvukových vĺn. 

Zvukové vlny sa odrážajú od hraníc dvoch rôzne hustých 

prostredí a zobrazujú vizuálny obraz v reálnom čase. 

Ustálený hluk súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste 

a v čase pozorovania významne nemení. 

Uterus maternica, vnútorný pohlavný orgán ženy. 

UV A dlhovlnné ultrafialové žiarenie pásma A (UVA) (315 – 400 

nm). Preniká až na očnú sietnicu, dlhodobé pôsobenie môže 

viesť až k oslepnutiu (šedý zákal), neprehrieva kožu ale 

preniká hlbšie, môže za jej predčasné starnutie, nadmerné 

vysúšanie, vyvoláva včasnú kožnú pigmentáciu. Zriedka 

spáli, ale vedie k zvýšenému riziku onemocnenia rakovinou 

kože. Ozónová vrstva pohltí 30 %. 
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UV B strednovlnné ultrafialové žiarenie pásma B (UVB) (280 – 

315 nm). Je najnebezpečnejšie, pôsobí na očnú rohovku 

(snežná slepota), spáli pokožku, vyvoláva sčervenanie, 

neskorú kožnú pigmentáciu. Priamo poškodzuje DNA a 

podporuje vznik kožnej rakoviny. Ozónová vrstva pohltí 80 

%. 

UV C krátkovlnné ultrafialové žiarenie pásma C (UVC) (100 – 

280 nm), pohlcuje ho ozónová vrstva, zaniká v stratosfére a 

na Zem nedopadá. 

  

Ú  

ÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR – rozpočtová organizácia 

štátu so sídlom v Bratislave ktorá je napojená finančnými 

vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. ÚVZ 

SR je nadriadeným služobným úradom regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva. 

Úžitková voda zdravotne neškodná, ktorá nepoškodzuje zdravie ľudí 

akútnym, chronickým alebo oneskoreným pôsobením. Nie 

je určená na pitie ani na prípravu stravy, ale nesmie byť 

odpudzujúca. O možnostiach jej použitia rozhoduje orgán 

verejného zdravotníctva. 

  

V 
 

Vakcína 

 

preparát vrátane usmrtených, oslabených alebo inak 

modifikovaných živých mikroorganizmov alebo 

komponent získaný z mikroorganizmov vrátane 
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deaktivovaných toxínov a nukleových kyselín, ktoré po 

zavedení akoukoľvek cestou do tela človeka alebo zvieraťa 

v nich indukujú špecifickú imunitnú odozvu a sú určené na 

profylaxiu infekčných ochorení alebo intoxikácií a sú 

preukázateľne účinné a bezpečné pre ľudí alebo zvieratá. 

Vápnik (Ca) (výživa) makroelement, najbohatšie zastúpený minerál v našom tele. 

V kostiach a zuboch sa ho nachádza až 99 %. Vyskytuje sa 

predovšetkým vo forme vápenatých solí kyseliny 

fosforečnej alebo iných organických kyselín. Medzi 

nevyužiteľné formy Ca patrí najmä oxalát a fytinát 

vápenatý, ktorý sa vyskytuje v špenáte, červenej repe, 

strukovinách a šaláte. Vápnik sa podieľa na tvorbe kostí a 

zubov (potrebný je pomer Ca : P – 2,5 : 1), neutralizuje 

prebytok kyseliny mliečnej, ktorá sa tvorí v tele po fyzickej 

námahe, uľahčuje prenos nervových impulzov, redukuje 

jedovaté účinky Pb a Cd a môže zamedziť škodlivým 

účinkom rádioaktívneho žiarenia. Dôležitý je aj pri zrážaní 

krvi. Spolupracuje pri vstrebávaní Fe a v neposlednom rade 

zmierňuje nespavosť. Zdrojmi sú mlieko, mliečne výrobky, 

syry, sója, vlašské orechy, slnečnicové semená, mak, med, 

strukoviny. Denná dávka: deti: 400 – 1200 mg, dospelí: 900 

– 1200 mg, tehotné ženy: 1300 – 2000 mg. Znížená hodnota 

kalcia v krvi môže u dojčiat vyvolávať tetániu, čo sú 

spazmy vyvolané nízkou hladinou kalcia v krvi, pretože 

vápnik prítomný v sére sa podieľa na prenose 

nervovosvalových vzruchov na nervových synaptických 

zakončeniach. Ďalším následkom nedostatku vápnika je 

osteoporóza (rednutie kostí), kazovosť zubov, krivica, 

nervozita, svalové bolesti, poruchy kože, strata pigmentu a 

nadmerné menštruačné krvácanie. Nadbytok môže mať za 

následok obličkové kamene, arytmiu srdca a zvýšený tlak. 
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Vegánstvo konzumácia len potravín rastlinného pôvodu, odmietajú sa 

všetky živočíšne bielkoviny. 

