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ÚVOD 

Vedecký výskum ľudského starnutia je mimoriadnou 
a aktuálnou výzvou verejného zdravotníctva, keďže iba istú 
etapu života dospievame, ale väčšiu časť nášho života 
starneme. Starnutie môže súvisieť s poklesom výkonnosti 
v niektorej z rovín života, ale celkový trend výkonnosti môže 
byť aj rastúci. Mnohí ľudia si udržiavajú svoju telesnú 
a psychickú zdatnosť, rozvážnosť, trpezlivosť alebo múdrosť 
do pomerne vysokého veku. Využívajú pri tom aj svoje 
nahromadené životné skúsenosti. Známi sú viacerí hudobní 
skladatelia, vedci, umelci, či spisovatelia, ktorí tvorili svoje 
najlepšie diela vo výrazne zrelom veku svojho života. 
Už rímsky lekár Galénos uvádzal, že starnutie je pre každú 
osobu špecifické, pričom starnúci človek by mal striedmo 
jesť, vykonávať telesné cvičenia, dostatočne spať a starať sa 
o pravidelnú stolicu.  

Senescencia je obdobím života, ktoré predstavuje 
prekročenie produktívneho veku, vzniká ako výsledok 
starnutia,  a teda sa prejavuje biologickými, psychologickými 
a sociálnymi zmenami. Rozvoj chronických neinfekčných 
ochorení v staršom veku môže mať svoj pôvod v rizikových 
faktoroch životného štýlu prítomných v priebehu celého 
obdobia života. Štúdium ľudského starnutia a životného štýlu 
má tak dôležitý význam pre spomalenie negatívnych zmien 
v organizme, zabezpečenie dôstojného prežívania človeka aj 
v staršom veku, ako aj celoživotné vzdelávanie orientované 
na spojenie ovocia zrelosti s obnovením detskej zvedavosti. 
I staroba má svoju hodnotu, viaceré prednosti, je potrebné 
ju rešpektovať a odmietať predsudky vzhľadom na vyšší 
kalendárny, tiež biologický vek človeka. Cieľom najnovších 
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iniciatív k zdravému starnutiu je tiež neponechať nikoho 
bokom, teda na vedľajšej koľaji. 

Vo vedeckej monografii prezentujeme viaceré aspekty 
procesu ľudského starnutia, jeho základné ukazovatele, 
či demografické údaje z globálneho, európskeho a národného 
pohľadu. Popisujeme involučné zmeny v kardiovaskulárnej, 
nervovej, opornej a pohybovej, respiračnej, uropoetickej, 
endokrinnej, hematopoetickej, integumentárnej sústave, 
gastrointestinálnom trakte a v senzorických funkciách. 
Prezentujeme najčastejšie ochorenia v staršom veku. 
Definujeme pojmy zdravého a aktívneho starnutia, indexu 
aktívneho starnutia a predstavujeme súčasné iniciatívy 
k zdravému a aktívnemu starnutiu na rôznych úrovniach, 
globálnej, národnej a regionálnej. Osvojenie si zdravého 
životného štýlu a aktívna účasť na zdravotnej starostlivosti 
o samého seba sú dôležité prvky vo všetkých etapách nášho 
života, a teda aj pri zdravom starnutí. Popisujeme pohybovú 
a fyzickú aktivitu v staršom veku, pitný režim, fajčenie 
a užívanie alkoholu, spánok, ale aj špecifiká výživy 
v staršom veku. Podpora možností starších ľudí spomaľovať 
nepriaznivé zmeny spojené so starnutím súvisí tiež 
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sú prirodzeným doplnením nášho nedávneho výskumu, ktorý 
bol v roku 2018 venovaný rôznym aspektom výživy, ale aj 
primeranej pohybovej aktivity vysokoškolských študentov 
na Lekárskej fakulte a Právnickej fakulte Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach.  

V našej súčasnej práci prezentujeme výsledky realizované 
na novom výskumnom súbore vysokoškolských študentov 
výlučne na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, navyše so zahrnutím aj výskumného 
súboru vysokoškolských študentov zo zahraničia, ktorí 
študujú študijný program na Lekárskej fakulte Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v anglickom jazyku. 

Vedecká monografia je vhodná pre vedeckú komunitu, 
študentov medicínskych, a prírodovedných odborov, 
verejného zdravotníctva troch stupňov vysokoškolského 
štúdia. Monografia je učená aj pre záujemcov z radov 
informovanej verejnosti.  
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iniciatív k zdravému starnutiu je tiež neponechať nikoho 
bokom, teda na vedľajšej koľaji. 

Vo vedeckej monografii prezentujeme viaceré aspekty 
procesu ľudského starnutia, jeho základné ukazovatele, 
či demografické údaje z globálneho, európskeho a národného 
pohľadu. Popisujeme involučné zmeny v kardiovaskulárnej, 
nervovej, opornej a pohybovej, respiračnej, uropoetickej, 
endokrinnej, hematopoetickej, integumentárnej sústave, 
gastrointestinálnom trakte a v senzorických funkciách. 
Prezentujeme najčastejšie ochorenia v staršom veku. 
Definujeme pojmy zdravého a aktívneho starnutia, indexu 
aktívneho starnutia a predstavujeme súčasné iniciatívy 
k zdravému a aktívnemu starnutiu na rôznych úrovniach, 
globálnej, národnej a regionálnej. Osvojenie si zdravého 
životného štýlu a aktívna účasť na zdravotnej starostlivosti 
o samého seba sú dôležité prvky vo všetkých etapách nášho 
života, a teda aj pri zdravom starnutí. Popisujeme pohybovú 
a fyzickú aktivitu v staršom veku, pitný režim, fajčenie 
a užívanie alkoholu, spánok, ale aj špecifiká výživy 
v staršom veku. Podpora možností starších ľudí spomaľovať 
nepriaznivé zmeny spojené so starnutím súvisí tiež 
so vzdelávaním a vzdelávacími aktivitami rôzneho typu, 
ktoré predstavujeme v závere teoretickej časti.  

Súčasťou vedeckej monografie je aj vlastný výskum 
zameraný na celkové zdravie a vybrané rizikové faktory 
životného štýlu, najmä konzumáciu rôznych skupín potravín, 
tiež fajčenie, alkohol, pohybovú aktivitu a stresovú záťaž 
účastníkov vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dosiahnuté 
výsledky porovnávame so slovenskými vysokoškolskými 
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1  STARNUTIE  

Názory na starnutie a starobu publikovali vo svojich 
prácach už najvýznamnejší antickí filozofi v 4. storočí pred 
naším letopočtom. Platón (428 pred Kr. – 347 pred Kr.) 
uvádza, že starnutie je vo svojej kvalite ovplyvňované 
spôsobom života v strednom veku, pričom so starobou 
a starnutím sa lepšie vyrovnajú ľudia, ktorí sa dokážu dobre 
prispôsobiť zmenám a navyše sú dobrej mysle. Platón 
pristupoval k starobe pozitívne, keďže ho viedla k prehĺbeniu 
jeho múdrosti, harmónii, vytrvalosti. Jeho učiteľ, Sokrates 
(469 pred Kr. – 399 pred Kr.), nezanechal písomné dielo, ale 
predĺženia života sa obával, keďže si uvedomoval možnosť 
oslepnutia, ohluchnutia, zabúdania a straty schopnosti učiť 
seba aj iných. Aristoteles (384 pred Kr. – 322 pred Kr.), 
Platónov žiak, považoval starobu za prirodzené ochorenie 
a opačne, ochorenie považoval za predčasnú starobu. 
Zastával názor, že starnutie je spôsobované stratou 
vrodeného ľudského tepla. Rímsky filozof, spisovateľ 
a štátnik Lucius Annaeus Seneca (4 pred Kr. – 65 po Kr.) 
považoval starobu za nevyliečiteľné ochorenie. Rímsky lekár 
Claudius Galénos (129 po Kr. – 199 po Kr.) s gréckym 
pôvodom, ktorý liečil gladiátorov a považuje sa za tvorcu 
systematickej lekárskej vedy, zmenil vnímanie starnutia 
z nevyliečiteľného ochorenia na proces, ktorý prebieha celý 
život. Uvádzal, že starnutie je pre každú osobu špecifické, 
pričom starnúci človek by mal striedmo jesť, vykonávať 
telesné cvičenia, dostatočne spať a starať sa o pravidelnú 
stolicu (Piaček a Kravčík, 1999; Matišáková, 2018). 
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a starnutím sa lepšie vyrovnajú ľudia, ktorí sa dokážu dobre 
prispôsobiť zmenám a navyše sú dobrej mysle. Platón 
pristupoval k starobe pozitívne, keďže ho viedla k prehĺbeniu 
jeho múdrosti, harmónii, vytrvalosti. Jeho učiteľ, Sokrates 
(469 pred Kr. – 399 pred Kr.), nezanechal písomné dielo, ale 
predĺženia života sa obával, keďže si uvedomoval možnosť 
oslepnutia, ohluchnutia, zabúdania a straty schopnosti učiť 
seba aj iných. Aristoteles (384 pred Kr. – 322 pred Kr.), 
Platónov žiak, považoval starobu za prirodzené ochorenie 
a opačne, ochorenie považoval za predčasnú starobu. 
Zastával názor, že starnutie je spôsobované stratou 
vrodeného ľudského tepla. Rímsky filozof, spisovateľ 
a štátnik Lucius Annaeus Seneca (4 pred Kr. – 65 po Kr.) 
považoval starobu za nevyliečiteľné ochorenie. Rímsky lekár 
Claudius Galénos (129 po Kr. – 199 po Kr.) s gréckym 
pôvodom, ktorý liečil gladiátorov a považuje sa za tvorcu 
systematickej lekárskej vedy, zmenil vnímanie starnutia 
z nevyliečiteľného ochorenia na proces, ktorý prebieha celý 
život. Uvádzal, že starnutie je pre každú osobu špecifické, 
pričom starnúci človek by mal striedmo jesť, vykonávať 
telesné cvičenia, dostatočne spať a starať sa o pravidelnú 
stolicu (Piaček a Kravčík, 1999; Matišáková, 2018). 
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Starnutie definujeme ako súhrn variabilných zmien 
v štruktúre a funkciách organizmu, ktoré ovplyvňujú 
schopnosti, zraniteľnosť alebo výkonnosť jedinca. Starnutie 
predstavuje neustály, komplexný a nezvratný proces, ktorý 
prebieha od samotného narodenia, pričom ho môžeme 
charakterizovať nasledujúcimi prejavmi: 

 zmena priebehu biochemických procesov, 
 znížená schopnosť reparačných procesov, 
 znížená schopnosť adaptácie na zmeny v prostredí. 
Zmeny pri starnutí môžu byť ovplyvnené pridruženými 

ochoreniami, prípadne kombináciou viacerých príčin. Jednou 
z mnohých teórií, ktoré vysvetľujú starnutie je aj teória 
voľných radikálov. Pojmy súvisiace s oxidačným stresom 
detailnejšie popisujeme v práci Kimáková a Pavlík (2017). 

Proces starnutia prebieha v biologicko-fyziologickej, 
sociálnej i psychickej oblasti. Ide o pozvoľný dej, postupne 
dochádza k znižovaniu účinnosti fungovania jednotlivých 
orgánov, k hromadeniu rôznych poškodení organizmu. 

Biologické starnutie je sprevádzané zmenami na úrovni 
buniek, molekúl, tkanív, orgánov a systémov. Prejavuje 
sa anatomickými a tiež funkčnými zmenami v organizme, 
znižovaním vnímania prostredníctvom zmyslov. 

Psychické starnutie je charakterizované disproporciou 
medzi myslením a schopnosťou reagovať, zhoršovaním 
pamäte, zmenou osobnostných vlastností, ale aj múdrosťou, 
rozvahou, toleranciou, či vytrvalosťou.  

Sociálne starnutie sa prejavuje zmenou sociálneho 
postavenia, stratou aktivít, sociálnou izoláciou, sociálnymi 
dôsledkami porúch zdravia (Takáč a Ištocyová, 2004; Rácz 
a Chmelárová, 2006; Hegyi a Krajčík, 2010, 2015; Hagovská 
a kol., 2015; Račková, 2016, 2017). 
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Staroba predstavuje obdobie života, ktoré nastáva 
po prekročení produktívneho veku, vzniká ako výsledok 
postupného starnutia a prejavuje sa biologickými, 
psychologickými a sociálnymi zmenami. Označuje sa aj ako 
tzv. starší vek. Pre osoby v starobe je pomerne často 
zaužívané pomenovanie senior alebo zriedkavejší historický 
pojem geront alebo gerón. Gerúzia bola aristokratickým 
poradným orgánom kráľa v starovekom Grécku, pričom ju 
tvorilo 28 gerontov vo veku nad 60 rokov z významných 
rodín s doživotným členstvom. V súvislosti s ľuďmi 
v staršom veku nájdeme v Slovníku slovenského jazyka aj 
ďalšie pomenovania: 

 nestor – najstaršia a najváženejšia osoba v určitej 
oblasti ľudskej činnosti, napríklad Jozef Škultéty 
(1853 – 1948) bol považovaný za nestora slovenskej 
vedy; pomenovanie nestor vzniklo podľa mena 
najstaršieho účastníka trójskej vojny, v eposoch 
a gréckej mytológii uctievaného a múdreho kráľa 
Nestora alebo tiež staroruského kronikára Nestora 
(1056 – 1114), ktorý vo svojom letopise Rozprávanie 
o dávnych časoch uvádza Slovákov ako pôvodných 
Slovanov; 

 staršina – náčelník rodového alebo kmeňového 
spoločenstva; v starších dobách hlava rodiny, rodu; 
tento pojem je použitý aj v hrdinskej básni 
slovenského romantického básnika a evanjelického 
kňaza Sama Chalúpku (1812 – 1883) Mor ho! (1864). 

Staroba môže súvisieť s poklesom výkonnosti v istej 
oblasti, ale v inej rovine môže byť trend aj rastúci a mnohí 
seniori si udržiavajú svoju telesnú a psychickú zdatnosť 
do pomerne vysokého veku.  

 

14 

Starnutie definujeme ako súhrn variabilných zmien 
v štruktúre a funkciách organizmu, ktoré ovplyvňujú 
schopnosti, zraniteľnosť alebo výkonnosť jedinca. Starnutie 
predstavuje neustály, komplexný a nezvratný proces, ktorý 
prebieha od samotného narodenia, pričom ho môžeme 
charakterizovať nasledujúcimi prejavmi: 

 zmena priebehu biochemických procesov, 
 znížená schopnosť reparačných procesov, 
 znížená schopnosť adaptácie na zmeny v prostredí. 
Zmeny pri starnutí môžu byť ovplyvnené pridruženými 

ochoreniami, prípadne kombináciou viacerých príčin. Jednou 
z mnohých teórií, ktoré vysvetľujú starnutie je aj teória 
voľných radikálov. Pojmy súvisiace s oxidačným stresom 
detailnejšie popisujeme v práci Kimáková a Pavlík (2017). 

Proces starnutia prebieha v biologicko-fyziologickej, 
sociálnej i psychickej oblasti. Ide o pozvoľný dej, postupne 
dochádza k znižovaniu účinnosti fungovania jednotlivých 
orgánov, k hromadeniu rôznych poškodení organizmu. 

Biologické starnutie je sprevádzané zmenami na úrovni 
buniek, molekúl, tkanív, orgánov a systémov. Prejavuje 
sa anatomickými a tiež funkčnými zmenami v organizme, 
znižovaním vnímania prostredníctvom zmyslov. 

Psychické starnutie je charakterizované disproporciou 
medzi myslením a schopnosťou reagovať, zhoršovaním 
pamäte, zmenou osobnostných vlastností, ale aj múdrosťou, 
rozvahou, toleranciou, či vytrvalosťou.  

Sociálne starnutie sa prejavuje zmenou sociálneho 
postavenia, stratou aktivít, sociálnou izoláciou, sociálnymi 
dôsledkami porúch zdravia (Takáč a Ištocyová, 2004; Rácz 
a Chmelárová, 2006; Hegyi a Krajčík, 2010, 2015; Hagovská 
a kol., 2015; Račková, 2016, 2017). 

 

15 

Staroba predstavuje obdobie života, ktoré nastáva 
po prekročení produktívneho veku, vzniká ako výsledok 
postupného starnutia a prejavuje sa biologickými, 
psychologickými a sociálnymi zmenami. Označuje sa aj ako 
tzv. starší vek. Pre osoby v starobe je pomerne často 
zaužívané pomenovanie senior alebo zriedkavejší historický 
pojem geront alebo gerón. Gerúzia bola aristokratickým 
poradným orgánom kráľa v starovekom Grécku, pričom ju 
tvorilo 28 gerontov vo veku nad 60 rokov z významných 
rodín s doživotným členstvom. V súvislosti s ľuďmi 
v staršom veku nájdeme v Slovníku slovenského jazyka aj 
ďalšie pomenovania: 

 nestor – najstaršia a najváženejšia osoba v určitej 
oblasti ľudskej činnosti, napríklad Jozef Škultéty 
(1853 – 1948) bol považovaný za nestora slovenskej 
vedy; pomenovanie nestor vzniklo podľa mena 
najstaršieho účastníka trójskej vojny, v eposoch 
a gréckej mytológii uctievaného a múdreho kráľa 
Nestora alebo tiež staroruského kronikára Nestora 
(1056 – 1114), ktorý vo svojom letopise Rozprávanie 
o dávnych časoch uvádza Slovákov ako pôvodných 
Slovanov; 

 staršina – náčelník rodového alebo kmeňového 
spoločenstva; v starších dobách hlava rodiny, rodu; 
tento pojem je použitý aj v hrdinskej básni 
slovenského romantického básnika a evanjelického 
kňaza Sama Chalúpku (1812 – 1883) Mor ho! (1864). 

Staroba môže súvisieť s poklesom výkonnosti v istej 
oblasti, ale v inej rovine môže byť trend aj rastúci a mnohí 
seniori si udržiavajú svoju telesnú a psychickú zdatnosť 
do pomerne vysokého veku.  

 

14 

Starnutie definujeme ako súhrn variabilných zmien 
v štruktúre a funkciách organizmu, ktoré ovplyvňujú 
schopnosti, zraniteľnosť alebo výkonnosť jedinca. Starnutie 
predstavuje neustály, komplexný a nezvratný proces, ktorý 
prebieha od samotného narodenia, pričom ho môžeme 
charakterizovať nasledujúcimi prejavmi: 

 zmena priebehu biochemických procesov, 
 znížená schopnosť reparačných procesov, 
 znížená schopnosť adaptácie na zmeny v prostredí. 
Zmeny pri starnutí môžu byť ovplyvnené pridruženými 

ochoreniami, prípadne kombináciou viacerých príčin. Jednou 
z mnohých teórií, ktoré vysvetľujú starnutie je aj teória 
voľných radikálov. Pojmy súvisiace s oxidačným stresom 
detailnejšie popisujeme v práci Kimáková a Pavlík (2017). 

Proces starnutia prebieha v biologicko-fyziologickej, 
sociálnej i psychickej oblasti. Ide o pozvoľný dej, postupne 
dochádza k znižovaniu účinnosti fungovania jednotlivých 
orgánov, k hromadeniu rôznych poškodení organizmu. 

Biologické starnutie je sprevádzané zmenami na úrovni 
buniek, molekúl, tkanív, orgánov a systémov. Prejavuje 
sa anatomickými a tiež funkčnými zmenami v organizme, 
znižovaním vnímania prostredníctvom zmyslov. 

Psychické starnutie je charakterizované disproporciou 
medzi myslením a schopnosťou reagovať, zhoršovaním 
pamäte, zmenou osobnostných vlastností, ale aj múdrosťou, 
rozvahou, toleranciou, či vytrvalosťou.  

Sociálne starnutie sa prejavuje zmenou sociálneho 
postavenia, stratou aktivít, sociálnou izoláciou, sociálnymi 
dôsledkami porúch zdravia (Takáč a Ištocyová, 2004; Rácz 
a Chmelárová, 2006; Hegyi a Krajčík, 2010, 2015; Hagovská 
a kol., 2015; Račková, 2016, 2017). 

 

15 

Staroba predstavuje obdobie života, ktoré nastáva 
po prekročení produktívneho veku, vzniká ako výsledok 
postupného starnutia a prejavuje sa biologickými, 
psychologickými a sociálnymi zmenami. Označuje sa aj ako 
tzv. starší vek. Pre osoby v starobe je pomerne často 
zaužívané pomenovanie senior alebo zriedkavejší historický 
pojem geront alebo gerón. Gerúzia bola aristokratickým 
poradným orgánom kráľa v starovekom Grécku, pričom ju 
tvorilo 28 gerontov vo veku nad 60 rokov z významných 
rodín s doživotným členstvom. V súvislosti s ľuďmi 
v staršom veku nájdeme v Slovníku slovenského jazyka aj 
ďalšie pomenovania: 

 nestor – najstaršia a najváženejšia osoba v určitej 
oblasti ľudskej činnosti, napríklad Jozef Škultéty 
(1853 – 1948) bol považovaný za nestora slovenskej 
vedy; pomenovanie nestor vzniklo podľa mena 
najstaršieho účastníka trójskej vojny, v eposoch 
a gréckej mytológii uctievaného a múdreho kráľa 
Nestora alebo tiež staroruského kronikára Nestora 
(1056 – 1114), ktorý vo svojom letopise Rozprávanie 
o dávnych časoch uvádza Slovákov ako pôvodných 
Slovanov; 

 staršina – náčelník rodového alebo kmeňového 
spoločenstva; v starších dobách hlava rodiny, rodu; 
tento pojem je použitý aj v hrdinskej básni 
slovenského romantického básnika a evanjelického 
kňaza Sama Chalúpku (1812 – 1883) Mor ho! (1864). 

Staroba môže súvisieť s poklesom výkonnosti v istej 
oblasti, ale v inej rovine môže byť trend aj rastúci a mnohí 
seniori si udržiavajú svoju telesnú a psychickú zdatnosť 
do pomerne vysokého veku.  

 

14 

Starnutie definujeme ako súhrn variabilných zmien 
v štruktúre a funkciách organizmu, ktoré ovplyvňujú 
schopnosti, zraniteľnosť alebo výkonnosť jedinca. Starnutie 
predstavuje neustály, komplexný a nezvratný proces, ktorý 
prebieha od samotného narodenia, pričom ho môžeme 
charakterizovať nasledujúcimi prejavmi: 

 zmena priebehu biochemických procesov, 
 znížená schopnosť reparačných procesov, 
 znížená schopnosť adaptácie na zmeny v prostredí. 
Zmeny pri starnutí môžu byť ovplyvnené pridruženými 

ochoreniami, prípadne kombináciou viacerých príčin. Jednou 
z mnohých teórií, ktoré vysvetľujú starnutie je aj teória 
voľných radikálov. Pojmy súvisiace s oxidačným stresom 
detailnejšie popisujeme v práci Kimáková a Pavlík (2017). 

Proces starnutia prebieha v biologicko-fyziologickej, 
sociálnej i psychickej oblasti. Ide o pozvoľný dej, postupne 
dochádza k znižovaniu účinnosti fungovania jednotlivých 
orgánov, k hromadeniu rôznych poškodení organizmu. 

Biologické starnutie je sprevádzané zmenami na úrovni 
buniek, molekúl, tkanív, orgánov a systémov. Prejavuje 
sa anatomickými a tiež funkčnými zmenami v organizme, 
znižovaním vnímania prostredníctvom zmyslov. 

Psychické starnutie je charakterizované disproporciou 
medzi myslením a schopnosťou reagovať, zhoršovaním 
pamäte, zmenou osobnostných vlastností, ale aj múdrosťou, 
rozvahou, toleranciou, či vytrvalosťou.  

Sociálne starnutie sa prejavuje zmenou sociálneho 
postavenia, stratou aktivít, sociálnou izoláciou, sociálnymi 
dôsledkami porúch zdravia (Takáč a Ištocyová, 2004; Rácz 
a Chmelárová, 2006; Hegyi a Krajčík, 2010, 2015; Hagovská 
a kol., 2015; Račková, 2016, 2017). 

 

15 

Staroba predstavuje obdobie života, ktoré nastáva 
po prekročení produktívneho veku, vzniká ako výsledok 
postupného starnutia a prejavuje sa biologickými, 
psychologickými a sociálnymi zmenami. Označuje sa aj ako 
tzv. starší vek. Pre osoby v starobe je pomerne často 
zaužívané pomenovanie senior alebo zriedkavejší historický 
pojem geront alebo gerón. Gerúzia bola aristokratickým 
poradným orgánom kráľa v starovekom Grécku, pričom ju 
tvorilo 28 gerontov vo veku nad 60 rokov z významných 
rodín s doživotným členstvom. V súvislosti s ľuďmi 
v staršom veku nájdeme v Slovníku slovenského jazyka aj 
ďalšie pomenovania: 

 nestor – najstaršia a najváženejšia osoba v určitej 
oblasti ľudskej činnosti, napríklad Jozef Škultéty 
(1853 – 1948) bol považovaný za nestora slovenskej 
vedy; pomenovanie nestor vzniklo podľa mena 
najstaršieho účastníka trójskej vojny, v eposoch 
a gréckej mytológii uctievaného a múdreho kráľa 
Nestora alebo tiež staroruského kronikára Nestora 
(1056 – 1114), ktorý vo svojom letopise Rozprávanie 
o dávnych časoch uvádza Slovákov ako pôvodných 
Slovanov; 

 staršina – náčelník rodového alebo kmeňového 
spoločenstva; v starších dobách hlava rodiny, rodu; 
tento pojem je použitý aj v hrdinskej básni 
slovenského romantického básnika a evanjelického 
kňaza Sama Chalúpku (1812 – 1883) Mor ho! (1864). 

Staroba môže súvisieť s poklesom výkonnosti v istej 
oblasti, ale v inej rovine môže byť trend aj rastúci a mnohí 
seniori si udržiavajú svoju telesnú a psychickú zdatnosť 
do pomerne vysokého veku.  



 

14 

Starnutie definujeme ako súhrn variabilných zmien 
v štruktúre a funkciách organizmu, ktoré ovplyvňujú 
schopnosti, zraniteľnosť alebo výkonnosť jedinca. Starnutie 
predstavuje neustály, komplexný a nezvratný proces, ktorý 
prebieha od samotného narodenia, pričom ho môžeme 
charakterizovať nasledujúcimi prejavmi: 

 zmena priebehu biochemických procesov, 
 znížená schopnosť reparačných procesov, 
 znížená schopnosť adaptácie na zmeny v prostredí. 
Zmeny pri starnutí môžu byť ovplyvnené pridruženými 

ochoreniami, prípadne kombináciou viacerých príčin. Jednou 
z mnohých teórií, ktoré vysvetľujú starnutie je aj teória 
voľných radikálov. Pojmy súvisiace s oxidačným stresom 
detailnejšie popisujeme v práci Kimáková a Pavlík (2017). 

Proces starnutia prebieha v biologicko-fyziologickej, 
sociálnej i psychickej oblasti. Ide o pozvoľný dej, postupne 
dochádza k znižovaniu účinnosti fungovania jednotlivých 
orgánov, k hromadeniu rôznych poškodení organizmu. 

Biologické starnutie je sprevádzané zmenami na úrovni 
buniek, molekúl, tkanív, orgánov a systémov. Prejavuje 
sa anatomickými a tiež funkčnými zmenami v organizme, 
znižovaním vnímania prostredníctvom zmyslov. 

Psychické starnutie je charakterizované disproporciou 
medzi myslením a schopnosťou reagovať, zhoršovaním 
pamäte, zmenou osobnostných vlastností, ale aj múdrosťou, 
rozvahou, toleranciou, či vytrvalosťou.  

Sociálne starnutie sa prejavuje zmenou sociálneho 
postavenia, stratou aktivít, sociálnou izoláciou, sociálnymi 
dôsledkami porúch zdravia (Takáč a Ištocyová, 2004; Rácz 
a Chmelárová, 2006; Hegyi a Krajčík, 2010, 2015; Hagovská 
a kol., 2015; Račková, 2016, 2017). 

 

15 

Staroba predstavuje obdobie života, ktoré nastáva 
po prekročení produktívneho veku, vzniká ako výsledok 
postupného starnutia a prejavuje sa biologickými, 
psychologickými a sociálnymi zmenami. Označuje sa aj ako 
tzv. starší vek. Pre osoby v starobe je pomerne často 
zaužívané pomenovanie senior alebo zriedkavejší historický 
pojem geront alebo gerón. Gerúzia bola aristokratickým 
poradným orgánom kráľa v starovekom Grécku, pričom ju 
tvorilo 28 gerontov vo veku nad 60 rokov z významných 
rodín s doživotným členstvom. V súvislosti s ľuďmi 
v staršom veku nájdeme v Slovníku slovenského jazyka aj 
ďalšie pomenovania: 

 nestor – najstaršia a najváženejšia osoba v určitej 
oblasti ľudskej činnosti, napríklad Jozef Škultéty 
(1853 – 1948) bol považovaný za nestora slovenskej 
vedy; pomenovanie nestor vzniklo podľa mena 
najstaršieho účastníka trójskej vojny, v eposoch 
a gréckej mytológii uctievaného a múdreho kráľa 
Nestora alebo tiež staroruského kronikára Nestora 
(1056 – 1114), ktorý vo svojom letopise Rozprávanie 
o dávnych časoch uvádza Slovákov ako pôvodných 
Slovanov; 

 staršina – náčelník rodového alebo kmeňového 
spoločenstva; v starších dobách hlava rodiny, rodu; 
tento pojem je použitý aj v hrdinskej básni 
slovenského romantického básnika a evanjelického 
kňaza Sama Chalúpku (1812 – 1883) Mor ho! (1864). 

Staroba môže súvisieť s poklesom výkonnosti v istej 
oblasti, ale v inej rovine môže byť trend aj rastúci a mnohí 
seniori si udržiavajú svoju telesnú a psychickú zdatnosť 
do pomerne vysokého veku.  

 

14 

Starnutie definujeme ako súhrn variabilných zmien 
v štruktúre a funkciách organizmu, ktoré ovplyvňujú 
schopnosti, zraniteľnosť alebo výkonnosť jedinca. Starnutie 
predstavuje neustály, komplexný a nezvratný proces, ktorý 
prebieha od samotného narodenia, pričom ho môžeme 
charakterizovať nasledujúcimi prejavmi: 

 zmena priebehu biochemických procesov, 
 znížená schopnosť reparačných procesov, 
 znížená schopnosť adaptácie na zmeny v prostredí. 
Zmeny pri starnutí môžu byť ovplyvnené pridruženými 

ochoreniami, prípadne kombináciou viacerých príčin. Jednou 
z mnohých teórií, ktoré vysvetľujú starnutie je aj teória 
voľných radikálov. Pojmy súvisiace s oxidačným stresom 
detailnejšie popisujeme v práci Kimáková a Pavlík (2017). 

Proces starnutia prebieha v biologicko-fyziologickej, 
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dochádza k znižovaniu účinnosti fungovania jednotlivých 
orgánov, k hromadeniu rôznych poškodení organizmu. 

Biologické starnutie je sprevádzané zmenami na úrovni 
buniek, molekúl, tkanív, orgánov a systémov. Prejavuje 
sa anatomickými a tiež funkčnými zmenami v organizme, 
znižovaním vnímania prostredníctvom zmyslov. 

Psychické starnutie je charakterizované disproporciou 
medzi myslením a schopnosťou reagovať, zhoršovaním 
pamäte, zmenou osobnostných vlastností, ale aj múdrosťou, 
rozvahou, toleranciou, či vytrvalosťou.  

Sociálne starnutie sa prejavuje zmenou sociálneho 
postavenia, stratou aktivít, sociálnou izoláciou, sociálnymi 
dôsledkami porúch zdravia (Takáč a Ištocyová, 2004; Rácz 
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Vedecká disciplína, ktorá skúma biochemické 
a biologické príčiny a zákonitosti starnutia, staroby a ich 
ochorení sa nazýva gerontológia (gerontos – starý, gerónt – 
starý človek, logos – veda, náuka). Predstavuje široký 
multidisciplinárny medicínsky odbor, ktorý zahŕňa 
biologické, zdravotnícke, psychologické, sociologické, ale 
aj ekonomické aspekty starnutia, staroby a jej súvisiacich 
ochorení. Môžeme rozlišovať niekoľko poddisciplín 
gerontológie, najmä:  

 teoretická gerontológia, 
 sociálna gerontológia, 
 klinická gerontológia (geriatria). 
Teoretická gerontológia skúma všeobecné biologické 

aspekty starnutia, funkčné a morfologické zmeny ľudského 
organizmu, ich príčiny a možnosti ovplyvnenia.  

Sociálna gerontológia sa zaoberá vzájomnými vzťahmi 
medzi človekom v staršom veku a spoločnosťou, jeho 
osobnými a spoločenskými aktivitami. Skúma demografické 
otázky populácie, ekonomickú situáciu starých ľudí, 
ich bývanie, sociálne kontakty, ale aj aktivity a postoje ľudí 
v staršom veku. 

Geriatria (klinická gerontológia) je lekárska veda 
zaoberajúca sa diagnostikou, liečbou, ale aj prevenciou 
ochorení ľudí v staršom veku a ich dôsledkom. Zahŕňa 
komplexnú lekársku starostlivosť v starobe. V geriatrii 
sa uplatňuje aj vedná disciplína gerontopsychiatria, ktorá sa 
venuje diagnostike, prevencii a liečbe neurodegeneratívnych, 
kognitívnych a duševných porúch u ľudí v staršom veku 
(Takáč a Ištocyová, 2004; Rácz a kol., 2006; Hegyi a Krajčík, 
2015; Bernadič, 2015). 
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1.1  Vek a jeho klasifikácia, vybrané ukazovatele 
starnutia 

V priebehu života môžeme rozlišovať vek človeka 
vzhľadom na rôzne charakteristiky a znaky: 

 kalendárny (chronologický) vek je určený dátumom 
narodenia človeka; 

 biologický vek je určený fyzickým stavom a stupňom 
vývoja organizmu človeka, pričom hlavnými 
ukazovateľmi môže byť stav rastu a vývoja jedinca, 
krvný tlak, cholesterol, kapacita pľúc, sila zovretia 
pästí, reakcia na podnety, kvalita sluchu a zraku,   
kvalita reparačných procesov a iné; 

 psychologický vek je daný duševnou pohodou, 
individuálnymi osobnostnými charakteristikami, 
stavom mysle a čulosťou človeka;  

 sociálny vek je determinovaný stupňom zapojenia 
do spoločenského života a do sociálnych vzťahov; 

 funkčný vek je daný kombináciou biologických, 
psychologických a sociálnych charakteristík.  

Svetová zdravotnícka organizácia definuje 7 vekových 
kategórií vzhľadom na kalendárny (chronologický) vek, 
pričom každá kategória (okrem poslednej) obsahuje interval 
v rozsahu 15 rokov:  

 detský vek (0 až 14 rokov), 
 mladý vek (15 až 29 rokov), 
 dospelý vek (30 až 44 rokov), 
 stredný vek (45 až 59 rokov), 
 starší vek, ranná staroba, presénium (60 až 74 rokov), 
 vysoký vek, vlastná staroba, sénium (75 až 89 rokov), 
 dlhovekosť (nad 90 rokov). 
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Medzi základné ukazovatele starnutia môžeme zaradiť: 
 priemerný vek obyvateľov (average age) – 

aritmetický priemer počtu rokov, ktoré prežili 
obyvatelia danej populácie v určitom časovom 
okamihu, 

 mediánový vek obyvateľov (median age) – hodnota 
veku, ktorá delí obyvateľov na dve rovnako početné 
skupiny, teda polovica skupiny má vek rovný najviac 
hodnote mediánu a  polovica má vek rovný aspoň 
hodnote mediánu, 

 stredná (priemerná) dĺžka života pri narodení 
(life expectancy at birth) – priemerný počet rokov, 
o ktorom sa očakáva, že sa ho dožije novorodenec 
za predpokladu, že sa zachová  vekom a pohlavím 
špecifická úroveň mortality aktuálna v čase jeho 
narodenia pre danú krajinu, územie alebo geografickú 
oblasť, 

 očakávaná dĺžka života vo veku 60 rokov 
(life expectancy at age 60) – priemerný počet rokov, 
o ktorom sa očakáva, že sa ho dožije človek vo veku 
60 rokov za predpokladu, že sa zachová vekom 
a pohlavím špecifická úroveň mortality aktuálna 
v jeho šesťdesiatom roku života pre danú krajinu, 
územie alebo geografickú oblasť, 

 index starnutia – počet obyvateľov vo veku 65 a viac 
rokov prerátaný na 100 obyvateľov vo veku od 0 do 14 
rokov, 

 index ekonomického zaťaženia – počet obyvateľov 
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rokov, 
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 index ekonomickej závislosti starých ľudí – počet 
obyvateľov v neproduktívnom veku (od 65 rokov) 
na 100 obyvateľov v produktívnom veku (teda 
15 až 64 rokov). 

Je potrebné si uvedomiť, že stredná dĺžka života 
pri narodení je menšia ako súčet očakávanej dĺžky života 
vo veku 60 rokov a hodnoty 60. Ak sa totiž človek dožije  
šesťdesiatich rokov života, tak je väčšia pravdepodobnosť, že 
jeho očakávaná dĺžka života bude vyššia v porovnaní s jeho 
očakávanou dĺžkou života pri narodení. 

Stredná dĺžka života pri narodení a tiež očakávaná dĺžka 
života vo veku do 60 rokov berie do úvahy len ukazovatele 
mortality, ale neskúma kvalitatívne aspekty životných 
období. Z tohto dôvodu vznikli viaceré iniciatívy pre 
definíciu alternatívnych ukazovateľov starnutia. Za týmto 
účelom môžeme ako jeden z možných spôsobov rozdelenia 
životných období uvažovať:  

 obdobie života bez zdravotného obmedzenia 
v aktivitách a bez chronických ochorení, či úrazov, 

 obdobie života so zdravotným obmedzením 
v aktivitách, ale bez prítomnosti chronických 
ochorení, či úrazov (obdobie života s dobrým 
zdravím), 

 obdobie života so zdravotným obmedzením aktivít 
a prítomnosťou chronických ochorení, či úrazov. 

V súvislosti s takýmto delením môžeme uvažovať navyše 
ukazovatele strednej dĺžky života v dobrom zdraví, 
ktoré nám môžu poskytovať kvalitnejšie informácie o tom, 
či sa s predlžujúcou strednou dĺžkou života predlžuje 
aj obdobie prežité bez zdravotného obmedzenia v aktivitách 
alebo bez chronických ochorení, či zranení (v dobrom 
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zdraví). Môžeme teda uvažovať aj ďalšie dôležité 
ukazovatele starnutia, medzi ktoré patria napríklad: 

 zdravé roky života pri narodení (disability-free life 
expectancy at birth, healthy life years at birth alebo 
Sullivan’s index) – priemerný počet rokov, o ktorom 
sa očakáva, že sa dožije novorodenec v plnom zdraví 
s ohľadom na roky života s absenciou zdravotného 
obmedzenia aktivít, chronických ochorení alebo 
zranení. 

 stredná (priemerná) dĺžka života v (dobrom) zdraví 
pri narodení (healthy life expectancy at birth) – 
priemerný počet rokov, o ktorom sa očakáva, 
že prežije novorodenec v plnom a dobrom zdraví 
bez chronických ochorení alebo zranení (Fuchs a kol., 
2013; WHO, 2020a). 

Takéto ukazovatele už nehodnotia obdobie života len 
z kvantitatívneho pohľadu, ale zohľadňujú aj kvalitatívne 
aspekty života. V niektorých štúdiách sa pojmy priemernej 
dĺžky života v zdraví a zdravých rokov života pri narodení 
používajú ako synonymá. 

Z hľadiska uvedených definícií sa očakáva platnosť 
nasledujúcich vzťahov: 

 
stredná dĺžka života pri narodení 

 

je väčšia ako 
 

stredná dĺžka života v dobrom zdraví pri narodení 
 

a tá je väčšia ako 
 

zdravé roky života pri narodení. 
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Priebežný rast ukazovateľa zdravých rokov života 
pri narodení a strednej dĺžky života v dobrom zdraví 
pri narodení nemusí nutne znamenať pokles počtu rokov 
so zdravotným obmedzením v aktivitách alebo pokles počtu 
rokov bez prítomnosti chronických ochorení, či úrazov. 
Nárast týchto ukazovateľov môže prirodzene súvisieť tiež 
s priebežným zvyšovaním strednej dĺžky života pri narodení, 
ktorá súvisí so zníženou úmrtnosťou. Z týchto dôvodov 
je potrebné pri posudzovaní ukazovateľov zdravých rokov 
života pri narodení alebo strednej dĺžky života v dobrom 
zdraví pri narodení a ich nárastu za určité časové obdobie 
brať do úvahy aj nárast strednej dĺžky života pri narodení 
za to isté obdobie.  

Ak bude platiť, že nárast zdravých rokov života 
pri narodení alebo strednej dĺžky života v dobrom zdraví 
pri narodení za určité obdobie bude menší alebo rovný ako 
nárast strednej dĺžky života pri narodení za to isté 
obdobie, pravdepodobným dôvodom nárastu ukazovateľov 
strednej dĺžky života v dobrom zdraví alebo zdravých rokov 
života pri narodení je nižšia úroveň mortality. 

Naopak, ak nárast zdravých rokov života pri narodení 
alebo strednej dĺžky života v dobrom zdraví pri narodení 
za určité obdobie bude väčší ako nárast strednej dĺžky 
života pri narodení za to isté obdobie, pravdepodobným 
dôvodom nárastu ukazovateľov strednej dĺžky života 
v dobrom zdraví alebo zdravých rokov života pri narodení 
je tiež klesajúci počet rokov prežitých s chronickými 
ochoreniami, úrazmi alebo so zdravotnými obmedzeniami 
v aktivitách denného života.  
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s priebežným zvyšovaním strednej dĺžky života pri narodení, 
ktorá súvisí so zníženou úmrtnosťou. Z týchto dôvodov 
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zdraví). Môžeme teda uvažovať aj ďalšie dôležité 
ukazovatele starnutia, medzi ktoré patria napríklad: 

 zdravé roky života pri narodení (disability-free life 
expectancy at birth, healthy life years at birth alebo 
Sullivan’s index) – priemerný počet rokov, o ktorom 
sa očakáva, že sa dožije novorodenec v plnom zdraví 
s ohľadom na roky života s absenciou zdravotného 
obmedzenia aktivít, chronických ochorení alebo 
zranení. 

 stredná (priemerná) dĺžka života v (dobrom) zdraví 
pri narodení (healthy life expectancy at birth) – 
priemerný počet rokov, o ktorom sa očakáva, 
že prežije novorodenec v plnom a dobrom zdraví 
bez chronických ochorení alebo zranení (Fuchs a kol., 
2013; WHO, 2020a). 

Takéto ukazovatele už nehodnotia obdobie života len 
z kvantitatívneho pohľadu, ale zohľadňujú aj kvalitatívne 
aspekty života. V niektorých štúdiách sa pojmy priemernej 
dĺžky života v zdraví a zdravých rokov života pri narodení 
používajú ako synonymá. 

Z hľadiska uvedených definícií sa očakáva platnosť 
nasledujúcich vzťahov: 

 
stredná dĺžka života pri narodení 

 

je väčšia ako 
 

stredná dĺžka života v dobrom zdraví pri narodení 
 

a tá je väčšia ako 
 

zdravé roky života pri narodení. 
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1.2  Základné demografické údaje o starnutí 

1.2.1  Globálny pohľad 
Ľudia na celom svete dnes žijú dlhšie v porovnaní 

s minulosťou. Stredná dĺžka života pri narodení v roku 2019 
bola 73,4 roka, to znamená, že môžeme očakávať, že súčasní 
novorodenci budú pravdepodobne žiť viac ako 70 rokov. 
Očakáva sa, že do konca roka 2050 sa počet ľudí starších ako 
60 rokov v porovnaní s rokom 2019 na svete zdvojnásobí 
(tabuľka 1). 