Vegetariánstvo stravovanie bez mäsa. Absolútnym základom 

vegetariánskej idey je odmietanie príjmu živočíšnych 

bielkovín na akejkoľvek úrovni. Vegetariánstvo má viacero 

foriem, od miernejších až po striktné. 

Véna  cieva privádzajúca krv do srdca, čiže žila. 

Verejné zdravie úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory 

zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti. 

Verejné zdravotníctvo systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného 

zdravia. Je to multidisciplinárny vedný odbor zaoberajúci 

sa zdravím populácie a spôsobmi, ako predchádzať 

chorobám, predlžovať život a posilňovať zdravie 

prostredníctvom organizovaného úsilia spoločnosti. 

Verejné zdravotníctvo zlepšuje zdravie populácie pomocou 

zdravotnej výchovy, podpory zdravia, výskumu, a stratégií 

prevencie ochorení a úrazov. Je to tiež oblasť, ktorá sa 

venuje znižovaniu rozdielov prostredníctvom boja za 

spravodlivé poskytovanie zdravotnej starostlivosti, za jej 

kvalitu a dostupnosť. 

Verejný vodovod súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, 

umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných 

odberateľov vodou. 

Vibrácie (mechanické kmitanie) je pohyb mechanickej sústavy alebo 

jej časti, ktorý vyvolá u človeka vnem a pri ktorom veličina 

opisujúca polohu, zrýchlenie, rýchlosť alebo stav uvedenej 

sústavy je striedavo väčšia a menšia ako rovnovážna alebo 
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vzťažná hodnota tejto veličiny, základnou fyzikálnou 

veličinou je zrýchlenie vibrácií. 

Virulencia spôsobilosť pôvodcu nákazy vniknúť do vnímavého 

jedinca, zachytiť sa v ňom a vyvolať ochorenie. 

Vitagén po chemickej stránke sa jedná o kyselinu 

paraaminobenzoovú. Je základom skupiny látok, ktoré sú 

jednou zo základných živín bunky. Kyselina 

paraaminobenzoová obsahuje kryštáliky dobre rozpustné 

vo vode a alkohole. Má dôležitú úlohu pri využití bielkovín 

a spolu s mangánom stimuluje funkciu hypofýzy, chráni 

pľúca pred škodlivými účinkami ozónu, ktorý sa nachádza 

v smogu a cigaretovom dyme, chráni pred spálením 

slnečnými lúčmi, zmierňuje bolesť popálenín, udržuje 

pokožku zdravú a hladkú. Zdrojmi sú pečeň, pivné droždie, 

obličky, obilné zrná a klíčky, ryža, melasa. Odporúčaná 

denná dávka: priemerne 30 –100 mg. Nedostatok tohto 

vitamínu má za následok zmenu priepustnosti kapilár a ich 

zvýšenú lámavosť. 

Vitamín P zmes viacerých aktívnych látok nazývaných bioflavonoidy, 

odvodených od flavónových farbív. Spomedzi nich sú 

najdôležitejšie citrín, hesperidín a rutín. Svojim 

fyziologickým účinkom funkčne závisia od vitamínu C. 

Vitamín P sa tiež nazýva faktorom kapilárnej permeability 

– P. Zabezpečuje pevnosť kapilárnej steny, čím chráni pred 

tvorbou modrín, zastavuje krvácanie ďasien a prispieva k 

ich hojeniu, zvyšuje rezistenciu voči infekciám. Zdrojom je 

biela časť kože a segmentov citrusových plodov, marhule, 

čerešne, šípky, čierne ríbezle a pohánka. Odporúčaná denná 

dávka nie je stanovená. 
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Vitamíny dôležité organické zlúčeniny, ktoré už v stopových 

množstvách umožňujú správny priebeh fyziologických 

dejov, premeny látok, energií a podobne. Tieto látky 

nemajú žiadnu kalorickú či energetickú hodnotu. Sú 

dôležitou zložkou enzýmov a sú súčasťou mnohých 

fyziologických dejov. Ľudský organizmus si ich nevie sám 

syntetizovať, preto ich musí prijímať hotové alebo v 

inaktívnej forme ako tzv. provitamíny, čiže látky, z ktorých 

si organizmus vytvorí príslušný vitamín. Vitamíny delíme 

na rozpustné v tukoch a vo vode. Vitamíny rozpustné 

v tukoch sú A, D, E, K a môžu byť v tele ukladané po dlhšiu 

dobu, ale nadmerné množstvo môže byť pre človeka 

toxické. Vitamíny rozpustné vo vode sú vitamíny skupiny 

B a C, v tele sa nehromadia a preto je dôležité zaistiť ich 

neustály dostatočný príjem potravou. Pre človeka je 

dôležitý nielen príjem všetkých vitamínov, ale aj ich 

primerané množstvo. 