  
Tabuľka 1.  Počet a podiel ľudí nad 60 rokov vo svete  
(upravené podľa OSN, 2019; WHO, 2021) 

Rok  
Počet ľudí na 
svete 

Počet ľudí  
nad 60 rokov 

Podiel ľudí 
nad 60 rokov  

2019    7,7 bilióna 1,0 bilióna 13,0 % 
2030 (odhad)   8,5 bilióna 1,4 bilióna 16,5 % 
2050 (odhad)   9,7 bilióna 2,0 bilióna 20,6 % 

 
V roku 2020, počet ľudí starších ako 60 rokov prvýkrát 

v histórii prevýšil v absolútnej hodnote celkový počet detí do 
5 rokov. Do roku 2050 sa očakáva pokračujúci trend, a teda 
na svete by malo dvakrát viac ľudí starších ako 60 rokov 
v porovnaní s deťmi mladšími ako 5 rokov. Navyše, do roku 
2050 by mal celkový počet ľudí starších ako 60 rokov 
prevýšiť aj celkový počet adolescentov a mladých ľudí 
vo veku od 15 do 24 rokov. 
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Obrázok 1.  Podiel ľudí starších ako 60 rokov v jednotlivých 
častiach sveta v roku 2019 (vlastný obrázok podľa Eurostat, 2021) 
 

V roku 2019 tvorili ľudia nad 60 rokov na celom svete 
13 % svetovej populácie. V roku 2019 žilo vo východnej 
a v juhovýchodnej Ázii 37 % ľudí starších ako 60 rokov, 
v Európe a Severnej Amerike bol ich podiel 26 %, v strednej 
a južnej Ázii 18 %, v Latinskej Amerike a v Karibiku 8 %, 
v subsaharskej Afrike 5 %, v severnej a západnej Afrike 4 % 
a v Oceánii 0,7 % (obrázok 1).  

Počet ľudí starších ako 60 rokov by sa mal do roku 2050 
rapídne zvýšiť najmä v rozvojových krajinách. V porovnaní 
s rokom 2017 sa ich počet v rozvojových krajinách má 
zdvojnásobiť, kým v rozvinutých krajinách sa v rovnakom 
časovom období očakáva nárast približne o 40 %. Počet 
starších ľudí najrýchlejšie rastie v Afrike, následne 
v Latinskej Amerike, Karibiku a Ázii. Ak sa tieto prognózy 
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potvrdia, tak takmer 80 % starších ľudí nad 60 rokov bude 
v roku 2050 žiť v rozvojových krajinách. Aj tempo starnutia 
populácie sa zrýchľuje. Dnešné rozvojové krajiny sa musia 
oveľa viac prispôsobiť rýchlo starnúcemu obyvateľstvu 
v porovnaní s mnohými rozvinutými krajinami. Táto 
skutočnosť platí aj napriek tomu, že majú menšie zdroje pre 
zdravotné a sociálne zabezpečenie svojich obyvateľov. 

Vo väčšine krajín sveta bude podiel starších ľudí ako 
60 rokov v populácii rásť. V roku 2017 bol jeden z ôsmich 
ľudí na svete starší ako 60 rokov. V roku 2030 sa očakáva, že 
starší ako 60 rokov bude každý šiesty obyvateľ sveta, pričom 
v roku 2050 sa predpokladá, že starší ako 60 rokov bude 
každý piaty obyvateľ sveta. 

Stredná dĺžka života svetovej populácie pri narodení 
sa zvýšila v období od roku 2000 do roku 2019 zo 66,8 rokov 
na 73,4 roka, teda približne o 6,5 roka. Ženy majú tendenciu 
žiť dlhšie ako muži. Stredná dĺžka života svetovej populácie 
žien pri narodení bola v roku 2019 na úrovni 75,9 rokov, 
u mužov 70,8 rokov. V roku 2017, 54 % svetovej populácie 
nad 60 rokov predstavovali ženy. Ak uvažujeme ľudí nad 
80 rokov života, tak ženy predstavujú 61 % populácie 
(WHO, 2021). 

Na základe regiónov sveta bola v roku 2019 najvyššia 
stredná dĺžka života pri  narodení v Európe (78,2 rokov), 
v západnom Tichomorí (77,7 rokov), ale tiež v Amerike 
(77,2 rokov). Do oblasti západného Tichomoria bola 
zaradená východná Ázia, Austrália, Nový Zéland, Oceánia, 
ale aj niektoré krajiny juhovýchodnej Ázie (Laos, Vietnam, 
Kambodža).  Najnižšia stredná dĺžka života pri  narodení 
bola v rovnakom období vo východnom Stredomorí 
(69,7 rokov) a v Afrike (64,5 rokov). Ak by sme uvažovali 
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strednú dĺžku života pri narodení v roku 2019 podľa regiónov 
sveta, tak u žien a mužov platí rovnaké poradie, ktoré bolo 
vytvorené sumárne (tabuľka 2). Navyše v každom z regiónov 
platí, že stredná dĺžka života žien pri narodení je vyššia ako 
stredná dĺžka života pri narodení mužov. Najväčší absolútny 
rozdiel v strednej dĺžke života žien a mužov pri narodení 
podľa regiónov sveta je v Európe (6,2 rokov) a Západnom 
Tichomorí (6 rokov). Najmenší absolútny rozdiel v strednej 
dĺžke života žien a mužov pri narodení je podľa regiónov 
sveta vo východnom Stredomorí (3 roky) a juhovýchodnej 
Ázii (3,2 rokov).  

 
Tabuľka 2.  Stredná dĺžka života pri narodení v roku 2019  
podľa regiónov sveta usporiadaná zostupne (podľa WHO, 2021) 

 
Región 

 
Spolu 

 
Ženy 

 
Muži 

 (v rokoch) 
Európa 78,2 81,3 75,1 
Západné Tichomorie 77,7 80,8 74,8 
Amerika  77,2 79,8 74,5 
Juhovýchodná Ázia 71,4 73,1 69,9 
Východné Stredomorie 69,7 71,3 68,3 
Afrika 64,5 66,5 62,4 
Svet 73,4 75,9 70,8 

 
Najmenšiu strednú dĺžku života pri narodení podľa krajín 

sveta malo v roku 2019 africké Lesotho (50,75 rokov), 
Stredoafrická republika (53,1 rokov) a Somálsko (56,47 
rokov). Do štatistík sa rátali len krajiny, ktorých populácia 
mala viac ako 90 tisíc obyvateľov v roku 2019 (tabuľka 3). 
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1.2.2  Európsky pohľad 
Počet obyvateľov v Európe vo všeobecnosti klesá. Kým 

v roku 2018 tvorili obyvatelia Európskej únie 6,9 % svetovej 
populácie, predpokladá sa, že do roku 2070 tento podiel 
klesne na 4 %. Pokles pôrodnosti v Európskej únii spôsobuje 
starnutie obyvateľstva, ovplyvňuje vekové zloženie skupín 
a obrátenie tvaru populačnej (demografickej) pyramídy, 
ktorá vyjadruje percentuálne podiely jednotlivých vekových 
kategórií (používa sa rozsah jedného, piatich či desiatich 
rokov v rámci intervalov vekových kategórií). 

Populačná pyramída a percentuálne podiely jednotlivých 
vekových skupín (delených po 5 rokoch) celej populácie 27 
krajín Európskej únie v rokoch 2019 až 2050 sú znázornené 
na obrázku 2. 
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Dve najvyššie pásma grafu ukazujú, že najrýchlejšie 
pribúdajúcou skupinou budú seniori nad 80 rokov, 
čo môžeme označiť ako tzv. fenomén dvojitého starnutia. 
Predpokladá sa pokles počtu obyvateľov v produktívnom 
veku a nárast počtu obyvateľov nad 65 rokov. V roku 2019 
malo 19 % obyvateľov Európskej únie 65 rokov a viac.  

Populačnú pyramídu a percentuálny podiel ľudí 
v príslušných skupinách veku (delených po jednom roku 
života) v 27 krajinách Európskej únie v rokoch 2019 až 2100 
znázorňuje obrázok 3. Aj v tomto zobrazení sa potvrdzuje 
fenomén dvojitého starnutia. Sivé prerušované čiary v grafe 
oddeľujú tri skupiny obyvateľov:  

 deti vo veku od 0 – 14 rokov (dolné pásmo), 
 populácia v produktívnom veku od 15 do 64 rokov 

(stredné pásmo), 
 starší ľudia nad 65 rokov (horné pásmo). 
Aj táto podoba populačnej pyramídy so zjemnením 

vekových kategórií poukazuje na výraznú zmenu tvaru 
a prevrátenie tejto pyramídy z dôvodu dvojitého starnutia. 

Stredná dĺžka života pri narodení sa v Európe v roku 2019 
pohybovala na úrovni 78,2 rokov, z toho 81,3 rokov u žien 
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1.2.3  Národný pohľad 
V roku 2018 tvorili obyvatelia Slovenska nad 65 rokov 

16 % z celkového počtu približne 5,5 milióna obyvateľov. 
Podiel ľudí starších ako 65 rokov tak prvýkrát v histórii 
prevýšil podiel slovenských detí do 14 rokov (15,7 %). Index 
starnutia teda prvýkrát presiahol hodnotu 100, to znamená, 
že na 100 slovenských detí do 14 rokov žilo na Slovensku 
viac ako 100 ľudí starších ako 65 rokov. V absolútnych 
hodnotách žilo v roku 2018 na Slovensku 858 tisíc detí 
do 14 rokov a 874 tisíc ľudí nad 65 rokov.  

V roku 2018 tvorili ľudia v produktívnom veku od 15 
do 64 rokov 68 % obyvateľstva Slovenskej republiky, čo 
je pokles o 4 % za posledných desať rokov. Príčinami tohto 
poklesu môže byť zníženie pôrodnosti a prechod silnej 
povojnovej vlny novorodencov do neproduktívneho veku.  

Tiež rastie priemerný vek obyvateľov, pričom priemerný 
vek mužov v roku 2018 bol približne 39 rokov (nárast 
o približne 2,5 roka za posledných desať rokov) a priemerný 
vek žien v roku 2018 bol približne 42 rokov (nárast 
o približne 2 roky za posledných desať rokov). Mediánový 
vek obyvateľov bol v roku 2018 na úrovni 40,6 rokov. 
V porovnaní  s rokom 2009 táto hodnota vzrástla o 4 roky, 
a teda už viac ako polovica obyvateľov na Slovensku  mala 
v roku 2018 viac ako 40 rokov.  

Dôležitým ukazovateľom je aj index starnutia. V roku 
2009 zodpovedalo na 100 detí vo veku 0 až 14 rokov iba 80 
ľudí od 65 rokov, ale v roku 2018 sa už táto hodnota zvýšila 
na 102 ľudí (Štatistický úrad SR, 2020). 

Priemerná dĺžka života pri narodení na Slovensku v roku 
2019 bola 78,2 roka, u mužov 74,8 roka a u žien 81,4 roka. 
Oproti roku 2000 sme zaznamenali nárast o 4,9 roka, 
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u mužov o 5,6 roka a u žien o 4 roky. Priemerný počet rokov 
života bez zdravotného obmedzovania v aktivitách dosiahol 
56,6 rokov u žien a 55,5 rokov u mužov (tabuľka 5). 

 
Tabuľka 5.  Rôzne formy strednej dĺžky života  
na Slovensku v roku 2019 (podľa Eurostat, 2021; WHO, 2021) 

 
Ukazovateľ 

 
Spolu 

 
Ženy 

 
Muži 

 (v rokoch) 
 
Stredná dĺžka života na Slovensku 

 
78,2 

 
81,4 

 
74,8 

 
Stredná dĺžka života v zdraví  
(bez chronických ochorení, úrazov) 
na Slovensku 

 
 
 
68,5 

 
 
 
70,8 

 
 
 
66,2 

 
Zdravé roky života  
(bez dlhodobého obmedzenia  
v aktivitách) na Slovensku 

 
 
 
56,1 

 
 
 
56,6 

 
 
 
55,5 

 
 
Populačnú pyramídu a percentuálny podiel ľudí 

v príslušných vekových kategóriách (delených v rozsahu 
desiatich rokov) na Slovensku v rokoch 2019 až 2070 
znázorňuje obrázok 6. Môžeme pozorovať podobný fenomén 
dvojitého starnutia (značný nárast obyvateľov nad 80 rokov), 
aký sme prezentovali aj v prípade európskej populačnej 
pyramídy. 
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Obrázok 6.  Populačná pyramída a percentuálny podiel vekových 
skupín v desaťročných intervaloch na Slovensku v rokoch 2019 
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2  BIOLOGICKÉ  STARNUTIE 

V tejto kapitole popíšeme biologické zmeny na úrovni 
buniek, molekúl, tkanív, orgánov a jednotlivých systémov 
organizmu, ktoré nastávajú pri starnutí. Zmeny, ktoré súvisia 
so zvyšujúcim sa vekom, označujeme aj slovným spojením 
involučné zmeny. V záverečnej časti tejto kapitoly sa 
budeme venovať aj najčastejším ochoreniam, ktoré sú 
spojené so starším vekom. V oblasti biologického starnutia 
a s ním súvisiacimi ochoreniami boli v poslednej dobe 
publikované viaceré odborné publikácie, z ktorých 
uvádzame napríklad práce Takáča a Ištocyovej (2004), Rácza 
a Chmelárovej (2008), Németha a kol. (2009), Nemčekovej 
(2010), Hegyiho a Krajčíka (2015), Kaeberlein a kol. (2016), 
Fillit a kol. (2016), Halter a kol. (2017), Bowker a kol. 
(2018), Bolekovej a kol. (2020), či Hantke a kol. (2020). 

2.1  Involučné zmeny v kardiovaskulárnej sústave 

So starnutím nastáva viacero štrukturálnych a funkčných 
zmien kardiovaskulárneho systému a každá z nich môže mať 
významné dôsledky v podobe kardiovaskulárnych ochorení. 
V úvode si pripomenieme niektoré základné pojmy, ktoré 
budeme v ďalšej časti využívať: 

 systolický výdaj (pulzový objem, systolický objem, 
vývrhový objem, stroke volume) je množstvo krvi, 
ktoré vypudí ľavá komora do aorty alebo pravá 
komora do pľúcnice (v normálnom stave približne 60 
až 70 mililitrov krvi); systolický výdaj determinujú 
predťaženie, doťaženie a kontraktilita;  

 predťaženie (preload) predstavuje napätie, ktoré 
pôsobí na steny komory na konci diastoly;  
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2.1  Involučné zmeny v kardiovaskulárnej sústave 

So starnutím nastáva viacero štrukturálnych a funkčných 
zmien kardiovaskulárneho systému a každá z nich môže mať 
významné dôsledky v podobe kardiovaskulárnych ochorení. 
V úvode si pripomenieme niektoré základné pojmy, ktoré 
budeme v ďalšej časti využívať: 

 systolický výdaj (pulzový objem, systolický objem, 
vývrhový objem, stroke volume) je množstvo krvi, 
ktoré vypudí ľavá komora do aorty alebo pravá 
komora do pľúcnice (v normálnom stave približne 60 
až 70 mililitrov krvi); systolický výdaj determinujú 
predťaženie, doťaženie a kontraktilita;  

 predťaženie (preload) predstavuje napätie, ktoré 
pôsobí na steny komory na konci diastoly;  
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2  BIOLOGICKÉ  STARNUTIE 

V tejto kapitole popíšeme biologické zmeny na úrovni 
buniek, molekúl, tkanív, orgánov a jednotlivých systémov 
organizmu, ktoré nastávajú pri starnutí. Zmeny, ktoré súvisia 
so zvyšujúcim sa vekom, označujeme aj slovným spojením 
involučné zmeny. V záverečnej časti tejto kapitoly sa 
budeme venovať aj najčastejším ochoreniam, ktoré sú 
spojené so starším vekom. V oblasti biologického starnutia 
a s ním súvisiacimi ochoreniami boli v poslednej dobe 
publikované viaceré odborné publikácie, z ktorých 
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 doťaženie (afterload) predstavuje napätie, ktoré 
pôsobí na steny komory počas systoly; je to odpor 
kladený krvi pri ejekcii systolického výdaja; 

 kontraktilita (inotropia, contractility) predstavuje 
silu a rýchlosť kontrakcií srdcového svalu; množstvo 
práce, ktoré vykoná srdce pri určitej záťaži; 

 ejekčná frakcia (ejection fraction) je percentuálna 
hodnota podielu objemu krvi vytlačeného z ľavej 
komory pri každom sťahu srdca a množstva krvi 
v ľavej komore pred stiahnutím; zdravé srdce vytlačí 
pri každom sťahu viac ako 55 % krvi; 

 srdcový výdaj (cardiac output) je množstvo krvi 
prečerpanej ľavou komorou do aorty alebo pravou 
komorou do pľúcnice za jednotku času (normálny 
srdcový výdaj je 5 litrov za minútu až 5,6 litrov 
za minútu), vypočíta sa ako súčin srdcovej frekvencie 
a systolického výdaja; 

 maximálna spotreba kyslíka (maximal oxygen 
uptake) je maximálne množstvo kyslíka v mililitroch 
alebo v litroch na kilogram telesnej hmotnosti 
za minútu, ktoré je organizmus schopný využiť počas 
pohybovej aktivity; vypočíta sa ako súčin srdcového 
výdaja a rozdielu množstva kyslíka v tepnách a žilách; 

 srdcová rezerva (cardiac reserve) je maximálny 
percentuálny podiel zvýšenia normálneho srdcového 
výdaja; vypočíta sa ako percentuálny podiel rozdielu 
maximálneho a normálneho srdcového výdaja 
vzhľadom na normálny srdcový výdaj; počas cvičenia 
sa môže u zdravého človeka zvýšiť srdcový výdaj 
z 5 litrov za minútu až na 25 litrov za minútu, teda 
srdcová rezerva môže byť (25 – 5)/5.100 = 400 %; 
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 saturácia krvi kyslíkom (blood oxygen saturation 
levels) predstavuje podiel hemoglobínu saturovaného 
kyslíkom a celkového množstva hemoglobínu 
v arteriálnej krvi; meria sa pulzným oxymetrom, ktorý 
využíva presvietenie kože. 

Z hľadiska štrukturálnych zmien kardiovaskulárneho 
systému dochádza pri starnutí k významnému zvýšeniu 
hrúbky srdcového svalu (hypertrofii) v dôsledku zväčšenia 
veľkosti buniek srdcovej svaloviny,  kardiomyocytov. Srdce 
navyše mení svoj celkový tvar z eliptického na sféroidný 
s asymetrickým zväčšením medzikomorovej priehradky 
na úkor voľnej steny komory. Zmeny hrúbky a tvaru týchto 
štruktúr majú dôležitý vplyv na namáhanie srdcových stien 
a tiež na celkovú kontraktilnú účinnosť. 

Prvotné zmeny srdca zahŕňajú zmeny v diastolickej 
funkcii, čiže vo funkcii plnenia komôr. Komory sa vplyvom 
hypertenzie alebo ischemickej choroby stávajú fibrotickými, 
čo zhoršuje ich plnenie. V úvode je táto zmena reverzibilná, 
postupne sa fixuje a plnenie komôr je závislé od funkcie 
predsiení, predsieňového príspevku v diastolickej fáze 
srdcového cyklu. Predsiene môžu tiež postupne prechádzať 
fibrotickými zmenami, ktoré sa môžu podieľať na fibrilácii 
predsiení. Predsieňový príspevok sa stráca a môže dojsť 
k zhoršeniu stavu pacienta. V geriatrickej populácii 
sa môžeme stretávať s diastolickým srdcovým zlyhaním 
pri zachovanej ejekčnej frakcii. Prvotné diastolické zmeny 
sú postupne nasledované porušenou systolickou funkciou 
komôr a remodelizáciou.   

Napriek množstvu zmien súvisiacich so starnutím, ktoré 
môžu obmedziť funkčnú kapacitu človeka a podporiť 
stuhnutie ciev, celková pokojová systolická funkcia 
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 saturácia krvi kyslíkom (blood oxygen saturation 
levels) predstavuje podiel hemoglobínu saturovaného 
kyslíkom a celkového množstva hemoglobínu 
v arteriálnej krvi; meria sa pulzným oxymetrom, ktorý 
využíva presvietenie kože. 
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štruktúr majú dôležitý vplyv na namáhanie srdcových stien 
a tiež na celkovú kontraktilnú účinnosť. 

Prvotné zmeny srdca zahŕňajú zmeny v diastolickej 
funkcii, čiže vo funkcii plnenia komôr. Komory sa vplyvom 
hypertenzie alebo ischemickej choroby stávajú fibrotickými, 
čo zhoršuje ich plnenie. V úvode je táto zmena reverzibilná, 
postupne sa fixuje a plnenie komôr je závislé od funkcie 
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srdcového cyklu. Predsiene môžu tiež postupne prechádzať 
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predsiení. Predsieňový príspevok sa stráca a môže dojsť 
k zhoršeniu stavu pacienta. V geriatrickej populácii 
sa môžeme stretávať s diastolickým srdcovým zlyhaním 
pri zachovanej ejekčnej frakcii. Prvotné diastolické zmeny 
sú postupne nasledované porušenou systolickou funkciou 
komôr a remodelizáciou.   

Napriek množstvu zmien súvisiacich so starnutím, ktoré 
môžu obmedziť funkčnú kapacitu človeka a podporiť 
stuhnutie ciev, celková pokojová systolická funkcia 
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srdcového svalu sa pri zdravom starnutí nemení. 
To neznamená, že nedochádza k žiadnym zmenám 
v zložkách srdcovej systoly. V skutočnosti dochádza 
k znižovaniu rýchlosti prietoku krvi a k rôznym srdcovým 
interakciám s cievnym systémom. Kombinované účinky 
týchto jednotlivých zmien sa navzájom vyvážia a pokojová 
systolická funkcia môže ostať nezmenená (Cheitlin, 2003; 
Strait a Lakatta, 2012; Fajemiroye a kol., 2018). 

Vplyv starnutia na srdcovú systolu je najviac evidentný 
pri pohybovej aktivite. Maximálna spotreba kyslíka začína 
klesať vo veku 20 až 30 rokov a každých 10 rokov klesne 
približne o 10 %. Maximálna spotreba kyslíka tak klesne 
v období medzi dvadsiatym a osemdesiatym rokom života 
priemerne o 50 %, čo môže byť spôsobené zmenou 
srdcového výdaja, zmenou množstva kyslíka v tepnách 
a žilách, alebo oboma faktormi súčasne. Srdcový výdaj klesá 
v rovnakom období o 25 %, a teda zo spôsobu výpočtu 
srdcového výdaja dostávame, že sa zmení systolický výdaj 
alebo frekvencii srdca. Keďže sa predpokladá, že systolický 
výdaj sa udržiava počas celého života rovnaký, veľká časť 
poklesu srdcového výdaja pravdepodobne súvisí 
so zhoršenou akceleráciou srdcovej frekvencie alebo 
maximálnou srdcovou frekvenciou. Zvyšných 25 % poklesu 
maximálnej spotreby kyslíka spôsobuje zmena rozdielu 
v množstve kyslíka v tepnách a žilách, ktorá odráža zmeny 
v účinnosti a rovnováhe extrakcie kyslíka. Tieto zmeny 
sú determinované svalovou hmotou, mitochondriálnou 
účinnosťou, schopnosťou prerozdeliť prietok krvi 
do pracujúcich svalov a podobne (tabuľka 6).  

Pokles srdcovej rezervy je pri starnutí výsledkom 
viacerých faktorov vrátane zvýšeného vaskulárneho 
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doťaženia, nesúladu arteriálno-komorového predťaženia, 
zníženej vnútornej kontraktility srdcového svalu, či fyzickej 
kondicionácie. 

 
Tabuľka 6.  Zmeny kardiovaskulárneho systému vzhľadom  
na pohybovú aktivitu a cvičenie medzi zdravými ľuďmi  
vo veku 80 rokov v porovnaní s vekom 20 rokov  
(upravené podľa Strait a Lakatta, 2012) 

Ukazovateľ  
Porovnanie  
vo veku 20 a 80 rokov 

Frekvencia srdca pokles o 25 % 
Systolický výdaj  žiadna zmena 
Objem krvi v komore na konci diastoly pokles o 30 % 
Objem krvi v komore na konci systoly nárast o 275 % 
Kontraktilita ľavej komory pokles o 60 % 
Ejekčná frakcia pokles o 15 % 
Spotreba kyslíka pokles o 50 % 
Rozdiel medzi množstvom kyslíka 
v tepnách a žilách pokles o 25 % 

 
Napriek možnému zachovaniu pokojovej systolickej 

funkcie nastáva v priebehu starnutia niekoľko zmien 
v diastolickej fáze srdcového cyklu. Normálnu diastolu je 
možné rozdeliť na dve fázy, pasívnu (na elektrokardiograme 
predstavuje časť medzi T vlnou a P vlnou) a aktívnu 
(vyvolanú predsieňovou kontrakciou). Srdce sa napĺňa krvou 
pomalšie u ľudí v staršom veku v porovnaní s mladšími, čo 
vedie k nižšiemu podielu celkového diastolického naplnenia 
počas pasívnej diastolickej fázy, hlavne z dôvodu predĺženia 
doby izovolumickej relaxácie (fázy relaxácie komôr 
s konštantným, izovolumickým, objemom krvi v komorách). 
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Pokles srdcovej rezervy je pri starnutí výsledkom 
viacerých faktorov vrátane zvýšeného vaskulárneho 
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doťaženia, nesúladu arteriálno-komorového predťaženia, 
zníženej vnútornej kontraktility srdcového svalu, či fyzickej 
kondicionácie. 

 
Tabuľka 6.  Zmeny kardiovaskulárneho systému vzhľadom  
na pohybovú aktivitu a cvičenie medzi zdravými ľuďmi  
vo veku 80 rokov v porovnaní s vekom 20 rokov  
(upravené podľa Strait a Lakatta, 2012) 

Ukazovateľ  
Porovnanie  
vo veku 20 a 80 rokov 

Frekvencia srdca pokles o 25 % 
Systolický výdaj  žiadna zmena 
Objem krvi v komore na konci diastoly pokles o 30 % 
Objem krvi v komore na konci systoly nárast o 275 % 
Kontraktilita ľavej komory pokles o 60 % 
Ejekčná frakcia pokles o 15 % 
Spotreba kyslíka pokles o 50 % 
Rozdiel medzi množstvom kyslíka 
v tepnách a žilách pokles o 25 % 

 
Napriek možnému zachovaniu pokojovej systolickej 

funkcie nastáva v priebehu starnutia niekoľko zmien 
v diastolickej fáze srdcového cyklu. Normálnu diastolu je 
možné rozdeliť na dve fázy, pasívnu (na elektrokardiograme 
predstavuje časť medzi T vlnou a P vlnou) a aktívnu 
(vyvolanú predsieňovou kontrakciou). Srdce sa napĺňa krvou 
pomalšie u ľudí v staršom veku v porovnaní s mladšími, čo 
vedie k nižšiemu podielu celkového diastolického naplnenia 
počas pasívnej diastolickej fázy, hlavne z dôvodu predĺženia 
doby izovolumickej relaxácie (fázy relaxácie komôr 
s konštantným, izovolumickým, objemom krvi v komorách). 
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srdcového svalu sa pri zdravom starnutí nemení. 
To neznamená, že nedochádza k žiadnym zmenám 
v zložkách srdcovej systoly. V skutočnosti dochádza 
k znižovaniu rýchlosti prietoku krvi a k rôznym srdcovým 
interakciám s cievnym systémom. Kombinované účinky 
týchto jednotlivých zmien sa navzájom vyvážia a pokojová 
systolická funkcia môže ostať nezmenená (Cheitlin, 2003; 
Strait a Lakatta, 2012; Fajemiroye a kol., 2018). 

Vplyv starnutia na srdcovú systolu je najviac evidentný 
pri pohybovej aktivite. Maximálna spotreba kyslíka začína 
klesať vo veku 20 až 30 rokov a každých 10 rokov klesne 
približne o 10 %. Maximálna spotreba kyslíka tak klesne 
v období medzi dvadsiatym a osemdesiatym rokom života 
priemerne o 50 %, čo môže byť spôsobené zmenou 
srdcového výdaja, zmenou množstva kyslíka v tepnách 
a žilách, alebo oboma faktormi súčasne. Srdcový výdaj klesá 
v rovnakom období o 25 %, a teda zo spôsobu výpočtu 
srdcového výdaja dostávame, že sa zmení systolický výdaj 
alebo frekvencii srdca. Keďže sa predpokladá, že systolický 
výdaj sa udržiava počas celého života rovnaký, veľká časť 
poklesu srdcového výdaja pravdepodobne súvisí 
so zhoršenou akceleráciou srdcovej frekvencie alebo 
maximálnou srdcovou frekvenciou. Zvyšných 25 % poklesu 
maximálnej spotreby kyslíka spôsobuje zmena rozdielu 
v množstve kyslíka v tepnách a žilách, ktorá odráža zmeny 
v účinnosti a rovnováhe extrakcie kyslíka. Tieto zmeny 
sú determinované svalovou hmotou, mitochondriálnou 
účinnosťou, schopnosťou prerozdeliť prietok krvi 
do pracujúcich svalov a podobne (tabuľka 6).  

Pokles srdcovej rezervy je pri starnutí výsledkom 
viacerých faktorov vrátane zvýšeného vaskulárneho 
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doťaženia, nesúladu arteriálno-komorového predťaženia, 
zníženej vnútornej kontraktility srdcového svalu, či fyzickej 
kondicionácie. 

 
Tabuľka 6.  Zmeny kardiovaskulárneho systému vzhľadom  
na pohybovú aktivitu a cvičenie medzi zdravými ľuďmi  
vo veku 80 rokov v porovnaní s vekom 20 rokov  
(upravené podľa Strait a Lakatta, 2012) 

Ukazovateľ  
Porovnanie  
vo veku 20 a 80 rokov 

Frekvencia srdca pokles o 25 % 
Systolický výdaj  žiadna zmena 
Objem krvi v komore na konci diastoly pokles o 30 % 
Objem krvi v komore na konci systoly nárast o 275 % 
Kontraktilita ľavej komory pokles o 60 % 
Ejekčná frakcia pokles o 15 % 
Spotreba kyslíka pokles o 50 % 
Rozdiel medzi množstvom kyslíka 
v tepnách a žilách pokles o 25 % 

 
Napriek možnému zachovaniu pokojovej systolickej 

funkcie nastáva v priebehu starnutia niekoľko zmien 
v diastolickej fáze srdcového cyklu. Normálnu diastolu je 
možné rozdeliť na dve fázy, pasívnu (na elektrokardiograme 
predstavuje časť medzi T vlnou a P vlnou) a aktívnu 
(vyvolanú predsieňovou kontrakciou). Srdce sa napĺňa krvou 
pomalšie u ľudí v staršom veku v porovnaní s mladšími, čo 
vedie k nižšiemu podielu celkového diastolického naplnenia 
počas pasívnej diastolickej fázy, hlavne z dôvodu predĺženia 
doby izovolumickej relaxácie (fázy relaxácie komôr 
s konštantným, izovolumickým, objemom krvi v komorách). 
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srdcového svalu sa pri zdravom starnutí nemení. 
To neznamená, že nedochádza k žiadnym zmenám 
v zložkách srdcovej systoly. V skutočnosti dochádza 
k znižovaniu rýchlosti prietoku krvi a k rôznym srdcovým 
interakciám s cievnym systémom. Kombinované účinky 
týchto jednotlivých zmien sa navzájom vyvážia a pokojová 
systolická funkcia môže ostať nezmenená (Cheitlin, 2003; 
Strait a Lakatta, 2012; Fajemiroye a kol., 2018). 

Vplyv starnutia na srdcovú systolu je najviac evidentný 
pri pohybovej aktivite. Maximálna spotreba kyslíka začína 
klesať vo veku 20 až 30 rokov a každých 10 rokov klesne 
približne o 10 %. Maximálna spotreba kyslíka tak klesne 
v období medzi dvadsiatym a osemdesiatym rokom života 
priemerne o 50 %, čo môže byť spôsobené zmenou 
srdcového výdaja, zmenou množstva kyslíka v tepnách 
a žilách, alebo oboma faktormi súčasne. Srdcový výdaj klesá 
v rovnakom období o 25 %, a teda zo spôsobu výpočtu 
srdcového výdaja dostávame, že sa zmení systolický výdaj 
alebo frekvencii srdca. Keďže sa predpokladá, že systolický 
výdaj sa udržiava počas celého života rovnaký, veľká časť 
poklesu srdcového výdaja pravdepodobne súvisí 
so zhoršenou akceleráciou srdcovej frekvencie alebo 
maximálnou srdcovou frekvenciou. Zvyšných 25 % poklesu 
maximálnej spotreby kyslíka spôsobuje zmena rozdielu 
v množstve kyslíka v tepnách a žilách, ktorá odráža zmeny 
v účinnosti a rovnováhe extrakcie kyslíka. Tieto zmeny 
sú determinované svalovou hmotou, mitochondriálnou 
účinnosťou, schopnosťou prerozdeliť prietok krvi 
do pracujúcich svalov a podobne (tabuľka 6).  

Pokles srdcovej rezervy je pri starnutí výsledkom 
viacerých faktorov vrátane zvýšeného vaskulárneho 
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doťaženia, nesúladu arteriálno-komorového predťaženia, 
zníženej vnútornej kontraktility srdcového svalu, či fyzickej 
kondicionácie. 

 
Tabuľka 6.  Zmeny kardiovaskulárneho systému vzhľadom  
na pohybovú aktivitu a cvičenie medzi zdravými ľuďmi  
vo veku 80 rokov v porovnaní s vekom 20 rokov  
(upravené podľa Strait a Lakatta, 2012) 

Ukazovateľ  
Porovnanie  
vo veku 20 a 80 rokov 

Frekvencia srdca pokles o 25 % 
Systolický výdaj  žiadna zmena 
Objem krvi v komore na konci diastoly pokles o 30 % 
Objem krvi v komore na konci systoly nárast o 275 % 
Kontraktilita ľavej komory pokles o 60 % 
Ejekčná frakcia pokles o 15 % 
Spotreba kyslíka pokles o 50 % 
Rozdiel medzi množstvom kyslíka 
v tepnách a žilách pokles o 25 % 

 
Napriek možnému zachovaniu pokojovej systolickej 

funkcie nastáva v priebehu starnutia niekoľko zmien 
v diastolickej fáze srdcového cyklu. Normálnu diastolu je 
možné rozdeliť na dve fázy, pasívnu (na elektrokardiograme 
predstavuje časť medzi T vlnou a P vlnou) a aktívnu 
(vyvolanú predsieňovou kontrakciou). Srdce sa napĺňa krvou 
pomalšie u ľudí v staršom veku v porovnaní s mladšími, čo 
vedie k nižšiemu podielu celkového diastolického naplnenia 
počas pasívnej diastolickej fázy, hlavne z dôvodu predĺženia 
doby izovolumickej relaxácie (fázy relaxácie komôr 
s konštantným, izovolumickým, objemom krvi v komorách). 
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srdcového svalu sa pri zdravom starnutí nemení. 
To neznamená, že nedochádza k žiadnym zmenám 
v zložkách srdcovej systoly. V skutočnosti dochádza 
k znižovaniu rýchlosti prietoku krvi a k rôznym srdcovým 
interakciám s cievnym systémom. Kombinované účinky 
týchto jednotlivých zmien sa navzájom vyvážia a pokojová 
systolická funkcia môže ostať nezmenená (Cheitlin, 2003; 
Strait a Lakatta, 2012; Fajemiroye a kol., 2018). 

Vplyv starnutia na srdcovú systolu je najviac evidentný 
pri pohybovej aktivite. Maximálna spotreba kyslíka začína 
klesať vo veku 20 až 30 rokov a každých 10 rokov klesne 
približne o 10 %. Maximálna spotreba kyslíka tak klesne 
v období medzi dvadsiatym a osemdesiatym rokom života 
priemerne o 50 %, čo môže byť spôsobené zmenou 
srdcového výdaja, zmenou množstva kyslíka v tepnách 
a žilách, alebo oboma faktormi súčasne. Srdcový výdaj klesá 
v rovnakom období o 25 %, a teda zo spôsobu výpočtu 
srdcového výdaja dostávame, že sa zmení systolický výdaj 
alebo frekvencii srdca. Keďže sa predpokladá, že systolický 
výdaj sa udržiava počas celého života rovnaký, veľká časť 
poklesu srdcového výdaja pravdepodobne súvisí 
so zhoršenou akceleráciou srdcovej frekvencie alebo 
maximálnou srdcovou frekvenciou. Zvyšných 25 % poklesu 
maximálnej spotreby kyslíka spôsobuje zmena rozdielu 
v množstve kyslíka v tepnách a žilách, ktorá odráža zmeny 
v účinnosti a rovnováhe extrakcie kyslíka. Tieto zmeny 
sú determinované svalovou hmotou, mitochondriálnou 
účinnosťou, schopnosťou prerozdeliť prietok krvi 
do pracujúcich svalov a podobne (tabuľka 6).  

Pokles srdcovej rezervy je pri starnutí výsledkom 
viacerých faktorov vrátane zvýšeného vaskulárneho 
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doťaženia, nesúladu arteriálno-komorového predťaženia, 
zníženej vnútornej kontraktility srdcového svalu, či fyzickej 
kondicionácie. 

 
Tabuľka 6.  Zmeny kardiovaskulárneho systému vzhľadom  
na pohybovú aktivitu a cvičenie medzi zdravými ľuďmi  
vo veku 80 rokov v porovnaní s vekom 20 rokov  
(upravené podľa Strait a Lakatta, 2012) 

Ukazovateľ  
Porovnanie  
vo veku 20 a 80 rokov 

Frekvencia srdca pokles o 25 % 
Systolický výdaj  žiadna zmena 
Objem krvi v komore na konci diastoly pokles o 30 % 
Objem krvi v komore na konci systoly nárast o 275 % 
Kontraktilita ľavej komory pokles o 60 % 
Ejekčná frakcia pokles o 15 % 
Spotreba kyslíka pokles o 50 % 
Rozdiel medzi množstvom kyslíka 
v tepnách a žilách pokles o 25 % 

 
Napriek možnému zachovaniu pokojovej systolickej 

funkcie nastáva v priebehu starnutia niekoľko zmien 
v diastolickej fáze srdcového cyklu. Normálnu diastolu je 
možné rozdeliť na dve fázy, pasívnu (na elektrokardiograme 
predstavuje časť medzi T vlnou a P vlnou) a aktívnu 
(vyvolanú predsieňovou kontrakciou). Srdce sa napĺňa krvou 
pomalšie u ľudí v staršom veku v porovnaní s mladšími, čo 
vedie k nižšiemu podielu celkového diastolického naplnenia 
počas pasívnej diastolickej fázy, hlavne z dôvodu predĺženia 
doby izovolumickej relaxácie (fázy relaxácie komôr 
s konštantným, izovolumickým, objemom krvi v komorách). 
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srdcového svalu sa pri zdravom starnutí nemení. 
To neznamená, že nedochádza k žiadnym zmenám 
v zložkách srdcovej systoly. V skutočnosti dochádza 
k znižovaniu rýchlosti prietoku krvi a k rôznym srdcovým 
interakciám s cievnym systémom. Kombinované účinky 
týchto jednotlivých zmien sa navzájom vyvážia a pokojová 
systolická funkcia môže ostať nezmenená (Cheitlin, 2003; 
Strait a Lakatta, 2012; Fajemiroye a kol., 2018). 

Vplyv starnutia na srdcovú systolu je najviac evidentný 
pri pohybovej aktivite. Maximálna spotreba kyslíka začína 
klesať vo veku 20 až 30 rokov a každých 10 rokov klesne 
približne o 10 %. Maximálna spotreba kyslíka tak klesne 
v období medzi dvadsiatym a osemdesiatym rokom života 
priemerne o 50 %, čo môže byť spôsobené zmenou 
srdcového výdaja, zmenou množstva kyslíka v tepnách 
a žilách, alebo oboma faktormi súčasne. Srdcový výdaj klesá 
v rovnakom období o 25 %, a teda zo spôsobu výpočtu 
srdcového výdaja dostávame, že sa zmení systolický výdaj 
alebo frekvencii srdca. Keďže sa predpokladá, že systolický 
výdaj sa udržiava počas celého života rovnaký, veľká časť 
poklesu srdcového výdaja pravdepodobne súvisí 
so zhoršenou akceleráciou srdcovej frekvencie alebo 
maximálnou srdcovou frekvenciou. Zvyšných 25 % poklesu 
maximálnej spotreby kyslíka spôsobuje zmena rozdielu 
v množstve kyslíka v tepnách a žilách, ktorá odráža zmeny 
v účinnosti a rovnováhe extrakcie kyslíka. Tieto zmeny 
sú determinované svalovou hmotou, mitochondriálnou 
účinnosťou, schopnosťou prerozdeliť prietok krvi 
do pracujúcich svalov a podobne (tabuľka 6).  

Pokles srdcovej rezervy je pri starnutí výsledkom 
viacerých faktorov vrátane zvýšeného vaskulárneho 
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doťaženia, nesúladu arteriálno-komorového predťaženia, 
zníženej vnútornej kontraktility srdcového svalu, či fyzickej 
kondicionácie. 

 
Tabuľka 6.  Zmeny kardiovaskulárneho systému vzhľadom  
na pohybovú aktivitu a cvičenie medzi zdravými ľuďmi  
vo veku 80 rokov v porovnaní s vekom 20 rokov  
(upravené podľa Strait a Lakatta, 2012) 

Ukazovateľ  
Porovnanie  
vo veku 20 a 80 rokov 

Frekvencia srdca pokles o 25 % 
Systolický výdaj  žiadna zmena 
Objem krvi v komore na konci diastoly pokles o 30 % 
Objem krvi v komore na konci systoly nárast o 275 % 
Kontraktilita ľavej komory pokles o 60 % 
Ejekčná frakcia pokles o 15 % 
Spotreba kyslíka pokles o 50 % 
Rozdiel medzi množstvom kyslíka 
v tepnách a žilách pokles o 25 % 

 
Napriek možnému zachovaniu pokojovej systolickej 

funkcie nastáva v priebehu starnutia niekoľko zmien 
v diastolickej fáze srdcového cyklu. Normálnu diastolu je 
možné rozdeliť na dve fázy, pasívnu (na elektrokardiograme 
predstavuje časť medzi T vlnou a P vlnou) a aktívnu 
(vyvolanú predsieňovou kontrakciou). Srdce sa napĺňa krvou 
pomalšie u ľudí v staršom veku v porovnaní s mladšími, čo 
vedie k nižšiemu podielu celkového diastolického naplnenia 
počas pasívnej diastolickej fázy, hlavne z dôvodu predĺženia 
doby izovolumickej relaxácie (fázy relaxácie komôr 
s konštantným, izovolumickým, objemom krvi v komorách). 
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srdcového svalu sa pri zdravom starnutí nemení. 
To neznamená, že nedochádza k žiadnym zmenám 
v zložkách srdcovej systoly. V skutočnosti dochádza 
k znižovaniu rýchlosti prietoku krvi a k rôznym srdcovým 
interakciám s cievnym systémom. Kombinované účinky 
týchto jednotlivých zmien sa navzájom vyvážia a pokojová 
systolická funkcia môže ostať nezmenená (Cheitlin, 2003; 
Strait a Lakatta, 2012; Fajemiroye a kol., 2018). 