Vitariánstvo spôsob stravovania, pri ktorom sa preferuje konzumovanie 

surových, tepelne neupravených potravín rastlinného 

pôvodu. Kombinuje sa forma vegánstva a surového 

stravovania. Dôvodom pre konzumovanie surovej stravy 

býva hlavne presvedčenie, že je pre človeka prirodzená a 

má lepší prospech pre organizmus.   

Vláknina zmes nestráviteľných látok, ktoré naše telo nie je schopné 

rozštiepiť. Je obsiahnutá v rôznych častiach rastlín a ich 

plodov. Vlákninu môžeme deliť na rozpustnú a nerozpustnú 

vo vode. Rozpustná vláknina hrá dôležitú roli v prevencii 

kardiovaskulárnych ochorení, pretože znižuje hladinu 

zvýšeného cholesterolu a tuku v krvi. Podieľa sa na tiež pri 

prevencii rakoviny hrubého čreva, vnútorných hemoroidov, 

črevnej divertikulózy či upravuje konzistenciu stolice. Ako 

doplnok je využívaní v diétach pri liečbe obezity, pretože 
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predlžuje pocit nasýtenia. Vlákninu obsahujú predovšetkým 

celozrnné výrobky, zelenina, ovocie, strukoviny a orechy. 

Nerozpustná vláknina sa nachádza v šupke jabĺk, hrušiek, 

hrozna či zemiakov, v obilninách, celozrnnom pečive 

a v ovsených vločkách. Rozpustná vláknina je prítomná vo 

väčšom množstve v citrusovom ovocí, jablkách, hruškách, 

v mrkve, kapuste, fazuli, ľanovom semienku a šípkach. 

K príjmu vlákniny môžu prispievať aj tzv. funkčné 

potraviny obohatené vlákninou, tieto potraviny nemusia byť 

nutne rastlinného pôvodu (napr. jogurtové mlieko 

s obsahom vlákniny). V lekárňach alebo predajniach 

zdravej výžive sa dá kúpiť i sušená vláknina. Denne by sme 

mali skonzumovať 20 – 35 g vlákniny. Skutočný príjem je 

u nás bohužiaľ o dosť nižší.  

vl·cm–3 vlákno na centimeter kubický vzduchu. 

Vnútorné prostredie budov vnútorný priestor budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia 

trvale alebo opakovane dlhodobo, najmä obytné miestnosti 

v budovách na bývanie, v domovoch dôchodcov, 

ubytovniach, izby pacientov v zariadeniach zdravotnej 

starostlivosti, učebne, študovne, čakárne... 

Voda určená na kúpanie akákoľvek povrchová voda, ktorú využíva veľký počet 

kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania 

alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. Veľký počet 

kúpajúcich sa posudzuje úrad verejného zdravotníctva s 

ohľadom najmä na vývoj z minulosti, vybudovanú 

infraštruktúru alebo zariadenia a opatrenia prijaté na 

podporu kúpania v minulosti. 

Voda určená na ľudskú spotrebu všetka voda v jej pôvodnom stave alebo po spracovaní, 

určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce 

účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z 
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distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách 

a tiež všetka voda používaná v potravinárskych podnikoch 

pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji 

výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu, pokiaľ 

sa príslušné vnútroštátne orgány nepresvedčia, že kvalita 

vody nemôže ovplyvniť nezávadnosť potravín v ich 

konečnej podobe. 

Vodárenský zdroj útvary povrchových vôd a útvary podzemných vôd 

využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľné 

na zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb alebo 

umožňujúce odber vody na takýto účel v priemere väčšom 

ako 10 m3 za deň v pôvodnom stave alebo po ich úprave sú 

vodárenskými zdrojmi. 

Vonkajšie prostredie vonkajší priestor mimo budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia 

z obytných, oddychových, rekreačných, liečebných alebo 

iných dôvodov. Je to priestor pred obvodovými stenami 

bytových budov, škôl, zariadení zdravotnej starostlivosti a 

iných budov. 