Vplyv starnutia na srdcovú systolu je najviac evidentný 
pri pohybovej aktivite. Maximálna spotreba kyslíka začína 
klesať vo veku 20 až 30 rokov a každých 10 rokov klesne 
približne o 10 %. Maximálna spotreba kyslíka tak klesne 
v období medzi dvadsiatym a osemdesiatym rokom života 
priemerne o 50 %, čo môže byť spôsobené zmenou 
srdcového výdaja, zmenou množstva kyslíka v tepnách 
a žilách, alebo oboma faktormi súčasne. Srdcový výdaj klesá 
v rovnakom období o 25 %, a teda zo spôsobu výpočtu 
srdcového výdaja dostávame, že sa zmení systolický výdaj 
alebo frekvencii srdca. Keďže sa predpokladá, že systolický 
výdaj sa udržiava počas celého života rovnaký, veľká časť 
poklesu srdcového výdaja pravdepodobne súvisí 
so zhoršenou akceleráciou srdcovej frekvencie alebo 
maximálnou srdcovou frekvenciou. Zvyšných 25 % poklesu 
maximálnej spotreby kyslíka spôsobuje zmena rozdielu 
v množstve kyslíka v tepnách a žilách, ktorá odráža zmeny 
v účinnosti a rovnováhe extrakcie kyslíka. Tieto zmeny 
sú determinované svalovou hmotou, mitochondriálnou 
účinnosťou, schopnosťou prerozdeliť prietok krvi 
do pracujúcich svalov a podobne (tabuľka 6).  

Pokles srdcovej rezervy je pri starnutí výsledkom 
viacerých faktorov vrátane zvýšeného vaskulárneho 

 

39 

doťaženia, nesúladu arteriálno-komorového predťaženia, 
zníženej vnútornej kontraktility srdcového svalu, či fyzickej 
kondicionácie. 

 
Tabuľka 6.  Zmeny kardiovaskulárneho systému vzhľadom  
na pohybovú aktivitu a cvičenie medzi zdravými ľuďmi  
vo veku 80 rokov v porovnaní s vekom 20 rokov  
(upravené podľa Strait a Lakatta, 2012) 

Ukazovateľ  
Porovnanie  
vo veku 20 a 80 rokov 

Frekvencia srdca pokles o 25 % 
Systolický výdaj  žiadna zmena 
Objem krvi v komore na konci diastoly pokles o 30 % 
Objem krvi v komore na konci systoly nárast o 275 % 
Kontraktilita ľavej komory pokles o 60 % 
Ejekčná frakcia pokles o 15 % 
Spotreba kyslíka pokles o 50 % 
Rozdiel medzi množstvom kyslíka 
v tepnách a žilách pokles o 25 % 

 
Napriek možnému zachovaniu pokojovej systolickej 

funkcie nastáva v priebehu starnutia niekoľko zmien 
v diastolickej fáze srdcového cyklu. Normálnu diastolu je 
možné rozdeliť na dve fázy, pasívnu (na elektrokardiograme 
predstavuje časť medzi T vlnou a P vlnou) a aktívnu 
(vyvolanú predsieňovou kontrakciou). Srdce sa napĺňa krvou 
pomalšie u ľudí v staršom veku v porovnaní s mladšími, čo 
vedie k nižšiemu podielu celkového diastolického naplnenia 
počas pasívnej diastolickej fázy, hlavne z dôvodu predĺženia 
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srdcového svalu sa pri zdravom starnutí nemení. 
To neznamená, že nedochádza k žiadnym zmenám 
v zložkách srdcovej systoly. V skutočnosti dochádza 
k znižovaniu rýchlosti prietoku krvi a k rôznym srdcovým 
interakciám s cievnym systémom. Kombinované účinky 
týchto jednotlivých zmien sa navzájom vyvážia a pokojová 
systolická funkcia môže ostať nezmenená (Cheitlin, 2003; 
Strait a Lakatta, 2012; Fajemiroye a kol., 2018). 

Vplyv starnutia na srdcovú systolu je najviac evidentný 
pri pohybovej aktivite. Maximálna spotreba kyslíka začína 
klesať vo veku 20 až 30 rokov a každých 10 rokov klesne 
približne o 10 %. Maximálna spotreba kyslíka tak klesne 
v období medzi dvadsiatym a osemdesiatym rokom života 
priemerne o 50 %, čo môže byť spôsobené zmenou 
srdcového výdaja, zmenou množstva kyslíka v tepnách 
a žilách, alebo oboma faktormi súčasne. Srdcový výdaj klesá 
v rovnakom období o 25 %, a teda zo spôsobu výpočtu 
srdcového výdaja dostávame, že sa zmení systolický výdaj 
alebo frekvencii srdca. Keďže sa predpokladá, že systolický 
výdaj sa udržiava počas celého života rovnaký, veľká časť 
poklesu srdcového výdaja pravdepodobne súvisí 
so zhoršenou akceleráciou srdcovej frekvencie alebo 
maximálnou srdcovou frekvenciou. Zvyšných 25 % poklesu 
maximálnej spotreby kyslíka spôsobuje zmena rozdielu 
v množstve kyslíka v tepnách a žilách, ktorá odráža zmeny 
v účinnosti a rovnováhe extrakcie kyslíka. Tieto zmeny 
sú determinované svalovou hmotou, mitochondriálnou 
účinnosťou, schopnosťou prerozdeliť prietok krvi 
do pracujúcich svalov a podobne (tabuľka 6).  

Pokles srdcovej rezervy je pri starnutí výsledkom 
viacerých faktorov vrátane zvýšeného vaskulárneho 

 

39 

doťaženia, nesúladu arteriálno-komorového predťaženia, 
zníženej vnútornej kontraktility srdcového svalu, či fyzickej 
kondicionácie. 
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na pohybovú aktivitu a cvičenie medzi zdravými ľuďmi  
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(vyvolanú predsieňovou kontrakciou). Srdce sa napĺňa krvou 
pomalšie u ľudí v staršom veku v porovnaní s mladšími, čo 
vedie k nižšiemu podielu celkového diastolického naplnenia 
počas pasívnej diastolickej fázy, hlavne z dôvodu predĺženia 
doby izovolumickej relaxácie (fázy relaxácie komôr 
s konštantným, izovolumickým, objemom krvi v komorách). 
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Keďže sa prevažná časť plnenia komôr v diastole posúva 
na neskôr a pri starnutí dochádza k významnému rozšíreniu 
predsiení, k celkovému koncovému diastolickému objemu 
prispieva väčšou časťou predsieň. Inými slovami, vekom 
sa znižuje podiel medzi diastolickým naplnením predsiene 
a komory v neprospech naplnenia komôr (Cheitlin, 2003; 
Strait a Lakatta, 2012; Lakatta, 2015, 2018; Fajemiroye 
a kol., 2018). 

Normálne cvičenie indukuje zvýšenie systolického 
výdaja a zvýšenie srdcovej frekvencie s cieľom zvýšiť 
celkový srdcový výdaj. Táto zvýšená srdcová frekvencia tiež 
zvyšuje rýchlosť izovolumickej relaxácie, teda fázy 
srdcového cyklu, ktorá nastáva po komorovom sťahu 
a v ktorej sa pripravuje sa naplnenie komory. Tieto reakcie 
sú však so starnutím oslabené v dôsledku spomalenej 
izovolumickej relaxácie, zníženej beta-adrenergnej odozvy 
a ďalších zmien v znakoch izovolumickej relaxácie komôr. 
Zatiaľ čo rýchlosť plnenia komory v diastole klesá a posúva 
sa na neskôr, konečný diastolický objem v skutočnosti 
zostáva nezmenený alebo sa trochu zvyšuje pri odpočinku 
a pri ľahkom cvičení, hlavne v dôsledku pomalšieho 
srdcového rytmu, ktorý umožňuje dlhší čas plnenia a nárast 
celkového koncového systolického objemu krvi. 
Z predchádzajúcich dôvodov môžeme pri náročnom cvičení 
pozorovať významný deficit v srdcovej rezerve u ľudí 
v staršom veku v porovnaní s mladšími. 

Starnutie je spojené so všeobecnými zmenami v produkcii 
elastických a kolagénových vlákien. Tuk sa hromadí okolo 
sinoatriálneho uzla (súbor buniek v hornej časti pravej 
srdcovej predsiene, ktorý  zaisťuje spontánne generovanie 
elektrických impulzov, udáva rytmus srdca), čo niekedy 

 

41 

vytvára čiastočné alebo úplné oddelenie tohto uzla 
od predsieňového tkaniva. K výraznému poklesu počtu 
týchto kardiostimulačných (pacemaker) buniek  dochádza 
po šesťdesiatich rokoch života. Vo veku 75 rokov zostáva 
menej ako 10 % počtu kardiostimulačných buniek, ktoré sú 
pozorované u mladších dospelých.  

Taktiež sa vyskytuje premenlivý stupeň kalcifikácie 
(vápenatenia) na ľavej strane srdcového skeletu (väzivová 
kostra), ktorý je tvorený pevným kolagénovým a elastickým 
väzivom. Kalcifikácia môže mať vplyv na blokovanie 
atrioventrikulárneho vedenia elektrického signálu a vznik 
atrioventrikulárnej blokády, poruchy srdcového rytmu. 
Okrem toho so starnutím súvisí nárast predsieňových arytmií, 
fibrilácie predsiení, paroxyzmálnej supraventrikulárnej 
tachykardie a ďalších foriem komorových arytmií (Cheitlin, 
2003; Strait a Lakatta, 2012; Lakatta, 2015, 2018; 
Fajemiroye a kol., 2018). 

Pri štúdiu vplyvu starnutia na kardiovaskulárnu sústavu 
je dôležitý aj cievny systém v podobe dynamických štruktúr, 
ktoré sa prispôsobujú, opravujú, remodelujú a riadia svoje 
štrukturálne a funkčné vlastnosti pomocou komplexných 
signálnych dráh v reakcii na záťaž, stres a vek.  

V sústave tepien sa vyskytuje viacero štrukturálnych 
zmien súvisiacich s vekom, vrátane zhrubnutia a rozšírenia 
veľkých tepien. Koreň aorty sa s vekom mierne rozširuje, 
medzi štyridsiatym a osemdesiatym vekom života približne 
o 6 %. Pri normálnom starnutí takáto dilatácia koreňa aorty 
poskytuje ďalší stimul pre zhrubnutie (hypertrofiu) ľavej 
komory, pretože väčší objem krvi v proximálnej časti aorty 
vedie k väčšiemu odporu, proti ktorému musí starnúce srdce 
pumpovať. Štúdie poukazujú aj na zhrubnutie aorty 
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prispieva väčšou časťou predsieň. Inými slovami, vekom 
sa znižuje podiel medzi diastolickým naplnením predsiene 
a komory v neprospech naplnenia komôr (Cheitlin, 2003; 
Strait a Lakatta, 2012; Lakatta, 2015, 2018; Fajemiroye 
a kol., 2018). 

Normálne cvičenie indukuje zvýšenie systolického 
výdaja a zvýšenie srdcovej frekvencie s cieľom zvýšiť 
celkový srdcový výdaj. Táto zvýšená srdcová frekvencia tiež 
zvyšuje rýchlosť izovolumickej relaxácie, teda fázy 
srdcového cyklu, ktorá nastáva po komorovom sťahu 
a v ktorej sa pripravuje sa naplnenie komory. Tieto reakcie 
sú však so starnutím oslabené v dôsledku spomalenej 
izovolumickej relaxácie, zníženej beta-adrenergnej odozvy 
a ďalších zmien v znakoch izovolumickej relaxácie komôr. 
Zatiaľ čo rýchlosť plnenia komory v diastole klesá a posúva 
sa na neskôr, konečný diastolický objem v skutočnosti 
zostáva nezmenený alebo sa trochu zvyšuje pri odpočinku 
a pri ľahkom cvičení, hlavne v dôsledku pomalšieho 
srdcového rytmu, ktorý umožňuje dlhší čas plnenia a nárast 
celkového koncového systolického objemu krvi. 
Z predchádzajúcich dôvodov môžeme pri náročnom cvičení 
pozorovať významný deficit v srdcovej rezerve u ľudí 
v staršom veku v porovnaní s mladšími. 

Starnutie je spojené so všeobecnými zmenami v produkcii 
elastických a kolagénových vlákien. Tuk sa hromadí okolo 
sinoatriálneho uzla (súbor buniek v hornej časti pravej 
srdcovej predsiene, ktorý  zaisťuje spontánne generovanie 
elektrických impulzov, udáva rytmus srdca), čo niekedy 
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vytvára čiastočné alebo úplné oddelenie tohto uzla 
od predsieňového tkaniva. K výraznému poklesu počtu 
týchto kardiostimulačných (pacemaker) buniek  dochádza 
po šesťdesiatich rokoch života. Vo veku 75 rokov zostáva 
menej ako 10 % počtu kardiostimulačných buniek, ktoré sú 
pozorované u mladších dospelých.  

Taktiež sa vyskytuje premenlivý stupeň kalcifikácie 
(vápenatenia) na ľavej strane srdcového skeletu (väzivová 
kostra), ktorý je tvorený pevným kolagénovým a elastickým 
väzivom. Kalcifikácia môže mať vplyv na blokovanie 
atrioventrikulárneho vedenia elektrického signálu a vznik 
atrioventrikulárnej blokády, poruchy srdcového rytmu. 
Okrem toho so starnutím súvisí nárast predsieňových arytmií, 
fibrilácie predsiení, paroxyzmálnej supraventrikulárnej 
tachykardie a ďalších foriem komorových arytmií (Cheitlin, 
2003; Strait a Lakatta, 2012; Lakatta, 2015, 2018; 
Fajemiroye a kol., 2018). 

Pri štúdiu vplyvu starnutia na kardiovaskulárnu sústavu 
je dôležitý aj cievny systém v podobe dynamických štruktúr, 
ktoré sa prispôsobujú, opravujú, remodelujú a riadia svoje 
štrukturálne a funkčné vlastnosti pomocou komplexných 
signálnych dráh v reakcii na záťaž, stres a vek.  

V sústave tepien sa vyskytuje viacero štrukturálnych 
zmien súvisiacich s vekom, vrátane zhrubnutia a rozšírenia 
veľkých tepien. Koreň aorty sa s vekom mierne rozširuje, 
medzi štyridsiatym a osemdesiatym vekom života približne 
o 6 %. Pri normálnom starnutí takáto dilatácia koreňa aorty 
poskytuje ďalší stimul pre zhrubnutie (hypertrofiu) ľavej 
komory, pretože väčší objem krvi v proximálnej časti aorty 
vedie k väčšiemu odporu, proti ktorému musí starnúce srdce 
pumpovať. Štúdie poukazujú aj na zhrubnutie aorty 
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súvisiace s vekom, pričom hrúbka intimálno-mediálnej 
vrstvy aorty  sa medzi zdravými jedincami vo veku 20 až 90 
rokov strojnásobí (Cheitlin, 2003; Strait a Lakatta, 2012; 
Lakatta, 2015, 2018; Fajemiroye a kol., 2018). 

Starnutie je spojené s mnohými štrukturálnymi 
a funkčnými zmenami arteriálnych stien (hypertrofia, 
akumulácia medzibunkovej hmoty, usadeniny vápnika) 
a cievneho endotelu (zníženie uvoľňovania vazodilatátorov 
a zvýšená syntéza vazokonstriktorov), ktoré sú spojené 
so zvýšenou tuhosťou tepien, stratou ich pružnosti. 
Kolagén a elastín poskytujú pevnosť a pružnosť steny tepien 
a sú obvykle stabilizované enzymatickým zosieťovaním. 
So starnutím sa v mediálnej vrstve (tunica media) vyskytuje 
zvýšenie obsahu kolagénu, neenzymatické zosieťovanie 
kolagénu a rozštiepenie elastínových vlákien,  čo znižuje 
rozťažnosť tepien a zvyšuje ich tuhosť. Vďaka produkcii 
oxidu dusnatého a endotelínu je endotel silným regulátorom 
arteriálneho tonusu. Pri mnohých kardiovaskulárnych 
poruchách, vrátane hypertenzie, hypercholesterolémie, 
koronárnej a periférnej aterosklerózy, bola identifikovaná 
endoteliálna dysfunkcia (Bernadič jr. a kol., 2016; Lakatta 
2018; Tóth a kol., 2018, 2020). 

Cievny tlak je určený vzájomným pôsobením periférneho 
odporu ciev a tuhosti tepien. Systolický krvný tlak, ktorý 
je ovplyvnený stratou pružnosti tepien, periférnym odporom 
ciev a srdcovými funkciami, stúpa s vekom aj v skupinách 
ľudí s normálnym krvným tlakom. Naproti tomu diastolický 
krvný tlak stúpa so zvýšeným periférnym odporom ciev, 
ale pri strate elasticity tepien sa znižuje. To vedie k zvýšeniu 
diastolického tlaku až do veku 50 rokov, vyrovnaniu medzi 
50 až 60 rokmi, a následnému poklesu po 60 rokoch života. 
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Hypertenzia v staršom veku je často sprevádzaná 
izolovaným alebo prevažujúcim systolickým zvýšením 
krvného tlaku. Pulzný tlak, teda rozdiel medzi systolickým 
a diastolickým krvným tlakom, je užitočný klinický index 
tuhosti tepien a pulzného zaťaženia arteriálneho stromu 
a zvyčajne sa zvyšuje so starnutím. Niektoré štúdie 
naznačujú, že pulzný tlak je u ľudí v staršom veku 
účinnejším prediktorom budúcich kardiovaskulárnych 
udalostí v porovnaní so systolickým alebo diastolickým 
krvným tlakom (Cheitlin, 2003; Strait a Lakatta, 2012; 
Lakatta, 2015, 2018; Fajemiroye a kol., 2018). 

Zásadnou zmenou pri starnutí je znižujúca sa elasticita 
aorty a tepien, pričom dochádza k zníženej poddajnosti 
aorty, teda podielu zmeny objemu a zmeny tlaku. Ak sa aorta 
stáva menej poddajnou, zvyšuje sa odolnosť proti ejekcii krvi 
z ľavej komory. Pri menej poddajnej aorte sa zvyšuje 
rýchlosť, s akou pulzná vlna postupuje na perifériu a odráža 
sa späť, takže sa pulzná vlna vracia do koreňa aorty 
a prichádza v čase, keď ľavá komora stále vypudzuje krv 
v rámci systolického výdaja. To má za následok zvýšený 
aortálny systolický tlak vyvinutý v ľavej komore. Zvyšujúca 
sa tuhosť aorty spôsobuje rýchlejší pokles diastolického tlaku 
a väčší pulzný tlak, teda väčší rozdiel medzi systolickým 
a diastolickým tlakom. Skúmanie vzťahov medzi elasticitou 
tepien a a elasticitou žíl sú z hľadiska starnutia tiež dôležité, 
keďže na kardiovaskulárnu sústavu je potrebné nazerať ako 
na komplexný systém. Keďže väčšina zložiek elasticity 
tepien sa mení s vekom (napríklad systolický krvný tlak, 
pulzný tlak), tak skutočnosť, že pomer elasticity tepien 
a elasticity žíl sa v pokoji nemení, naznačuje dôležité 
adaptívne zmeny v samotnom srdcovom svale (tabuľka 7). 
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rokov strojnásobí (Cheitlin, 2003; Strait a Lakatta, 2012; 
Lakatta, 2015, 2018; Fajemiroye a kol., 2018). 

Starnutie je spojené s mnohými štrukturálnymi 
a funkčnými zmenami arteriálnych stien (hypertrofia, 
akumulácia medzibunkovej hmoty, usadeniny vápnika) 
a cievneho endotelu (zníženie uvoľňovania vazodilatátorov 
a zvýšená syntéza vazokonstriktorov), ktoré sú spojené 
so zvýšenou tuhosťou tepien, stratou ich pružnosti. 
Kolagén a elastín poskytujú pevnosť a pružnosť steny tepien 
a sú obvykle stabilizované enzymatickým zosieťovaním. 
So starnutím sa v mediálnej vrstve (tunica media) vyskytuje 
zvýšenie obsahu kolagénu, neenzymatické zosieťovanie 
kolagénu a rozštiepenie elastínových vlákien,  čo znižuje 
rozťažnosť tepien a zvyšuje ich tuhosť. Vďaka produkcii 
oxidu dusnatého a endotelínu je endotel silným regulátorom 
arteriálneho tonusu. Pri mnohých kardiovaskulárnych 
poruchách, vrátane hypertenzie, hypercholesterolémie, 
koronárnej a periférnej aterosklerózy, bola identifikovaná 
endoteliálna dysfunkcia (Bernadič jr. a kol., 2016; Lakatta 
2018; Tóth a kol., 2018, 2020). 

Cievny tlak je určený vzájomným pôsobením periférneho 
odporu ciev a tuhosti tepien. Systolický krvný tlak, ktorý 
je ovplyvnený stratou pružnosti tepien, periférnym odporom 
ciev a srdcovými funkciami, stúpa s vekom aj v skupinách 
ľudí s normálnym krvným tlakom. Naproti tomu diastolický 
krvný tlak stúpa so zvýšeným periférnym odporom ciev, 
ale pri strate elasticity tepien sa znižuje. To vedie k zvýšeniu 
diastolického tlaku až do veku 50 rokov, vyrovnaniu medzi 
50 až 60 rokmi, a následnému poklesu po 60 rokoch života. 
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Hypertenzia v staršom veku je často sprevádzaná 
izolovaným alebo prevažujúcim systolickým zvýšením 
krvného tlaku. Pulzný tlak, teda rozdiel medzi systolickým 
a diastolickým krvným tlakom, je užitočný klinický index 
tuhosti tepien a pulzného zaťaženia arteriálneho stromu 
a zvyčajne sa zvyšuje so starnutím. Niektoré štúdie 
naznačujú, že pulzný tlak je u ľudí v staršom veku 
účinnejším prediktorom budúcich kardiovaskulárnych 
udalostí v porovnaní so systolickým alebo diastolickým 
krvným tlakom (Cheitlin, 2003; Strait a Lakatta, 2012; 
Lakatta, 2015, 2018; Fajemiroye a kol., 2018). 

Zásadnou zmenou pri starnutí je znižujúca sa elasticita 
aorty a tepien, pričom dochádza k zníženej poddajnosti 
aorty, teda podielu zmeny objemu a zmeny tlaku. Ak sa aorta 
stáva menej poddajnou, zvyšuje sa odolnosť proti ejekcii krvi 
z ľavej komory. Pri menej poddajnej aorte sa zvyšuje 
rýchlosť, s akou pulzná vlna postupuje na perifériu a odráža 
sa späť, takže sa pulzná vlna vracia do koreňa aorty 
a prichádza v čase, keď ľavá komora stále vypudzuje krv 
v rámci systolického výdaja. To má za následok zvýšený 
aortálny systolický tlak vyvinutý v ľavej komore. Zvyšujúca 
sa tuhosť aorty spôsobuje rýchlejší pokles diastolického tlaku 
a väčší pulzný tlak, teda väčší rozdiel medzi systolickým 
a diastolickým tlakom. Skúmanie vzťahov medzi elasticitou 
tepien a a elasticitou žíl sú z hľadiska starnutia tiež dôležité, 
keďže na kardiovaskulárnu sústavu je potrebné nazerať ako 
na komplexný systém. Keďže väčšina zložiek elasticity 
tepien sa mení s vekom (napríklad systolický krvný tlak, 
pulzný tlak), tak skutočnosť, že pomer elasticity tepien 
a elasticity žíl sa v pokoji nemení, naznačuje dôležité 
adaptívne zmeny v samotnom srdcovom svale (tabuľka 7). 
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súvisiace s vekom, pričom hrúbka intimálno-mediálnej 
vrstvy aorty  sa medzi zdravými jedincami vo veku 20 až 90 
rokov strojnásobí (Cheitlin, 2003; Strait a Lakatta, 2012; 
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a cievneho endotelu (zníženie uvoľňovania vazodilatátorov 
a zvýšená syntéza vazokonstriktorov), ktoré sú spojené 
so zvýšenou tuhosťou tepien, stratou ich pružnosti. 
Kolagén a elastín poskytujú pevnosť a pružnosť steny tepien 
a sú obvykle stabilizované enzymatickým zosieťovaním. 
So starnutím sa v mediálnej vrstve (tunica media) vyskytuje 
zvýšenie obsahu kolagénu, neenzymatické zosieťovanie 
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ciev a srdcovými funkciami, stúpa s vekom aj v skupinách 
ľudí s normálnym krvným tlakom. Naproti tomu diastolický 
krvný tlak stúpa so zvýšeným periférnym odporom ciev, 
ale pri strate elasticity tepien sa znižuje. To vedie k zvýšeniu 
diastolického tlaku až do veku 50 rokov, vyrovnaniu medzi 
50 až 60 rokmi, a následnému poklesu po 60 rokoch života. 
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a väčší pulzný tlak, teda väčší rozdiel medzi systolickým 
a diastolickým tlakom. Skúmanie vzťahov medzi elasticitou 
tepien a a elasticitou žíl sú z hľadiska starnutia tiež dôležité, 
keďže na kardiovaskulárnu sústavu je potrebné nazerať ako 
na komplexný systém. Keďže väčšina zložiek elasticity 
tepien sa mení s vekom (napríklad systolický krvný tlak, 
pulzný tlak), tak skutočnosť, že pomer elasticity tepien 
a elasticity žíl sa v pokoji nemení, naznačuje dôležité 
adaptívne zmeny v samotnom srdcovom svale (tabuľka 7). 
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súvisiace s vekom, pričom hrúbka intimálno-mediálnej 
vrstvy aorty  sa medzi zdravými jedincami vo veku 20 až 90 
rokov strojnásobí (Cheitlin, 2003; Strait a Lakatta, 2012; 
Lakatta, 2015, 2018; Fajemiroye a kol., 2018). 

Starnutie je spojené s mnohými štrukturálnymi 
a funkčnými zmenami arteriálnych stien (hypertrofia, 
akumulácia medzibunkovej hmoty, usadeniny vápnika) 
a cievneho endotelu (zníženie uvoľňovania vazodilatátorov 
a zvýšená syntéza vazokonstriktorov), ktoré sú spojené 
so zvýšenou tuhosťou tepien, stratou ich pružnosti. 
Kolagén a elastín poskytujú pevnosť a pružnosť steny tepien 
a sú obvykle stabilizované enzymatickým zosieťovaním. 
So starnutím sa v mediálnej vrstve (tunica media) vyskytuje 
zvýšenie obsahu kolagénu, neenzymatické zosieťovanie 
kolagénu a rozštiepenie elastínových vlákien,  čo znižuje 
rozťažnosť tepien a zvyšuje ich tuhosť. Vďaka produkcii 
oxidu dusnatého a endotelínu je endotel silným regulátorom 
arteriálneho tonusu. Pri mnohých kardiovaskulárnych 
poruchách, vrátane hypertenzie, hypercholesterolémie, 
koronárnej a periférnej aterosklerózy, bola identifikovaná 
endoteliálna dysfunkcia (Bernadič jr. a kol., 2016; Lakatta 
2018; Tóth a kol., 2018, 2020). 

Cievny tlak je určený vzájomným pôsobením periférneho 
odporu ciev a tuhosti tepien. Systolický krvný tlak, ktorý 
je ovplyvnený stratou pružnosti tepien, periférnym odporom 
ciev a srdcovými funkciami, stúpa s vekom aj v skupinách 
ľudí s normálnym krvným tlakom. Naproti tomu diastolický 
krvný tlak stúpa so zvýšeným periférnym odporom ciev, 
ale pri strate elasticity tepien sa znižuje. To vedie k zvýšeniu 
diastolického tlaku až do veku 50 rokov, vyrovnaniu medzi 
50 až 60 rokmi, a následnému poklesu po 60 rokoch života. 
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Hypertenzia v staršom veku je často sprevádzaná 
izolovaným alebo prevažujúcim systolickým zvýšením 
krvného tlaku. Pulzný tlak, teda rozdiel medzi systolickým 
a diastolickým krvným tlakom, je užitočný klinický index 
tuhosti tepien a pulzného zaťaženia arteriálneho stromu 
a zvyčajne sa zvyšuje so starnutím. Niektoré štúdie 
naznačujú, že pulzný tlak je u ľudí v staršom veku 
účinnejším prediktorom budúcich kardiovaskulárnych 
udalostí v porovnaní so systolickým alebo diastolickým 
krvným tlakom (Cheitlin, 2003; Strait a Lakatta, 2012; 
Lakatta, 2015, 2018; Fajemiroye a kol., 2018). 
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aorty, teda podielu zmeny objemu a zmeny tlaku. Ak sa aorta 
stáva menej poddajnou, zvyšuje sa odolnosť proti ejekcii krvi 
z ľavej komory. Pri menej poddajnej aorte sa zvyšuje 
rýchlosť, s akou pulzná vlna postupuje na perifériu a odráža 
sa späť, takže sa pulzná vlna vracia do koreňa aorty 
a prichádza v čase, keď ľavá komora stále vypudzuje krv 
v rámci systolického výdaja. To má za následok zvýšený 
aortálny systolický tlak vyvinutý v ľavej komore. Zvyšujúca 
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Tabuľka 7.  Vzťah zmien kardiovaskulárneho systému pri starnutí 
a potenciálnych ochorení (upravené podľa Strait a Lakatta, 2012) 

Zmena z dôvodu starnutia  Potenciálne ochorenia 
Zvýšená hrúbka steny ciev  
(tunica intima) skoré fázy aterosklerózy 

Tuhosť ciev 

 
systolická hypertenzia 
hrubnutie stien ľavej komory 
ateroskleróza 

 
Zväčšenie veľkosti  
ľavej predsiene srdca 

fibrilácie predsiene alebo iné 
arytmie predsiene 

 
Zmeny hladín katiónov 
vápnika na bunkovej úrovni  

 
arytmia predsiení a komôr 
zánik kardiomyocytov 
zvýšená fibrotizácia 

 
Zmeny v regulácii cievneho 
tonusu 

hypertenzia 
skoré fázy aterosklerózy 

 
Znížená pohybová aktivita 

 
ateroskleróza, hypertenzia 
zlyhanie srdca 

 
Starnutie je spojené aj s viacnásobnými zmenami 

pozorovanými pri elektrokardiografickom vyšetrení 
aj u osôb bez kardiovaskulárnych ochorení. Takéto zmeny 
môžu zahŕňať respiračnú sínusovú arytmiu, mierne 
predĺženie  PR intervalu, posun osi QRS segmentu doľava, 
či zvýšenú prevalenciu, hustotu a zložitosť ektopických 
úderov. Vo veku nad 40 rokov dochádza k poklesu amplitúdy 
R a S vlny. Aj keď tieto nálezy všeobecne neovplyvňujú 
prognózu u klinicky zdravých starších dospelých, ďalšie 
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nálezy, ktoré s pribúdajúcim vekom prevládajú, ako 
napríklad zmeny v QRS segmente, Q vlne, predĺženie QT 
intervalu a abnormality vlny ST alebo T, sú všeobecne 
spojené so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom. 
Abnormality ako ľavá ramienková blokáda alebo fibrilácia 
predsiení silne predpovedajú budúcu kardiovaskulárnu 
chorobnosť u ľudí v staršom veku, aj keď sú momentálne bez 
príznakov (Cheitlin, 2003; Strait a Lakatta, 2012; Fajemiroye 
a kol., 2018; Farkašová Iannaccone a kol., 2018, 2019).  

Ako zhrnutie môžeme uviesť, že pri starnutí dochádza 
k významným zmenám v srdci a cievnom systéme, napríklad 
k tuhnutiu ciev, zhrubnutiu steny ľavej komory (hypertrofia 
ľavej komory), zvlákneniu srdcového svalu (fibrotizácia 
myokardu), ktoré môžu viesť k diastolickej dysfunkcii, 
zvýšenému doťaženiu a zlyhaniu srdca. 

Starnutie vedie k nárastu kardiovaskulárnych ochorení 
a zníženiu srdcovej rezervy súčasne s tým, že procesy opravy 
určené na riešenie týchto problémov sa stávajú menej 
aktívnymi a účinnými. Starnúce srdce je vystavené 
zvyšujúcej sa úrovni stresu z dôvodu jeho zníženej funkčnej 
rezervy, klesajú ochranné systémy. Existujú možnosti, ktoré 
môžu tieto procesy u ľudí v staršom veku oddialiť alebo 
zvrátiť. Aeróbne cvičebné programy môžu poskytnúť 
zlepšenie spotreby kyslíka, zlepšenie ventilácie a zvýšenie 
výdrže pre starších ľudí so srdcovým zlyhaním. 
Je pozoruhodné, že zvyšovanie rýchlosti pulzných vĺn alebo 
zvyšovanie pulzného tlaku, ku ktorým dochádza pri starnutí, 
je u fyzicky aktívnych osôb v staršom veku nižšie ako u osôb 
so sedavým spôsobom života. Telesná aktivita, pohyb a ich 
význam v zdravom starnutí je hlavným predmetom nášho 
záujmu v rámci kapitoly 4.1.  
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ľavej predsiene srdca 
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arytmia predsiení a komôr 
zánik kardiomyocytov 
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Zmeny v regulácii cievneho 
tonusu 

hypertenzia 
skoré fázy aterosklerózy 

 
Znížená pohybová aktivita 

 
ateroskleróza, hypertenzia 
zlyhanie srdca 

 
Starnutie je spojené aj s viacnásobnými zmenami 

pozorovanými pri elektrokardiografickom vyšetrení 
aj u osôb bez kardiovaskulárnych ochorení. Takéto zmeny 
môžu zahŕňať respiračnú sínusovú arytmiu, mierne 
predĺženie  PR intervalu, posun osi QRS segmentu doľava, 
či zvýšenú prevalenciu, hustotu a zložitosť ektopických 
úderov. Vo veku nad 40 rokov dochádza k poklesu amplitúdy 
R a S vlny. Aj keď tieto nálezy všeobecne neovplyvňujú 
prognózu u klinicky zdravých starších dospelých, ďalšie 
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nálezy, ktoré s pribúdajúcim vekom prevládajú, ako 
napríklad zmeny v QRS segmente, Q vlne, predĺženie QT 
intervalu a abnormality vlny ST alebo T, sú všeobecne 
spojené so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom. 
Abnormality ako ľavá ramienková blokáda alebo fibrilácia 
predsiení silne predpovedajú budúcu kardiovaskulárnu 
chorobnosť u ľudí v staršom veku, aj keď sú momentálne bez 
príznakov (Cheitlin, 2003; Strait a Lakatta, 2012; Fajemiroye 
a kol., 2018; Farkašová Iannaccone a kol., 2018, 2019).  

Ako zhrnutie môžeme uviesť, že pri starnutí dochádza 
k významným zmenám v srdci a cievnom systéme, napríklad 
k tuhnutiu ciev, zhrubnutiu steny ľavej komory (hypertrofia 
ľavej komory), zvlákneniu srdcového svalu (fibrotizácia 
myokardu), ktoré môžu viesť k diastolickej dysfunkcii, 
zvýšenému doťaženiu a zlyhaniu srdca. 

Starnutie vedie k nárastu kardiovaskulárnych ochorení 
a zníženiu srdcovej rezervy súčasne s tým, že procesy opravy 
určené na riešenie týchto problémov sa stávajú menej 
aktívnymi a účinnými. Starnúce srdce je vystavené 
zvyšujúcej sa úrovni stresu z dôvodu jeho zníženej funkčnej 
rezervy, klesajú ochranné systémy. Existujú možnosti, ktoré 
môžu tieto procesy u ľudí v staršom veku oddialiť alebo 
zvrátiť. Aeróbne cvičebné programy môžu poskytnúť 
zlepšenie spotreby kyslíka, zlepšenie ventilácie a zvýšenie 
výdrže pre starších ľudí so srdcovým zlyhaním. 
Je pozoruhodné, že zvyšovanie rýchlosti pulzných vĺn alebo 
zvyšovanie pulzného tlaku, ku ktorým dochádza pri starnutí, 
je u fyzicky aktívnych osôb v staršom veku nižšie ako u osôb 
so sedavým spôsobom života. Telesná aktivita, pohyb a ich 
význam v zdravom starnutí je hlavným predmetom nášho 
záujmu v rámci kapitoly 4.1.  
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nálezy, ktoré s pribúdajúcim vekom prevládajú, ako 
napríklad zmeny v QRS segmente, Q vlne, predĺženie QT 
intervalu a abnormality vlny ST alebo T, sú všeobecne 
spojené so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom. 
Abnormality ako ľavá ramienková blokáda alebo fibrilácia 
predsiení silne predpovedajú budúcu kardiovaskulárnu 
chorobnosť u ľudí v staršom veku, aj keď sú momentálne bez 
príznakov (Cheitlin, 2003; Strait a Lakatta, 2012; Fajemiroye 
a kol., 2018; Farkašová Iannaccone a kol., 2018, 2019).  
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aktívnymi a účinnými. Starnúce srdce je vystavené 
zvyšujúcej sa úrovni stresu z dôvodu jeho zníženej funkčnej 
rezervy, klesajú ochranné systémy. Existujú možnosti, ktoré 
môžu tieto procesy u ľudí v staršom veku oddialiť alebo 
zvrátiť. Aeróbne cvičebné programy môžu poskytnúť 
zlepšenie spotreby kyslíka, zlepšenie ventilácie a zvýšenie 
výdrže pre starších ľudí so srdcovým zlyhaním. 
Je pozoruhodné, že zvyšovanie rýchlosti pulzných vĺn alebo 
zvyšovanie pulzného tlaku, ku ktorým dochádza pri starnutí, 
je u fyzicky aktívnych osôb v staršom veku nižšie ako u osôb 
so sedavým spôsobom života. Telesná aktivita, pohyb a ich 
význam v zdravom starnutí je hlavným predmetom nášho 
záujmu v rámci kapitoly 4.1.  
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nálezy, ktoré s pribúdajúcim vekom prevládajú, ako 
napríklad zmeny v QRS segmente, Q vlne, predĺženie QT 
intervalu a abnormality vlny ST alebo T, sú všeobecne 
spojené so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom. 
Abnormality ako ľavá ramienková blokáda alebo fibrilácia 
predsiení silne predpovedajú budúcu kardiovaskulárnu 
chorobnosť u ľudí v staršom veku, aj keď sú momentálne bez 
príznakov (Cheitlin, 2003; Strait a Lakatta, 2012; Fajemiroye 
a kol., 2018; Farkašová Iannaccone a kol., 2018, 2019).  

Ako zhrnutie môžeme uviesť, že pri starnutí dochádza 
k významným zmenám v srdci a cievnom systéme, napríklad 
k tuhnutiu ciev, zhrubnutiu steny ľavej komory (hypertrofia 
ľavej komory), zvlákneniu srdcového svalu (fibrotizácia 
myokardu), ktoré môžu viesť k diastolickej dysfunkcii, 
zvýšenému doťaženiu a zlyhaniu srdca. 

Starnutie vedie k nárastu kardiovaskulárnych ochorení 
a zníženiu srdcovej rezervy súčasne s tým, že procesy opravy 
určené na riešenie týchto problémov sa stávajú menej 
aktívnymi a účinnými. Starnúce srdce je vystavené 
zvyšujúcej sa úrovni stresu z dôvodu jeho zníženej funkčnej 
rezervy, klesajú ochranné systémy. Existujú možnosti, ktoré 
môžu tieto procesy u ľudí v staršom veku oddialiť alebo 
zvrátiť. Aeróbne cvičebné programy môžu poskytnúť 
zlepšenie spotreby kyslíka, zlepšenie ventilácie a zvýšenie 
výdrže pre starších ľudí so srdcovým zlyhaním. 
Je pozoruhodné, že zvyšovanie rýchlosti pulzných vĺn alebo 
zvyšovanie pulzného tlaku, ku ktorým dochádza pri starnutí, 
je u fyzicky aktívnych osôb v staršom veku nižšie ako u osôb 
so sedavým spôsobom života. Telesná aktivita, pohyb a ich 
význam v zdravom starnutí je hlavným predmetom nášho 
záujmu v rámci kapitoly 4.1.  
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nálezy, ktoré s pribúdajúcim vekom prevládajú, ako 
napríklad zmeny v QRS segmente, Q vlne, predĺženie QT 
intervalu a abnormality vlny ST alebo T, sú všeobecne 
spojené so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom. 
Abnormality ako ľavá ramienková blokáda alebo fibrilácia 
predsiení silne predpovedajú budúcu kardiovaskulárnu 
chorobnosť u ľudí v staršom veku, aj keď sú momentálne bez 
príznakov (Cheitlin, 2003; Strait a Lakatta, 2012; Fajemiroye 
a kol., 2018; Farkašová Iannaccone a kol., 2018, 2019).  

Ako zhrnutie môžeme uviesť, že pri starnutí dochádza 
k významným zmenám v srdci a cievnom systéme, napríklad 
k tuhnutiu ciev, zhrubnutiu steny ľavej komory (hypertrofia 
ľavej komory), zvlákneniu srdcového svalu (fibrotizácia 
myokardu), ktoré môžu viesť k diastolickej dysfunkcii, 
zvýšenému doťaženiu a zlyhaniu srdca. 

Starnutie vedie k nárastu kardiovaskulárnych ochorení 
a zníženiu srdcovej rezervy súčasne s tým, že procesy opravy 
určené na riešenie týchto problémov sa stávajú menej 
aktívnymi a účinnými. Starnúce srdce je vystavené 
zvyšujúcej sa úrovni stresu z dôvodu jeho zníženej funkčnej 
rezervy, klesajú ochranné systémy. Existujú možnosti, ktoré 
môžu tieto procesy u ľudí v staršom veku oddialiť alebo 
zvrátiť. Aeróbne cvičebné programy môžu poskytnúť 
zlepšenie spotreby kyslíka, zlepšenie ventilácie a zvýšenie 
výdrže pre starších ľudí so srdcovým zlyhaním. 
Je pozoruhodné, že zvyšovanie rýchlosti pulzných vĺn alebo 
zvyšovanie pulzného tlaku, ku ktorým dochádza pri starnutí, 
je u fyzicky aktívnych osôb v staršom veku nižšie ako u osôb 
so sedavým spôsobom života. Telesná aktivita, pohyb a ich 
význam v zdravom starnutí je hlavným predmetom nášho 
záujmu v rámci kapitoly 4.1.  
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Abnormality ako ľavá ramienková blokáda alebo fibrilácia 
predsiení silne predpovedajú budúcu kardiovaskulárnu 
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aktívnymi a účinnými. Starnúce srdce je vystavené 
zvyšujúcej sa úrovni stresu z dôvodu jeho zníženej funkčnej 
rezervy, klesajú ochranné systémy. Existujú možnosti, ktoré 
môžu tieto procesy u ľudí v staršom veku oddialiť alebo 
zvrátiť. Aeróbne cvičebné programy môžu poskytnúť 
zlepšenie spotreby kyslíka, zlepšenie ventilácie a zvýšenie 
výdrže pre starších ľudí so srdcovým zlyhaním. 
Je pozoruhodné, že zvyšovanie rýchlosti pulzných vĺn alebo 
zvyšovanie pulzného tlaku, ku ktorým dochádza pri starnutí, 
je u fyzicky aktívnych osôb v staršom veku nižšie ako u osôb 
so sedavým spôsobom života. Telesná aktivita, pohyb a ich 
význam v zdravom starnutí je hlavným predmetom nášho 
záujmu v rámci kapitoly 4.1.  
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2.2  Involučné zmeny v centrálnej a periférnej 
nervovej sústave 

Po nástupe  používania neurozobrazovacích metód bola 
štrukturálna magnetická rezonancia užitočná aj pri štúdiu 
starnutia v oblasti nervovej sústavy na stanovenie rozdielov 
vo veľkosti mozgových štruktúr, ktoré sa zvyčajne merajú 
objemom štruktúry vzhľadom na rozdielny vek. Ukazuje sa, 
že hipokampálna, cerebelárna a frontálna oblasť vykazujú 
prierezové aj pozdĺžne zmenšenie objemu s vekom. 
Entorinálna, parietálna, temporálna a okcipitálna oblasť sú 
s vekom relatívne zachované. 

Normálne starnutie mozgu sprevádzajú  nasledujúce 
zmeny: 

 zánik neurónov, pokles neurogenézy (nové neuróny sú 
generované v oblasti hypokampu, v časti dentate 
gyrus, ale rozsah neurogenézy je predmetom štúdií),   

 klesá počet dendritických vetvení neurónov, 
 vo veku 85 rokov dochádza k zmenšeniu objemu 

mozgu približne o 20 %, dochádza k poklesu jeho 
hmotnosti; 

 v bunkách nastáva ukladanie pigmentu (lipofuscín) 
a v mitochondriách vzniká oxidačné poškodenie;   

 prítomnosť proteínových zhlukov (senilných plakov) 
a neurofibrilárnych spletí s vekom rastie (Yankner 
a kol., 2008; Bowker a kol., 2018; Boldrini a kol. 
2018). 

Zmeny v centrálnom a periférnom nervovom systéme 
pri starnutí (tabuľka 8) najčastejšie vznikajú z dôvodu 
aterosklerózy a strate  pružnosti mozgových tepien. Keďže sa 
znižuje rýchlosť vedenia vzruchov v periférnom nervovom 
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systéme, môže byť prítomné aj oslabenie zmyslov, 
oneskorené reakcie na podnet, zmeny citlivosti a reflexov. 
Atrofia neurónov spôsobuje zvýšený výskyt neurologických 
a psychiatrických ochorení v dôsledku starnutia, najčastejšie 
vo forme porúch spánku, porúch krátkodobej pamäte, 
postupnému poklesu kapacity pamäte, depresií a demencií.  

 
Tabuľka 8.  Zmeny v nervovej sústave pri starnutí   
(upravené podľa Bowker a kol., 2018) 

Zmena z dôvodu starnutia  Dôsledok 
Strata neurónov, 

 pokles hmotnosti mozgu cerebrálna atrofia 
 
 
Demyelinizácia neurónov 
a rast latencie vedenia 
vzruchov 

strata alebo zníženie reflexov 
s dlhými nervovými cestami 
(napríklad trhnutie členkom) 

 
Zmena neurotransmiterových 
systémov 

citlivosť na niektoré 
neuromodulačné lieky 

 
Rast frekvencie zmien 
periventrikulárnej bielej 
hmoty v mozgu   

 
 Starnutie môže byť sprevádzané poklesom kognitívnych 

funkcií, ktoré sú aj prejavom Alzheimerovej choroby a iných 
neurodegeneratívnych porúch. Individuálny je rozsah 
schopnosti učenia, pamätania, pozornosti a výkonnosti, 
predovšetkým vo veľmi vysokom veku. U starších ľudí 
môžeme pozorovať aj zmeny správania a zmeny nálad. 
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2.2  Involučné zmeny v centrálnej a periférnej 
nervovej sústave 

Po nástupe  používania neurozobrazovacích metód bola 
štrukturálna magnetická rezonancia užitočná aj pri štúdiu 
starnutia v oblasti nervovej sústavy na stanovenie rozdielov 
vo veľkosti mozgových štruktúr, ktoré sa zvyčajne merajú 
objemom štruktúry vzhľadom na rozdielny vek. Ukazuje sa, 
že hipokampálna, cerebelárna a frontálna oblasť vykazujú 
prierezové aj pozdĺžne zmenšenie objemu s vekom. 
Entorinálna, parietálna, temporálna a okcipitálna oblasť sú 
s vekom relatívne zachované. 

Normálne starnutie mozgu sprevádzajú  nasledujúce 
zmeny: 

 zánik neurónov, pokles neurogenézy (nové neuróny sú 
generované v oblasti hypokampu, v časti dentate 
gyrus, ale rozsah neurogenézy je predmetom štúdií),   

 klesá počet dendritických vetvení neurónov, 
 vo veku 85 rokov dochádza k zmenšeniu objemu 

mozgu približne o 20 %, dochádza k poklesu jeho 
hmotnosti; 

 v bunkách nastáva ukladanie pigmentu (lipofuscín) 
a v mitochondriách vzniká oxidačné poškodenie;   

 prítomnosť proteínových zhlukov (senilných plakov) 
a neurofibrilárnych spletí s vekom rastie (Yankner 
a kol., 2008; Bowker a kol., 2018; Boldrini a kol. 
2018). 

Zmeny v centrálnom a periférnom nervovom systéme 
pri starnutí (tabuľka 8) najčastejšie vznikajú z dôvodu 
aterosklerózy a strate  pružnosti mozgových tepien. Keďže sa 
znižuje rýchlosť vedenia vzruchov v periférnom nervovom 
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systéme, môže byť prítomné aj oslabenie zmyslov, 
oneskorené reakcie na podnet, zmeny citlivosti a reflexov. 
Atrofia neurónov spôsobuje zvýšený výskyt neurologických 
a psychiatrických ochorení v dôsledku starnutia, najčastejšie 
vo forme porúch spánku, porúch krátkodobej pamäte, 
postupnému poklesu kapacity pamäte, depresií a demencií.  

 
Tabuľka 8.  Zmeny v nervovej sústave pri starnutí   
(upravené podľa Bowker a kol., 2018) 

Zmena z dôvodu starnutia  Dôsledok 
Strata neurónov, 

 pokles hmotnosti mozgu cerebrálna atrofia 
 
 
Demyelinizácia neurónov 
a rast latencie vedenia 
vzruchov 

strata alebo zníženie reflexov 
s dlhými nervovými cestami 
(napríklad trhnutie členkom) 

 
Zmena neurotransmiterových 
systémov 

citlivosť na niektoré 
neuromodulačné lieky 

 
Rast frekvencie zmien 
periventrikulárnej bielej 
hmoty v mozgu   

 
 Starnutie môže byť sprevádzané poklesom kognitívnych 

funkcií, ktoré sú aj prejavom Alzheimerovej choroby a iných 
neurodegeneratívnych porúch. Individuálny je rozsah 
schopnosti učenia, pamätania, pozornosti a výkonnosti, 
predovšetkým vo veľmi vysokom veku. U starších ľudí 
môžeme pozorovať aj zmeny správania a zmeny nálad. 
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2.2  Involučné zmeny v centrálnej a periférnej 
nervovej sústave 

Po nástupe  používania neurozobrazovacích metód bola 
štrukturálna magnetická rezonancia užitočná aj pri štúdiu 
starnutia v oblasti nervovej sústavy na stanovenie rozdielov 
vo veľkosti mozgových štruktúr, ktoré sa zvyčajne merajú 
objemom štruktúry vzhľadom na rozdielny vek. Ukazuje sa, 
že hipokampálna, cerebelárna a frontálna oblasť vykazujú 
prierezové aj pozdĺžne zmenšenie objemu s vekom. 
Entorinálna, parietálna, temporálna a okcipitálna oblasť sú 
s vekom relatívne zachované. 

Normálne starnutie mozgu sprevádzajú  nasledujúce 
zmeny: 

 zánik neurónov, pokles neurogenézy (nové neuróny sú 
generované v oblasti hypokampu, v časti dentate 
gyrus, ale rozsah neurogenézy je predmetom štúdií),   

 klesá počet dendritických vetvení neurónov, 
 vo veku 85 rokov dochádza k zmenšeniu objemu 

mozgu približne o 20 %, dochádza k poklesu jeho 
hmotnosti; 

 v bunkách nastáva ukladanie pigmentu (lipofuscín) 
a v mitochondriách vzniká oxidačné poškodenie;   

 prítomnosť proteínových zhlukov (senilných plakov) 
a neurofibrilárnych spletí s vekom rastie (Yankner 
a kol., 2008; Bowker a kol., 2018; Boldrini a kol. 
2018). 

Zmeny v centrálnom a periférnom nervovom systéme 
pri starnutí (tabuľka 8) najčastejšie vznikajú z dôvodu 
aterosklerózy a strate  pružnosti mozgových tepien. Keďže sa 
znižuje rýchlosť vedenia vzruchov v periférnom nervovom 
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systéme, môže byť prítomné aj oslabenie zmyslov, 
oneskorené reakcie na podnet, zmeny citlivosti a reflexov. 
Atrofia neurónov spôsobuje zvýšený výskyt neurologických 
a psychiatrických ochorení v dôsledku starnutia, najčastejšie 
vo forme porúch spánku, porúch krátkodobej pamäte, 
postupnému poklesu kapacity pamäte, depresií a demencií.  

 
Tabuľka 8.  Zmeny v nervovej sústave pri starnutí   
(upravené podľa Bowker a kol., 2018) 

Zmena z dôvodu starnutia  Dôsledok 
Strata neurónov, 

 pokles hmotnosti mozgu cerebrálna atrofia 
 
 
Demyelinizácia neurónov 
a rast latencie vedenia 
vzruchov 

strata alebo zníženie reflexov 
s dlhými nervovými cestami 
(napríklad trhnutie členkom) 

 
Zmena neurotransmiterových 
systémov 

citlivosť na niektoré 
neuromodulačné lieky 

 
Rast frekvencie zmien 
periventrikulárnej bielej 
hmoty v mozgu   

 
 Starnutie môže byť sprevádzané poklesom kognitívnych 

funkcií, ktoré sú aj prejavom Alzheimerovej choroby a iných 
neurodegeneratívnych porúch. Individuálny je rozsah 
schopnosti učenia, pamätania, pozornosti a výkonnosti, 
predovšetkým vo veľmi vysokom veku. U starších ľudí 
môžeme pozorovať aj zmeny správania a zmeny nálad. 
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2.2  Involučné zmeny v centrálnej a periférnej 
nervovej sústave 

Po nástupe  používania neurozobrazovacích metód bola 
štrukturálna magnetická rezonancia užitočná aj pri štúdiu 
starnutia v oblasti nervovej sústavy na stanovenie rozdielov 
vo veľkosti mozgových štruktúr, ktoré sa zvyčajne merajú 
objemom štruktúry vzhľadom na rozdielny vek. Ukazuje sa, 
že hipokampálna, cerebelárna a frontálna oblasť vykazujú 
prierezové aj pozdĺžne zmenšenie objemu s vekom. 
Entorinálna, parietálna, temporálna a okcipitálna oblasť sú 
s vekom relatívne zachované. 

Normálne starnutie mozgu sprevádzajú  nasledujúce 
zmeny: 

 zánik neurónov, pokles neurogenézy (nové neuróny sú 
generované v oblasti hypokampu, v časti dentate 
gyrus, ale rozsah neurogenézy je predmetom štúdií),   

 klesá počet dendritických vetvení neurónov, 
 vo veku 85 rokov dochádza k zmenšeniu objemu 

mozgu približne o 20 %, dochádza k poklesu jeho 
hmotnosti; 

 v bunkách nastáva ukladanie pigmentu (lipofuscín) 
a v mitochondriách vzniká oxidačné poškodenie;   

 prítomnosť proteínových zhlukov (senilných plakov) 
a neurofibrilárnych spletí s vekom rastie (Yankner 
a kol., 2008; Bowker a kol., 2018; Boldrini a kol. 
2018). 

Zmeny v centrálnom a periférnom nervovom systéme 
pri starnutí (tabuľka 8) najčastejšie vznikajú z dôvodu 
aterosklerózy a strate  pružnosti mozgových tepien. Keďže sa 
znižuje rýchlosť vedenia vzruchov v periférnom nervovom 
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systéme, môže byť prítomné aj oslabenie zmyslov, 
oneskorené reakcie na podnet, zmeny citlivosti a reflexov. 
Atrofia neurónov spôsobuje zvýšený výskyt neurologických 
a psychiatrických ochorení v dôsledku starnutia, najčastejšie 
vo forme porúch spánku, porúch krátkodobej pamäte, 
postupnému poklesu kapacity pamäte, depresií a demencií.  

 
Tabuľka 8.  Zmeny v nervovej sústave pri starnutí   
(upravené podľa Bowker a kol., 2018) 

Zmena z dôvodu starnutia  Dôsledok 
Strata neurónov, 

 pokles hmotnosti mozgu cerebrálna atrofia 
 
 
Demyelinizácia neurónov 
a rast latencie vedenia 
vzruchov 

strata alebo zníženie reflexov 
s dlhými nervovými cestami 
(napríklad trhnutie členkom) 

 
Zmena neurotransmiterových 
systémov 

citlivosť na niektoré 
neuromodulačné lieky 

 
Rast frekvencie zmien 
periventrikulárnej bielej 
hmoty v mozgu   

 
 Starnutie môže byť sprevádzané poklesom kognitívnych 

funkcií, ktoré sú aj prejavom Alzheimerovej choroby a iných 
neurodegeneratívnych porúch. Individuálny je rozsah 
schopnosti učenia, pamätania, pozornosti a výkonnosti, 
predovšetkým vo veľmi vysokom veku. U starších ľudí 
môžeme pozorovať aj zmeny správania a zmeny nálad. 
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2.2  Involučné zmeny v centrálnej a periférnej 
nervovej sústave 

Po nástupe  používania neurozobrazovacích metód bola 
štrukturálna magnetická rezonancia užitočná aj pri štúdiu 
starnutia v oblasti nervovej sústavy na stanovenie rozdielov 
vo veľkosti mozgových štruktúr, ktoré sa zvyčajne merajú 
objemom štruktúry vzhľadom na rozdielny vek. Ukazuje sa, 
že hipokampálna, cerebelárna a frontálna oblasť vykazujú 
prierezové aj pozdĺžne zmenšenie objemu s vekom. 
Entorinálna, parietálna, temporálna a okcipitálna oblasť sú 
s vekom relatívne zachované. 

Normálne starnutie mozgu sprevádzajú  nasledujúce 
zmeny: 

 zánik neurónov, pokles neurogenézy (nové neuróny sú 
generované v oblasti hypokampu, v časti dentate 
gyrus, ale rozsah neurogenézy je predmetom štúdií),   

 klesá počet dendritických vetvení neurónov, 
 vo veku 85 rokov dochádza k zmenšeniu objemu 

mozgu približne o 20 %, dochádza k poklesu jeho 
hmotnosti; 

 v bunkách nastáva ukladanie pigmentu (lipofuscín) 
a v mitochondriách vzniká oxidačné poškodenie;   

 prítomnosť proteínových zhlukov (senilných plakov) 
a neurofibrilárnych spletí s vekom rastie (Yankner 
a kol., 2008; Bowker a kol., 2018; Boldrini a kol. 
2018). 

Zmeny v centrálnom a periférnom nervovom systéme 
pri starnutí (tabuľka 8) najčastejšie vznikajú z dôvodu 
aterosklerózy a strate  pružnosti mozgových tepien. Keďže sa 
znižuje rýchlosť vedenia vzruchov v periférnom nervovom 
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systéme, môže byť prítomné aj oslabenie zmyslov, 
oneskorené reakcie na podnet, zmeny citlivosti a reflexov. 
Atrofia neurónov spôsobuje zvýšený výskyt neurologických 
a psychiatrických ochorení v dôsledku starnutia, najčastejšie 
vo forme porúch spánku, porúch krátkodobej pamäte, 
postupnému poklesu kapacity pamäte, depresií a demencií.  

 
Tabuľka 8.  Zmeny v nervovej sústave pri starnutí   
(upravené podľa Bowker a kol., 2018) 

Zmena z dôvodu starnutia  Dôsledok 
Strata neurónov, 

 pokles hmotnosti mozgu cerebrálna atrofia 
 
 
Demyelinizácia neurónov 
a rast latencie vedenia 
vzruchov 

strata alebo zníženie reflexov 
s dlhými nervovými cestami 
(napríklad trhnutie členkom) 

 
Zmena neurotransmiterových 
systémov 

citlivosť na niektoré 
neuromodulačné lieky 

 
Rast frekvencie zmien 
periventrikulárnej bielej 
hmoty v mozgu   

 
 Starnutie môže byť sprevádzané poklesom kognitívnych 

funkcií, ktoré sú aj prejavom Alzheimerovej choroby a iných 
neurodegeneratívnych porúch. Individuálny je rozsah 
schopnosti učenia, pamätania, pozornosti a výkonnosti, 
predovšetkým vo veľmi vysokom veku. U starších ľudí 
môžeme pozorovať aj zmeny správania a zmeny nálad. 
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2.2  Involučné zmeny v centrálnej a periférnej 
nervovej sústave 

Po nástupe  používania neurozobrazovacích metód bola 
štrukturálna magnetická rezonancia užitočná aj pri štúdiu 
starnutia v oblasti nervovej sústavy na stanovenie rozdielov 
vo veľkosti mozgových štruktúr, ktoré sa zvyčajne merajú 
objemom štruktúry vzhľadom na rozdielny vek. Ukazuje sa, 
že hipokampálna, cerebelárna a frontálna oblasť vykazujú 
prierezové aj pozdĺžne zmenšenie objemu s vekom. 
Entorinálna, parietálna, temporálna a okcipitálna oblasť sú 
s vekom relatívne zachované. 

Normálne starnutie mozgu sprevádzajú  nasledujúce 
zmeny: 

 zánik neurónov, pokles neurogenézy (nové neuróny sú 
generované v oblasti hypokampu, v časti dentate 
gyrus, ale rozsah neurogenézy je predmetom štúdií),   

 klesá počet dendritických vetvení neurónov, 
 vo veku 85 rokov dochádza k zmenšeniu objemu 

mozgu približne o 20 %, dochádza k poklesu jeho 
hmotnosti; 

 v bunkách nastáva ukladanie pigmentu (lipofuscín) 
a v mitochondriách vzniká oxidačné poškodenie;   

 prítomnosť proteínových zhlukov (senilných plakov) 
a neurofibrilárnych spletí s vekom rastie (Yankner 
a kol., 2008; Bowker a kol., 2018; Boldrini a kol. 
2018). 

Zmeny v centrálnom a periférnom nervovom systéme 
pri starnutí (tabuľka 8) najčastejšie vznikajú z dôvodu 
aterosklerózy a strate  pružnosti mozgových tepien. Keďže sa 
znižuje rýchlosť vedenia vzruchov v periférnom nervovom 
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systéme, môže byť prítomné aj oslabenie zmyslov, 
oneskorené reakcie na podnet, zmeny citlivosti a reflexov. 
Atrofia neurónov spôsobuje zvýšený výskyt neurologických 
a psychiatrických ochorení v dôsledku starnutia, najčastejšie 
vo forme porúch spánku, porúch krátkodobej pamäte, 
postupnému poklesu kapacity pamäte, depresií a demencií.  

 
Tabuľka 8.  Zmeny v nervovej sústave pri starnutí   
(upravené podľa Bowker a kol., 2018) 

Zmena z dôvodu starnutia  Dôsledok 
Strata neurónov, 

 pokles hmotnosti mozgu cerebrálna atrofia 
 
 
Demyelinizácia neurónov 
a rast latencie vedenia 
vzruchov 

strata alebo zníženie reflexov 
s dlhými nervovými cestami 
(napríklad trhnutie členkom) 

 
Zmena neurotransmiterových 
systémov 

citlivosť na niektoré 
neuromodulačné lieky 

 
Rast frekvencie zmien 
periventrikulárnej bielej 
hmoty v mozgu   

 
 Starnutie môže byť sprevádzané poklesom kognitívnych 

funkcií, ktoré sú aj prejavom Alzheimerovej choroby a iných 
neurodegeneratívnych porúch. Individuálny je rozsah 
schopnosti učenia, pamätania, pozornosti a výkonnosti, 
predovšetkým vo veľmi vysokom veku. U starších ľudí 
môžeme pozorovať aj zmeny správania a zmeny nálad. 
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2.2  Involučné zmeny v centrálnej a periférnej 
nervovej sústave 

Po nástupe  používania neurozobrazovacích metód bola 
štrukturálna magnetická rezonancia užitočná aj pri štúdiu 
starnutia v oblasti nervovej sústavy na stanovenie rozdielov 
vo veľkosti mozgových štruktúr, ktoré sa zvyčajne merajú 
objemom štruktúry vzhľadom na rozdielny vek. Ukazuje sa, 
že hipokampálna, cerebelárna a frontálna oblasť vykazujú 
prierezové aj pozdĺžne zmenšenie objemu s vekom. 
Entorinálna, parietálna, temporálna a okcipitálna oblasť sú 
s vekom relatívne zachované. 

Normálne starnutie mozgu sprevádzajú  nasledujúce 
zmeny: 

 zánik neurónov, pokles neurogenézy (nové neuróny sú 
generované v oblasti hypokampu, v časti dentate 
gyrus, ale rozsah neurogenézy je predmetom štúdií),   

 klesá počet dendritických vetvení neurónov, 
 vo veku 85 rokov dochádza k zmenšeniu objemu 

mozgu približne o 20 %, dochádza k poklesu jeho 
hmotnosti; 

 v bunkách nastáva ukladanie pigmentu (lipofuscín) 
a v mitochondriách vzniká oxidačné poškodenie;   

 prítomnosť proteínových zhlukov (senilných plakov) 
a neurofibrilárnych spletí s vekom rastie (Yankner 
a kol., 2008; Bowker a kol., 2018; Boldrini a kol. 
2018). 

Zmeny v centrálnom a periférnom nervovom systéme 
pri starnutí (tabuľka 8) najčastejšie vznikajú z dôvodu 
aterosklerózy a strate  pružnosti mozgových tepien. Keďže sa 
znižuje rýchlosť vedenia vzruchov v periférnom nervovom 
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systéme, môže byť prítomné aj oslabenie zmyslov, 
oneskorené reakcie na podnet, zmeny citlivosti a reflexov. 
Atrofia neurónov spôsobuje zvýšený výskyt neurologických 
a psychiatrických ochorení v dôsledku starnutia, najčastejšie 
vo forme porúch spánku, porúch krátkodobej pamäte, 
postupnému poklesu kapacity pamäte, depresií a demencií.  

 
Tabuľka 8.  Zmeny v nervovej sústave pri starnutí   
(upravené podľa Bowker a kol., 2018) 

Zmena z dôvodu starnutia  Dôsledok 
Strata neurónov, 

 pokles hmotnosti mozgu cerebrálna atrofia 
 
 
Demyelinizácia neurónov 
a rast latencie vedenia 
vzruchov 

strata alebo zníženie reflexov 
s dlhými nervovými cestami 
(napríklad trhnutie členkom) 

 
Zmena neurotransmiterových 
systémov 

citlivosť na niektoré 
neuromodulačné lieky 

 
Rast frekvencie zmien 
periventrikulárnej bielej 
hmoty v mozgu   

 
 Starnutie môže byť sprevádzané poklesom kognitívnych 

funkcií, ktoré sú aj prejavom Alzheimerovej choroby a iných 
neurodegeneratívnych porúch. Individuálny je rozsah 
schopnosti učenia, pamätania, pozornosti a výkonnosti, 
predovšetkým vo veľmi vysokom veku. U starších ľudí 
môžeme pozorovať aj zmeny správania a zmeny nálad. 
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2.2  Involučné zmeny v centrálnej a periférnej 
nervovej sústave 

Po nástupe  používania neurozobrazovacích metód bola 
štrukturálna magnetická rezonancia užitočná aj pri štúdiu 
starnutia v oblasti nervovej sústavy na stanovenie rozdielov 
vo veľkosti mozgových štruktúr, ktoré sa zvyčajne merajú 
objemom štruktúry vzhľadom na rozdielny vek. Ukazuje sa, 
že hipokampálna, cerebelárna a frontálna oblasť vykazujú 
prierezové aj pozdĺžne zmenšenie objemu s vekom. 
Entorinálna, parietálna, temporálna a okcipitálna oblasť sú 
s vekom relatívne zachované. 

Normálne starnutie mozgu sprevádzajú  nasledujúce 
zmeny: 

 zánik neurónov, pokles neurogenézy (nové neuróny sú 
generované v oblasti hypokampu, v časti dentate 
gyrus, ale rozsah neurogenézy je predmetom štúdií),   

 klesá počet dendritických vetvení neurónov, 
 vo veku 85 rokov dochádza k zmenšeniu objemu 

mozgu približne o 20 %, dochádza k poklesu jeho 
hmotnosti; 

 v bunkách nastáva ukladanie pigmentu (lipofuscín) 
a v mitochondriách vzniká oxidačné poškodenie;   

 prítomnosť proteínových zhlukov (senilných plakov) 
a neurofibrilárnych spletí s vekom rastie (Yankner 
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systéme, môže byť prítomné aj oslabenie zmyslov, 
oneskorené reakcie na podnet, zmeny citlivosti a reflexov. 
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Tabuľka 8.  Zmeny v nervovej sústave pri starnutí   
(upravené podľa Bowker a kol., 2018) 

Zmena z dôvodu starnutia  Dôsledok 
Strata neurónov, 

 pokles hmotnosti mozgu cerebrálna atrofia 
 
 
Demyelinizácia neurónov 
a rast latencie vedenia 
vzruchov 

strata alebo zníženie reflexov 
s dlhými nervovými cestami 
(napríklad trhnutie členkom) 

 
Zmena neurotransmiterových 
systémov 

citlivosť na niektoré 
neuromodulačné lieky 

 
Rast frekvencie zmien 
periventrikulárnej bielej 
hmoty v mozgu   

 
 Starnutie môže byť sprevádzané poklesom kognitívnych 

funkcií, ktoré sú aj prejavom Alzheimerovej choroby a iných 
neurodegeneratívnych porúch. Individuálny je rozsah 
schopnosti učenia, pamätania, pozornosti a výkonnosti, 
predovšetkým vo veľmi vysokom veku. U starších ľudí 
môžeme pozorovať aj zmeny správania a zmeny nálad. 
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Prítomné sú napríklad znaky plačlivosti, hašterenia. Vo 
vyššom veku dochádza k postupnému poklesu psychických 
aktivít. Pri vyšetrení elektroencefalografiou pribúdajú najmä 
nízkofrekvenčné vlny. 

Riziko Alzheimerovej choroby sa zvyšuje 14-násobne 
vo veku od 65 do 85 rokov, pričom postihuje až 47 % osôb 
starších ako 85 rokov. Nástup Alzheimerovej choroby je tak 
úzko spojený aj s procesom starnutia. Predpokladá sa, 
že zmeny súvisiace so starnutím sú pri Alzheimerovej 
chorobe zvýšené na niekoľkých úrovniach, vrátane šírenia 
proteínových zhlukov a neurofibrálnych spletí, zmien 
v génovej expresii a ďalších zmien v autofágii, 
v mitochondriálnych funkciách (obrázok 7). Alzheimerovu 
chorobu, frontotemporálnu demenciu a Parkinsonovu 
chorobu môže od normálneho starnutia najviac odlišovať 
extrémny stupeň straty neurónov, ktorá je vo väčšine oblastí 
mozgu počas normálneho starnutia minimálna. Hypertenzia, 
hyperlipidémia alebo diabetes mellitus druhého typu patria 
medzi rizikové faktory pre cievnu mozgovú príhodu 
a ischemické zmeny bielej mozgovej hmoty počas starnutia. 
Zmeny v životnom štýle môžu prispieť k zachovaniu 
kognitívnych funkcií vo vyššom veku. Telesná aktivita 
a pohyb v štruktúrovanej a neštruktúrovanej forme redukuje 
nielen kardiovaskulárne ochorenia, ale môže priamo 
prospievať aj kognitívnym funkciám prostredníctvom 
zvýšenej produkcie mozgového neurotrofického faktora 
a tiež zvýšenej neurogenézy (Raz a Rodrigue, 2006; 
Yankner a kol., 2008; Park a Reuter-Lorenz, 2009; 
Boleková a kol., 2020). 
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2.3  Involučné zmeny v opornej a pohybovej sústave 

Zmeny a poruchy muskuloskeletálneho systému patria 
k významným príčinám bolesti a telesného postihnutia u ľudí 
v staršom veku. Výskyt zlomenín tiež prudko stúpa s vekom. 
Pokles svalovej hmoty a svalovej sily predstavuje jeden 
z najvýznamnejších deskriptorov fyziologického starnutia 
(Bernadič a kol., 2015, 2016; Fillit a kol., 2016).   

S poklesom muskuloskeletálnych funkcií súvisia: 
 účinky starnutia na zložky muskuloskeletálneho 

systému (napríklad kĺbová chrupka, kostra, mäkké 
tkanivá), prispievajúce k rozvoju osteoporózy 
a osteoartrózy, ako aj znížený rozsah pohybu kĺbov, 
stuhnutosť a ťažkosti s iniciáciou pohybu; 

 s vekom súvisiaci nárast prevalencie bežných 
muskuloskeletálnych porúch už od mladosti, ktoré 
spôsobujú zvyšovanie bolesti a postihnutia 
bez skracovania dĺžky života, napríklad séronegatívne 
spondyloartritídy, muskuloskeletálna trauma); 

 výskyt určitých porúch pohybového aparátu u ľudí 
v staršom veku, napríklad reumatická polymyalgia, 
Pagetova choroba kostí, kryštalické artropatie 
(Sinclair a kol., 2012; Fillit a kol., 2016, Frontera, 
2017; Cesari a kol., 2018, Westbury a kol., 2020). 

  Asi od tridsiateho roku života sa začína znižovať hustota 
kostí u mužov a žien. Táto strata kostnej denzity sa urýchľuje 
u žien po menopauze. Výsledkom je, že kosti sú krehkejšie 
a vzniká väčšia pravdepodobnosť zlomenín. 

Na kĺby vplývajú počas starnutia zmeny v chrupkách 
a v spojivovom tkanive. Klesá elasticita kĺbov, pretože 
spojivové tkanivo vo väzoch a šľachách je tuhšie a krehkejšie 
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(klesá elasticita a pevnosť). Chrupka vo vnútri kĺbu sa stáva 
tenšou a zložky chrupky (proteoglykány, teda látky, ktoré 
pomáhajú zaistiť odolnosť chrupky) sa menia, čo môže 
spôsobiť, že kĺb bude menej odolný a náchylnejší 
na poškodenie. Strata elasticity chrupiek a ich následné 
opotrebovanie môže viesť k artróze, ochoreniu kĺbov a tiež 
negatívne ovplyvňuje kvalitu architektoniky kostí, pričom 
môže vznikať osteoporóza, metabolické ochorenie kĺbov, 
ubúdanie množstva kostnej hmoty z dôvodu ochorenia 
látkovej výmeny kostného tkaniva a z dôvodu straty 
minerálov (Sinclair a kol., 2012; Fillit a kol., 2016, Cesari 
a kol., 2018). 

 Zmeny v pohybovej sústave sa pri starnutí prejavujú 
nedostatkom svalových síl, znižovaním svalovej hmoty, 
znižovaním výdrže, rýchlou unaviteľnosťou, čo je spôsobené 
úbytkom svalových tkanív a vlákien – atrofiou. Svalové 
vlákna sa nahradzujú neplnohodnotnými bunkami väziva. 
Na svalových vláknach dochádza k degeneratívnym 
zmenám, zaznamenávajú sa poruchy podráždenia a vedenia 
vzruchu. Úbytok svalovej hmoty a svalových funkcií 
(sarkopénia) je proces, ktorý sa začína okolo tridsiateho 
roku života a postupuje počas celého života (tabuľka 9).  

Starnutie ovplyvňuje aj typy svalových vlákien. Počet 
glykolytických svalových vlákien klesá oveľa viac ako počet 
oxidatívnych svalových vlákien. Svaly teda nie sú schopné 
v starobe tak rýchlo kontrahovať. 

Táto mierna strata svalovej sily kladie zvýšený tlak 
na niektoré kĺby (napríklad kolená) v súvislosti so starnutím. 
Z fyziologického hľadiska sa menia koordinačné schopnosti 
človeka, pričom hrozí riziko pádov. Môžu vznikať 
patologické fraktúry aj po miernom úraze. Vzhľadom 
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k významným príčinám bolesti a telesného postihnutia u ľudí 
v staršom veku. Výskyt zlomenín tiež prudko stúpa s vekom. 
Pokles svalovej hmoty a svalovej sily predstavuje jeden 
z najvýznamnejších deskriptorov fyziologického starnutia 
(Bernadič a kol., 2015, 2016; Fillit a kol., 2016).   

S poklesom muskuloskeletálnych funkcií súvisia: 
 účinky starnutia na zložky muskuloskeletálneho 

systému (napríklad kĺbová chrupka, kostra, mäkké 
tkanivá), prispievajúce k rozvoju osteoporózy 
a osteoartrózy, ako aj znížený rozsah pohybu kĺbov, 
stuhnutosť a ťažkosti s iniciáciou pohybu; 

 s vekom súvisiaci nárast prevalencie bežných 
muskuloskeletálnych porúch už od mladosti, ktoré 
spôsobujú zvyšovanie bolesti a postihnutia 
bez skracovania dĺžky života, napríklad séronegatívne 
spondyloartritídy, muskuloskeletálna trauma); 

 výskyt určitých porúch pohybového aparátu u ľudí 
v staršom veku, napríklad reumatická polymyalgia, 
Pagetova choroba kostí, kryštalické artropatie 
(Sinclair a kol., 2012; Fillit a kol., 2016, Frontera, 
2017; Cesari a kol., 2018, Westbury a kol., 2020). 

  Asi od tridsiateho roku života sa začína znižovať hustota 
kostí u mužov a žien. Táto strata kostnej denzity sa urýchľuje 
u žien po menopauze. Výsledkom je, že kosti sú krehkejšie 
a vzniká väčšia pravdepodobnosť zlomenín. 

Na kĺby vplývajú počas starnutia zmeny v chrupkách 
a v spojivovom tkanive. Klesá elasticita kĺbov, pretože 
spojivové tkanivo vo väzoch a šľachách je tuhšie a krehkejšie 
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(klesá elasticita a pevnosť). Chrupka vo vnútri kĺbu sa stáva 
tenšou a zložky chrupky (proteoglykány, teda látky, ktoré 
pomáhajú zaistiť odolnosť chrupky) sa menia, čo môže 
spôsobiť, že kĺb bude menej odolný a náchylnejší 
na poškodenie. Strata elasticity chrupiek a ich následné 
opotrebovanie môže viesť k artróze, ochoreniu kĺbov a tiež 
negatívne ovplyvňuje kvalitu architektoniky kostí, pričom 
môže vznikať osteoporóza, metabolické ochorenie kĺbov, 
ubúdanie množstva kostnej hmoty z dôvodu ochorenia 
látkovej výmeny kostného tkaniva a z dôvodu straty 
minerálov (Sinclair a kol., 2012; Fillit a kol., 2016, Cesari 
a kol., 2018). 

 Zmeny v pohybovej sústave sa pri starnutí prejavujú 
nedostatkom svalových síl, znižovaním svalovej hmoty, 
znižovaním výdrže, rýchlou unaviteľnosťou, čo je spôsobené 
úbytkom svalových tkanív a vlákien – atrofiou. Svalové 
vlákna sa nahradzujú neplnohodnotnými bunkami väziva. 
Na svalových vláknach dochádza k degeneratívnym 
zmenám, zaznamenávajú sa poruchy podráždenia a vedenia 
vzruchu. Úbytok svalovej hmoty a svalových funkcií 
(sarkopénia) je proces, ktorý sa začína okolo tridsiateho 
roku života a postupuje počas celého života (tabuľka 9).  

Starnutie ovplyvňuje aj typy svalových vlákien. Počet 
glykolytických svalových vlákien klesá oveľa viac ako počet 
oxidatívnych svalových vlákien. Svaly teda nie sú schopné 
v starobe tak rýchlo kontrahovať. 

Táto mierna strata svalovej sily kladie zvýšený tlak 
na niektoré kĺby (napríklad kolená) v súvislosti so starnutím. 
Z fyziologického hľadiska sa menia koordinačné schopnosti 
človeka, pričom hrozí riziko pádov. Môžu vznikať 
patologické fraktúry aj po miernom úraze. Vzhľadom 
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na riziko pádov majú ľudia v staršom veku tendenciu 
vyhýbať sa fyzickej aktivite. Úbytok svalovej hmoty a sily je 
možné výrazne oddialiť štruktúrovanou pohybovou aktivitou 
alebo pohybovou aktivitou v aktivitách denného života. 

 
Tabuľka 9.  Faktory úbytku svalovej hmoty a svalových funkcií 
pri starnutí  (upravené podľa Cesari a kol., 2018) 

Faktor Mechanizmus 

Svalová nečinnosť 

znížená fyzická aktivita 
zhoršenie kognitívnych funkcií 
nehybnosť 
zhoršenie neuromuskulárnej transmisie 

  

Malnutrícia 

nedostatočný príjem výživy 
malabsorpcia 
zvýšený katabolizmus a odbúravania 
bielkovín 
svalová hypoxia 

 
 
Chronický zápal 

zvýšená koncentrácia prozápalových  
cytokínov 

 
Endokrinné zmeny 

 
nízka koncentrácia testosterónu 
a rastového hormónu 
zvýšená inzulínová rezistencia 

 
Postava starnúceho človeka sa mení, dochádza 

k zhrbeniu a zmene telesného vzhľadu. Telesná výška 
sa znižuje z dôvodu atrofie tkaniva medzistavcových 
platničiek (Sinclair a kol., 2012; Fillit a kol., 2016; Cesari 
a kol., 2018, Westbury a kol., 2020). 
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2.4  Involučné zmeny respiračnej sústavy 

Účinky starnutia na respiračnú sústavu majú podobné 
znaky poklesu funkcií ako v prípade iných sústav. 
Pripomeňme si základné merné ukazovatele ventilácie pľúc, 
ktorá je zabezpečená kontrakciami dýchacích svalov: 

 dychový objem je množstvo vzduchu, ktoré 
sa v pľúcach vymení pri pokojnom nádychu 
a výdychu (približne 0,4 litra u žien a 0,5 litra 
u mužov);  

 inspiračný reziduálny objem pľúc je množstvo 
vzduchu, ktoré ešte môžeme dodatočne vdýchnuť 
do pľúc maximálnym úsilím po normálnom nádychu 
(približne 3 litre); 

 expiračný reziduálny objem je množstvo vzduchu, 
ktoré môžeme dodatočne vydýchnuť maximálnym 
úsilím po normálnom výdychu (približne 1 až 1,2 
litra); 

 vitálna kapacita pľúc je množstvo vzduchu, ktoré sa 
v pľúcach vymení pri maximálnom výdychu 
a maximálnom nádychu (u žien približne 3,5 litra, 
u mužov približne 5 litrov); je to súčet dychového 
objemu, inspiračného a expiračného reziduálneho 
objemu pľúc; 

 reziduálny objem je množstvo vzduchu, ktoré ostáva 
v pľúcach aj po maximálnom vydýchnutí (približne 
1 až 2 litre); 

 celková kapacita pľúc je súčet vitálnej kapacity pľúc 
a reziduálneho objemu (u žien približne 4,5 litra; 
u mužov približne 6 litrov); 
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a reziduálneho objemu (u žien približne 4,5 litra; 
u mužov približne 6 litrov); 
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na riziko pádov majú ľudia v staršom veku tendenciu 
vyhýbať sa fyzickej aktivite. Úbytok svalovej hmoty a sily je 
možné výrazne oddialiť štruktúrovanou pohybovou aktivitou 
alebo pohybovou aktivitou v aktivitách denného života. 

 
Tabuľka 9.  Faktory úbytku svalovej hmoty a svalových funkcií 
pri starnutí  (upravené podľa Cesari a kol., 2018) 

Faktor Mechanizmus 

Svalová nečinnosť 

znížená fyzická aktivita 
zhoršenie kognitívnych funkcií 
nehybnosť 
zhoršenie neuromuskulárnej transmisie 

  

Malnutrícia 

nedostatočný príjem výživy 
malabsorpcia 
zvýšený katabolizmus a odbúravania 
bielkovín 
svalová hypoxia 

 
 
Chronický zápal 

zvýšená koncentrácia prozápalových  
cytokínov 

 
Endokrinné zmeny 

 
nízka koncentrácia testosterónu 
a rastového hormónu 
zvýšená inzulínová rezistencia 

 
Postava starnúceho človeka sa mení, dochádza 

k zhrbeniu a zmene telesného vzhľadu. Telesná výška 
sa znižuje z dôvodu atrofie tkaniva medzistavcových 
platničiek (Sinclair a kol., 2012; Fillit a kol., 2016; Cesari 
a kol., 2018, Westbury a kol., 2020). 
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2.4  Involučné zmeny respiračnej sústavy 

Účinky starnutia na respiračnú sústavu majú podobné 
znaky poklesu funkcií ako v prípade iných sústav. 
Pripomeňme si základné merné ukazovatele ventilácie pľúc, 
ktorá je zabezpečená kontrakciami dýchacích svalov: 

 dychový objem je množstvo vzduchu, ktoré 
sa v pľúcach vymení pri pokojnom nádychu 
a výdychu (približne 0,4 litra u žien a 0,5 litra 
u mužov);  

 inspiračný reziduálny objem pľúc je množstvo 
vzduchu, ktoré ešte môžeme dodatočne vdýchnuť 
do pľúc maximálnym úsilím po normálnom nádychu 
(približne 3 litre); 

 expiračný reziduálny objem je množstvo vzduchu, 
ktoré môžeme dodatočne vydýchnuť maximálnym 
úsilím po normálnom výdychu (približne 1 až 1,2 
litra); 

 vitálna kapacita pľúc je množstvo vzduchu, ktoré sa 
v pľúcach vymení pri maximálnom výdychu 
a maximálnom nádychu (u žien približne 3,5 litra, 
u mužov približne 5 litrov); je to súčet dychového 
objemu, inspiračného a expiračného reziduálneho 
objemu pľúc; 

 reziduálny objem je množstvo vzduchu, ktoré ostáva 
v pľúcach aj po maximálnom vydýchnutí (približne 
1 až 2 litre); 

 celková kapacita pľúc je súčet vitálnej kapacity pľúc 
a reziduálneho objemu (u žien približne 4,5 litra; 
u mužov približne 6 litrov); 
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na riziko pádov majú ľudia v staršom veku tendenciu 
vyhýbať sa fyzickej aktivite. Úbytok svalovej hmoty a sily je 
možné výrazne oddialiť štruktúrovanou pohybovou aktivitou 
alebo pohybovou aktivitou v aktivitách denného života. 
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malabsorpcia 
zvýšený katabolizmus a odbúravania 
bielkovín 
svalová hypoxia 

 
 
Chronický zápal 
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Postava starnúceho človeka sa mení, dochádza 

k zhrbeniu a zmene telesného vzhľadu. Telesná výška 
sa znižuje z dôvodu atrofie tkaniva medzistavcových 
platničiek (Sinclair a kol., 2012; Fillit a kol., 2016; Cesari 
a kol., 2018, Westbury a kol., 2020). 
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2.4  Involučné zmeny respiračnej sústavy 
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ktorá je zabezpečená kontrakciami dýchacích svalov: 
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litra); 

 vitálna kapacita pľúc je množstvo vzduchu, ktoré sa 
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a maximálnom nádychu (u žien približne 3,5 litra, 
u mužov približne 5 litrov); je to súčet dychového 
objemu, inspiračného a expiračného reziduálneho 
objemu pľúc; 

 reziduálny objem je množstvo vzduchu, ktoré ostáva 
v pľúcach aj po maximálnom vydýchnutí (približne 
1 až 2 litre); 
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na riziko pádov majú ľudia v staršom veku tendenciu 
vyhýbať sa fyzickej aktivite. Úbytok svalovej hmoty a sily je 
možné výrazne oddialiť štruktúrovanou pohybovou aktivitou 
alebo pohybovou aktivitou v aktivitách denného života. 
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Postava starnúceho človeka sa mení, dochádza 

k zhrbeniu a zmene telesného vzhľadu. Telesná výška 
sa znižuje z dôvodu atrofie tkaniva medzistavcových 
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a kol., 2018, Westbury a kol., 2020). 
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2.4  Involučné zmeny respiračnej sústavy 

Účinky starnutia na respiračnú sústavu majú podobné 
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a maximálnom nádychu (u žien približne 3,5 litra, 
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objemu, inspiračného a expiračného reziduálneho 
objemu pľúc; 

 reziduálny objem je množstvo vzduchu, ktoré ostáva 
v pľúcach aj po maximálnom vydýchnutí (približne 
1 až 2 litre); 
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na riziko pádov majú ľudia v staršom veku tendenciu 
vyhýbať sa fyzickej aktivite. Úbytok svalovej hmoty a sily je 
možné výrazne oddialiť štruktúrovanou pohybovou aktivitou 
alebo pohybovou aktivitou v aktivitách denného života. 
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Postava starnúceho človeka sa mení, dochádza 

k zhrbeniu a zmene telesného vzhľadu. Telesná výška 
sa znižuje z dôvodu atrofie tkaniva medzistavcových 
platničiek (Sinclair a kol., 2012; Fillit a kol., 2016; Cesari 
a kol., 2018, Westbury a kol., 2020). 
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úsilím po normálnom výdychu (približne 1 až 1,2 
litra); 

 vitálna kapacita pľúc je množstvo vzduchu, ktoré sa 
v pľúcach vymení pri maximálnom výdychu 
a maximálnom nádychu (u žien približne 3,5 litra, 
u mužov približne 5 litrov); je to súčet dychového 
objemu, inspiračného a expiračného reziduálneho 
objemu pľúc; 

 reziduálny objem je množstvo vzduchu, ktoré ostáva 
v pľúcach aj po maximálnom vydýchnutí (približne 
1 až 2 litre); 

 celková kapacita pľúc je súčet vitálnej kapacity pľúc 
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u mužov približne 6 litrov); 
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na riziko pádov majú ľudia v staršom veku tendenciu 
vyhýbať sa fyzickej aktivite. Úbytok svalovej hmoty a sily je 
možné výrazne oddialiť štruktúrovanou pohybovou aktivitou 
alebo pohybovou aktivitou v aktivitách denného života. 
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Postava starnúceho človeka sa mení, dochádza 

k zhrbeniu a zmene telesného vzhľadu. Telesná výška 
sa znižuje z dôvodu atrofie tkaniva medzistavcových 
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2.4  Involučné zmeny respiračnej sústavy 

Účinky starnutia na respiračnú sústavu majú podobné 
znaky poklesu funkcií ako v prípade iných sústav. 
Pripomeňme si základné merné ukazovatele ventilácie pľúc, 
ktorá je zabezpečená kontrakciami dýchacích svalov: 

 dychový objem je množstvo vzduchu, ktoré 
sa v pľúcach vymení pri pokojnom nádychu 
a výdychu (približne 0,4 litra u žien a 0,5 litra 
u mužov);  

 inspiračný reziduálny objem pľúc je množstvo 
vzduchu, ktoré ešte môžeme dodatočne vdýchnuť 
do pľúc maximálnym úsilím po normálnom nádychu 
(približne 3 litre); 

 expiračný reziduálny objem je množstvo vzduchu, 
ktoré môžeme dodatočne vydýchnuť maximálnym 
úsilím po normálnom výdychu (približne 1 až 1,2 
litra); 

 vitálna kapacita pľúc je množstvo vzduchu, ktoré sa 
v pľúcach vymení pri maximálnom výdychu 
a maximálnom nádychu (u žien približne 3,5 litra, 
u mužov približne 5 litrov); je to súčet dychového 
objemu, inspiračného a expiračného reziduálneho 
objemu pľúc; 

 reziduálny objem je množstvo vzduchu, ktoré ostáva 
v pľúcach aj po maximálnom vydýchnutí (približne 
1 až 2 litre); 

 celková kapacita pľúc je súčet vitálnej kapacity pľúc 
a reziduálneho objemu (u žien približne 4,5 litra; 
u mužov približne 6 litrov); 
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 inspiračná kapacita pľúc je súčet dychového objemu 
a inspiračného reziduálneho objemu pľúc; 

 funkčná reziduálna kapacita pľúc je súčet 
reziduálneho objemu a expiračného reziduálneho 
objemu; 

 prietok vzduchu (minútový dychový objem) 
je množstvo vzduchu, ktoré sa v pľúcach vymení pri 
pokojnom dýchaní za jednu minútu (v pokoji približne 
7 až 9 litrov za minútu pri frekvencii 14 až 18 dychov 
za minútu); 

 maximálny prietok vzduchu (maximálny minútový 
dychový objem) je maximálne množstvo vzduchu, 
ktoré sa v pľúcach vymení pri prehĺbenom 
a zrýchlenom dýchaní za jednu minútu (približne 150 
litrov za minútu pri hornej hranici 60 dychov 
za minútu). 