 Vplyvy narúšajúce sústredenie vplyvy, ktoré narúšajú nutné sústredenie pri práci a vedú k 

zvýšenému úsiliu pri koncentrácii alebo k častému 

prerušovaniu práce na úlohách, napr. hluk na pracovisku. 

Napr. vyrušovanie, časté zvonenie telefónu a iné. 

VÚVH Výskumný ústav vodného hospodárstva – príspevková 

organizácia, jej zriaďovateľom je Ministerstvo životného 

prostredia SR. VÚVH plní funkciu pracoviska vedecko-

technického rozvoja v oblasti vodného hospodárstva a 

príbuzných disciplín. 

Vzorka sada zložená z jednej alebo niekoľkých jednotiek alebo časť 

látky vybraná rôznymi prostriedkami z populácie alebo 
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významného množstva látky, ktorá je určená na získanie 

informácií o danom znaku skúmanej populácie alebo látky 

a na poskytnutie podkladu pre rozhodnutie týkajúce sa 

príslušnej populácie alebo látky, alebo príslušného procesu, 

ktorým bola vytvorená. 

  

W 
 

WHR index Waist to Hip Ratio, určuje pomer pásu k bokom. Používa sa 

ako ukazovateľ distribúcie tuku v tele. 

  

Z 
 

Zariadenia pre deti a mládež   zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a 

vzdelávanie, a prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje 

živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku alebo 

výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže. 

Zariadenia spoločného 

stravovania 

zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s 

výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na 

pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, 

zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

zdravotníckych zariadeniach, v prevádzkach verejného 

stravovania, v stánkoch s rýchlym občerstvením a v iných 

zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov 

a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach. 



161 
 

Zariadenia starostlivosti o ľudské 

telo 

kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, 

solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie 

na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb. 

Záťaž faktor pôsobiaci zaťažujúco na organizmus, pričom 

odpoveďou organizmu je námaha, úsilie. Miera namáhania 

závisí od veľkosti záťaže, od vlastností a schopností 

osobnosti, resp. od celkového stavu organizmu. 

Záťaž chladom pri práci tepelná záťaž zamestnanca, ku ktorej dochádza pri 

prekročení minimálnej hodnoty prípustnej operatívnej 

teploty pre daný druh práce. Hodnotí sa z hľadiska jej 

únosnosti. 

Záťaž teplom tepelná záťaž zamestnanca, ku ktorej dochádza pri 

prekročení maximálnej hodnoty prípustnej operatívnej 

teploty pre daný druh práce. Stanovuje sa jej dlhodobá a 

krátkodobá únosnosť. 

Zdravá výživa výživa vytváraná optimálnym zabezpečením 

fyziologických požiadaviek organizmu v daných životných 

a pracovných podmienkach na základe vedeckých 

poznatkov, odporúčaných výživových dávok a poznatkov 

Svetovej zdravotníckej organizácie. 

Zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen 

neprítomnosť choroby alebo postihnutia. 

Zdraviu škodlivé faktory fyzikálne, chemické a biologické faktory, ktoré podľa 

súčasných poznatkov vedy spôsobujú alebo môžu spôsobiť 

poruchy zdravia, a ľudský organizmus zaťažujúce faktory 

vyplývajúce zo životných podmienok, ktoré nepriaznivo 

ovplyvňujú fyziologické a psychické funkcie ľudí. 
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Zdravotná starostlivosť súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki 

pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych 

pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života 

fyzickej osoby (ďalej len "osoba"), zvýšenia kvality jej 

života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná 

starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, 

diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú 

starostlivosť a pôrodnú asistenciu. 

Zdravotne bezpečná pitná voda pitná voda, ktorá neobsahuje žiadne mikroorganizmy, 

parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo 

koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí 

akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej 

vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu 

alebo používaniu a zároveň spĺňa limity ukazovateľov 

kvality pitnej vody. 

Zdravotný dohľad sledovanie a hodnotenie zdravotných rizík a zdravotného 

stavu obyvateľstva a jeho jednotlivých skupín vo vzťahu k 

expozícii faktorom zo životných a pracovných podmienok. 

Združené osvetlenie trvalé dopĺňanie nedostačujúceho denného osvetlenia 

umelým osvetlením. 