Medzi zmeny respiračnej sústavy pri starnutí  patria: 
 zmena pľúcneho parenchýmu, zmeny v alveolách 

a zníženie elastického spätného ťahu pľúc, 
 stuhnutie pľúc (znížená poddajnosť steny hrudníka), 
 oslabenie dýchacích svalov, znížené zakrivenie 

bránice, 
 pokles účinnosti ochranných mechanizmov pľúc, 
 pokles arterio-venózneho kyslíkového rozdielu hlavne 

pri záťaži, 
 pokles ukazovateľov ventilácie pľúc, napríklad 

vitálnej kapacity pľúc (Fillit a kol., 2016; Tomori 
a kol., 2016; Skloot, 2017; Sicard a kol., 2018). 

K významným zmenám dochádza v pľúcnych alveolách. 
Alveola (pľúcny mechúrik, guľovitý útvar v pľúcach) je 
základná funkčná jednotka na výmenu plynov medzi 
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organizmom a prostredím. Je prestúpená množstvom 
krvných kapilár na vychytávanie kyslíka z vdýchnutého 
vzduchu. Dospelé osoby majú asi 300 miliónov alveol. 
Vekom sa alveolárne septá strácajú, množstvo pľúcnych 
kapilár klesá. Dochádza k zmenšeniu vitálnej kapacity pľúc 
pri zvýšení reziduálneho objemu.  

U ľudí v staršom veku nastáva zníženie poddajnosti 
hrudnej steny. K zvyšujúcej sa tuhosti pľúc prispievajú 
zmeny medzistavcových platničiek, osifikácia a kalcifikácia 
chrupiek rebier, ktoré sa kombinujú so svalovými zmenami 
a spôsobujú zhoršenú pohyblivosť hrudného koša. 

Dominujúcim respiračným svalom je bránica, ktorá tvorí  
až 85 % aktivity dýchacích svalov, k čomu prispievajú 
aj medzirebrové a predné brušné svaly. K dýchavičnosti 
počas starnutia prispieva zvyšujúca sa závislosť na bránici 
v dôsledku straty medzirebrovej svalovej sily a menej 
výhodná poloha bránice na generovanie svalovej sily. Klesá 
produkcia svalového myozínu, bielkoviny svalového vlákna, 
čo znevýhodňuje dýchacie svaly (Fillit a kol., 2016; Skloot, 
2017; Sicard a kol., 2018; Cho a Stout-Delgado, 2020). 

U ľudí v staršom veku dochádza k poklesu maximálneho 
prietoku vzduchu a vitálnej kapacity pľúc. Dochádza 
k zmenám v regulácii a kontrole dýchania, ľudia v staršom 
veku dýchajú s podobným pokojovým prietokom vzduchu 
(minútovým dychovým objemom) ako u mladších, ale pri 
menšom dychovom objeme a zvýšenej frekvencii dýchania. 
Pozorujeme oslabenú odpoveď na zníženie prísunu kyslíka 
(hypoxia) a tiež na hromadenie oxidu uhličitého 
(hyperkapnia). U zdravých ľudí v staršom veku sú bežné 
poruchy dýchania v spánku, vysoká prevalencia únavy,  
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 inspiračná kapacita pľúc je súčet dychového objemu 
a inspiračného reziduálneho objemu pľúc; 
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 pokles arterio-venózneho kyslíkového rozdielu hlavne 

pri záťaži, 
 pokles ukazovateľov ventilácie pľúc, napríklad 

vitálnej kapacity pľúc (Fillit a kol., 2016; Tomori 
a kol., 2016; Skloot, 2017; Sicard a kol., 2018). 

K významným zmenám dochádza v pľúcnych alveolách. 
Alveola (pľúcny mechúrik, guľovitý útvar v pľúcach) je 
základná funkčná jednotka na výmenu plynov medzi 
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organizmom a prostredím. Je prestúpená množstvom 
krvných kapilár na vychytávanie kyslíka z vdýchnutého 
vzduchu. Dospelé osoby majú asi 300 miliónov alveol. 
Vekom sa alveolárne septá strácajú, množstvo pľúcnych 
kapilár klesá. Dochádza k zmenšeniu vitálnej kapacity pľúc 
pri zvýšení reziduálneho objemu.  

U ľudí v staršom veku nastáva zníženie poddajnosti 
hrudnej steny. K zvyšujúcej sa tuhosti pľúc prispievajú 
zmeny medzistavcových platničiek, osifikácia a kalcifikácia 
chrupiek rebier, ktoré sa kombinujú so svalovými zmenami 
a spôsobujú zhoršenú pohyblivosť hrudného koša. 

Dominujúcim respiračným svalom je bránica, ktorá tvorí  
až 85 % aktivity dýchacích svalov, k čomu prispievajú 
aj medzirebrové a predné brušné svaly. K dýchavičnosti 
počas starnutia prispieva zvyšujúca sa závislosť na bránici 
v dôsledku straty medzirebrovej svalovej sily a menej 
výhodná poloha bránice na generovanie svalovej sily. Klesá 
produkcia svalového myozínu, bielkoviny svalového vlákna, 
čo znevýhodňuje dýchacie svaly (Fillit a kol., 2016; Skloot, 
2017; Sicard a kol., 2018; Cho a Stout-Delgado, 2020). 

U ľudí v staršom veku dochádza k poklesu maximálneho 
prietoku vzduchu a vitálnej kapacity pľúc. Dochádza 
k zmenám v regulácii a kontrole dýchania, ľudia v staršom 
veku dýchajú s podobným pokojovým prietokom vzduchu 
(minútovým dychovým objemom) ako u mladších, ale pri 
menšom dychovom objeme a zvýšenej frekvencii dýchania. 
Pozorujeme oslabenú odpoveď na zníženie prísunu kyslíka 
(hypoxia) a tiež na hromadenie oxidu uhličitého 
(hyperkapnia). U zdravých ľudí v staršom veku sú bežné 
poruchy dýchania v spánku, vysoká prevalencia únavy,  
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 inspiračná kapacita pľúc je súčet dychového objemu 
a inspiračného reziduálneho objemu pľúc; 

 funkčná reziduálna kapacita pľúc je súčet 
reziduálneho objemu a expiračného reziduálneho 
objemu; 

 prietok vzduchu (minútový dychový objem) 
je množstvo vzduchu, ktoré sa v pľúcach vymení pri 
pokojnom dýchaní za jednu minútu (v pokoji približne 
7 až 9 litrov za minútu pri frekvencii 14 až 18 dychov 
za minútu); 

 maximálny prietok vzduchu (maximálny minútový 
dychový objem) je maximálne množstvo vzduchu, 
ktoré sa v pľúcach vymení pri prehĺbenom 
a zrýchlenom dýchaní za jednu minútu (približne 150 
litrov za minútu pri hornej hranici 60 dychov 
za minútu). 

Medzi zmeny respiračnej sústavy pri starnutí  patria: 
 zmena pľúcneho parenchýmu, zmeny v alveolách 

a zníženie elastického spätného ťahu pľúc, 
 stuhnutie pľúc (znížená poddajnosť steny hrudníka), 
 oslabenie dýchacích svalov, znížené zakrivenie 

bránice, 
 pokles účinnosti ochranných mechanizmov pľúc, 
 pokles arterio-venózneho kyslíkového rozdielu hlavne 

pri záťaži, 
 pokles ukazovateľov ventilácie pľúc, napríklad 

vitálnej kapacity pľúc (Fillit a kol., 2016; Tomori 
a kol., 2016; Skloot, 2017; Sicard a kol., 2018). 

K významným zmenám dochádza v pľúcnych alveolách. 
Alveola (pľúcny mechúrik, guľovitý útvar v pľúcach) je 
základná funkčná jednotka na výmenu plynov medzi 
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organizmom a prostredím. Je prestúpená množstvom 
krvných kapilár na vychytávanie kyslíka z vdýchnutého 
vzduchu. Dospelé osoby majú asi 300 miliónov alveol. 
Vekom sa alveolárne septá strácajú, množstvo pľúcnych 
kapilár klesá. Dochádza k zmenšeniu vitálnej kapacity pľúc 
pri zvýšení reziduálneho objemu.  

U ľudí v staršom veku nastáva zníženie poddajnosti 
hrudnej steny. K zvyšujúcej sa tuhosti pľúc prispievajú 
zmeny medzistavcových platničiek, osifikácia a kalcifikácia 
chrupiek rebier, ktoré sa kombinujú so svalovými zmenami 
a spôsobujú zhoršenú pohyblivosť hrudného koša. 

Dominujúcim respiračným svalom je bránica, ktorá tvorí  
až 85 % aktivity dýchacích svalov, k čomu prispievajú 
aj medzirebrové a predné brušné svaly. K dýchavičnosti 
počas starnutia prispieva zvyšujúca sa závislosť na bránici 
v dôsledku straty medzirebrovej svalovej sily a menej 
výhodná poloha bránice na generovanie svalovej sily. Klesá 
produkcia svalového myozínu, bielkoviny svalového vlákna, 
čo znevýhodňuje dýchacie svaly (Fillit a kol., 2016; Skloot, 
2017; Sicard a kol., 2018; Cho a Stout-Delgado, 2020). 

U ľudí v staršom veku dochádza k poklesu maximálneho 
prietoku vzduchu a vitálnej kapacity pľúc. Dochádza 
k zmenám v regulácii a kontrole dýchania, ľudia v staršom 
veku dýchajú s podobným pokojovým prietokom vzduchu 
(minútovým dychovým objemom) ako u mladších, ale pri 
menšom dychovom objeme a zvýšenej frekvencii dýchania. 
Pozorujeme oslabenú odpoveď na zníženie prísunu kyslíka 
(hypoxia) a tiež na hromadenie oxidu uhličitého 
(hyperkapnia). U zdravých ľudí v staršom veku sú bežné 
poruchy dýchania v spánku, vysoká prevalencia únavy,  
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 inspiračná kapacita pľúc je súčet dychového objemu 
a inspiračného reziduálneho objemu pľúc; 

 funkčná reziduálna kapacita pľúc je súčet 
reziduálneho objemu a expiračného reziduálneho 
objemu; 

 prietok vzduchu (minútový dychový objem) 
je množstvo vzduchu, ktoré sa v pľúcach vymení pri 
pokojnom dýchaní za jednu minútu (v pokoji približne 
7 až 9 litrov za minútu pri frekvencii 14 až 18 dychov 
za minútu); 

 maximálny prietok vzduchu (maximálny minútový 
dychový objem) je maximálne množstvo vzduchu, 
ktoré sa v pľúcach vymení pri prehĺbenom 
a zrýchlenom dýchaní za jednu minútu (približne 150 
litrov za minútu pri hornej hranici 60 dychov 
za minútu). 

Medzi zmeny respiračnej sústavy pri starnutí  patria: 
 zmena pľúcneho parenchýmu, zmeny v alveolách 

a zníženie elastického spätného ťahu pľúc, 
 stuhnutie pľúc (znížená poddajnosť steny hrudníka), 
 oslabenie dýchacích svalov, znížené zakrivenie 

bránice, 
 pokles účinnosti ochranných mechanizmov pľúc, 
 pokles arterio-venózneho kyslíkového rozdielu hlavne 

pri záťaži, 
 pokles ukazovateľov ventilácie pľúc, napríklad 

vitálnej kapacity pľúc (Fillit a kol., 2016; Tomori 
a kol., 2016; Skloot, 2017; Sicard a kol., 2018). 

K významným zmenám dochádza v pľúcnych alveolách. 
Alveola (pľúcny mechúrik, guľovitý útvar v pľúcach) je 
základná funkčná jednotka na výmenu plynov medzi 
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organizmom a prostredím. Je prestúpená množstvom 
krvných kapilár na vychytávanie kyslíka z vdýchnutého 
vzduchu. Dospelé osoby majú asi 300 miliónov alveol. 
Vekom sa alveolárne septá strácajú, množstvo pľúcnych 
kapilár klesá. Dochádza k zmenšeniu vitálnej kapacity pľúc 
pri zvýšení reziduálneho objemu.  

U ľudí v staršom veku nastáva zníženie poddajnosti 
hrudnej steny. K zvyšujúcej sa tuhosti pľúc prispievajú 
zmeny medzistavcových platničiek, osifikácia a kalcifikácia 
chrupiek rebier, ktoré sa kombinujú so svalovými zmenami 
a spôsobujú zhoršenú pohyblivosť hrudného koša. 

Dominujúcim respiračným svalom je bránica, ktorá tvorí  
až 85 % aktivity dýchacích svalov, k čomu prispievajú 
aj medzirebrové a predné brušné svaly. K dýchavičnosti 
počas starnutia prispieva zvyšujúca sa závislosť na bránici 
v dôsledku straty medzirebrovej svalovej sily a menej 
výhodná poloha bránice na generovanie svalovej sily. Klesá 
produkcia svalového myozínu, bielkoviny svalového vlákna, 
čo znevýhodňuje dýchacie svaly (Fillit a kol., 2016; Skloot, 
2017; Sicard a kol., 2018; Cho a Stout-Delgado, 2020). 

U ľudí v staršom veku dochádza k poklesu maximálneho 
prietoku vzduchu a vitálnej kapacity pľúc. Dochádza 
k zmenám v regulácii a kontrole dýchania, ľudia v staršom 
veku dýchajú s podobným pokojovým prietokom vzduchu 
(minútovým dychovým objemom) ako u mladších, ale pri 
menšom dychovom objeme a zvýšenej frekvencii dýchania. 
Pozorujeme oslabenú odpoveď na zníženie prísunu kyslíka 
(hypoxia) a tiež na hromadenie oxidu uhličitého 
(hyperkapnia). U zdravých ľudí v staršom veku sú bežné 
poruchy dýchania v spánku, vysoká prevalencia únavy,  
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 inspiračná kapacita pľúc je súčet dychového objemu 
a inspiračného reziduálneho objemu pľúc; 

 funkčná reziduálna kapacita pľúc je súčet 
reziduálneho objemu a expiračného reziduálneho 
objemu; 

 prietok vzduchu (minútový dychový objem) 
je množstvo vzduchu, ktoré sa v pľúcach vymení pri 
pokojnom dýchaní za jednu minútu (v pokoji približne 
7 až 9 litrov za minútu pri frekvencii 14 až 18 dychov 
za minútu); 

 maximálny prietok vzduchu (maximálny minútový 
dychový objem) je maximálne množstvo vzduchu, 
ktoré sa v pľúcach vymení pri prehĺbenom 
a zrýchlenom dýchaní za jednu minútu (približne 150 
litrov za minútu pri hornej hranici 60 dychov 
za minútu). 

Medzi zmeny respiračnej sústavy pri starnutí  patria: 
 zmena pľúcneho parenchýmu, zmeny v alveolách 

a zníženie elastického spätného ťahu pľúc, 
 stuhnutie pľúc (znížená poddajnosť steny hrudníka), 
 oslabenie dýchacích svalov, znížené zakrivenie 

bránice, 
 pokles účinnosti ochranných mechanizmov pľúc, 
 pokles arterio-venózneho kyslíkového rozdielu hlavne 

pri záťaži, 
 pokles ukazovateľov ventilácie pľúc, napríklad 

vitálnej kapacity pľúc (Fillit a kol., 2016; Tomori 
a kol., 2016; Skloot, 2017; Sicard a kol., 2018). 

K významným zmenám dochádza v pľúcnych alveolách. 
Alveola (pľúcny mechúrik, guľovitý útvar v pľúcach) je 
základná funkčná jednotka na výmenu plynov medzi 

 

55 

organizmom a prostredím. Je prestúpená množstvom 
krvných kapilár na vychytávanie kyslíka z vdýchnutého 
vzduchu. Dospelé osoby majú asi 300 miliónov alveol. 
Vekom sa alveolárne septá strácajú, množstvo pľúcnych 
kapilár klesá. Dochádza k zmenšeniu vitálnej kapacity pľúc 
pri zvýšení reziduálneho objemu.  

U ľudí v staršom veku nastáva zníženie poddajnosti 
hrudnej steny. K zvyšujúcej sa tuhosti pľúc prispievajú 
zmeny medzistavcových platničiek, osifikácia a kalcifikácia 
chrupiek rebier, ktoré sa kombinujú so svalovými zmenami 
a spôsobujú zhoršenú pohyblivosť hrudného koša. 

Dominujúcim respiračným svalom je bránica, ktorá tvorí  
až 85 % aktivity dýchacích svalov, k čomu prispievajú 
aj medzirebrové a predné brušné svaly. K dýchavičnosti 
počas starnutia prispieva zvyšujúca sa závislosť na bránici 
v dôsledku straty medzirebrovej svalovej sily a menej 
výhodná poloha bránice na generovanie svalovej sily. Klesá 
produkcia svalového myozínu, bielkoviny svalového vlákna, 
čo znevýhodňuje dýchacie svaly (Fillit a kol., 2016; Skloot, 
2017; Sicard a kol., 2018; Cho a Stout-Delgado, 2020). 

U ľudí v staršom veku dochádza k poklesu maximálneho 
prietoku vzduchu a vitálnej kapacity pľúc. Dochádza 
k zmenám v regulácii a kontrole dýchania, ľudia v staršom 
veku dýchajú s podobným pokojovým prietokom vzduchu 
(minútovým dychovým objemom) ako u mladších, ale pri 
menšom dychovom objeme a zvýšenej frekvencii dýchania. 
Pozorujeme oslabenú odpoveď na zníženie prísunu kyslíka 
(hypoxia) a tiež na hromadenie oxidu uhličitého 
(hyperkapnia). U zdravých ľudí v staršom veku sú bežné 
poruchy dýchania v spánku, vysoká prevalencia únavy,  
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 inspiračná kapacita pľúc je súčet dychového objemu 
a inspiračného reziduálneho objemu pľúc; 

 funkčná reziduálna kapacita pľúc je súčet 
reziduálneho objemu a expiračného reziduálneho 
objemu; 

 prietok vzduchu (minútový dychový objem) 
je množstvo vzduchu, ktoré sa v pľúcach vymení pri 
pokojnom dýchaní za jednu minútu (v pokoji približne 
7 až 9 litrov za minútu pri frekvencii 14 až 18 dychov 
za minútu); 

 maximálny prietok vzduchu (maximálny minútový 
dychový objem) je maximálne množstvo vzduchu, 
ktoré sa v pľúcach vymení pri prehĺbenom 
a zrýchlenom dýchaní za jednu minútu (približne 150 
litrov za minútu pri hornej hranici 60 dychov 
za minútu). 

Medzi zmeny respiračnej sústavy pri starnutí  patria: 
 zmena pľúcneho parenchýmu, zmeny v alveolách 

a zníženie elastického spätného ťahu pľúc, 
 stuhnutie pľúc (znížená poddajnosť steny hrudníka), 
 oslabenie dýchacích svalov, znížené zakrivenie 

bránice, 
 pokles účinnosti ochranných mechanizmov pľúc, 
 pokles arterio-venózneho kyslíkového rozdielu hlavne 

pri záťaži, 
 pokles ukazovateľov ventilácie pľúc, napríklad 

vitálnej kapacity pľúc (Fillit a kol., 2016; Tomori 
a kol., 2016; Skloot, 2017; Sicard a kol., 2018). 

K významným zmenám dochádza v pľúcnych alveolách. 
Alveola (pľúcny mechúrik, guľovitý útvar v pľúcach) je 
základná funkčná jednotka na výmenu plynov medzi 
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organizmom a prostredím. Je prestúpená množstvom 
krvných kapilár na vychytávanie kyslíka z vdýchnutého 
vzduchu. Dospelé osoby majú asi 300 miliónov alveol. 
Vekom sa alveolárne septá strácajú, množstvo pľúcnych 
kapilár klesá. Dochádza k zmenšeniu vitálnej kapacity pľúc 
pri zvýšení reziduálneho objemu.  

U ľudí v staršom veku nastáva zníženie poddajnosti 
hrudnej steny. K zvyšujúcej sa tuhosti pľúc prispievajú 
zmeny medzistavcových platničiek, osifikácia a kalcifikácia 
chrupiek rebier, ktoré sa kombinujú so svalovými zmenami 
a spôsobujú zhoršenú pohyblivosť hrudného koša. 

Dominujúcim respiračným svalom je bránica, ktorá tvorí  
až 85 % aktivity dýchacích svalov, k čomu prispievajú 
aj medzirebrové a predné brušné svaly. K dýchavičnosti 
počas starnutia prispieva zvyšujúca sa závislosť na bránici 
v dôsledku straty medzirebrovej svalovej sily a menej 
výhodná poloha bránice na generovanie svalovej sily. Klesá 
produkcia svalového myozínu, bielkoviny svalového vlákna, 
čo znevýhodňuje dýchacie svaly (Fillit a kol., 2016; Skloot, 
2017; Sicard a kol., 2018; Cho a Stout-Delgado, 2020). 

U ľudí v staršom veku dochádza k poklesu maximálneho 
prietoku vzduchu a vitálnej kapacity pľúc. Dochádza 
k zmenám v regulácii a kontrole dýchania, ľudia v staršom 
veku dýchajú s podobným pokojovým prietokom vzduchu 
(minútovým dychovým objemom) ako u mladších, ale pri 
menšom dychovom objeme a zvýšenej frekvencii dýchania. 
Pozorujeme oslabenú odpoveď na zníženie prísunu kyslíka 
(hypoxia) a tiež na hromadenie oxidu uhličitého 
(hyperkapnia). U zdravých ľudí v staršom veku sú bežné 
poruchy dýchania v spánku, vysoká prevalencia únavy,  
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 inspiračná kapacita pľúc je súčet dychového objemu 
a inspiračného reziduálneho objemu pľúc; 
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za minútu). 

Medzi zmeny respiračnej sústavy pri starnutí  patria: 
 zmena pľúcneho parenchýmu, zmeny v alveolách 
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a kol., 2016; Skloot, 2017; Sicard a kol., 2018). 

K významným zmenám dochádza v pľúcnych alveolách. 
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základná funkčná jednotka na výmenu plynov medzi 

 

55 

organizmom a prostredím. Je prestúpená množstvom 
krvných kapilár na vychytávanie kyslíka z vdýchnutého 
vzduchu. Dospelé osoby majú asi 300 miliónov alveol. 
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aj medzirebrové a predné brušné svaly. K dýchavičnosti 
počas starnutia prispieva zvyšujúca sa závislosť na bránici 
v dôsledku straty medzirebrovej svalovej sily a menej 
výhodná poloha bránice na generovanie svalovej sily. Klesá 
produkcia svalového myozínu, bielkoviny svalového vlákna, 
čo znevýhodňuje dýchacie svaly (Fillit a kol., 2016; Skloot, 
2017; Sicard a kol., 2018; Cho a Stout-Delgado, 2020). 

U ľudí v staršom veku dochádza k poklesu maximálneho 
prietoku vzduchu a vitálnej kapacity pľúc. Dochádza 
k zmenám v regulácii a kontrole dýchania, ľudia v staršom 
veku dýchajú s podobným pokojovým prietokom vzduchu 
(minútovým dychovým objemom) ako u mladších, ale pri 
menšom dychovom objeme a zvýšenej frekvencii dýchania. 
Pozorujeme oslabenú odpoveď na zníženie prísunu kyslíka 
(hypoxia) a tiež na hromadenie oxidu uhličitého 
(hyperkapnia). U zdravých ľudí v staršom veku sú bežné 
poruchy dýchania v spánku, vysoká prevalencia únavy,  
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 inspiračná kapacita pľúc je súčet dychového objemu 
a inspiračného reziduálneho objemu pľúc; 

 funkčná reziduálna kapacita pľúc je súčet 
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organizmom a prostredím. Je prestúpená množstvom 
krvných kapilár na vychytávanie kyslíka z vdýchnutého 
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(hypoxia) a tiež na hromadenie oxidu uhličitého 
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poruchy dýchania v spánku, vysoká prevalencia únavy,  
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chrápania. Poruchám spánku sa budeme detailne venovať 
v  kapitole 4.5. 

Nastávajú rôzne zmeny v obranyschopnosti mechanizmov 
dýchacích ciest a aj vplyvom zadržiavania hlienov 
v dýchacích cestách dochádza k častým vírusovým alebo 
bakteriálnym ochoreniam respiračného systému, 
či komplikovaných pneumóniám. Ľudia v staršom veku 
sú vystavení vyššiemu riziku vzniku zápalu pľúc 
po bakteriálnych alebo vírusových infekciách. 

U zdravých ľudí vedú zmeny respiračnej sústavy súvisiace 
so starnutím k istým príznakom len zriedka. Tieto zmeny 
však do istej miery prispievajú k zníženiu schopnosti osoby 
v staršom veku venovať sa intenzívnemu cvičeniu, najmä 
intenzívnemu aeróbnemu cvičeniu, ako je beh, cyklistika 
alebo lezenie. Už pri menšej námahe môžeme pozorovať 
sťažené dýchanie, v dôsledku oslabenia dýchacích svalov 
je sila kašľa zmenšená. Príčinou obmedzení pohybovej 
aktivity môže byť aj pokles srdcovej činnosti pri starnutí.  

Deštruktívne zmeny respiračného systému sú spôsobené 
aj škodlivými účinkami fajčenia vo forme priameho, ale 
aj pasívneho fajčenia. Keďže pľúca majú priamy kontakt 
s atmosférou, v pľúcach dochádza k hromadeniu chemických 
látok, ktorým je človek v priebehu života vystavovaný. 
Dôležitým mechanizmom poklesu funkcie pľúc je oxidačný 
stres z dôvodu voľných radikálov pochádzajúcich 
z cigaretového dymu alebo iných príčin zápalov dýchacích 
ciest. Sú zaznamenané aj vplyvy znečistenia životného 
prostredia, výživy, či fyzickej nečinnosti na pokles pľúcnych 
funkcií (Argalášová a kol., 2011, 2018, 2019; Fillit 
a kol., 2016; Skloot, 2017; Sicard a kol., 2018; Cho 
a Stout-Delgado, 2020). 
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2.5  Involučné zmeny v uropoetickom systéme 

Pri starnutí dochádza k redukcii počtu nefrónov a klesá 
hmotnosť obličiek. Renálne artérie, ktoré zásobujú obličky 
krvou, sa zužujú a hrubnú. Dochádza k poklesu rýchlosti, 
ktorou je moč filtrovaný cez obličkové glomeruly. Klesá 
schopnosť nefrónov vylučovať odpadové látky a riediť moč. 
Zvyšuje sa riziko hromadenia tých liečiv v organizme, ktoré 
sa vylučujú obličkami. V praxi je náročné určiť, či funkčné 
zmeny obličiek vznikajú z dôvodu fyziologického starnutia 
alebo aterosklerotickými, či hypertenzívnymi zmenami 
renálnych ciev (Hegyi a Krajčík, 2015; Fillit a kol., 2016).   

Napriek zmenám súvisiacim s vekom sa však zachováva 
dostatočná funkcia obličiek pri akomodácii potrieb 
organizmu. Zmeny, ktoré nastanú s vekom, bez pôsobenia 
ďalších faktorov nespôsobujú ochorenie, ale znižujú funkčnú 
rezervu obličiek, ktorá je k dispozícii. Aby mohli obličky 
naďalej vykonávať svoju činnosť, môžu začať pracovať 
zvýšeným výkonom, pričom aj malé poškodenie jednej alebo 
oboch obličiek môže mať za následok stratu funkcie obličiek. 
Napriek zníženému pocitu smädu je potrebný dostatočný 
príjem tekutín, keďže zrieďovacia schopnosť obličiek 
je znížená (DuBeau, 2006; Fillit a kol., 2016; Denic a kol., 
2017; Hommos a kol., 2017; Schmitt a Melk, 2017).  

Močovody sa s vekom príliš nemenia, ale močový 
mechúr a močová rúra prechádzajú zmenami. Maximálny 
objem moču, ktorý môže močový mechúr zadržať, 
sa zmenšuje. Schopnosť človeka oddialiť močenie po prvom 
zistení potreby močiť klesá. Rýchlosť moču vytekajúceho 
z močového mechúra a do močovej rúry sa spomaľuje. 
Z dôvodu oslabenia svalstva panvového dna dochádza 
k častejšiemu močeniu a jeho potrebe aj v noci (noktúria). 
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2.5  Involučné zmeny v uropoetickom systéme 

Pri starnutí dochádza k redukcii počtu nefrónov a klesá 
hmotnosť obličiek. Renálne artérie, ktoré zásobujú obličky 
krvou, sa zužujú a hrubnú. Dochádza k poklesu rýchlosti, 
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schopnosť nefrónov vylučovať odpadové látky a riediť moč. 
Zvyšuje sa riziko hromadenia tých liečiv v organizme, ktoré 
sa vylučujú obličkami. V praxi je náročné určiť, či funkčné 
zmeny obličiek vznikajú z dôvodu fyziologického starnutia 
alebo aterosklerotickými, či hypertenzívnymi zmenami 
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organizmu. Zmeny, ktoré nastanú s vekom, bez pôsobenia 
ďalších faktorov nespôsobujú ochorenie, ale znižujú funkčnú 
rezervu obličiek, ktorá je k dispozícii. Aby mohli obličky 
naďalej vykonávať svoju činnosť, môžu začať pracovať 
zvýšeným výkonom, pričom aj malé poškodenie jednej alebo 
oboch obličiek môže mať za následok stratu funkcie obličiek. 
Napriek zníženému pocitu smädu je potrebný dostatočný 
príjem tekutín, keďže zrieďovacia schopnosť obličiek 
je znížená (DuBeau, 2006; Fillit a kol., 2016; Denic a kol., 
2017; Hommos a kol., 2017; Schmitt a Melk, 2017).  

Močovody sa s vekom príliš nemenia, ale močový 
mechúr a močová rúra prechádzajú zmenami. Maximálny 
objem moču, ktorý môže močový mechúr zadržať, 
sa zmenšuje. Schopnosť človeka oddialiť močenie po prvom 
zistení potreby močiť klesá. Rýchlosť moču vytekajúceho 
z močového mechúra a do močovej rúry sa spomaľuje. 
Z dôvodu oslabenia svalstva panvového dna dochádza 
k častejšiemu močeniu a jeho potrebe aj v noci (noktúria). 
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zvýšeným výkonom, pričom aj malé poškodenie jednej alebo 
oboch obličiek môže mať za následok stratu funkcie obličiek. 
Napriek zníženému pocitu smädu je potrebný dostatočný 
príjem tekutín, keďže zrieďovacia schopnosť obličiek 
je znížená (DuBeau, 2006; Fillit a kol., 2016; Denic a kol., 
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mechúr a močová rúra prechádzajú zmenami. Maximálny 
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chrápania. Poruchám spánku sa budeme detailne venovať 
v  kapitole 4.5. 

Nastávajú rôzne zmeny v obranyschopnosti mechanizmov 
dýchacích ciest a aj vplyvom zadržiavania hlienov 
v dýchacích cestách dochádza k častým vírusovým alebo 
bakteriálnym ochoreniam respiračného systému, 
či komplikovaných pneumóniám. Ľudia v staršom veku 
sú vystavení vyššiemu riziku vzniku zápalu pľúc 
po bakteriálnych alebo vírusových infekciách. 

U zdravých ľudí vedú zmeny respiračnej sústavy súvisiace 
so starnutím k istým príznakom len zriedka. Tieto zmeny 
však do istej miery prispievajú k zníženiu schopnosti osoby 
v staršom veku venovať sa intenzívnemu cvičeniu, najmä 
intenzívnemu aeróbnemu cvičeniu, ako je beh, cyklistika 
alebo lezenie. Už pri menšej námahe môžeme pozorovať 
sťažené dýchanie, v dôsledku oslabenia dýchacích svalov 
je sila kašľa zmenšená. Príčinou obmedzení pohybovej 
aktivity môže byť aj pokles srdcovej činnosti pri starnutí.  

Deštruktívne zmeny respiračného systému sú spôsobené 
aj škodlivými účinkami fajčenia vo forme priameho, ale 
aj pasívneho fajčenia. Keďže pľúca majú priamy kontakt 
s atmosférou, v pľúcach dochádza k hromadeniu chemických 
látok, ktorým je človek v priebehu života vystavovaný. 
Dôležitým mechanizmom poklesu funkcie pľúc je oxidačný 
stres z dôvodu voľných radikálov pochádzajúcich 
z cigaretového dymu alebo iných príčin zápalov dýchacích 
ciest. Sú zaznamenané aj vplyvy znečistenia životného 
prostredia, výživy, či fyzickej nečinnosti na pokles pľúcnych 
funkcií (Argalášová a kol., 2011, 2018, 2019; Fillit 
a kol., 2016; Skloot, 2017; Sicard a kol., 2018; Cho 
a Stout-Delgado, 2020). 
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2.5  Involučné zmeny v uropoetickom systéme 

Pri starnutí dochádza k redukcii počtu nefrónov a klesá 
hmotnosť obličiek. Renálne artérie, ktoré zásobujú obličky 
krvou, sa zužujú a hrubnú. Dochádza k poklesu rýchlosti, 
ktorou je moč filtrovaný cez obličkové glomeruly. Klesá 
schopnosť nefrónov vylučovať odpadové látky a riediť moč. 
Zvyšuje sa riziko hromadenia tých liečiv v organizme, ktoré 
sa vylučujú obličkami. V praxi je náročné určiť, či funkčné 
zmeny obličiek vznikajú z dôvodu fyziologického starnutia 
alebo aterosklerotickými, či hypertenzívnymi zmenami 
renálnych ciev (Hegyi a Krajčík, 2015; Fillit a kol., 2016).   

Napriek zmenám súvisiacim s vekom sa však zachováva 
dostatočná funkcia obličiek pri akomodácii potrieb 
organizmu. Zmeny, ktoré nastanú s vekom, bez pôsobenia 
ďalších faktorov nespôsobujú ochorenie, ale znižujú funkčnú 
rezervu obličiek, ktorá je k dispozícii. Aby mohli obličky 
naďalej vykonávať svoju činnosť, môžu začať pracovať 
zvýšeným výkonom, pričom aj malé poškodenie jednej alebo 
oboch obličiek môže mať za následok stratu funkcie obličiek. 
Napriek zníženému pocitu smädu je potrebný dostatočný 
príjem tekutín, keďže zrieďovacia schopnosť obličiek 
je znížená (DuBeau, 2006; Fillit a kol., 2016; Denic a kol., 
2017; Hommos a kol., 2017; Schmitt a Melk, 2017).  

Močovody sa s vekom príliš nemenia, ale močový 
mechúr a močová rúra prechádzajú zmenami. Maximálny 
objem moču, ktorý môže močový mechúr zadržať, 
sa zmenšuje. Schopnosť človeka oddialiť močenie po prvom 
zistení potreby močiť klesá. Rýchlosť moču vytekajúceho 
z močového mechúra a do močovej rúry sa spomaľuje. 
Z dôvodu oslabenia svalstva panvového dna dochádza 
k častejšiemu močeniu a jeho potrebe aj v noci (noktúria). 
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Po celý život sa sporadické kontrakcie svalov steny 
močového mechúra vyskytujú oddelene od akejkoľvek 
potreby alebo vhodnej príležitosti na močenie. U mladších 
ľudí je väčšina týchto kontrakcií blokovaná kontrolou 
miechy a mozgu. Počet sporadických kontrakcií, ktoré nie sú 
blokované, stúpa s vekom, čo niekedy vedie k epizódam 
močovej inkontinencie. Zvyšuje sa množstvo moču, ktoré 
zostáva v močovom mechúre po dokončení močenia 
(zvyškový moč). Výsledkom môže byť, že ľudia v staršom 
veku môžu mať potrebu močiť častejšie a tiež môže vznikať 
vyššie riziko infekcií močových ciest.  

U žien sa močová rúra skracuje a jej výstelka sa stenčuje. 
Tieto zmeny v močovej rúre znižujú schopnosť zvierača 
močového mechúra pevne sa uzavrieť a zvyšuje sa riziko 
močovej inkontinencie s únikom moču alebo opakovanými 
infekciami uropoetického systému.  

U mužov má prostata tendenciu sa starnutím zväčšovať 
a postupne blokovať tok moču, vzniká benígna prostatická 
hyperplázia. Ak sa blokáda nelieči, môže spôsobiť 
zadržiavanie moču poškodenie obličiek (DuBeau, 2006; 
Fillit a kol., 2016; Denic a kol., 2017; Hommos a kol., 2017; 
Schmitt a Melk, 2017).  
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2.6  Involučné zmeny v gastrointestinálnom trakte 

Gastrointestinálny trakt pokrýva viacero orgánov, ktoré 
zasahujú do viacerých sústav. Starnutím dochádza 
k miernemu poklesu funkcií tráviacej sústavy, medzi ktoré 
patrí napríklad trávenie a vstrebávanie živín, rovnováha 
tekutín a elektrolytov, detoxikácia, vylučovanie odpadu a iné 
(Salles, 2007; Fillit a kol., 2016; Kim a Pritts, 2017). 

Gastrointestinálna motilita (hybnosť) sa týka prechodu 
prijatej potravy v celom tráviacom trakte. Z dôvodu starnutia 
môže v tráviacom systéme dochádzať k poruche príjmu 
alebo transportu potravy z ústnej dutiny do žalúdka, dysfágii, 
či k postihnutiu priechodu medzi hrudnou a brušnou dutinou, 
hiátovej hernii. S narastajúcim vekom klesá sila kontrakcií 
pažeráka a klesá napätie v hornom zvierači pažeráka 
(presbyezofágus). Pohyb potravy nie je týmito zmenami 
narušený. Niektorých ľudí v staršom veku môžu postihnúť 
ochorenia, ktoré narúšajú kontrakcie pažeráka. 

Pri starnutí klesá schopnosť sliznice žalúdka odolávať 
poškodeniu, čo môže zvyšovať riziko  peptického vredového 
ochorenia. Rovnako s vekom klesá rýchlosť, akou žalúdok 
vypúšťa potravu do tenkého čreva. Tieto zmeny však 
zvyčajne nespôsobujú žiadne znateľné príznaky. Starnutie 
má malý vplyv na sekréciu žalúdočných štiav, ako sú 
kyseliny a pepsín, ale častejšie sa vyskytujú stavy, ktoré 
znižujú sekréciu kyselín, ako je napríklad atrofická gastritída.  

Starnutie má iba malé účinky na štruktúru tenkého 
čreva, takže pohyb obsahu tenkým črevom a absorpcia 
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hyperplázia. Ak sa blokáda nelieči, môže spôsobiť 
zadržiavanie moču poškodenie obličiek (DuBeau, 2006; 
Fillit a kol., 2016; Denic a kol., 2017; Hommos a kol., 2017; 
Schmitt a Melk, 2017).  

 

59 

2.6  Involučné zmeny v gastrointestinálnom trakte 

Gastrointestinálny trakt pokrýva viacero orgánov, ktoré 
zasahujú do viacerých sústav. Starnutím dochádza 
k miernemu poklesu funkcií tráviacej sústavy, medzi ktoré 
patrí napríklad trávenie a vstrebávanie živín, rovnováha 
tekutín a elektrolytov, detoxikácia, vylučovanie odpadu a iné 
(Salles, 2007; Fillit a kol., 2016; Kim a Pritts, 2017). 

Gastrointestinálna motilita (hybnosť) sa týka prechodu 
prijatej potravy v celom tráviacom trakte. Z dôvodu starnutia 
môže v tráviacom systéme dochádzať k poruche príjmu 
alebo transportu potravy z ústnej dutiny do žalúdka, dysfágii, 
či k postihnutiu priechodu medzi hrudnou a brušnou dutinou, 
hiátovej hernii. S narastajúcim vekom klesá sila kontrakcií 
pažeráka a klesá napätie v hornom zvierači pažeráka 
(presbyezofágus). Pohyb potravy nie je týmito zmenami 
narušený. Niektorých ľudí v staršom veku môžu postihnúť 
ochorenia, ktoré narúšajú kontrakcie pažeráka. 
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prijatej potravy v celom tráviacom trakte. Z dôvodu starnutia 
môže v tráviacom systéme dochádzať k poruche príjmu 
alebo transportu potravy z ústnej dutiny do žalúdka, dysfágii, 
či k postihnutiu priechodu medzi hrudnou a brušnou dutinou, 
hiátovej hernii. S narastajúcim vekom klesá sila kontrakcií 
pažeráka a klesá napätie v hornom zvierači pažeráka 
(presbyezofágus). Pohyb potravy nie je týmito zmenami 
narušený. Niektorých ľudí v staršom veku môžu postihnúť 
ochorenia, ktoré narúšajú kontrakcie pažeráka. 

Pri starnutí klesá schopnosť sliznice žalúdka odolávať 
poškodeniu, čo môže zvyšovať riziko  peptického vredového 
ochorenia. Rovnako s vekom klesá rýchlosť, akou žalúdok 
vypúšťa potravu do tenkého čreva. Tieto zmeny však 
zvyčajne nespôsobujú žiadne znateľné príznaky. Starnutie 
má malý vplyv na sekréciu žalúdočných štiav, ako sú 
kyseliny a pepsín, ale častejšie sa vyskytujú stavy, ktoré 
znižujú sekréciu kyselín, ako je napríklad atrofická gastritída.  

Starnutie má iba malé účinky na štruktúru tenkého 
čreva, takže pohyb obsahu tenkým črevom a absorpcia 
väčšiny živín sa veľmi nemenia. Hladina laktázy však klesá, 
čo vedie k intolerancii mliečnych výrobkov u mnohých ľudí 
v staršom veku (intolerancia laktózy). Nadmerný rast 
určitých baktérií (syndróm bakteriálneho premnoženia) 

 

58 

Po celý život sa sporadické kontrakcie svalov steny 
močového mechúra vyskytujú oddelene od akejkoľvek 
potreby alebo vhodnej príležitosti na močenie. U mladších 
ľudí je väčšina týchto kontrakcií blokovaná kontrolou 
miechy a mozgu. Počet sporadických kontrakcií, ktoré nie sú 
blokované, stúpa s vekom, čo niekedy vedie k epizódam 
močovej inkontinencie. Zvyšuje sa množstvo moču, ktoré 
zostáva v močovom mechúre po dokončení močenia 
(zvyškový moč). Výsledkom môže byť, že ľudia v staršom 
veku môžu mať potrebu močiť častejšie a tiež môže vznikať 
vyššie riziko infekcií močových ciest.  

U žien sa močová rúra skracuje a jej výstelka sa stenčuje. 
Tieto zmeny v močovej rúre znižujú schopnosť zvierača 
močového mechúra pevne sa uzavrieť a zvyšuje sa riziko 
močovej inkontinencie s únikom moču alebo opakovanými 
infekciami uropoetického systému.  

U mužov má prostata tendenciu sa starnutím zväčšovať 
a postupne blokovať tok moču, vzniká benígna prostatická 
hyperplázia. Ak sa blokáda nelieči, môže spôsobiť 
zadržiavanie moču poškodenie obličiek (DuBeau, 2006; 
Fillit a kol., 2016; Denic a kol., 2017; Hommos a kol., 2017; 
Schmitt a Melk, 2017).  

 

59 

2.6  Involučné zmeny v gastrointestinálnom trakte 

Gastrointestinálny trakt pokrýva viacero orgánov, ktoré 
zasahujú do viacerých sústav. Starnutím dochádza 
k miernemu poklesu funkcií tráviacej sústavy, medzi ktoré 
patrí napríklad trávenie a vstrebávanie živín, rovnováha 
tekutín a elektrolytov, detoxikácia, vylučovanie odpadu a iné 
(Salles, 2007; Fillit a kol., 2016; Kim a Pritts, 2017). 

Gastrointestinálna motilita (hybnosť) sa týka prechodu 
prijatej potravy v celom tráviacom trakte. Z dôvodu starnutia 
môže v tráviacom systéme dochádzať k poruche príjmu 
alebo transportu potravy z ústnej dutiny do žalúdka, dysfágii, 
či k postihnutiu priechodu medzi hrudnou a brušnou dutinou, 
hiátovej hernii. S narastajúcim vekom klesá sila kontrakcií 
pažeráka a klesá napätie v hornom zvierači pažeráka 
(presbyezofágus). Pohyb potravy nie je týmito zmenami 
narušený. Niektorých ľudí v staršom veku môžu postihnúť 
ochorenia, ktoré narúšajú kontrakcie pažeráka. 

Pri starnutí klesá schopnosť sliznice žalúdka odolávať 
poškodeniu, čo môže zvyšovať riziko  peptického vredového 
ochorenia. Rovnako s vekom klesá rýchlosť, akou žalúdok 
vypúšťa potravu do tenkého čreva. Tieto zmeny však 
zvyčajne nespôsobujú žiadne znateľné príznaky. Starnutie 
má malý vplyv na sekréciu žalúdočných štiav, ako sú 
kyseliny a pepsín, ale častejšie sa vyskytujú stavy, ktoré 
znižujú sekréciu kyselín, ako je napríklad atrofická gastritída.  

Starnutie má iba malé účinky na štruktúru tenkého 
čreva, takže pohyb obsahu tenkým črevom a absorpcia 
väčšiny živín sa veľmi nemenia. Hladina laktázy však klesá, 
čo vedie k intolerancii mliečnych výrobkov u mnohých ľudí 
v staršom veku (intolerancia laktózy). Nadmerný rast 
určitých baktérií (syndróm bakteriálneho premnoženia) 



 

60 

sa s pribúdajúcim vekom stáva bežnejším a môže viesť 
k bolesti, nadúvaniu a chudnutiu. Rast baktérií môže tiež 
viesť k zníženiu absorpcie určitých živín, ako je vitamín B12, 
železo alebo vápnik. Znižuje sa tvorba tráviacich štiav 
a tráviacich enzýmov, spomaľuje sa trávenie a znižuje 
sa schopnosť vstrebávania živín (Kim a Pritts, 2017). 

S vekom klesá celková hmotnosť podžalúdkovej žľazy 
a niektoré tkanivá sú nahradené jazvami (fibróza). Tieto 
zmeny však neznižujú schopnosť pankreasu produkovať 
tráviace enzýmy a hydrogénuhličitan sodný, ktorý sa podieľa 
na neutralizácii kyslosti tráveniny. S vekom pečene 
a žlčníka dochádza k viacerým zmenám. Pečeň znižuje 
svoju hmotnosť, mení svoju farbu, enzymatickú aktivitu, 
pribúda väzivo. Prietok krvi pečeňou sa znižuje, čím 
sa znižuje aj jej detoxikačná funkcia. Produkcia a tok žlče 
so starnutím klesá, tvoria sa žlčové kamene (Belovičová, 
2018; Belovičová a Vansač, 2019; Fillit a kol., 2016). 

Hrubé črevo nepodlieha vekom veľkým zmenám. 
Konečník sa mierne zväčšuje. Môže dôjsť k divertikulóze 
hrubého čreva, klesá motilita tráviaceho systému a dochádza 
k obmedzeniu možnosti trávenia a vstrebávania živín. 
Zmenšené napätie svalstva v stenách hrubého čreva môže 
spomaliť vylučovanie stolice a podporovať vznik zápchy, 
ktorá je spôsobená viacerými faktormi:  

 mierne spomalenie pohybu obsahu cez hrubé črevo, 
 mierny pokles kontrakcií konečníka po naplnení 

stolicou, 
 menej pohybovej alebo fyzickej aktivity, 
 častejšie užívanie liekov, ktoré môžu spôsobiť zápchu 

(Salles, 2007; Fillit a kol., 2016; Kim a Pritts, 2017, 
Askarova a kol., 2020). 
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2.7  Involučné zmeny v endokrinnej sústave 

Hladiny niektorých hormónov so starnutím klesajú, určité 
hormóny však zostávajú na normálnych hladinách typických 
pre mladý vek, ale hladiny hormónov sa môžu aj zvyšovať 
(tabuľka 10). Tieto zmeny prevažne nie sú lineárne. 
Aj v prípade, že hladiny niektorých hormónov neklesajú, 
vo všeobecnosti pri starnutí klesajú endokrinné funkcie, 
pretože receptory hormónov sa stávajú menej citlivými. 
Endokrinné faktory tak ovplyvňujú starnutie, ale aj starnutie 
ovplyvňuje stav hormónov. Komplexnosť týchto zmien 
zvyšuje individuálna variabilita spôsobená genetickými, 
environmentálnymi a ďalšími faktormi, ktoré pri spoločnom 
pôsobení môžu významne ovplyvňovať rýchlosť starnutia 
neuroendokrinného systému. Svedčí o tom možný rozvoj 
inzulínovej rezistencie v rôznych fázach života žien a mužov 
(Akintola a van Heemst, 2015; Fillit a kol., 2016; Caruso 
a Candore, 2021). 
 

Tabuľka 10.  Prehľad zmien hladiny hormónov počas starnutia  
(vlastná tabuľka) 

Zníženie hladiny  Zachovanie 
alebo mierne 
zníženie hladiny  

Možné zvýšenie 
hladiny  

somatotropín  
(rastový hormón)  

kortizol luteinizačný hormón 
folitropín 
(gonadotropíny)  

 
estrogén 
progesterón 
testosterón  

 
trijódtyronín 
tyroxín  

 
noradrenalín  
adrenalín 

    
melatonín inzulín  
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Z dôvodu starnutia klesá v endokrinnom systéme hladina 
rastového hormónu, znížená činnosť štítnej žľazy vedie 
k predčasnej starobe kože, urýchlenej ateroskleróze, zníženiu 
svalovej hmoty a sily. Aj keď všeobecne hladina 
somatotropínu klesá, môžeme pozorovať aj opačný trend.  

Dosiahnutie normálnych hodnôt glykémie trvá dlhšie, 
objavujú sa poruchy regulácie glykémie (vzniká diabetes 
mellitus druhého typu), zvyšuje sa inzulínová rezistencia. 
Medzi rizikové faktory spôsobujúce inzulínovú rezistenciu 
patria obezita a sedavý životný štýl. Dochádza k spomaleniu 
metabolizmu steroidných hormónov, ktoré produkuje kôra 
nadobličiek (kortizol, kortikosterón, aldosterón). Zníženie 
hladiny melatonínu môže hrať dôležitú úlohu pri strate 
bežných cyklov spánku a bdenia počas starnutia. 

Starnutím dochádza k zmenám produkcie pohlavných 
hormónov, pre ženy je charakteristická menopauza, náhle 
zastavenie ovulácie pri pokračujúcom vylučovaní 
gonadotropných hormónov. Vaječníkové folikuly prestávajú 
dozrievať a neprebiehajú už cyklické hormonálne zmeny, 
menštruácia sa zastaví. Klesá koncentrácia estrogénov, 
pričom môžu byť pozorované psychické a fyzické príznaky, 
ktoré označujeme ako klimakterický syndróm. Pokles 
estrogénov je  potrebné vnímať aj v súvislosti s tým, 
že estrogény sú známe svojim kardioprotektívnym účinkom 
pri znižovaní celkového cholesterolu a lipoproteínov 
s nízkou hustotou. U mužov sa postupne znižuje produkcia 
androgénov v semenníkoch, andropauza má menej výrazné 
prejavy. Znižuje sa produkcia spermií a klesá koncentrácia 
testosterónu. Sexuálna schopnosť u mužov a žien je väčšinou 
uchovaná do vysokého veku (Fillit a kol., 2016; Vitale a kol., 
2016; Bartke, 2019; Caruso a Candore, 2021).   
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2.8  Involučné kožné zmeny   

Zmeny kože u ľudí v staršom veku sú determinované 
geneticky, fyziologickým dozrievaním, ale aj vplyvom 
chorobných zmien a prostredia, najmä ultrafialového 
žiarenia slnečného spektra, fajčenia a znečisteného životného 
prostredia. Počas starnutia dochádza k metabolickým 
a degeneratívnym zmenám v pokožke (epidermis), zamši 
(corium alebo dermis) a subkutánnom tukovom tkanive 
(subcutis), teda v jednotlivých vrstvách kože. Mení sa jej 
vzhľad, ale aj funkcie (Hegyi a Krajčík, 2015; Fillit a kol., 
2016; Tobin, 2017; Gu a kol., 2020). 

Koža pri starnutí (tabuľka 11) stráca svoju pružnosť. 
Z dôvodu zníženia funkčných elastických tkanív vznikajú 
vrásky. Počet nervových zakončení v koži klesá, znižuje sa 
jej citlivosť. U starších ľudí sa znižuje zmyslové vnímanie, 
rastie prah bolesti. Počet melanocytov sa so starnutím 
znižuje, takže koža má menšiu ochranu pred ultrafialovým 
žiarením. Zmeny počas starnutia vznikajú aj v kožných 
adnexoch, teda vo vlasoch a ochlpení, nechtoch, mazových 
a potných žľazách. Znižuje sa produkcia kožného mazu, 
mazové žľazy sa zväčšujú, vznikajú kožné póry. Z dôvodu 
zníženia cievneho zásobovania adnexov a atrofie potných 
žliaz sa tvorí menej potu, organizmus má nižšiu schopnosť 
termoregulácie. Znížené cievne zásobovanie adnexov vplýva 
aj na zmenu rastu vlasov, bledosť tváre. Koža je náchylnejšia 
na poškodenie a dochádza k dlhšiemu hojeniu rán, častejšie 
môžu vznikať komplikácie (Hegyi a Krajčík, 2015; Tobin, 
2017; Parrado a kol., 2019; Gu a kol., 2020). 

Pokožka sa stenčuje, je náchylná k vysychaniu, zhoršuje 
sa jej bariérová funkcia, životnosť jej buniek sa vekom 
znižuje. V zamši dochádza k zmenám kolagénových, 
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(corium alebo dermis) a subkutánnom tukovom tkanive 
(subcutis), teda v jednotlivých vrstvách kože. Mení sa jej 
vzhľad, ale aj funkcie (Hegyi a Krajčík, 2015; Fillit a kol., 
2016; Tobin, 2017; Gu a kol., 2020). 

Koža pri starnutí (tabuľka 11) stráca svoju pružnosť. 
Z dôvodu zníženia funkčných elastických tkanív vznikajú 
vrásky. Počet nervových zakončení v koži klesá, znižuje sa 
jej citlivosť. U starších ľudí sa znižuje zmyslové vnímanie, 
rastie prah bolesti. Počet melanocytov sa so starnutím 
znižuje, takže koža má menšiu ochranu pred ultrafialovým 
žiarením. Zmeny počas starnutia vznikajú aj v kožných 
adnexoch, teda vo vlasoch a ochlpení, nechtoch, mazových 
a potných žľazách. Znižuje sa produkcia kožného mazu, 
mazové žľazy sa zväčšujú, vznikajú kožné póry. Z dôvodu 
zníženia cievneho zásobovania adnexov a atrofie potných 
žliaz sa tvorí menej potu, organizmus má nižšiu schopnosť 
termoregulácie. Znížené cievne zásobovanie adnexov vplýva 
aj na zmenu rastu vlasov, bledosť tváre. Koža je náchylnejšia 
na poškodenie a dochádza k dlhšiemu hojeniu rán, častejšie 
môžu vznikať komplikácie (Hegyi a Krajčík, 2015; Tobin, 
2017; Parrado a kol., 2019; Gu a kol., 2020). 

Pokožka sa stenčuje, je náchylná k vysychaniu, zhoršuje 
sa jej bariérová funkcia, životnosť jej buniek sa vekom 
znižuje. V zamši dochádza k zmenám kolagénových, 
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k predčasnej starobe kože, urýchlenej ateroskleróze, zníženiu 
svalovej hmoty a sily. Aj keď všeobecne hladina 
somatotropínu klesá, môžeme pozorovať aj opačný trend.  

Dosiahnutie normálnych hodnôt glykémie trvá dlhšie, 
objavujú sa poruchy regulácie glykémie (vzniká diabetes 
mellitus druhého typu), zvyšuje sa inzulínová rezistencia. 
Medzi rizikové faktory spôsobujúce inzulínovú rezistenciu 
patria obezita a sedavý životný štýl. Dochádza k spomaleniu 
metabolizmu steroidných hormónov, ktoré produkuje kôra 
nadobličiek (kortizol, kortikosterón, aldosterón). Zníženie 
hladiny melatonínu môže hrať dôležitú úlohu pri strate 
bežných cyklov spánku a bdenia počas starnutia. 

Starnutím dochádza k zmenám produkcie pohlavných 
hormónov, pre ženy je charakteristická menopauza, náhle 
zastavenie ovulácie pri pokračujúcom vylučovaní 
gonadotropných hormónov. Vaječníkové folikuly prestávajú 
dozrievať a neprebiehajú už cyklické hormonálne zmeny, 
menštruácia sa zastaví. Klesá koncentrácia estrogénov, 
pričom môžu byť pozorované psychické a fyzické príznaky, 
ktoré označujeme ako klimakterický syndróm. Pokles 
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testosterónu. Sexuálna schopnosť u mužov a žien je väčšinou 
uchovaná do vysokého veku (Fillit a kol., 2016; Vitale a kol., 
2016; Bartke, 2019; Caruso a Candore, 2021).   
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2.8  Involučné kožné zmeny   

Zmeny kože u ľudí v staršom veku sú determinované 
geneticky, fyziologickým dozrievaním, ale aj vplyvom 
chorobných zmien a prostredia, najmä ultrafialového 
žiarenia slnečného spektra, fajčenia a znečisteného životného 
prostredia. Počas starnutia dochádza k metabolickým 
a degeneratívnym zmenám v pokožke (epidermis), zamši 
(corium alebo dermis) a subkutánnom tukovom tkanive 
(subcutis), teda v jednotlivých vrstvách kože. Mení sa jej 
vzhľad, ale aj funkcie (Hegyi a Krajčík, 2015; Fillit a kol., 
2016; Tobin, 2017; Gu a kol., 2020). 

Koža pri starnutí (tabuľka 11) stráca svoju pružnosť. 
Z dôvodu zníženia funkčných elastických tkanív vznikajú 
vrásky. Počet nervových zakončení v koži klesá, znižuje sa 
jej citlivosť. U starších ľudí sa znižuje zmyslové vnímanie, 
rastie prah bolesti. Počet melanocytov sa so starnutím 
znižuje, takže koža má menšiu ochranu pred ultrafialovým 
žiarením. Zmeny počas starnutia vznikajú aj v kožných 
adnexoch, teda vo vlasoch a ochlpení, nechtoch, mazových 
a potných žľazách. Znižuje sa produkcia kožného mazu, 
mazové žľazy sa zväčšujú, vznikajú kožné póry. Z dôvodu 
zníženia cievneho zásobovania adnexov a atrofie potných 
žliaz sa tvorí menej potu, organizmus má nižšiu schopnosť 
termoregulácie. Znížené cievne zásobovanie adnexov vplýva 
aj na zmenu rastu vlasov, bledosť tváre. Koža je náchylnejšia 
na poškodenie a dochádza k dlhšiemu hojeniu rán, častejšie 
môžu vznikať komplikácie (Hegyi a Krajčík, 2015; Tobin, 
2017; Parrado a kol., 2019; Gu a kol., 2020). 

Pokožka sa stenčuje, je náchylná k vysychaniu, zhoršuje 
sa jej bariérová funkcia, životnosť jej buniek sa vekom 
znižuje. V zamši dochádza k zmenám kolagénových, 
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retikulových a elastických vlákien. Elastické vlákna 
degenerujú, zvyšuje sa ich hrúbka, ale nemení sa ich počet. 
Mení sa usporiadanie a pevnosť kolagénových vlákien, 
v starobe môžu vymiznúť. V subkutánnom tukovom 
tkanive dochádza k strate tukového tkaniva, vznikajú 
lipodystrofie, väčší obsah cholesterolu spôsobuje žltkastú 
farbu tuku u ľudí v staršom veku, vznikajú u nich vrásky 
a vačky okolo očí (Hegyi a Krajčík, 2015).   

Ku kožným zmenám pri starnutí, ktoré sú najviac 
viditeľné, patria atrofia a ochabnutosť kože, suchosť, tvorba 
vrások, žltkasté sfarbenie s pigmentovými škvrnami (lentigo 
sentilis), poruchy pigmentácie, šednutie alebo vypadávanie 
vlasov. Starnutie kože sa výraznejšie a v skoršom období 
prejavuje na koži vystavenej ultrafialovému žiareniu, ktoré 
podporuje tvorbu peroxidu vodíka v keratinocytoch. 
Dlhodobé vystavenie ultrafialovému žiareniu slnečného 
spektra spôsobuje atrofiu kože, nepravidelnú pigmentáciu, 
suchosť kože, tvorbu vrások a jaziev, či vznik drsnej 
štruktúry kože vystavenej slnku (tzv. aktinické keratózy). 
Pred aktinickými keratózami majú významný preventívny 
účinok aj antioxidanty (Hegyi a Krajčík, 2015; Fillit a kol., 
2016; Parrado a kol., 2019). 

Nechty rastú u ľudí starších ako 30 rokov pomalšie, mení 
sa nechová platnička.  V starobe strácajú lesk, mení sa ich 
zakrivenie. Môže sa meniť rýchlosť rastu nechtov. Klesá 
hustota vlasových folikulov, stenčuje sa hrúbka vlasov, 
stráca sa pigment, redne ochlpenie, silnejšie rastú chlpy 
v nose u mužov.  Šednutie vlasov a atrofia vlasových folikul 
nastáva z dôvodu poklesu počtu melanocytov a zníženia 
tvorby melanínu, je tiež geneticky určené. Strata pigmentácie 
vlasov a šediny sú pozorované u oboch pohlaví, častejšie 
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a v skoršom období u mužov. Väčšie množstvo vlasov 
v telogénnej fáze, pri ktorej dochádza k ich vypadávaniu, 
je pozorované na temene a na záhlaví. Vekom sa mení obsah 
vody v koži, krvné zásobenie, znižuje sa množstvo kožného 
pigmentu. Zdravie kože môže ovplyvňovať aj stres (Hegyi 
a Krajčík, 2015; Fillit a kol., 2016; Jafferany a Franca, 2016). 

 
Tabuľka 11.  Kožné zmeny počas starnutia  
(upravené podľa Jafferany a kol., 2012; Hegyi a Krajčík, 2015) 
 
Kožná zmena 

 
Účinky 

 
Pokles kožných lipidov  
a bariérovej funkcie  

 
vysychanie kože 
 

 
Pokles obnovy buniek 

 
drsnosť, znížené hojenie rán, 
nerovnomerná pigmentácia 

 
Zmeny kolagénových 
a elastických vlákien 

 
vrásky, ochabnutosť kože, 
riziko poškodenia 

 
Pokles zmyslového vnímania 

 
tendencia k zraneniam 

 
Pokles rastu vlasov 

 
šedivenie, plešiny 

 
Pokles funkcie potných žliaz  

 
prehriatie, úpal 

 
Pokles podkožného tuku 

 
riziko poranení, hypotermie 

 
Pokles melanocytov 

 
šedivenie, zvýšená citlivosť 
na slnečné žiarenie 
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a v skoršom období u mužov. Väčšie množstvo vlasov 
v telogénnej fáze, pri ktorej dochádza k ich vypadávaniu, 
je pozorované na temene a na záhlaví. Vekom sa mení obsah 
vody v koži, krvné zásobenie, znižuje sa množstvo kožného 
pigmentu. Zdravie kože môže ovplyvňovať aj stres (Hegyi 
a Krajčík, 2015; Fillit a kol., 2016; Jafferany a Franca, 2016). 
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riziko poškodenia 

 
Pokles zmyslového vnímania 

 
tendencia k zraneniam 

 
Pokles rastu vlasov 

 
šedivenie, plešiny 
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prehriatie, úpal 
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riziko poranení, hypotermie 

 
Pokles melanocytov 

 
šedivenie, zvýšená citlivosť 
na slnečné žiarenie 
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2.9  Involučné zmeny v hematopoetickej sústave   

Medzi tridsiatym a štyridsiatym rokom života sa znižuje 
podiel hmoty kostnej drene k celkovej hmotnosti, pričom 
výraznejšia zmena nastáva v dlhých kostiach v porovnaní 
s plochými. Vo vyššom veku, po sedemdesiatom roku života, 
sa tento proces urýchľuje, klesá počet hematopoetických 
kmeňových buniek, spomaľuje sa tvorba červených 
krvných buniek (erytrocytov) a tiež inkorporácia železa 
v červených krvných bunkách, skracuje sa prežívanie 
červených krvných buniek, znižuje sa koncentrácia 
hemoglobínu, zložky červených krvných buniek. Na vznik 
anémie je však potrebné pôsobenie viacerých faktorov, 
príčinou môže byť zvýšená strata krvi (akútne krvácanie, 
zvýšený rozpad červených krvných buniek), poruchy tvorby 
červených krviniek (nutričným deficitom železa, vitamínu 
B12, kyseliny listovej a iných látok alebo zlyhaním 
krvotvorby), znížená resorpcia (vstrebávanie) železa, teda 
nerovnováha medzi príjmom a spotrebou železa, či iné 
chronické ochorenia. Anémie môžu byť aj vrodené. 

Množstvo bielych krvných buniek (leukocytov) sa 
vplyvom starnutia mení iba mierne, u zdravých ľudí 
v staršom veku môžeme pozorovať iba mierny pokles. 
Znížená schopnosť bielych krvných buniek produkovať 
protilátky môže viesť k oslabenej bunkovej a protilátkovej 
imunite. Počet krvných doštičiek (trombocytov) sa vplyvom 
starnutia významne nemení, ale zvyšuje sa ich agregabilita 
(Snoeck, 2013; Hegyi a Krajčík, 2015; Fillit a kol., 2016; 
Broxmeyer a kol., 2020; Mejia-Ramirez a Florian, 2020).  
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2.10  Involučné zmeny senzorických funkcií  

Prirodzeným prejavom starnutia oka je porucha 
akomodácie šošovky, strata jej elasticity, schopnosti 
zaostrovania do blízka, či na bežnú vzdialenosť pri čítaní, ale 
aj strata schopnosti videnia počas šera najmä po dosiahnutí 
štyridsiateho roku života. Táto typická refrakčná porucha oka 
sa označuje ako presbyopia (slabozrakosť), je spôsobená 
fyziologickým starnutím šošovky (Ehrlich a kol., 2008; 
Hegyi a Krajčík, 2010, 2015; Fillit a kol., 2016).  

Sietnica (retina) môže byť postihnutá ochorením 
nazývaným vekom podmienená degenerácia makuly (žltá 
škvrna v centrálnej časti sietnice), ktorá môže viesť k strate 
videnia a patrí k najčastejším príčinám slepoty na svete 
u ľudí nad 60 rokov. Klesá počet buniek retinálneho 
pigmentového epitelu a dochádza k strate fotoreceptorov, 
teda tyčiniek a čapíkov. Zhoršuje sa centrálne videnie, klesá 
vnímanie farieb, deformuje sa obraz a nastávajú výpadky 
v zornom poli. K rizikovým faktorom vekom podmienenej 
degenerácie makuly patria okrem veku aj výskyt tohto 
ochorenia v rodine, slnečné žiarenie, nedostatok 
antioxidantov vo výžive, fajčenie, výživa bohatá na nasýtené 
mastné kyseliny, obezita alebo hypertenzia.  

Vo veku nad 75 rokov často dochádza k strate 
priehľadnosti šošovky, senilnej katarakte (sivý zákal). 
Dochádza k zníženiu aktivity enzýmov v šošovke, znižuje sa 
množstvo rozpustných bielkovín a kyseliny askorbovej 
v šošovke, rastie množstvo nerozpustných bielkovín 
a vápnika. Senilná katarakta postihuje obe oči, ale v druhom 
oku môže vzniknúť s odstupom pár rokov. Medzi rizikové 
faktory katarakty patria okrem veku aj rôzne formy žiarenia, 
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2.10  Involučné zmeny senzorických funkcií  
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lieky, výskyt tohto ochorenia v rodine, fajčenie, diabetes 
mellitus druhého typu, či tetania alebo atopická dermatitída. 

S vekom rastie aj prevalencia glaukómu (zelený zákal), 
stav straty nervových vlákien sietnice a tiež gangliových 
buniek sietnice, poškodzuje sa zrakový nerv, stúpa 
vnútroočný tlak. Vyšší vnútroočný tlak je pravdepodobnejší 
u ľudí v staršom veku a u žien.  Príčinou slepoty môže byť 
aj diabetická retinopatia, ktorá spôsobuje pokles prietoku 
krvi sietnicou. Základnou podmienkou prevencie je správna 
liečba ochorenia diatebes mellitus prvého aj druhého typu 
a kompletné očné vyšetrenia (Ehrlich a kol., 2008; Hegyi 
a Krajčík, 2010, 2015; Fillit a kol., 2016; Wittich a Simcock, 
2019; Chen a kol., 2019).   

Ľudí v staršom veku postihuje aj presbyakúzia (starecká 
nedoslýchavosť), progresívna obojstranná porucha sluchu, 
ktorá začína poruchami na vysokých frekvenciách a neskôr 
narúša komunikačné schopnosti jedinca. Pri starnutí 
dochádza k zmenám v celej sluchovej dráhe od vláskových 
buniek, ktoré sú v slimákovi, až po sluchové centrum 
v mozgu.   Dochádza k strate pružnosti bubienka a zníženej 
citlivosti sluchových receptorov. Problémy so sluchom 
v súčasnosti už nemusia súvisieť len so starším vekom. 
Stretávame sa s nimi už aj u dospievajúcich, ktorí často 
počúvajú hlasnú hudbu  zo slúchadiel. Vhodnou prevenciou 
je vyhýbanie sa miestam s nadmerným hlukom a používanie 
ochranných pomôcok proti hluku (Gordon-Salant, 2005; 
Hegyi a Krajčík, 2010; 2015; Wu a kol., 2019). 

V dôsledku starnutia sa významne znižuje aj množstvo 
chuťových pohárikov, dochádza k hučaniu a pískaniu 
v ušiach (tinitus), degenerujú sa receptory vestibulárneho 
aparátu, dochádza k stratám rovnováhy a výskytu závratov.  
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2.11  Prehľad zmien orgánových funkcií 

V prechádzajúcich podkapitolách sme sa venovali 
involučným zmenám jednotlivých sústav a systémov 
organizmu. Súhrnné porovnanie orgánových funkcií 
v tridsiatom roku života a v starom veku 75 až 80 rokov 
je znázornené v tabuľke 12 (upravené podľa Hegyi a Krajčík, 
2015). 
 

Tabuľka 12.  Zmeny vybraných funkcií a orgánov v staršom veku 
v porovnaní s tridsaťročným organizmom  
(upravené podľa Hegyi a Krajčík, 2015) 

Ukazovateľ  

Zmena v starom veku 
(séniu) v porovnaní s 30. 
rokom života  zoradené 
od najväčšieho poklesu 
po najmenší 

Počet chuťových pohárikov pokles o 65  % 
Saturácia krvi kyslíkom pokles o 60 % 
Maximálny výdych  pokles o 57 % 
Prietok krvi obličkami pokles o 50 % 
Vitálna kapacita pľúc pokles o 44 % 
Počet nervových vlákien pokles o 37 % 
Svalová hmota pokles o 30 % 
Obsah minerálov v kostiach žien pokles o 30 % 
Maximálna frekvencia pulzu pokles o 25 % 
Obsah vody v organizme pokles o 18 % 
Metabolizmus pokles o 16 % 
Obsah minerálov v kostiach mužov pokles o 15 % 
Rýchlosť nervového prevodu pokles o 10 % 

 
  

 

68 

lieky, výskyt tohto ochorenia v rodine, fajčenie, diabetes 
mellitus druhého typu, či tetania alebo atopická dermatitída. 

S vekom rastie aj prevalencia glaukómu (zelený zákal), 
stav straty nervových vlákien sietnice a tiež gangliových 
buniek sietnice, poškodzuje sa zrakový nerv, stúpa 
vnútroočný tlak. Vyšší vnútroočný tlak je pravdepodobnejší 
u ľudí v staršom veku a u žien.  Príčinou slepoty môže byť 
aj diabetická retinopatia, ktorá spôsobuje pokles prietoku 
krvi sietnicou. Základnou podmienkou prevencie je správna 
liečba ochorenia diatebes mellitus prvého aj druhého typu 
a kompletné očné vyšetrenia (Ehrlich a kol., 2008; Hegyi 
a Krajčík, 2010, 2015; Fillit a kol., 2016; Wittich a Simcock, 
2019; Chen a kol., 2019).   

Ľudí v staršom veku postihuje aj presbyakúzia (starecká 
nedoslýchavosť), progresívna obojstranná porucha sluchu, 
ktorá začína poruchami na vysokých frekvenciách a neskôr 
narúša komunikačné schopnosti jedinca. Pri starnutí 
dochádza k zmenám v celej sluchovej dráhe od vláskových 
buniek, ktoré sú v slimákovi, až po sluchové centrum 
v mozgu.   Dochádza k strate pružnosti bubienka a zníženej 
citlivosti sluchových receptorov. Problémy so sluchom 
v súčasnosti už nemusia súvisieť len so starším vekom. 
Stretávame sa s nimi už aj u dospievajúcich, ktorí často 
počúvajú hlasnú hudbu  zo slúchadiel. Vhodnou prevenciou 
je vyhýbanie sa miestam s nadmerným hlukom a používanie 
ochranných pomôcok proti hluku (Gordon-Salant, 2005; 
Hegyi a Krajčík, 2010; 2015; Wu a kol., 2019). 

V dôsledku starnutia sa významne znižuje aj množstvo 
chuťových pohárikov, dochádza k hučaniu a pískaniu 
v ušiach (tinitus), degenerujú sa receptory vestibulárneho 
aparátu, dochádza k stratám rovnováhy a výskytu závratov.  

 

69 

2.11  Prehľad zmien orgánových funkcií 

V prechádzajúcich podkapitolách sme sa venovali 
involučným zmenám jednotlivých sústav a systémov 
organizmu. Súhrnné porovnanie orgánových funkcií 
v tridsiatom roku života a v starom veku 75 až 80 rokov 
je znázornené v tabuľke 12 (upravené podľa Hegyi a Krajčík, 
2015). 
 

Tabuľka 12.  Zmeny vybraných funkcií a orgánov v staršom veku 
v porovnaní s tridsaťročným organizmom  
(upravené podľa Hegyi a Krajčík, 2015) 

Ukazovateľ  

Zmena v starom veku 
(séniu) v porovnaní s 30. 
rokom života  zoradené 
od najväčšieho poklesu 
po najmenší 

Počet chuťových pohárikov pokles o 65  % 
Saturácia krvi kyslíkom pokles o 60 % 
Maximálny výdych  pokles o 57 % 
Prietok krvi obličkami pokles o 50 % 
Vitálna kapacita pľúc pokles o 44 % 
Počet nervových vlákien pokles o 37 % 
Svalová hmota pokles o 30 % 
Obsah minerálov v kostiach žien pokles o 30 % 
Maximálna frekvencia pulzu pokles o 25 % 
Obsah vody v organizme pokles o 18 % 
Metabolizmus pokles o 16 % 
Obsah minerálov v kostiach mužov pokles o 15 % 
Rýchlosť nervového prevodu pokles o 10 % 

 
  

 

68 

lieky, výskyt tohto ochorenia v rodine, fajčenie, diabetes 
mellitus druhého typu, či tetania alebo atopická dermatitída. 

S vekom rastie aj prevalencia glaukómu (zelený zákal), 
stav straty nervových vlákien sietnice a tiež gangliových 
buniek sietnice, poškodzuje sa zrakový nerv, stúpa 
vnútroočný tlak. Vyšší vnútroočný tlak je pravdepodobnejší 
u ľudí v staršom veku a u žien.  Príčinou slepoty môže byť 
aj diabetická retinopatia, ktorá spôsobuje pokles prietoku 
krvi sietnicou. Základnou podmienkou prevencie je správna 
liečba ochorenia diatebes mellitus prvého aj druhého typu 
a kompletné očné vyšetrenia (Ehrlich a kol., 2008; Hegyi 
a Krajčík, 2010, 2015; Fillit a kol., 2016; Wittich a Simcock, 
2019; Chen a kol., 2019).   

Ľudí v staršom veku postihuje aj presbyakúzia (starecká 
nedoslýchavosť), progresívna obojstranná porucha sluchu, 
ktorá začína poruchami na vysokých frekvenciách a neskôr 
narúša komunikačné schopnosti jedinca. Pri starnutí 
dochádza k zmenám v celej sluchovej dráhe od vláskových 
buniek, ktoré sú v slimákovi, až po sluchové centrum 
v mozgu.   Dochádza k strate pružnosti bubienka a zníženej 
citlivosti sluchových receptorov. Problémy so sluchom 
v súčasnosti už nemusia súvisieť len so starším vekom. 
Stretávame sa s nimi už aj u dospievajúcich, ktorí často 
počúvajú hlasnú hudbu  zo slúchadiel. Vhodnou prevenciou 
je vyhýbanie sa miestam s nadmerným hlukom a používanie 
ochranných pomôcok proti hluku (Gordon-Salant, 2005; 
Hegyi a Krajčík, 2010; 2015; Wu a kol., 2019). 

V dôsledku starnutia sa významne znižuje aj množstvo 
chuťových pohárikov, dochádza k hučaniu a pískaniu 
v ušiach (tinitus), degenerujú sa receptory vestibulárneho 
aparátu, dochádza k stratám rovnováhy a výskytu závratov.  

 

69 

2.11  Prehľad zmien orgánových funkcií 

V prechádzajúcich podkapitolách sme sa venovali 
involučným zmenám jednotlivých sústav a systémov 
organizmu. Súhrnné porovnanie orgánových funkcií 
v tridsiatom roku života a v starom veku 75 až 80 rokov 
je znázornené v tabuľke 12 (upravené podľa Hegyi a Krajčík, 
2015). 
 

Tabuľka 12.  Zmeny vybraných funkcií a orgánov v staršom veku 
v porovnaní s tridsaťročným organizmom  
(upravené podľa Hegyi a Krajčík, 2015) 

Ukazovateľ  

Zmena v starom veku 
(séniu) v porovnaní s 30. 
rokom života  zoradené 
od najväčšieho poklesu 
po najmenší 

Počet chuťových pohárikov pokles o 65  % 
Saturácia krvi kyslíkom pokles o 60 % 
Maximálny výdych  pokles o 57 % 
Prietok krvi obličkami pokles o 50 % 
Vitálna kapacita pľúc pokles o 44 % 
Počet nervových vlákien pokles o 37 % 
Svalová hmota pokles o 30 % 
Obsah minerálov v kostiach žien pokles o 30 % 
Maximálna frekvencia pulzu pokles o 25 % 
Obsah vody v organizme pokles o 18 % 
Metabolizmus pokles o 16 % 
Obsah minerálov v kostiach mužov pokles o 15 % 
Rýchlosť nervového prevodu pokles o 10 % 

 
  

 

68 

lieky, výskyt tohto ochorenia v rodine, fajčenie, diabetes 
mellitus druhého typu, či tetania alebo atopická dermatitída. 

S vekom rastie aj prevalencia glaukómu (zelený zákal), 
stav straty nervových vlákien sietnice a tiež gangliových 
buniek sietnice, poškodzuje sa zrakový nerv, stúpa 
vnútroočný tlak. Vyšší vnútroočný tlak je pravdepodobnejší 
u ľudí v staršom veku a u žien.  Príčinou slepoty môže byť 
aj diabetická retinopatia, ktorá spôsobuje pokles prietoku 
krvi sietnicou. Základnou podmienkou prevencie je správna 
liečba ochorenia diatebes mellitus prvého aj druhého typu 
a kompletné očné vyšetrenia (Ehrlich a kol., 2008; Hegyi 
a Krajčík, 2010, 2015; Fillit a kol., 2016; Wittich a Simcock, 
2019; Chen a kol., 2019).   

Ľudí v staršom veku postihuje aj presbyakúzia (starecká 
nedoslýchavosť), progresívna obojstranná porucha sluchu, 
ktorá začína poruchami na vysokých frekvenciách a neskôr 
narúša komunikačné schopnosti jedinca. Pri starnutí 
dochádza k zmenám v celej sluchovej dráhe od vláskových 
buniek, ktoré sú v slimákovi, až po sluchové centrum 
v mozgu.   Dochádza k strate pružnosti bubienka a zníženej 
citlivosti sluchových receptorov. Problémy so sluchom 
v súčasnosti už nemusia súvisieť len so starším vekom. 
Stretávame sa s nimi už aj u dospievajúcich, ktorí často 
počúvajú hlasnú hudbu  zo slúchadiel. Vhodnou prevenciou 
je vyhýbanie sa miestam s nadmerným hlukom a používanie 
ochranných pomôcok proti hluku (Gordon-Salant, 2005; 
Hegyi a Krajčík, 2010; 2015; Wu a kol., 2019). 

V dôsledku starnutia sa významne znižuje aj množstvo 
chuťových pohárikov, dochádza k hučaniu a pískaniu 
v ušiach (tinitus), degenerujú sa receptory vestibulárneho 
aparátu, dochádza k stratám rovnováhy a výskytu závratov.  

 

69 

2.11  Prehľad zmien orgánových funkcií 

V prechádzajúcich podkapitolách sme sa venovali 
involučným zmenám jednotlivých sústav a systémov 
organizmu. Súhrnné porovnanie orgánových funkcií 
v tridsiatom roku života a v starom veku 75 až 80 rokov 
je znázornené v tabuľke 12 (upravené podľa Hegyi a Krajčík, 
2015). 
 

Tabuľka 12.  Zmeny vybraných funkcií a orgánov v staršom veku 
v porovnaní s tridsaťročným organizmom  
(upravené podľa Hegyi a Krajčík, 2015) 

Ukazovateľ  

Zmena v starom veku 
(séniu) v porovnaní s 30. 
rokom života  zoradené 
od najväčšieho poklesu 
po najmenší 

Počet chuťových pohárikov pokles o 65  % 
Saturácia krvi kyslíkom pokles o 60 % 
Maximálny výdych  pokles o 57 % 
Prietok krvi obličkami pokles o 50 % 
Vitálna kapacita pľúc pokles o 44 % 
Počet nervových vlákien pokles o 37 % 
Svalová hmota pokles o 30 % 
Obsah minerálov v kostiach žien pokles o 30 % 
Maximálna frekvencia pulzu pokles o 25 % 
Obsah vody v organizme pokles o 18 % 
Metabolizmus pokles o 16 % 
Obsah minerálov v kostiach mužov pokles o 15 % 
Rýchlosť nervového prevodu pokles o 10 % 

 
  



 

68 

lieky, výskyt tohto ochorenia v rodine, fajčenie, diabetes 
mellitus druhého typu, či tetania alebo atopická dermatitída. 

S vekom rastie aj prevalencia glaukómu (zelený zákal), 
stav straty nervových vlákien sietnice a tiež gangliových 
buniek sietnice, poškodzuje sa zrakový nerv, stúpa 
vnútroočný tlak. Vyšší vnútroočný tlak je pravdepodobnejší 
u ľudí v staršom veku a u žien.  Príčinou slepoty môže byť 
aj diabetická retinopatia, ktorá spôsobuje pokles prietoku 
krvi sietnicou. Základnou podmienkou prevencie je správna 
liečba ochorenia diatebes mellitus prvého aj druhého typu 
a kompletné očné vyšetrenia (Ehrlich a kol., 2008; Hegyi 
a Krajčík, 2010, 2015; Fillit a kol., 2016; Wittich a Simcock, 
2019; Chen a kol., 2019).   