Zinok (Zn) (výživa) po Fe je druhý najbohatšie zastúpený stopový prvok v 

ľudskom organizme. Je súčasťou mnohých enzýmov a 

dôležitou zložkou inzulínu. Zinok sa podieľa na 

metabolizme bielkovín, rozklade alkoholu a syntéze 

nukleových kyselín. Je potrebný pre dobrú funkciu 

pohlavných orgánov a normálnu funkciu prostaty. Spolu s 

vitamínmi B6 a B12 je dôležitý pre rast. Ničí jedovaté Cd a 

prebytočné množstvo medi. Jeho význam spočíva aj v 

redukcii hladiny cholesterolu v krvi a v znižovaní hladiny 

histamínu, čím pomáha pri alergiách. V rámci 
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psychiatrických porúch dopomáha k liečbe niektorých 

druhov schizofrénie a tlmí depresie. Priaznivé následky 

jeho užívania sa prejavujú aj v podobe urýchlenia hojenia 

sa rán a posilnenia imunity. Zvýšená potreba zinku je u 

alkoholikov, diabetikov a ľudí užívajúcich B6. Zinok pôsobí 

najintenzívnejšie spolu s vitamínom A, Ca a P. Zdroje: 

ustrice, mäso, ryby, pšeničné klíčky, huby, pivovarské 

kvasnice, dyňové semená, strukoviny, mlieko, horčica. 

Denná dávka: deti: 5 – 12 mg,  dospelí: 15 mg, tehotné ženy: 

20 – 25 mg. K nepriaznivým následkom nedostatku zinku 

patria ochorenia prostaty, sterilita, oneskorené pohlavné 

dozrievanie, nepravidelná menštruácia, spomalený rast, 

mentálna retardácia, náchylnosť k infekciám, 

artérioskleróza, strata čuchu a chuti, akné, biele škvrny na 

nechtoch, zapáchajúci pot a podobne. Rovnako ako pri 

mangáne aj pri zinku je nepravdepodobné, aby sa 

prostredníctvom stravy v organizme nahromadil vo väčších 

množstvách. Hrozbu však predstavuje jeho nadmerné 

užívanie v podobe výživových doplnkov. V takom prípade 

sa môžu vyskytnúť nepriaznivé následky ako dehydratácia, 

nevoľnosť a nepokoj. 

Zotavovacie podujatie organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 

rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je 

rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie 

ich telesnej zdatnosti. 

Zraková pohoda príjemný psychofyziologický stav potrebný na účinnú prácu 

aj oddych. Závisí predovšetkým od intenzity a kvality 

osvetlenia, od stavu zraku a od vlastnosti priestoru.  

Zraková únava komplexný stav, ktorého príčinou sú najmä nedostatky 

osvetlení, oslnenie a preťažovanie akomodácie. Príznakom 
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je napr. pálenie očí, diplopia, bolesti hlavy, spazmy 

tvárových svalov, zápal spojoviek.  

Zubný vek možno určiť podľa počtu prerezaných zubov. Prerezávanie 

mliečneho chrupu (20 zubov) sa začne medzi 6. a 9. 

mesiacom a končí sa v 2,5 roku. Výmena mliečneho chrupu 

za trvalý (32 zubov), t.j. 2. dentícia začína v 5. až 6. roku, 

trvá počas školského veku a posledné sa prerezávajú okolo 

18. roku a neskôr. 

Zvuk akustické vlnenie, ktoré vyvoláva u človeka vnem, 

základnou fyzikálnou veličinou je akustický tlak, počuteľný 

zvuk je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových 

pásiem s menovitými strednými frekvenciami od 20 Hz do 

20 kHz. 

Zvukomer merací prístroj, ktorým môžu byť merané hladiny 

akustického tlaku za presne definovaných podmienok tak, 

že výsledky získané používateľom prístroja sú vždy 

reprodukovateľné vnútri určených tolerancií. 

Zvukový impulz jednorazový akustický dej charakterizovaný náhlym 

nárastom akustického tlaku a krátkym trvaním. 