Ľudí v staršom veku postihuje aj presbyakúzia (starecká 
nedoslýchavosť), progresívna obojstranná porucha sluchu, 
ktorá začína poruchami na vysokých frekvenciách a neskôr 
narúša komunikačné schopnosti jedinca. Pri starnutí 
dochádza k zmenám v celej sluchovej dráhe od vláskových 
buniek, ktoré sú v slimákovi, až po sluchové centrum 
v mozgu.   Dochádza k strate pružnosti bubienka a zníženej 
citlivosti sluchových receptorov. Problémy so sluchom 
v súčasnosti už nemusia súvisieť len so starším vekom. 
Stretávame sa s nimi už aj u dospievajúcich, ktorí často 
počúvajú hlasnú hudbu  zo slúchadiel. Vhodnou prevenciou 
je vyhýbanie sa miestam s nadmerným hlukom a používanie 
ochranných pomôcok proti hluku (Gordon-Salant, 2005; 
Hegyi a Krajčík, 2010; 2015; Wu a kol., 2019). 

V dôsledku starnutia sa významne znižuje aj množstvo 
chuťových pohárikov, dochádza k hučaniu a pískaniu 
v ušiach (tinitus), degenerujú sa receptory vestibulárneho 
aparátu, dochádza k stratám rovnováhy a výskytu závratov.  

 

69 

2.11  Prehľad zmien orgánových funkcií 

V prechádzajúcich podkapitolách sme sa venovali 
involučným zmenám jednotlivých sústav a systémov 
organizmu. Súhrnné porovnanie orgánových funkcií 
v tridsiatom roku života a v starom veku 75 až 80 rokov 
je znázornené v tabuľke 12 (upravené podľa Hegyi a Krajčík, 
2015). 
 

Tabuľka 12.  Zmeny vybraných funkcií a orgánov v staršom veku 
v porovnaní s tridsaťročným organizmom  
(upravené podľa Hegyi a Krajčík, 2015) 

Ukazovateľ  

Zmena v starom veku 
(séniu) v porovnaní s 30. 
rokom života  zoradené 
od najväčšieho poklesu 
po najmenší 

Počet chuťových pohárikov pokles o 65  % 
Saturácia krvi kyslíkom pokles o 60 % 
Maximálny výdych  pokles o 57 % 
Prietok krvi obličkami pokles o 50 % 
Vitálna kapacita pľúc pokles o 44 % 
Počet nervových vlákien pokles o 37 % 
Svalová hmota pokles o 30 % 
Obsah minerálov v kostiach žien pokles o 30 % 
Maximálna frekvencia pulzu pokles o 25 % 
Obsah vody v organizme pokles o 18 % 
Metabolizmus pokles o 16 % 
Obsah minerálov v kostiach mužov pokles o 15 % 
Rýchlosť nervového prevodu pokles o 10 % 

 
  

 

68 

lieky, výskyt tohto ochorenia v rodine, fajčenie, diabetes 
mellitus druhého typu, či tetania alebo atopická dermatitída. 

S vekom rastie aj prevalencia glaukómu (zelený zákal), 
stav straty nervových vlákien sietnice a tiež gangliových 
buniek sietnice, poškodzuje sa zrakový nerv, stúpa 
vnútroočný tlak. Vyšší vnútroočný tlak je pravdepodobnejší 
u ľudí v staršom veku a u žien.  Príčinou slepoty môže byť 
aj diabetická retinopatia, ktorá spôsobuje pokles prietoku 
krvi sietnicou. Základnou podmienkou prevencie je správna 
liečba ochorenia diatebes mellitus prvého aj druhého typu 
a kompletné očné vyšetrenia (Ehrlich a kol., 2008; Hegyi 
a Krajčík, 2010, 2015; Fillit a kol., 2016; Wittich a Simcock, 
2019; Chen a kol., 2019).   

Ľudí v staršom veku postihuje aj presbyakúzia (starecká 
nedoslýchavosť), progresívna obojstranná porucha sluchu, 
ktorá začína poruchami na vysokých frekvenciách a neskôr 
narúša komunikačné schopnosti jedinca. Pri starnutí 
dochádza k zmenám v celej sluchovej dráhe od vláskových 
buniek, ktoré sú v slimákovi, až po sluchové centrum 
v mozgu.   Dochádza k strate pružnosti bubienka a zníženej 
citlivosti sluchových receptorov. Problémy so sluchom 
v súčasnosti už nemusia súvisieť len so starším vekom. 
Stretávame sa s nimi už aj u dospievajúcich, ktorí často 
počúvajú hlasnú hudbu  zo slúchadiel. Vhodnou prevenciou 
je vyhýbanie sa miestam s nadmerným hlukom a používanie 
ochranných pomôcok proti hluku (Gordon-Salant, 2005; 
Hegyi a Krajčík, 2010; 2015; Wu a kol., 2019). 

V dôsledku starnutia sa významne znižuje aj množstvo 
chuťových pohárikov, dochádza k hučaniu a pískaniu 
v ušiach (tinitus), degenerujú sa receptory vestibulárneho 
aparátu, dochádza k stratám rovnováhy a výskytu závratov.  
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2.11  Prehľad zmien orgánových funkcií 

V prechádzajúcich podkapitolách sme sa venovali 
involučným zmenám jednotlivých sústav a systémov 
organizmu. Súhrnné porovnanie orgánových funkcií 
v tridsiatom roku života a v starom veku 75 až 80 rokov 
je znázornené v tabuľke 12 (upravené podľa Hegyi a Krajčík, 
2015). 
 

Tabuľka 12.  Zmeny vybraných funkcií a orgánov v staršom veku 
v porovnaní s tridsaťročným organizmom  
(upravené podľa Hegyi a Krajčík, 2015) 

Ukazovateľ  

Zmena v starom veku 
(séniu) v porovnaní s 30. 
rokom života  zoradené 
od najväčšieho poklesu 
po najmenší 

Počet chuťových pohárikov pokles o 65  % 
Saturácia krvi kyslíkom pokles o 60 % 
Maximálny výdych  pokles o 57 % 
Prietok krvi obličkami pokles o 50 % 
Vitálna kapacita pľúc pokles o 44 % 
Počet nervových vlákien pokles o 37 % 
Svalová hmota pokles o 30 % 
Obsah minerálov v kostiach žien pokles o 30 % 
Maximálna frekvencia pulzu pokles o 25 % 
Obsah vody v organizme pokles o 18 % 
Metabolizmus pokles o 16 % 
Obsah minerálov v kostiach mužov pokles o 15 % 
Rýchlosť nervového prevodu pokles o 10 % 
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lieky, výskyt tohto ochorenia v rodine, fajčenie, diabetes 
mellitus druhého typu, či tetania alebo atopická dermatitída. 

S vekom rastie aj prevalencia glaukómu (zelený zákal), 
stav straty nervových vlákien sietnice a tiež gangliových 
buniek sietnice, poškodzuje sa zrakový nerv, stúpa 
vnútroočný tlak. Vyšší vnútroočný tlak je pravdepodobnejší 
u ľudí v staršom veku a u žien.  Príčinou slepoty môže byť 
aj diabetická retinopatia, ktorá spôsobuje pokles prietoku 
krvi sietnicou. Základnou podmienkou prevencie je správna 
liečba ochorenia diatebes mellitus prvého aj druhého typu 
a kompletné očné vyšetrenia (Ehrlich a kol., 2008; Hegyi 
a Krajčík, 2010, 2015; Fillit a kol., 2016; Wittich a Simcock, 
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2.12  Ochorenia v staršom veku 

U ľudí v staršom veku sa môžu vyskytovať viaceré 
ochorenia súčasne (polymorbidita), ktoré môžu mať sklon 
k chronicite (tabuľka 13). Vznikajú ochorenia mnohých 
systémov s poruchami motoriky (napríklad cievna mozgová 
príhoda, reumatoidná artritída, degeneratívne ochorenia), 
nádorové a iné ochorenia. Podľa odhadu asi 40 % osôb 
vo veku od 60 do 74 rokov trpí poruchami, ktoré znižujú 
ich funkčné schopnosti. Nad vekom 75 rokov dochádza 
k takémuto stavu u viac než polovici ľudí. 
 
Tabuľka 13.  Najčastejšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti  
vo veku nad 65 rokov (upravené podľa Hegyi a Krajčík, 2015) 

Chorobnosť Úmrtnosť 
Kardiovaskulárne ochorenia  Kardiovaskulárne ochorenia 
Pády a úrazy Neurologické ochorenia 
Neurologické ochorenia Respiračné ochorenia 
Psychické ochorenia Nádorové ochorenia 
Nádorové ochorenia Pády a úrazy 
 

S osobami v staršom veku sú spojené tri typy chorobnosti: 
 ochorenia, ktoré vedú k nesebestačnosti (nádorové 

ochorenia, Alzheimerova choroba a iné);  
 ochorenia, ktoré sú náhlou udalosťou (cievna 

mozgová príhoda, zlomeniny kostí krčka stehnovej 
kosti, zlomeniny panvy); 

 ochorenia, ktoré môžu viesť k obmedzenej aktivite, 
zmene aktivity, úrazom, či pádom (Hegyi a Krajčík, 
2015; Bernadič jr. a kol., 2018; Bernadič jr. 
a Bernadič, 2020; Firment a Bednár, 2021).  
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3  ZDRAVÉ A AKTÍVNE STARNUTIE 

Zdravé starnutie je spojené s vytváraním zdravého 
prostredia, zdravých životných podmienok a príležitostí, 
ktoré umožňujú ľuďom existovať a vykonávať to, čo si počas 
svojho života vážia a s tými, ktorých si vážia. Zdravé 
starnutie by mal byť schopný zažiť každý. Častou sa zamieňa 
so stavom bez prítomnosti ochorenia. Podmienkou zdravého 
starnutia nie je výlučne neprítomnosť ochorenia. Mnoho 
starších ľudí má totiž viacero zdravotných problémov. 
Napriek tomu môžu mať tieto zdravotné problémy iba malý 
vplyv na duševnú pohodu, vykonávanie aktivít a celkové 
zdravie starších ľudí v prípade, ak sa ochorenia dostatočne 
podchytia.  

Každá osoba v každej krajine sveta by mala mať možnosť 
viesť dlhý, spokojný a zdravý život. Prostredie, v ktorom 
žijeme, môže k celkovému zdraviu obyvateľov prispievať 
alebo zdraviu škodiť. Prostredie má veľký vplyv na naše 
správanie, vystavenie sa rôznym zdravotným rizikám, 
ovplyvňuje naše možnosti prístupu ku kvalitnej zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti a tiež vplýva na príležitosti, ktoré 
so sebou starnutie prináša (Argalášová a kol., 2010, 2013; 
WHO 2020b). 

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravé 
starnutie ako proces rozvoja a uchovávania funkčných 
schopností, teda rôznych atribútov spojených so zdravím, 
ktoré umožňujú pociťovanie zdravia, duševnú pohodu, dobré 
životné podmienky, šťastie, spokojnosť, vlastné naplnenie 
aj vo vyššom veku a vykonávanie toho, čo si najviac vážime 
a s tými, ktorých si vážime (WHO, 2020b).  
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Funkčné schopnosti jednotlivca (obrázok 8) v procese 
zdravého starnutia sú determinované: 

 kombináciou vnútorných fyzických a duševných 
schopností jednotlivca, 

 vonkajším prostredím v širšom zmysle, ktoré formuje 
jeho život (domácnosť, spoločnosť, životné prostredie 
a iné faktory),  

 vzťahmi medzi vnútornými schopnosťami jednotlivca 
a vonkajším prostredím (McLaughlin a kol., 2012; 
Fuchs a kol., 2013; WHO, 2020b). 

 

 
Obrázok 8.  Funkčné schopnosti v procese zdravého starnutia  
(vlastný obrázok podľa WHO, 2015a) 
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Vnútorné schopnosti jednotlivca v procese zdravého 
starnutia sú tvorené: 

 genetickou predispozíciou,  
 charakteristikami zdravia,  
 osobnými charakteristikami.  
Proces zdravého starnutia začína narodením s našou 

genetickou predispozíciou. Prejav génov môže byť 
ovplyvnený vnútromaternicovým vývojom a následne 
prostredím, v ktorom žijeme. 

Starnutím dochádza k postupnej akumulácii poškodení 
buniek a molekúl, čo môže viesť k rôznym fyziologickým 
zmenám a k narušeniu homeostatických mechanizmov. 
Vystavenie rôznym pozitívnym a negatívnym vplyvom 
prostredia v priebehu života môže ovplyvniť rozvoj našich 
charakteristík zdravia, napríklad vysokého krvného tlaku, 
rôznych ochorení, či úrazov.  

Každý z nás sa tiež narodí do istého sociálneho prostredia. 
Osobné charakteristiky môžu byť nemenné, ako napríklad 
pohlavie, národnosť, ale môžu byť aj premenlivé, napríklad 
zamestnanie, vzdelanie, či blahobyt. Tieto osobné 
charakteristiky prispievajú k našej sociálnej pozícii 
v určitom kontexte a čase.    

Skutočnosť, či starší ľudia budú môcť vykonávať to, čo si 
vážia a s tými, ktorých si vážia, nezávisí len od ich 
vnútorných schopností, ale tiež od ďalšej interakcie 
s prostredím, v ktorom žijú v určitom časovom období. 
Napríklad starší ľudia s obmedzeniami s ich pohybovými 
schopnosťami môžu byť naďalej mobilný, ak používajú 
kompenzačné zariadenia a bývajú blízko verejnej dopravy, 
ktorá umožňuje prístup pre ľudí s obmedzeniami. Iná osoba, 
ktorá žije s rovnakým pohybovým obmedzením v menej 
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Osobné charakteristiky môžu byť nemenné, ako napríklad 
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dostupnom prostredí to môže dosiahnuť náročnejšie. Táto 
záverečná kombinácia a interakcia vnútorných schopností 
jednotlivca a prostredia predstavuje jeho funkčné 
schopnosti. 
 

Zdravé starnutie zahŕňa funkčné schopnosti osoby:  
 uspokojovať svoje základné potreby, 
 učiť sa, rásť a vykonávať rozhodnutia, 
 byť mobilný, 
 budovať a udržiavať vzťahy, 
 prispievať do spoločnosti. 

 
Zdravé starnutie nie je podmienené vekovou hranicou ani 

špecifickou situáciou osoby. Je určené pre všetky osoby, 
ktoré sa pripravujú na starobu, ale aj počas samotnej staroby. 
Zdravé starnutie zvyšuje dĺžku života. Niektorí ľudia prežijú 
tieto pridané roky života v dobrom zdraví a sú naďalej 
integrálnou súčasťou rodiny a spoločnosti. U niektorých sú 
tieto roky prežité v sociálnej izolácii, pri chabom zdraví 
a so závislosťou na zdravotnej starostlivosti.   

Schopnosť zachovať alebo zlepšiť funkčné schopnosti 
počas zdravého starnutia aj v prípade nepriazne nazývame 
odolnosť (funkčná rezerva), ktorá využíva vzdor, zotavenie 
alebo adaptáciu. Táto odolnosť znova súvisí s vnútornými 
schopnosťami jednotlivca (napríklad rýchle zotavenie 
človeka v staršom veku po jeho páde, schopnosť elegantne 
vyriešiť problémy) a tiež s prostredím (napríklad silná 
sociálna sieť, na ktorú sa môže jednotlivec spoľahnúť 
v prípade núdze, či dobrý prístup k zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti).  
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Dobré zdravie v staršom veku nie je rovnomerne 
distribuované, líši sa medzi rôznymi populáciami, ale zmeny 
pozorujeme aj v rámci tej istej populácie. Taktiež to, čo si 
jednotlivci vážia, sa líši medzi ľuďmi navzájom a tiež sa 
mení v období celého života. Vo všeobecnosti starší ľudia 
považujú za dôležité: 

 existenciu vlastnej role a identity, 
 vzťahy, 
 možnosť potešenia, 
 autonómia, nezávislosť a schopnosť vykonávať 

vlastné rozhodnutia, 
 bezpečnosť, 
 potenciál pre osobný rast. 

 
Všeobecnejším konceptom v porovnaní so zdravým 

starnutím je tzv. aktívne starnutie, ktoré je definované ako 
proces optimalizácie príležitostí pre dobré zdravie, 
začlenenie sa do spoločnosti a fyzickú bezpečnosť za účelom 
zlepšenia kvality života počas starnutia. Aktívne starnutie 
predstavuje koncept, ktorý má v porovnaní so zdravým 
starnutím vyjadriť širší rámec aj v súvislosti rozpoznaním 
ďalších významných faktorov, ktoré ovplyvňujú starnutie.  

V počiatočných rokoch života sú hlavnou príčinou 
ochorení najmä infekčné ochorenia, prenatálne a perinatálne 
podmienky a deficity vo výžive. V detstve, adolescencii 
a mladej dospelosti začínajú zohrávať významnejšiu úlohu 
zranenia a neinfekčné ochorenia. Od 45 rokov života sú za 
väčšinu ochorení zodpovedné práve chronické neinfekčné 
ochorenia. Výskum poukazuje na to, že pôvod rizika 
chronických neinfekčných ochorení, ku ktorým patria 
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 učiť sa, rásť a vykonávať rozhodnutia, 
 byť mobilný, 
 budovať a udržiavať vzťahy, 
 prispievať do spoločnosti. 

 
Zdravé starnutie nie je podmienené vekovou hranicou ani 

špecifickou situáciou osoby. Je určené pre všetky osoby, 
ktoré sa pripravujú na starobu, ale aj počas samotnej staroby. 
Zdravé starnutie zvyšuje dĺžku života. Niektorí ľudia prežijú 
tieto pridané roky života v dobrom zdraví a sú naďalej 
integrálnou súčasťou rodiny a spoločnosti. U niektorých sú 
tieto roky prežité v sociálnej izolácii, pri chabom zdraví 
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či diabetes mellitus druhého typu, môže siahať až do ranného 
detstva. Na riziko rozvoja chronických neinfekčných 
ochorení vplývajú v priebehu života rozličné faktory a toto 
riziko počas starnutia rastie. Užívanie tabaku, nedostatok 
pohybovej aktivity, nesprávna výživa a ďalšie rizikové 
faktory životného štýlu zvyšujú riziko rozvoja chronických 
neinfekčných ochorení v staršom veku. Z týchto dôvodov je 
potrebné skúmať rizikové faktory chronických neinfekčných 
ochorení od počiatočných rokov života až do staroby, teda 
v priebehu celého života. 

Podpora aktívneho starnutia môže viesť k nasledujúcim 
výsledkom: 

 menej predčasných úmrtí vo vysoko produktívnych 
štádiách života, 

 menej zdravotných postihnutí chronickými 
neinfekčnými ochoreniami vo vyššom veku, 

 väčší podiel ľudí, ktorí sa tešia s pribúdajúcim vekom  
pozitívnej kvalite života, 

 väčší podiel ľudí, ktorí sa zúčastňujú sociálnych, 
kultúrnych, ekonomických a politických aspektov 
spoločnosti; plnia úlohy v domácnosti, rodine 
a komunitnom živote,  

 nižšie náklady spojené s lekárskym ošetrením 
a opatrovateľskými službami (Power a kol., 2005; 
Satariano a kol., 2012; Kačmárová, 2013; Uher, 2014; 
WHO, 2015a; Foster a Walker, 2015; Sivertsen a kol., 
2015; Kline a Bowdish, 2016, Benjenk a kol., 2019; 
WHO; 2020b). 
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Index aktívneho starnutia predstavuje nový nástroj 
na meranie nevyužitého potenciálu u starších ľudí vzhľadom 
na aktívne a zdravé starnutie v jednotlivých krajinách. Meria 
úroveň, do akej žijú starší ľudia nezávislý spôsob života, 
ich zamestnanosť, sociálne aktivity a ďalšie možnosti
aktívneho starnutia (obrázok 9).

Obrázok 9. Determinanty aktívneho starnutia a zložky indexu 
aktívneho starnutia (vlastný obrázok podľa UNECE, 2019)

•úroveň zamestnanosti vo veku 55 až 59 rokov,
•úroveň zamestnanosti vo veku 60 až 64 rokov,
•úroveň zamestnanosti vo veku 65 až 69 rokov,
•úroveň zamestnanosti vo veku 70 až 74 rokov.

Zamestnanosť starších ľudí

•dobrovoľnícke aktivity,
•starostlivosť o deti a vnúčatá,
•starostlivosť o hendikepovaných,
•rôzne formy sociálneho začlenenia.

Začlenenie do spoločnosti

•fyzické cvičenie, 
•celoživotné vzdelávanie,
•prístup k zdravotnej starostlivosti,
•nezávislosť bývania, fyzická bezpečnosť.

Nezávislé, zdravé a bezpečné starnutie

•očakávaná dĺžka života vo veku 55 rokov,
•zdravé roky života vo veku 55 rokov,
•duševná pohoda,
•používanie digitálnych technológií.

Spôsobilosť prostredia pre aktívne starnutie 
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Slovenská republika sa umiestnila v roku 2018 v rebríčku 
indexu aktívneho starnutia na 21. mieste v rámci krajín 
Európskej únie (celkové skóre 32,3). Za nami sa umiestnilo 
Bulharsko, Slovinsko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, 
Chorvátsko a Grécko (UNECE, 2019; WHO, 2020). 

 
Tabuľka 14.  Desať krajín Európskej únie s najväčším indexom 
aktívneho starnutia v roku 2018  
(vlastná tabuľka podľa UNECE, 2019) 

Krajina Celkové skóre 
Švédsko  47,2 
Dánsko 43,0 
Holandsko 42,7 
Spojené kráľovstvo*  41,3 
Fínsko 40,8 
Nemecko 39,6 
Írsko 39,1 
Francúzsko 38,6 
Estónsko 37,9 
Belgicko 37,7 
*od 31. januára 2020 už nie je členom Európskej Únie 
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3.1  Súčasné iniciatívy k zdravému a aktívnemu 
starnutiu v Európskej únii 

Dva z troch hlavných strategických cieľov Európskej únie 
v oblasti zdravia (2021 – 2027) sú spojené aj so starnutím 
európskeho obyvateľstva. Prvým strategickým cieľom 
je podpora dobrého zdravotného stavu, ktorá zahŕňa 
predchádzanie ochoreniam a podporu zdravého životného 
štýlu so zameraním na výživu, fyzickú aktivitu, alkohol, 
užívanie tabaku a drog, rôzne environmentálne rizikové 
faktory a predchádzanie úrazom. Európsky parlament 
uvádza, že z dôvodu starnutia obyvateľstva je náležitou 
potrebou klásť dôraz na konkrétne zdravotné potreby starších 
ľudí, pričom v posledných rokoch je potrebné venovať 
väčšiu pozornosť aj duševnému zdraviu. Druhým 
strategickým cieľom je podpora dynamických systémov 
zdravotníctva s ohľadom na výzvy, ktoré prináša starnutie 
obyvateľstva a mobilita kvalifikovaných zdravotníckych 
pracovníkov. Súčasťou tohto cieľa je aj zabezpečenie 
udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Len pre 
úplnosť dodávame, že tretím strategickým cieľom Európskej 
únie v oblasti zdravia je ochrana občanov pred zdravotnými 
hrozbami, ktorá zahŕňa zlepšenie dohľadu a pripravenosti 
na epidémie, zmenu klímy, či bioterorizmus (Európsky 
parlament, 2021a). 

Počiatky výskumných programov Európskej únie 
v oblasti verejného zdravia pozorujeme napríklad už v roku 
1978. Tieto programy sa zaoberali starnutím, zdravotnými 
výzvami v súvislosti so životným prostredím a životným 
štýlom, rizikám ožiarenia, ale aj analýze ľudského genómu 
so špeciálnou koncentráciou na závažné ochorenia. Nárast 
počtu nádorových ochorení, drogových závislostí a pohlavne 
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predchádzanie ochoreniam a podporu zdravého životného 
štýlu so zameraním na výživu, fyzickú aktivitu, alkohol, 
užívanie tabaku a drog, rôzne environmentálne rizikové 
faktory a predchádzanie úrazom. Európsky parlament 
uvádza, že z dôvodu starnutia obyvateľstva je náležitou 
potrebou klásť dôraz na konkrétne zdravotné potreby starších 
ľudí, pričom v posledných rokoch je potrebné venovať 
väčšiu pozornosť aj duševnému zdraviu. Druhým 
strategickým cieľom je podpora dynamických systémov 
zdravotníctva s ohľadom na výzvy, ktoré prináša starnutie 
obyvateľstva a mobilita kvalifikovaných zdravotníckych 
pracovníkov. Súčasťou tohto cieľa je aj zabezpečenie 
udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Len pre 
úplnosť dodávame, že tretím strategickým cieľom Európskej 
únie v oblasti zdravia je ochrana občanov pred zdravotnými 
hrozbami, ktorá zahŕňa zlepšenie dohľadu a pripravenosti 
na epidémie, zmenu klímy, či bioterorizmus (Európsky 
parlament, 2021a). 

Počiatky výskumných programov Európskej únie 
v oblasti verejného zdravia pozorujeme napríklad už v roku 
1978. Tieto programy sa zaoberali starnutím, zdravotnými 
výzvami v súvislosti so životným prostredím a životným 
štýlom, rizikám ožiarenia, ale aj analýze ľudského genómu 
so špeciálnou koncentráciou na závažné ochorenia. Nárast 
počtu nádorových ochorení, drogových závislostí a pohlavne 
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Slovenská republika sa umiestnila v roku 2018 v rebríčku 
indexu aktívneho starnutia na 21. mieste v rámci krajín 
Európskej únie (celkové skóre 32,3). Za nami sa umiestnilo 
Bulharsko, Slovinsko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, 
Chorvátsko a Grécko (UNECE, 2019; WHO, 2020). 

 
Tabuľka 14.  Desať krajín Európskej únie s najväčším indexom 
aktívneho starnutia v roku 2018  
(vlastná tabuľka podľa UNECE, 2019) 

Krajina Celkové skóre 
Švédsko  47,2 
Dánsko 43,0 
Holandsko 42,7 
Spojené kráľovstvo*  41,3 
Fínsko 40,8 
Nemecko 39,6 
Írsko 39,1 
Francúzsko 38,6 
Estónsko 37,9 
Belgicko 37,7 
*od 31. januára 2020 už nie je členom Európskej Únie 
  

 

79 

3.1  Súčasné iniciatívy k zdravému a aktívnemu 
starnutiu v Európskej únii 

Dva z troch hlavných strategických cieľov Európskej únie 
v oblasti zdravia (2021 – 2027) sú spojené aj so starnutím 
európskeho obyvateľstva. Prvým strategickým cieľom 
je podpora dobrého zdravotného stavu, ktorá zahŕňa 
predchádzanie ochoreniam a podporu zdravého životného 
štýlu so zameraním na výživu, fyzickú aktivitu, alkohol, 
užívanie tabaku a drog, rôzne environmentálne rizikové 
faktory a predchádzanie úrazom. Európsky parlament 
uvádza, že z dôvodu starnutia obyvateľstva je náležitou 
potrebou klásť dôraz na konkrétne zdravotné potreby starších 
ľudí, pričom v posledných rokoch je potrebné venovať 
väčšiu pozornosť aj duševnému zdraviu. Druhým 
strategickým cieľom je podpora dynamických systémov 
zdravotníctva s ohľadom na výzvy, ktoré prináša starnutie 
obyvateľstva a mobilita kvalifikovaných zdravotníckych 
pracovníkov. Súčasťou tohto cieľa je aj zabezpečenie 
udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Len pre 
úplnosť dodávame, že tretím strategickým cieľom Európskej 
únie v oblasti zdravia je ochrana občanov pred zdravotnými 
hrozbami, ktorá zahŕňa zlepšenie dohľadu a pripravenosti 
na epidémie, zmenu klímy, či bioterorizmus (Európsky 
parlament, 2021a). 

Počiatky výskumných programov Európskej únie 
v oblasti verejného zdravia pozorujeme napríklad už v roku 
1978. Tieto programy sa zaoberali starnutím, zdravotnými 
výzvami v súvislosti so životným prostredím a životným 
štýlom, rizikám ožiarenia, ale aj analýze ľudského genómu 
so špeciálnou koncentráciou na závažné ochorenia. Nárast 
počtu nádorových ochorení, drogových závislostí a pohlavne 

 

78 

Slovenská republika sa umiestnila v roku 2018 v rebríčku 
indexu aktívneho starnutia na 21. mieste v rámci krajín 
Európskej únie (celkové skóre 32,3). Za nami sa umiestnilo 
Bulharsko, Slovinsko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, 
Chorvátsko a Grécko (UNECE, 2019; WHO, 2020). 

 
Tabuľka 14.  Desať krajín Európskej únie s najväčším indexom 
aktívneho starnutia v roku 2018  
(vlastná tabuľka podľa UNECE, 2019) 

Krajina Celkové skóre 
Švédsko  47,2 
Dánsko 43,0 
Holandsko 42,7 
Spojené kráľovstvo*  41,3 
Fínsko 40,8 
Nemecko 39,6 
Írsko 39,1 
Francúzsko 38,6 
Estónsko 37,9 
Belgicko 37,7 
*od 31. januára 2020 už nie je členom Európskej Únie 
  

 

79 

3.1  Súčasné iniciatívy k zdravému a aktívnemu 
starnutiu v Európskej únii 

Dva z troch hlavných strategických cieľov Európskej únie 
v oblasti zdravia (2021 – 2027) sú spojené aj so starnutím 
európskeho obyvateľstva. Prvým strategickým cieľom 
je podpora dobrého zdravotného stavu, ktorá zahŕňa 
predchádzanie ochoreniam a podporu zdravého životného 
štýlu so zameraním na výživu, fyzickú aktivitu, alkohol, 
užívanie tabaku a drog, rôzne environmentálne rizikové 
faktory a predchádzanie úrazom. Európsky parlament 
uvádza, že z dôvodu starnutia obyvateľstva je náležitou 
potrebou klásť dôraz na konkrétne zdravotné potreby starších 
ľudí, pričom v posledných rokoch je potrebné venovať 
väčšiu pozornosť aj duševnému zdraviu. Druhým 
strategickým cieľom je podpora dynamických systémov 
zdravotníctva s ohľadom na výzvy, ktoré prináša starnutie 
obyvateľstva a mobilita kvalifikovaných zdravotníckych 
pracovníkov. Súčasťou tohto cieľa je aj zabezpečenie 
udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Len pre 
úplnosť dodávame, že tretím strategickým cieľom Európskej 
únie v oblasti zdravia je ochrana občanov pred zdravotnými 
hrozbami, ktorá zahŕňa zlepšenie dohľadu a pripravenosti 
na epidémie, zmenu klímy, či bioterorizmus (Európsky 
parlament, 2021a). 

Počiatky výskumných programov Európskej únie 
v oblasti verejného zdravia pozorujeme napríklad už v roku 
1978. Tieto programy sa zaoberali starnutím, zdravotnými 
výzvami v súvislosti so životným prostredím a životným 
štýlom, rizikám ožiarenia, ale aj analýze ľudského genómu 
so špeciálnou koncentráciou na závažné ochorenia. Nárast 
počtu nádorových ochorení, drogových závislostí a pohlavne 

 

78 

Slovenská republika sa umiestnila v roku 2018 v rebríčku 
indexu aktívneho starnutia na 21. mieste v rámci krajín 
Európskej únie (celkové skóre 32,3). Za nami sa umiestnilo 
Bulharsko, Slovinsko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, 
Chorvátsko a Grécko (UNECE, 2019; WHO, 2020). 

 
Tabuľka 14.  Desať krajín Európskej únie s najväčším indexom 
aktívneho starnutia v roku 2018  
(vlastná tabuľka podľa UNECE, 2019) 

Krajina Celkové skóre 
Švédsko  47,2 
Dánsko 43,0 
Holandsko 42,7 
Spojené kráľovstvo*  41,3 
Fínsko 40,8 
Nemecko 39,6 
Írsko 39,1 
Francúzsko 38,6 
Estónsko 37,9 
Belgicko 37,7 
*od 31. januára 2020 už nie je členom Európskej Únie 
  

 

79 

3.1  Súčasné iniciatívy k zdravému a aktívnemu 
starnutiu v Európskej únii 

Dva z troch hlavných strategických cieľov Európskej únie 
v oblasti zdravia (2021 – 2027) sú spojené aj so starnutím 
európskeho obyvateľstva. Prvým strategickým cieľom 
je podpora dobrého zdravotného stavu, ktorá zahŕňa 
predchádzanie ochoreniam a podporu zdravého životného 
štýlu so zameraním na výživu, fyzickú aktivitu, alkohol, 
užívanie tabaku a drog, rôzne environmentálne rizikové 
faktory a predchádzanie úrazom. Európsky parlament 
uvádza, že z dôvodu starnutia obyvateľstva je náležitou 
potrebou klásť dôraz na konkrétne zdravotné potreby starších 
ľudí, pričom v posledných rokoch je potrebné venovať 
väčšiu pozornosť aj duševnému zdraviu. Druhým 
strategickým cieľom je podpora dynamických systémov 
zdravotníctva s ohľadom na výzvy, ktoré prináša starnutie 
obyvateľstva a mobilita kvalifikovaných zdravotníckych 
pracovníkov. Súčasťou tohto cieľa je aj zabezpečenie 
udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Len pre 
úplnosť dodávame, že tretím strategickým cieľom Európskej 
únie v oblasti zdravia je ochrana občanov pred zdravotnými 
hrozbami, ktorá zahŕňa zlepšenie dohľadu a pripravenosti 
na epidémie, zmenu klímy, či bioterorizmus (Európsky 
parlament, 2021a). 

Počiatky výskumných programov Európskej únie 
v oblasti verejného zdravia pozorujeme napríklad už v roku 
1978. Tieto programy sa zaoberali starnutím, zdravotnými 
výzvami v súvislosti so životným prostredím a životným 
štýlom, rizikám ožiarenia, ale aj analýze ľudského genómu 
so špeciálnou koncentráciou na závažné ochorenia. Nárast 
počtu nádorových ochorení, drogových závislostí a pohlavne 



 

80 

prenosných ochorení súbežne so zvyšovaním mobility 
pacientov a zdravotníckych pracovníkov v Európskej únii 
viedli k tomu, že verejné zdravotníctvo má v súčasných 
programoch Európskej únie veľmi významné miesto. 
Európska komisia prijala v roku 1993 opatrenia v oblasti 
verejného zdravia, ktoré zahŕňali podporu zdravia v širokom 
rozsahu od zriedkavých ochorení až po nádorové ochorenia. 
Tieto opatrenia sa stali základom pre neskoršie programy 
Európskej únie pre (verejné) zdravie, ktoré boli postupne 
realizované v obdobiach rokov 2003 – 2007, 2008 – 2013, 
a tiež 2014 – 2020 (Európsky parlament, 2021b). 

Aktívne a zdravé starnutie je predmetom iniciatívy 
Európskej komisie z roku 2011 s názvom Európske 
inovačné partnerstvo pre aktívne a zdravé starnutie. 
Zaoberá sa nedostatkami v európskom systéme výskumu 
a inovácií, ktoré sťažujú využívanie vedomostí  v oblastiach 
prevencie a skorej diagnostiky seniorov, integrovanej 
starostlivosti, aktívneho starnutia, priateľského prostredia 
a samostatného života seniorov. Európska komisia spoločne 
s Európskou hospodárskou komisiou Organizácie Spojených 
národov zaviedla index aktívneho starnutia, ktorý sleduje 
zamestnanosť seniorov, začlenenie do spoločnosti, bezpečné 
a zdravé životné podmienky, spôsobilosť na aktívne starnutie 
(Európska komisia, 2011; UNECE, 2019).  

Z najnovších iniciatív je aktuálnym programom 
Európska únia pre zdravie počas rokov  2021 – 2027, 
ktorého dôležitými bodmi je prevencia ochorení, podpora 
zdravia, spoločenské zmeny a zmena v demografii. 
Vzhľadom na demografické zmeny, ktoré vedú k starnutiu 
európskeho obyvateľstva, sa Európska komisia zaviazala 
vydať Zelenú knihu o starnutí, v ktorej budú stanovené 
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hlavné priority v súvislosti so starnutím a možné spôsoby 
predvídania dôsledkov starnúceho obyvateľstva Európy 
za účelom otvorenia verejnej diskusie v tejto oblasti. 
V oblasti prevencie ochorení a podpory zdravia je dôležitou 
súčasťou programu aj prevencia,  včasná diagnostika, liečba 
nádorových ochorení s odporúčaniami pre vnútroštátne 
programy skríningu nádorov prsníka, kŕčka maternice, 
hrubého čreva alebo konečníka; či opatrenia na riešenie 
ohrozenia zdravia prenosnými ochoreniami, v poslednom 
období najmä koronavírusom (Európsky parlament, 2021b).  

Opatrenia boli v poslednom období zamerané 
aj na rizikové faktory životného štýlu, v rámci ktorých bola 
prijatá Smernica o tabakových výrobkoch platná od roku 
2016 alebo schválená Stratégia Európskej únie v oblasti 
užívania drog.  Keďže na prevenciu, diagnostiku, liečbu, 
riadenie, či monitorovanie zdravia a životného štýlu majú 
vplyv aj informačné a komunikačné technológie, Európska 
únia pripravuje opatrenia na digitálnu transformáciu 
zdravotnej starostlivosti vzhľadom na bezpečný prístup 
obyvateľov k svojim zdravotným záznamom aj spoza našich 
hraníc, personalizovanú medicínu, či digitálne nástroje 
na posilňovanie spätnej väzby v oblasti zdravotnej 
starostlivosti (Európsky parlament, 2014, 2021b). 
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3.2  Súčasné iniciatívy Svetovej zdravotníckej 
organizácie k zdravému a aktívnemu starnutiu 

Podiel starších osôb a dĺžka života ľudí sa zvyšuje 
aj v celosvetovom meradle. Zdravé starnutie je predmetom 
iniciatív aj pre Svetovú zdravotnícku organizáciu WHO. 
V roku 2020 vydala dokument s názvom Dekáda zdravého 
starnutia 2020 – 2030 (WHO, 2020b) za účelom nastavenia 
spolupráce vlád, občianskych združení, medzinárodných 
spoločností, výskumníkov a akademickej obce s cieľom 
zlepšiť život starších ľudí, ich rodín a komunít, posilniť 
zdravé starnutie. Tento dokument nadväzuje na: 

 Madridský medzinárodný akčný plán pre 
starnutie (OSN, 2002) vydaný Organizáciou 
Spojených národov, ktorý ponúka komplexný plán 
pre zvládnutie výziev starnutia v 21. storočí, 
budovanie spoločnosti vhodnej pre všetky vekové 
kategórie a formuluje tri kľúčové priority zahŕňajúce 
starších ľudí a ich rast, posun zdravia a duševnej 
pohody do staršieho veku života a zaistenie 
podporného prostredia; 

 Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (OSN, 2015) 
prijatú členskými štátmi Organizácie Spojených 
národov  zameranú na riešenie globálnych výziev ako 
záväzok, že každý človek bude mať príležitosť 
naplniť svoj potenciál v dôstojnosti a rovnosti; 

 koncepciu Globálnej stratégie a akčného plánu 
pre starnutie a zdravie (2016 – 2030) Svetovej 
zdravotníckej organizácie, ktorá zahŕňa celoživotný 
prístup k zdravému starnutiu podporené dlhším 
a zdravším životom (WHO, 2017). 
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Dekáda zdravého starnutia 2020 – 2030  obsahuje 
ukazovatele špecifické pre zdravé starnutie, ktoré rešpektujú 
všetky ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci Agendy 
2030 prijatej Organizáciou Spojených národov: 

 ochrana starších ľudí pred chudobou, prístup 
k sociálnemu zabezpečeniu a dlhodobej zdravotnej 
starostlivosti; 

 ochrana starších ľudí, ktorí sú citlivejší na nedostatok 
jedla, podvýživu, či nebezpečné potraviny; 

 podporovať dobré zdravie a blahobyt v každom veku; 
 zabezpečiť celoživotné vzdelávanie starších ľudí, 

gramotnosť, tréning zručností, bezbariérovú účasť 
na vzdelávaní a rozvíjať digitálne zručnosti starších 
ľudí; 

 dosiahnuť rovnaké podmienky pre prístup k službám 
pre ženy a mužov; 

 podporovať pracovné príležitosti aj v staršom veku; 
 zabezpečiť infraštruktúru s prístupom na internet, 

s novými technológiami a digitálnym zdravotníctvom 
aj pre starších ľudí; 

 znížiť rozdiely v rôznych sektoroch medzi 
domácnosťami a komunitami na základe národnosti 
alebo úrovne vzdelania; 

 premeniť mestá a ľudské obydlia na bezpečné, odolné 
a umožňujúce maximálne využívať schopnosti ľudí 
počas ich života; 

 podporovať mier a prístup k spravodlivosti, zabrániť 
diskriminácii založenej na veku; 

 zdravé starnutie nemá ponechať nikoho bokom 
s cieľom tvoriť budúcnosť pre všetkých ľudí (OSN, 
2015; WHO, 2017; WHO, 2020b). 
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3.2  Súčasné iniciatívy Svetovej zdravotníckej 
organizácie k zdravému a aktívnemu starnutiu 

Podiel starších osôb a dĺžka života ľudí sa zvyšuje 
aj v celosvetovom meradle. Zdravé starnutie je predmetom 
iniciatív aj pre Svetovú zdravotnícku organizáciu WHO. 
V roku 2020 vydala dokument s názvom Dekáda zdravého 
starnutia 2020 – 2030 (WHO, 2020b) za účelom nastavenia 
spolupráce vlád, občianskych združení, medzinárodných 
spoločností, výskumníkov a akademickej obce s cieľom 
zlepšiť život starších ľudí, ich rodín a komunít, posilniť 
zdravé starnutie. Tento dokument nadväzuje na: 

 Madridský medzinárodný akčný plán pre 
starnutie (OSN, 2002) vydaný Organizáciou 
Spojených národov, ktorý ponúka komplexný plán 
pre zvládnutie výziev starnutia v 21. storočí, 
budovanie spoločnosti vhodnej pre všetky vekové 
kategórie a formuluje tri kľúčové priority zahŕňajúce 
starších ľudí a ich rast, posun zdravia a duševnej 
pohody do staršieho veku života a zaistenie 
podporného prostredia; 

 Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (OSN, 2015) 
prijatú členskými štátmi Organizácie Spojených 
národov  zameranú na riešenie globálnych výziev ako 
záväzok, že každý človek bude mať príležitosť 
naplniť svoj potenciál v dôstojnosti a rovnosti; 

 koncepciu Globálnej stratégie a akčného plánu 
pre starnutie a zdravie (2016 – 2030) Svetovej 
zdravotníckej organizácie, ktorá zahŕňa celoživotný 
prístup k zdravému starnutiu podporené dlhším 
a zdravším životom (WHO, 2017). 
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Dekáda zdravého starnutia 2020 – 2030  obsahuje 
ukazovatele špecifické pre zdravé starnutie, ktoré rešpektujú 
všetky ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci Agendy 
2030 prijatej Organizáciou Spojených národov: 

 ochrana starších ľudí pred chudobou, prístup 
k sociálnemu zabezpečeniu a dlhodobej zdravotnej 
starostlivosti; 

 ochrana starších ľudí, ktorí sú citlivejší na nedostatok 
jedla, podvýživu, či nebezpečné potraviny; 

 podporovať dobré zdravie a blahobyt v každom veku; 
 zabezpečiť celoživotné vzdelávanie starších ľudí, 

gramotnosť, tréning zručností, bezbariérovú účasť 
na vzdelávaní a rozvíjať digitálne zručnosti starších 
ľudí; 

 dosiahnuť rovnaké podmienky pre prístup k službám 
pre ženy a mužov; 

 podporovať pracovné príležitosti aj v staršom veku; 
 zabezpečiť infraštruktúru s prístupom na internet, 

s novými technológiami a digitálnym zdravotníctvom 
aj pre starších ľudí; 

 znížiť rozdiely v rôznych sektoroch medzi 
domácnosťami a komunitami na základe národnosti 
alebo úrovne vzdelania; 

 premeniť mestá a ľudské obydlia na bezpečné, odolné 
a umožňujúce maximálne využívať schopnosti ľudí 
počas ich života; 

 podporovať mier a prístup k spravodlivosti, zabrániť 
diskriminácii založenej na veku; 

 zdravé starnutie nemá ponechať nikoho bokom 
s cieľom tvoriť budúcnosť pre všetkých ľudí (OSN, 
2015; WHO, 2017; WHO, 2020b). 
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organizácie k zdravému a aktívnemu starnutiu 