Zygota bunka, ktorá vznikne po splynutí dvoch pohlavných buniek 

– gamét. Nesie úplnú sadu chromozómov svojho druhu a je 

pripravená na ďalšie delenie. Zygota je úplne prvé 

počiatočné štádium ontogenézy jedincov, ktoré sa 

rozmnožujú pohlavne. U živočíchov sa delením 

(brázdovaním) zygota mení na morulu. Ďalším delením 

buniek sa z nej vyvíja embryo. 
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Železo (Fe) (výživa) najbohatšie sa vyskytujúci stopový prvok v ľudskom tele 

(asi 5 g). Vyskytuje sa v celom rade fyziologicky dôležitých 

látok. Je súčasťou oxidačno-redukčných farbív a enzýmov, 

najmä hemoglobínu, myoglobínu a cytochrómov. Je 

viazané v rôznych komplexoch s alifatickými 

hydroxykyselinami, aminokyselinami alebo tiolmi. Medzi 

nevyužiteľné formy patria ťažko rozpustné železité soli 

kyseliny fytínovej a polyhydroxyželezité komplexy. Železo 

má nezastupiteľnú úlohu pri tvorbe hemoglobínu, ktorý 

zabezpečuje prenos kyslíka z pľúc ku všetkým bunkám. 

Jeho užívaním sa predchádza chudokrvnosti u žien so 

silným menštruačným krvácaním a u ľudí s vnútorným 

krvácaním spôsobeným žalúdočnými problémami. Jeho 

užívaním sa zvyšuje odolnosť organizmu voči chorobám. 

Vstrebávanie železa je problematické, keďže len 8 % sa ho 

vstrebe tráviacou sústavou. Pitie veľkého množstva kávy a 

čaju vstrebateľnosť železa ešte viac zhoršuje. Na druhej 

strane vitamíny C, B12, B10 a Cu sú pri vstrebávaní 

nápomocné. Najlepšie vstrebateľnú formu Fe predstavuje 

chelátované organické Fe. Železo ničí vitamín E, preto je 

potrebné ho užívať približne 8 hodín pred Fe. Zdroje sú 

pečeň, obličky, sušené ovocie, žĺtok, orechy, fazuľa, zelená 

listová zelenina, červené mäso. Denná dávka: deti: 8 – 15 

mg, dospelí: 10 – 15 mg, tehotné ženy: 30 – 40 mg. V 

prípade nedostatku železa sa vyskytujú následky ako 

anémia, bledosť, malátnosť, dýchavičnosť a krehké nechty. 

Nadbytočné množstvo železa v organizme môže 

predstavovať problém iba ak jedinec disponuje geneticky 

vrodenou chybou, ktorá nezastaví vstrebávanie 

nadbytočného železa a vzniká cirhóza pečene, cukrovka, 

infarkt alebo sa objaví tmavá pigmentácia kože. 
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Živočíšne bielkoviny bielkoviny, ktoré obsahujú všetky aminokyseliny, hlavne 

esenciálne. Ich hlavnými zdrojmi sú: vajíčka, mäso, mlieko, 

ryby a produkty z nich vyrábané. Z celkového príjmu 

bielkovín by mali bielkoviny živočíšneho pôvodu tvoriť 

okolo 60 % všetkých prijímaných bielkovín. 

Životné podmienky fyzikálne, chemické a biologické faktory životného 

prostredia vo vzťahu k verejnému zdraviu, podmienky 

bývania, odpočinku, telesnej kultúry, rekreácie, kultúry a 

iných záujmových činností, dopravy, poskytovania 

zdravotnej starostlivosti a poskytovania ďalších služieb, 

výživy a spôsobu stravovania, stavu a spôsobu používania 

predmetov prichádzajúcich do styku s požívatinami a 

predmetov bežného používania, podmienky na zdravý 

vývoj, výchovu, psychický a fyzický rozvoj detí, mládeže a 

dospelých. 

Žlté teliesko corpus luteum – je dočasná žľaza s vnútorným 

vylučovaním, ktorá vzniká po prasknutí folikulu a uvoľnení 

zrelého oocytu (ovulácii). Vrchol svojej činnosti dosahuje 

20. – 22. deň cyklu. Okrem malého množstva estrogénov 

vylučuje najmä progesterón. Ak žena otehotnie, mení sa na 

tehotenské teliesko a bráni menštruácii. Ak k oplodneniu 

nedôjde, žlté teliesko zaniká. 
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vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a 

zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. 

58. Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie. 

59. Vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. 

60. Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje 

elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému 

žiareniu v životnom prostredí. 

61. Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri 

práci. 

62. Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou 

záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci. 

63. Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 

hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 

infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

64. Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a 

kontrole prenosných ochorení. 

65. Vyhláška MZ SR č. 96/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej 

monitorovacej siete. 

66. Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou 

teplom a chladom pri práci. 

67. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa 

vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú 

minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu. 
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68. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

69. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

70. Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene

zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v

znení neskorších predpisov.

71. Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov.

72. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

73. Zákon č. 437/2004 Z. z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie

spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia,

o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových,

podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov. 
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