Podiel starších osôb a dĺžka života ľudí sa zvyšuje 
aj v celosvetovom meradle. Zdravé starnutie je predmetom 
iniciatív aj pre Svetovú zdravotnícku organizáciu WHO. 
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starnutia 2020 – 2030 (WHO, 2020b) za účelom nastavenia 
spolupráce vlád, občianskych združení, medzinárodných 
spoločností, výskumníkov a akademickej obce s cieľom 
zlepšiť život starších ľudí, ich rodín a komunít, posilniť 
zdravé starnutie. Tento dokument nadväzuje na: 

 Madridský medzinárodný akčný plán pre 
starnutie (OSN, 2002) vydaný Organizáciou 
Spojených národov, ktorý ponúka komplexný plán 
pre zvládnutie výziev starnutia v 21. storočí, 
budovanie spoločnosti vhodnej pre všetky vekové 
kategórie a formuluje tri kľúčové priority zahŕňajúce 
starších ľudí a ich rast, posun zdravia a duševnej 
pohody do staršieho veku života a zaistenie 
podporného prostredia; 

 Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (OSN, 2015) 
prijatú členskými štátmi Organizácie Spojených 
národov  zameranú na riešenie globálnych výziev ako 
záväzok, že každý človek bude mať príležitosť 
naplniť svoj potenciál v dôstojnosti a rovnosti; 

 koncepciu Globálnej stratégie a akčného plánu 
pre starnutie a zdravie (2016 – 2030) Svetovej 
zdravotníckej organizácie, ktorá zahŕňa celoživotný 
prístup k zdravému starnutiu podporené dlhším 
a zdravším životom (WHO, 2017). 
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Dekáda zdravého starnutia 2020 – 2030  obsahuje 
ukazovatele špecifické pre zdravé starnutie, ktoré rešpektujú 
všetky ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci Agendy 
2030 prijatej Organizáciou Spojených národov: 

 ochrana starších ľudí pred chudobou, prístup 
k sociálnemu zabezpečeniu a dlhodobej zdravotnej 
starostlivosti; 

 ochrana starších ľudí, ktorí sú citlivejší na nedostatok 
jedla, podvýživu, či nebezpečné potraviny; 

 podporovať dobré zdravie a blahobyt v každom veku; 
 zabezpečiť celoživotné vzdelávanie starších ľudí, 

gramotnosť, tréning zručností, bezbariérovú účasť 
na vzdelávaní a rozvíjať digitálne zručnosti starších 
ľudí; 

 dosiahnuť rovnaké podmienky pre prístup k službám 
pre ženy a mužov; 

 podporovať pracovné príležitosti aj v staršom veku; 
 zabezpečiť infraštruktúru s prístupom na internet, 

s novými technológiami a digitálnym zdravotníctvom 
aj pre starších ľudí; 

 znížiť rozdiely v rôznych sektoroch medzi 
domácnosťami a komunitami na základe národnosti 
alebo úrovne vzdelania; 

 premeniť mestá a ľudské obydlia na bezpečné, odolné 
a umožňujúce maximálne využívať schopnosti ľudí 
počas ich života; 

 podporovať mier a prístup k spravodlivosti, zabrániť 
diskriminácii založenej na veku; 

 zdravé starnutie nemá ponechať nikoho bokom 
s cieľom tvoriť budúcnosť pre všetkých ľudí (OSN, 
2015; WHO, 2017; WHO, 2020b). 
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organizácie k zdravému a aktívnemu starnutiu 
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aj v celosvetovom meradle. Zdravé starnutie je predmetom 
iniciatív aj pre Svetovú zdravotnícku organizáciu WHO. 
V roku 2020 vydala dokument s názvom Dekáda zdravého 
starnutia 2020 – 2030 (WHO, 2020b) za účelom nastavenia 
spolupráce vlád, občianskych združení, medzinárodných 
spoločností, výskumníkov a akademickej obce s cieľom 
zlepšiť život starších ľudí, ich rodín a komunít, posilniť 
zdravé starnutie. Tento dokument nadväzuje na: 

 Madridský medzinárodný akčný plán pre 
starnutie (OSN, 2002) vydaný Organizáciou 
Spojených národov, ktorý ponúka komplexný plán 
pre zvládnutie výziev starnutia v 21. storočí, 
budovanie spoločnosti vhodnej pre všetky vekové 
kategórie a formuluje tri kľúčové priority zahŕňajúce 
starších ľudí a ich rast, posun zdravia a duševnej 
pohody do staršieho veku života a zaistenie 
podporného prostredia; 

 Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (OSN, 2015) 
prijatú členskými štátmi Organizácie Spojených 
národov  zameranú na riešenie globálnych výziev ako 
záväzok, že každý človek bude mať príležitosť 
naplniť svoj potenciál v dôstojnosti a rovnosti; 

 koncepciu Globálnej stratégie a akčného plánu 
pre starnutie a zdravie (2016 – 2030) Svetovej 
zdravotníckej organizácie, ktorá zahŕňa celoživotný 
prístup k zdravému starnutiu podporené dlhším 
a zdravším životom (WHO, 2017). 
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Dekáda zdravého starnutia 2020 – 2030  obsahuje 
ukazovatele špecifické pre zdravé starnutie, ktoré rešpektujú 
všetky ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci Agendy 
2030 prijatej Organizáciou Spojených národov: 

 ochrana starších ľudí pred chudobou, prístup 
k sociálnemu zabezpečeniu a dlhodobej zdravotnej 
starostlivosti; 

 ochrana starších ľudí, ktorí sú citlivejší na nedostatok 
jedla, podvýživu, či nebezpečné potraviny; 

 podporovať dobré zdravie a blahobyt v každom veku; 
 zabezpečiť celoživotné vzdelávanie starších ľudí, 

gramotnosť, tréning zručností, bezbariérovú účasť 
na vzdelávaní a rozvíjať digitálne zručnosti starších 
ľudí; 

 dosiahnuť rovnaké podmienky pre prístup k službám 
pre ženy a mužov; 

 podporovať pracovné príležitosti aj v staršom veku; 
 zabezpečiť infraštruktúru s prístupom na internet, 

s novými technológiami a digitálnym zdravotníctvom 
aj pre starších ľudí; 

 znížiť rozdiely v rôznych sektoroch medzi 
domácnosťami a komunitami na základe národnosti 
alebo úrovne vzdelania; 

 premeniť mestá a ľudské obydlia na bezpečné, odolné 
a umožňujúce maximálne využívať schopnosti ľudí 
počas ich života; 

 podporovať mier a prístup k spravodlivosti, zabrániť 
diskriminácii založenej na veku; 

 zdravé starnutie nemá ponechať nikoho bokom 
s cieľom tvoriť budúcnosť pre všetkých ľudí (OSN, 
2015; WHO, 2017; WHO, 2020b). 
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3.2  Súčasné iniciatívy Svetovej zdravotníckej 
organizácie k zdravému a aktívnemu starnutiu 

Podiel starších osôb a dĺžka života ľudí sa zvyšuje 
aj v celosvetovom meradle. Zdravé starnutie je predmetom 
iniciatív aj pre Svetovú zdravotnícku organizáciu WHO. 
V roku 2020 vydala dokument s názvom Dekáda zdravého 
starnutia 2020 – 2030 (WHO, 2020b) za účelom nastavenia 
spolupráce vlád, občianskych združení, medzinárodných 
spoločností, výskumníkov a akademickej obce s cieľom 
zlepšiť život starších ľudí, ich rodín a komunít, posilniť 
zdravé starnutie. Tento dokument nadväzuje na: 

 Madridský medzinárodný akčný plán pre 
starnutie (OSN, 2002) vydaný Organizáciou 
Spojených národov, ktorý ponúka komplexný plán 
pre zvládnutie výziev starnutia v 21. storočí, 
budovanie spoločnosti vhodnej pre všetky vekové 
kategórie a formuluje tri kľúčové priority zahŕňajúce 
starších ľudí a ich rast, posun zdravia a duševnej 
pohody do staršieho veku života a zaistenie 
podporného prostredia; 

 Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (OSN, 2015) 
prijatú členskými štátmi Organizácie Spojených 
národov  zameranú na riešenie globálnych výziev ako 
záväzok, že každý človek bude mať príležitosť 
naplniť svoj potenciál v dôstojnosti a rovnosti; 

 koncepciu Globálnej stratégie a akčného plánu 
pre starnutie a zdravie (2016 – 2030) Svetovej 
zdravotníckej organizácie, ktorá zahŕňa celoživotný 
prístup k zdravému starnutiu podporené dlhším 
a zdravším životom (WHO, 2017). 
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Dekáda zdravého starnutia 2020 – 2030  obsahuje 
ukazovatele špecifické pre zdravé starnutie, ktoré rešpektujú 
všetky ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci Agendy 
2030 prijatej Organizáciou Spojených národov: 

 ochrana starších ľudí pred chudobou, prístup 
k sociálnemu zabezpečeniu a dlhodobej zdravotnej 
starostlivosti; 

 ochrana starších ľudí, ktorí sú citlivejší na nedostatok 
jedla, podvýživu, či nebezpečné potraviny; 

 podporovať dobré zdravie a blahobyt v každom veku; 
 zabezpečiť celoživotné vzdelávanie starších ľudí, 

gramotnosť, tréning zručností, bezbariérovú účasť 
na vzdelávaní a rozvíjať digitálne zručnosti starších 
ľudí; 

 dosiahnuť rovnaké podmienky pre prístup k službám 
pre ženy a mužov; 

 podporovať pracovné príležitosti aj v staršom veku; 
 zabezpečiť infraštruktúru s prístupom na internet, 

s novými technológiami a digitálnym zdravotníctvom 
aj pre starších ľudí; 

 znížiť rozdiely v rôznych sektoroch medzi 
domácnosťami a komunitami na základe národnosti 
alebo úrovne vzdelania; 

 premeniť mestá a ľudské obydlia na bezpečné, odolné 
a umožňujúce maximálne využívať schopnosti ľudí 
počas ich života; 

 podporovať mier a prístup k spravodlivosti, zabrániť 
diskriminácii založenej na veku; 

 zdravé starnutie nemá ponechať nikoho bokom 
s cieľom tvoriť budúcnosť pre všetkých ľudí (OSN, 
2015; WHO, 2017; WHO, 2020b). 
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 koncepciu Globálnej stratégie a akčného plánu 
pre starnutie a zdravie (2016 – 2030) Svetovej 
zdravotníckej organizácie, ktorá zahŕňa celoživotný 
prístup k zdravému starnutiu podporené dlhším 
a zdravším životom (WHO, 2017). 
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s cieľom tvoriť budúcnosť pre všetkých ľudí (OSN, 
2015; WHO, 2017; WHO, 2020b). 
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 podporovať pracovné príležitosti aj v staršom veku; 
 zabezpečiť infraštruktúru s prístupom na internet, 

s novými technológiami a digitálnym zdravotníctvom 
aj pre starších ľudí; 

 znížiť rozdiely v rôznych sektoroch medzi 
domácnosťami a komunitami na základe národnosti 
alebo úrovne vzdelania; 

 premeniť mestá a ľudské obydlia na bezpečné, odolné 
a umožňujúce maximálne využívať schopnosti ľudí 
počas ich života; 

 podporovať mier a prístup k spravodlivosti, zabrániť 
diskriminácii založenej na veku; 

 zdravé starnutie nemá ponechať nikoho bokom 
s cieľom tvoriť budúcnosť pre všetkých ľudí (OSN, 
2015; WHO, 2017; WHO, 2020b). 
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3.3  Súčasné iniciatívy k zdravému a aktívnemu 
starnutiu na Slovensku 

Na Slovensku bola v súčasnosti spracovaná východisková 
analýza pre prípravu dokumentu s názvom Národný 
program aktívneho starnutia 2021 až 2030, ktorý 
nadväzuje na Národný program aktívneho starnutia z rokov 
2014 až 2020. Slovensko sa hlási k problematike aktívneho 
starnutia v oblastiach podpory ich celoživotného 
vzdelávania, občianskych a sociálnych aktivít mimo 
formálneho trhu práce, podpory ich nezávislosti, dôstojnosti, 
ekonomickej a sociálnej bezpečnosti, vrátane ochrany 
pred zlým zaobchádzaním vo všetkých spoločenských 
sférach a vzťahoch (Repková a kol., 2020).  

Národný program aktívneho starnutia 2021 až 2030 
má  byť na základe medzinárodných odporúčaní postavený 
na troch pilieroch: 

 rešpektovanie rôznorodosti ľudských aktivít 
podporovaných v rámci stratégie aktívneho starnutia, 
teda nielen v podpore zamestnanosti; 

 podpora aktívneho starnutia vo všetkých etapách 
života ľudí, teda nie len vo vyššom veku; 

 spoluúčasť a zodpovednosť účastníkov za prípravu, 
napĺňanie a vyhodnocovanie cieľov. 

Národný program aktívneho starnutia 2021 až 2030 
za cieľovú skupinu stanoví všetky osoby pripravujúce sa 
na aktívne starnutie, pričom túto skupinu nevymedzuje 
vekovým ohraničením. Bude prijímať, implementovať 
a vyhodnocovať opatrenia v záujme podpory úspešného 
a aktívneho starnutia a minimalizácie jeho rizík na Slovensku 
(Repková a kol., 2020). 
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Aj v Košickom kraji sa stredná dĺžka života pri narodení 
dlhodobo zvyšuje a podiel obyvateľov v produktívnom veku 
klesá. Podiel ľudí starších ako 65 rokov by sa mal do roku 
2030 zvýšiť z 12 % na 19 % v porovnaní s rokom 2015. 
Na regionálnej úrovni bola vypracovaná Koncepcia 
aktívneho starnutia Košického samosprávneho kraja 
2019 až 2022 (Košický samosprávny kraj, 2018), ktorá 
si kládla za cieľ pripraviť plán podpory aktívneho starnutia 
v Košickom kraji zohľadňujúci demografický vývoj 
obyvateľstva a rešpektujúci zahraničné a národné dokumenty 
zamerané na podporu aktívneho starnutia.  

V rámci Koncepcie aktívneho starnutia Košického 
samosprávneho kraja 2019 až 2022 boli identifikované 
napríklad projektové zámery pre: 

 vytváranie peších trás a cyklotrás; 
 vzdelávacie a tréningové programy; 
 voľnočasové a kultúrne centrá pre starších ľudí; 
 kontaktné poradenské a informačné miesta 

pre starších ľudí v obciach a mestách; 
 festivaly aktívneho starnutia, partnerstvá detských 

domovov a domovov sociálnych služieb;   
 zvyšovanie kvality života starších ľudí digitálnymi 

technológiami v domácom alebo verejnom prostredí 
(Košický samosprávny kraj, 2018). 

Rozšírenie aktivít pre aktívne starnutie a zlepšenie 
príležitostí pre aktívne starnutie je deklarované aj ako 
strategický cieľ aj v rámci vstupnej správy pre spracovanie 
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
Košického samosprávneho kraja s plánovacím obdobím 
na roky 2022 – 2027. 
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strategický cieľ aj v rámci vstupnej správy pre spracovanie 
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3.3  Súčasné iniciatívy k zdravému a aktívnemu 
starnutiu na Slovensku 

Na Slovensku bola v súčasnosti spracovaná východisková 
analýza pre prípravu dokumentu s názvom Národný 
program aktívneho starnutia 2021 až 2030, ktorý 
nadväzuje na Národný program aktívneho starnutia z rokov 
2014 až 2020. Slovensko sa hlási k problematike aktívneho 
starnutia v oblastiach podpory ich celoživotného 
vzdelávania, občianskych a sociálnych aktivít mimo 
formálneho trhu práce, podpory ich nezávislosti, dôstojnosti, 
ekonomickej a sociálnej bezpečnosti, vrátane ochrany 
pred zlým zaobchádzaním vo všetkých spoločenských 
sférach a vzťahoch (Repková a kol., 2020).  

Národný program aktívneho starnutia 2021 až 2030 
má  byť na základe medzinárodných odporúčaní postavený 
na troch pilieroch: 

 rešpektovanie rôznorodosti ľudských aktivít 
podporovaných v rámci stratégie aktívneho starnutia, 
teda nielen v podpore zamestnanosti; 

 podpora aktívneho starnutia vo všetkých etapách 
života ľudí, teda nie len vo vyššom veku; 

 spoluúčasť a zodpovednosť účastníkov za prípravu, 
napĺňanie a vyhodnocovanie cieľov. 

Národný program aktívneho starnutia 2021 až 2030 
za cieľovú skupinu stanoví všetky osoby pripravujúce sa 
na aktívne starnutie, pričom túto skupinu nevymedzuje 
vekovým ohraničením. Bude prijímať, implementovať 
a vyhodnocovať opatrenia v záujme podpory úspešného 
a aktívneho starnutia a minimalizácie jeho rizík na Slovensku 
(Repková a kol., 2020). 
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Na Univerzite Komenského v Bratislave prebieha 
v období rokov 2019 až 2022 projekt s názvom Centrum 
aktívneho starnutia – kompetenčné centrum pre pohybovú 
aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov,  ktoré bude 
poskytovať v novej vybudovanej infraštruktúre tisíckam 
slovenských starších ľudí ako aj seniorom z niektorých 
rakúskych prihraničných obcí možnosť absolvovať 
inovované preventívne pohybové programy fyzickej 
zdatnosti a kondície pod dohľadom kvalifikovaných 
odborníkov. Súčasťou projektu je aj informačná kampaň 
a sprievodný výskum pod vedením odborného garanta 
projektu prof. MUDr. Dušana Hamara, PhD. 
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4  ZDRAVÉ STARNUTIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

Zvyšujúcim sa podielom ľudí v staršom veku patrí 
Slovensko k popredným krajinám v rámci Európskej únie. 
Starnutie populácie môže byť spôsobené zmenami životného 
štýlu ľudí v staršom veku, zníženou pôrodnosťou, ale aj 
liečebnou a preventívnou starostlivosťou, ktorá je dnes 
dostupnejšia a efektívnejšia. Výskum životného štýlu ľudí 
v staršom veku tak predstavuje jednu z aktuálnych výziev 
v oblasti starnutia populácie.  

Svetová zdravotnícka organizácia WHO definuje zdravie 
ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody 
jedinca, nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia. 
Na našom zdraví sa podieľa viacero vnútorných i vonkajších 
faktorov vrátane genetickej predispozície, psychologických 
faktorov, stresu, výživy, úrovne telesnej zdatnosti, ale 
aj dostupnosti a organizácie zdravotnej starostlivosti. 
Zdravotný stav ovplyvňujú aj ďalšie faktory, medzi ktoré 
patrí napríklad  vzdelanie, ekonomika, kultúra, bezpečnosť, 
bývanie, technológie, zvyky alebo individuálne správanie sa 
vo vzťahu k svojmu zdraviu (Hegyi a Bielik, 2011; Hegyi 
a Krajčík, 2015; WHO, 2015a). 

 
Tabuľka 15.  Faktory zdravotného stavu  
(upravené podľa Hegyi a Krajčík, 2015; WHO, 2015a) 

Faktor zdravotného stavu Podiel na celkovom 
zdravotnom stave  

Životný štýl  50 % až 60 % 
Životné podmienky (prostredie) 20 % až 30 % 
Úroveň zdravotníctva 10 % až 20 % 
Genetické faktory  10 % až 20 % 
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Zdravotný stav obyvateľstva je ovplyvnený genetickými 
faktormi v rozsahu 10 % až 20 %, úrovňou zdravotníctva 
10 % až 20 %, životnými a pracovnými podmienkami
(životným prostredím) 20 % až 30 %. Najväčší podiel 
na zdraví človeka má životný štýl s podielom 50 % až 60 %
(tabuľka 15).

Obrázok 11. Jedna z možných definícii životného štýlu
(vlastný obrázok podľa Ševčíková a kol., 2006)

Človek sa zameriava na spôsob, akým najlepšie žiť, čomu 
venovať svoj život, čím ho najlepšie naplniť. Uprednostňuje 
aktivity, ktoré pokladá za užitočné, či potrebné a tiež tie, 
ktoré pociťuje ako príjemné. Príjemné však nemusí byť 
zároveň prospešné a naopak. Pod pojmom životný štýl tak 
môžeme rozumieť ustálenejšie životné aktivity, v ktorých sa 
odráža celková hodnotová orientácia človeka, jeho vlastný 
vzťah k životu, práci, spoločnosti, jeho záujmy a záľuby, tiež 
to, čo pokladá v živote za dôležité a v čom nachádza určité 
uspokojenie (obrázok 11). 

• hodnotová orientácia človeka, 
• vzťah človeka k životu, 
• vzťah človeka k práci, 
• vzťah človeka k spoločnosti, 
• záujmy a záľuby, 
• to, čo človek pokladá za dôležité a v čom 

nachádza určité uspokojenie. 

Životný štýl môžeme definovať ako 
ustálenejšie životné aktivity, 
v ktorých sa odráža:
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Spočiatku sa ľudia živili lovom a zberom plodov. Neskôr 
sa venovali poľnohospodárstvu. Hlavnou náplňou života bola 
fyzická námaha potrebná na zabezpečenie vlastnej 
existencie. V poslednej dobe začali nadobúdať zmeny 
v životnom štýle rýchle tempo. Využívajú sa energetické 
zdroje prírody, rozvíja sa priemysel, sledujeme technický 
pokrok. Človek je v dnešnej dobe vystavený množstvu 
podnetov a veľkej záťaži (Ševčíková a kol., 2006; Hegyi 
a Bielik, 2011; Rovný a kol., 1995, 2011, 2012).

Obrázok 12. Rizikové faktory životného štýlu (vlastný obrázok)

Životný štýl predstavuje správanie sa ľudí v životnom 
prostredí (fyzikálnom, sociálnom, ekonomickom) s ohľadom 
na ich etnickú príslušnosť, kultúru a vzdelanie. Fajčenie, 
fyzická inaktivita, nadmerná konzumácia alkoholu, 
psychosociálne rizikové faktory, stres a nezdravá výživa sú 
najdôležitejšie rizikové faktory životného štýlu (obrázok 12). 

• nedodržiavanie osobnej hygieny,
• nízka fyzická a pohybová aktivita,
• nesprávne stravovacie návyky,
• fajčenie, 
• konzumácia alkoholu a iných návykových látok,
• nadmerné pracovné zaťaženie,
• nízka úroveň odpočinku,
• nevhodné sexuálne správanie a iné.

Rizikové faktory životného štýlu:

88

Zdravotný stav obyvateľstva je ovplyvnený genetickými 
faktormi v rozsahu 10 % až 20 %, úrovňou zdravotníctva 
10 % až 20 %, životnými a pracovnými podmienkami
(životným prostredím) 20 % až 30 %. Najväčší podiel 
na zdraví človeka má životný štýl s podielom 50 % až 60 %
(tabuľka 15).

Obrázok 11. Jedna z možných definícii životného štýlu
(vlastný obrázok podľa Ševčíková a kol., 2006)

Človek sa zameriava na spôsob, akým najlepšie žiť, čomu 
venovať svoj život, čím ho najlepšie naplniť. Uprednostňuje 
aktivity, ktoré pokladá za užitočné, či potrebné a tiež tie, 
ktoré pociťuje ako príjemné. Príjemné však nemusí byť 
zároveň prospešné a naopak. Pod pojmom životný štýl tak 
môžeme rozumieť ustálenejšie životné aktivity, v ktorých sa 
odráža celková hodnotová orientácia človeka, jeho vlastný 
vzťah k životu, práci, spoločnosti, jeho záujmy a záľuby, tiež 
to, čo pokladá v živote za dôležité a v čom nachádza určité 
uspokojenie (obrázok 11). 

• hodnotová orientácia človeka, 
• vzťah človeka k životu, 
• vzťah človeka k práci, 
• vzťah človeka k spoločnosti, 
• záujmy a záľuby, 
• to, čo človek pokladá za dôležité a v čom 

nachádza určité uspokojenie. 

Životný štýl môžeme definovať ako 
ustálenejšie životné aktivity, 
v ktorých sa odráža:

89

Spočiatku sa ľudia živili lovom a zberom plodov. Neskôr 
sa venovali poľnohospodárstvu. Hlavnou náplňou života bola 
fyzická námaha potrebná na zabezpečenie vlastnej 
existencie. V poslednej dobe začali nadobúdať zmeny 
v životnom štýle rýchle tempo. Využívajú sa energetické 
zdroje prírody, rozvíja sa priemysel, sledujeme technický 
pokrok. Človek je v dnešnej dobe vystavený množstvu 
podnetov a veľkej záťaži (Ševčíková a kol., 2006; Hegyi 
a Bielik, 2011; Rovný a kol., 1995, 2011, 2012).

Obrázok 12. Rizikové faktory životného štýlu (vlastný obrázok)

Životný štýl predstavuje správanie sa ľudí v životnom 
prostredí (fyzikálnom, sociálnom, ekonomickom) s ohľadom 
na ich etnickú príslušnosť, kultúru a vzdelanie. Fajčenie, 
fyzická inaktivita, nadmerná konzumácia alkoholu, 
psychosociálne rizikové faktory, stres a nezdravá výživa sú 
najdôležitejšie rizikové faktory životného štýlu (obrázok 12). 

• nedodržiavanie osobnej hygieny,
• nízka fyzická a pohybová aktivita,
• nesprávne stravovacie návyky,
• fajčenie, 
• konzumácia alkoholu a iných návykových látok,
• nadmerné pracovné zaťaženie,
• nízka úroveň odpočinku,
• nevhodné sexuálne správanie a iné.

Rizikové faktory životného štýlu:

88

Zdravotný stav obyvateľstva je ovplyvnený genetickými 
faktormi v rozsahu 10 % až 20 %, úrovňou zdravotníctva 
10 % až 20 %, životnými a pracovnými podmienkami
(životným prostredím) 20 % až 30 %. Najväčší podiel 
na zdraví človeka má životný štýl s podielom 50 % až 60 %
(tabuľka 15).

Obrázok 11. Jedna z možných definícii životného štýlu
(vlastný obrázok podľa Ševčíková a kol., 2006)

Človek sa zameriava na spôsob, akým najlepšie žiť, čomu 
venovať svoj život, čím ho najlepšie naplniť. Uprednostňuje 
aktivity, ktoré pokladá za užitočné, či potrebné a tiež tie, 
ktoré pociťuje ako príjemné. Príjemné však nemusí byť 
zároveň prospešné a naopak. Pod pojmom životný štýl tak 
môžeme rozumieť ustálenejšie životné aktivity, v ktorých sa 
odráža celková hodnotová orientácia človeka, jeho vlastný 
vzťah k životu, práci, spoločnosti, jeho záujmy a záľuby, tiež 
to, čo pokladá v živote za dôležité a v čom nachádza určité 
uspokojenie (obrázok 11). 

• hodnotová orientácia človeka, 
• vzťah človeka k životu, 
• vzťah človeka k práci, 
• vzťah človeka k spoločnosti, 
• záujmy a záľuby, 
• to, čo človek pokladá za dôležité a v čom 

nachádza určité uspokojenie. 

Životný štýl môžeme definovať ako 
ustálenejšie životné aktivity, 
v ktorých sa odráža:

89

Spočiatku sa ľudia živili lovom a zberom plodov. Neskôr 
sa venovali poľnohospodárstvu. Hlavnou náplňou života bola 
fyzická námaha potrebná na zabezpečenie vlastnej 
existencie. V poslednej dobe začali nadobúdať zmeny 
v životnom štýle rýchle tempo. Využívajú sa energetické 
zdroje prírody, rozvíja sa priemysel, sledujeme technický 
pokrok. Človek je v dnešnej dobe vystavený množstvu 
podnetov a veľkej záťaži (Ševčíková a kol., 2006; Hegyi 
a Bielik, 2011; Rovný a kol., 1995, 2011, 2012).

Obrázok 12. Rizikové faktory životného štýlu (vlastný obrázok)

Životný štýl predstavuje správanie sa ľudí v životnom 
prostredí (fyzikálnom, sociálnom, ekonomickom) s ohľadom 
na ich etnickú príslušnosť, kultúru a vzdelanie. Fajčenie, 
fyzická inaktivita, nadmerná konzumácia alkoholu, 
psychosociálne rizikové faktory, stres a nezdravá výživa sú 
najdôležitejšie rizikové faktory životného štýlu (obrázok 12). 

• nedodržiavanie osobnej hygieny,
• nízka fyzická a pohybová aktivita,
• nesprávne stravovacie návyky,
• fajčenie, 
• konzumácia alkoholu a iných návykových látok,
• nadmerné pracovné zaťaženie,
• nízka úroveň odpočinku,
• nevhodné sexuálne správanie a iné.

Rizikové faktory životného štýlu:

88

Zdravotný stav obyvateľstva je ovplyvnený genetickými 
faktormi v rozsahu 10 % až 20 %, úrovňou zdravotníctva 
10 % až 20 %, životnými a pracovnými podmienkami
(životným prostredím) 20 % až 30 %. Najväčší podiel 
na zdraví človeka má životný štýl s podielom 50 % až 60 %
(tabuľka 15).

Obrázok 11. Jedna z možných definícii životného štýlu
(vlastný obrázok podľa Ševčíková a kol., 2006)

Človek sa zameriava na spôsob, akým najlepšie žiť, čomu 
venovať svoj život, čím ho najlepšie naplniť. Uprednostňuje 
aktivity, ktoré pokladá za užitočné, či potrebné a tiež tie, 
ktoré pociťuje ako príjemné. Príjemné však nemusí byť 
zároveň prospešné a naopak. Pod pojmom životný štýl tak 
môžeme rozumieť ustálenejšie životné aktivity, v ktorých sa 
odráža celková hodnotová orientácia človeka, jeho vlastný 
vzťah k životu, práci, spoločnosti, jeho záujmy a záľuby, tiež 
to, čo pokladá v živote za dôležité a v čom nachádza určité 
uspokojenie (obrázok 11). 

• hodnotová orientácia človeka, 
• vzťah človeka k životu, 
• vzťah človeka k práci, 
• vzťah človeka k spoločnosti, 
• záujmy a záľuby, 
• to, čo človek pokladá za dôležité a v čom 

nachádza určité uspokojenie. 

Životný štýl môžeme definovať ako 
ustálenejšie životné aktivity, 
v ktorých sa odráža:

89

Spočiatku sa ľudia živili lovom a zberom plodov. Neskôr 
sa venovali poľnohospodárstvu. Hlavnou náplňou života bola 
fyzická námaha potrebná na zabezpečenie vlastnej 
existencie. V poslednej dobe začali nadobúdať zmeny 
v životnom štýle rýchle tempo. Využívajú sa energetické 
zdroje prírody, rozvíja sa priemysel, sledujeme technický 
pokrok. Človek je v dnešnej dobe vystavený množstvu 
podnetov a veľkej záťaži (Ševčíková a kol., 2006; Hegyi 
a Bielik, 2011; Rovný a kol., 1995, 2011, 2012).

Obrázok 12. Rizikové faktory životného štýlu (vlastný obrázok)

Životný štýl predstavuje správanie sa ľudí v životnom 
prostredí (fyzikálnom, sociálnom, ekonomickom) s ohľadom 
na ich etnickú príslušnosť, kultúru a vzdelanie. Fajčenie, 
fyzická inaktivita, nadmerná konzumácia alkoholu, 
psychosociálne rizikové faktory, stres a nezdravá výživa sú 
najdôležitejšie rizikové faktory životného štýlu (obrázok 12). 

• nedodržiavanie osobnej hygieny,
• nízka fyzická a pohybová aktivita,
• nesprávne stravovacie návyky,
• fajčenie, 
• konzumácia alkoholu a iných návykových látok,
• nadmerné pracovné zaťaženie,
• nízka úroveň odpočinku,
• nevhodné sexuálne správanie a iné.

Rizikové faktory životného štýlu:



88

Zdravotný stav obyvateľstva je ovplyvnený genetickými 
faktormi v rozsahu 10 % až 20 %, úrovňou zdravotníctva 
10 % až 20 %, životnými a pracovnými podmienkami
(životným prostredím) 20 % až 30 %. Najväčší podiel 
na zdraví človeka má životný štýl s podielom 50 % až 60 %
(tabuľka 15).

Obrázok 11. Jedna z možných definícii životného štýlu
(vlastný obrázok podľa Ševčíková a kol., 2006)

Človek sa zameriava na spôsob, akým najlepšie žiť, čomu 
venovať svoj život, čím ho najlepšie naplniť. Uprednostňuje 
aktivity, ktoré pokladá za užitočné, či potrebné a tiež tie, 
ktoré pociťuje ako príjemné. Príjemné však nemusí byť 
zároveň prospešné a naopak. Pod pojmom životný štýl tak 
môžeme rozumieť ustálenejšie životné aktivity, v ktorých sa 
odráža celková hodnotová orientácia človeka, jeho vlastný 
vzťah k životu, práci, spoločnosti, jeho záujmy a záľuby, tiež 
to, čo pokladá v živote za dôležité a v čom nachádza určité 
uspokojenie (obrázok 11). 

• hodnotová orientácia človeka, 
• vzťah človeka k životu, 
• vzťah človeka k práci, 
• vzťah človeka k spoločnosti, 
• záujmy a záľuby, 
• to, čo človek pokladá za dôležité a v čom 

nachádza určité uspokojenie. 

Životný štýl môžeme definovať ako 
ustálenejšie životné aktivity, 
v ktorých sa odráža:

89

Spočiatku sa ľudia živili lovom a zberom plodov. Neskôr 
sa venovali poľnohospodárstvu. Hlavnou náplňou života bola 
fyzická námaha potrebná na zabezpečenie vlastnej 
existencie. V poslednej dobe začali nadobúdať zmeny 
v životnom štýle rýchle tempo. Využívajú sa energetické 
zdroje prírody, rozvíja sa priemysel, sledujeme technický 
pokrok. Človek je v dnešnej dobe vystavený množstvu 
podnetov a veľkej záťaži (Ševčíková a kol., 2006; Hegyi 
a Bielik, 2011; Rovný a kol., 1995, 2011, 2012).

Obrázok 12. Rizikové faktory životného štýlu (vlastný obrázok)

Životný štýl predstavuje správanie sa ľudí v životnom 
prostredí (fyzikálnom, sociálnom, ekonomickom) s ohľadom 
na ich etnickú príslušnosť, kultúru a vzdelanie. Fajčenie, 
fyzická inaktivita, nadmerná konzumácia alkoholu, 
psychosociálne rizikové faktory, stres a nezdravá výživa sú 
najdôležitejšie rizikové faktory životného štýlu (obrázok 12). 

• nedodržiavanie osobnej hygieny,
• nízka fyzická a pohybová aktivita,
• nesprávne stravovacie návyky,
• fajčenie, 
• konzumácia alkoholu a iných návykových látok,
• nadmerné pracovné zaťaženie,
• nízka úroveň odpočinku,
• nevhodné sexuálne správanie a iné.

Rizikové faktory životného štýlu:

88

Zdravotný stav obyvateľstva je ovplyvnený genetickými 
faktormi v rozsahu 10 % až 20 %, úrovňou zdravotníctva 
10 % až 20 %, životnými a pracovnými podmienkami
(životným prostredím) 20 % až 30 %. Najväčší podiel 
na zdraví človeka má životný štýl s podielom 50 % až 60 %
(tabuľka 15).

Obrázok 11. Jedna z možných definícii životného štýlu
(vlastný obrázok podľa Ševčíková a kol., 2006)

Človek sa zameriava na spôsob, akým najlepšie žiť, čomu 
venovať svoj život, čím ho najlepšie naplniť. Uprednostňuje 
aktivity, ktoré pokladá za užitočné, či potrebné a tiež tie, 
ktoré pociťuje ako príjemné. Príjemné však nemusí byť 
zároveň prospešné a naopak. Pod pojmom životný štýl tak 
môžeme rozumieť ustálenejšie životné aktivity, v ktorých sa 
odráža celková hodnotová orientácia človeka, jeho vlastný 
vzťah k životu, práci, spoločnosti, jeho záujmy a záľuby, tiež 
to, čo pokladá v živote za dôležité a v čom nachádza určité 
uspokojenie (obrázok 11). 

• hodnotová orientácia človeka, 
• vzťah človeka k životu, 
• vzťah človeka k práci, 
• vzťah človeka k spoločnosti, 
• záujmy a záľuby, 
• to, čo človek pokladá za dôležité a v čom 

nachádza určité uspokojenie. 

Životný štýl môžeme definovať ako 
ustálenejšie životné aktivity, 
v ktorých sa odráža:

89

Spočiatku sa ľudia živili lovom a zberom plodov. Neskôr 
sa venovali poľnohospodárstvu. Hlavnou náplňou života bola 
fyzická námaha potrebná na zabezpečenie vlastnej 
existencie. V poslednej dobe začali nadobúdať zmeny 
v životnom štýle rýchle tempo. Využívajú sa energetické 
zdroje prírody, rozvíja sa priemysel, sledujeme technický 
pokrok. Človek je v dnešnej dobe vystavený množstvu 
podnetov a veľkej záťaži (Ševčíková a kol., 2006; Hegyi 
a Bielik, 2011; Rovný a kol., 1995, 2011, 2012).

Obrázok 12. Rizikové faktory životného štýlu (vlastný obrázok)

Životný štýl predstavuje správanie sa ľudí v životnom 
prostredí (fyzikálnom, sociálnom, ekonomickom) s ohľadom 
na ich etnickú príslušnosť, kultúru a vzdelanie. Fajčenie, 
fyzická inaktivita, nadmerná konzumácia alkoholu, 
psychosociálne rizikové faktory, stres a nezdravá výživa sú 
najdôležitejšie rizikové faktory životného štýlu (obrázok 12). 

• nedodržiavanie osobnej hygieny,
• nízka fyzická a pohybová aktivita,
• nesprávne stravovacie návyky,
• fajčenie, 
• konzumácia alkoholu a iných návykových látok,
• nadmerné pracovné zaťaženie,
• nízka úroveň odpočinku,
• nevhodné sexuálne správanie a iné.

Rizikové faktory životného štýlu:

88

Zdravotný stav obyvateľstva je ovplyvnený genetickými 
faktormi v rozsahu 10 % až 20 %, úrovňou zdravotníctva 
10 % až 20 %, životnými a pracovnými podmienkami
(životným prostredím) 20 % až 30 %. Najväčší podiel 
na zdraví človeka má životný štýl s podielom 50 % až 60 %
(tabuľka 15).

Obrázok 11. Jedna z možných definícii životného štýlu
(vlastný obrázok podľa Ševčíková a kol., 2006)

Človek sa zameriava na spôsob, akým najlepšie žiť, čomu 
venovať svoj život, čím ho najlepšie naplniť. Uprednostňuje 
aktivity, ktoré pokladá za užitočné, či potrebné a tiež tie, 
ktoré pociťuje ako príjemné. Príjemné však nemusí byť 
zároveň prospešné a naopak. Pod pojmom životný štýl tak 
môžeme rozumieť ustálenejšie životné aktivity, v ktorých sa 
odráža celková hodnotová orientácia človeka, jeho vlastný 
vzťah k životu, práci, spoločnosti, jeho záujmy a záľuby, tiež 
to, čo pokladá v živote za dôležité a v čom nachádza určité 
uspokojenie (obrázok 11). 

• hodnotová orientácia človeka, 
• vzťah človeka k životu, 
• vzťah človeka k práci, 
• vzťah človeka k spoločnosti, 
• záujmy a záľuby, 
• to, čo človek pokladá za dôležité a v čom 

nachádza určité uspokojenie. 

Životný štýl môžeme definovať ako 
ustálenejšie životné aktivity, 
v ktorých sa odráža:

89

Spočiatku sa ľudia živili lovom a zberom plodov. Neskôr 
sa venovali poľnohospodárstvu. Hlavnou náplňou života bola 
fyzická námaha potrebná na zabezpečenie vlastnej 
existencie. V poslednej dobe začali nadobúdať zmeny 
v životnom štýle rýchle tempo. Využívajú sa energetické 
zdroje prírody, rozvíja sa priemysel, sledujeme technický 
pokrok. Človek je v dnešnej dobe vystavený množstvu 
podnetov a veľkej záťaži (Ševčíková a kol., 2006; Hegyi 
a Bielik, 2011; Rovný a kol., 1995, 2011, 2012).

Obrázok 12. Rizikové faktory životného štýlu (vlastný obrázok)

Životný štýl predstavuje správanie sa ľudí v životnom 
prostredí (fyzikálnom, sociálnom, ekonomickom) s ohľadom 
na ich etnickú príslušnosť, kultúru a vzdelanie. Fajčenie, 
fyzická inaktivita, nadmerná konzumácia alkoholu, 
psychosociálne rizikové faktory, stres a nezdravá výživa sú 
najdôležitejšie rizikové faktory životného štýlu (obrázok 12). 

• nedodržiavanie osobnej hygieny,
• nízka fyzická a pohybová aktivita,
• nesprávne stravovacie návyky,
• fajčenie, 
• konzumácia alkoholu a iných návykových látok,
• nadmerné pracovné zaťaženie,
• nízka úroveň odpočinku,
• nevhodné sexuálne správanie a iné.

Rizikové faktory životného štýlu:

88

Zdravotný stav obyvateľstva je ovplyvnený genetickými 
faktormi v rozsahu 10 % až 20 %, úrovňou zdravotníctva 
10 % až 20 %, životnými a pracovnými podmienkami
(životným prostredím) 20 % až 30 %. Najväčší podiel 
na zdraví človeka má životný štýl s podielom 50 % až 60 %
(tabuľka 15).

Obrázok 11. Jedna z možných definícii životného štýlu
(vlastný obrázok podľa Ševčíková a kol., 2006)

Človek sa zameriava na spôsob, akým najlepšie žiť, čomu 
venovať svoj život, čím ho najlepšie naplniť. Uprednostňuje 
aktivity, ktoré pokladá za užitočné, či potrebné a tiež tie, 
ktoré pociťuje ako príjemné. Príjemné však nemusí byť 
zároveň prospešné a naopak. Pod pojmom životný štýl tak 
môžeme rozumieť ustálenejšie životné aktivity, v ktorých sa 
odráža celková hodnotová orientácia človeka, jeho vlastný 
vzťah k životu, práci, spoločnosti, jeho záujmy a záľuby, tiež 
to, čo pokladá v živote za dôležité a v čom nachádza určité 
uspokojenie (obrázok 11). 

• hodnotová orientácia človeka, 
• vzťah človeka k životu, 
• vzťah človeka k práci, 
• vzťah človeka k spoločnosti, 
• záujmy a záľuby, 
• to, čo človek pokladá za dôležité a v čom 

nachádza určité uspokojenie. 

Životný štýl môžeme definovať ako 
ustálenejšie životné aktivity, 
v ktorých sa odráža:

89

Spočiatku sa ľudia živili lovom a zberom plodov. Neskôr 
sa venovali poľnohospodárstvu. Hlavnou náplňou života bola 
fyzická námaha potrebná na zabezpečenie vlastnej 
existencie. V poslednej dobe začali nadobúdať zmeny 
v životnom štýle rýchle tempo. Využívajú sa energetické 
zdroje prírody, rozvíja sa priemysel, sledujeme technický 
pokrok. Človek je v dnešnej dobe vystavený množstvu 
podnetov a veľkej záťaži (Ševčíková a kol., 2006; Hegyi 
a Bielik, 2011; Rovný a kol., 1995, 2011, 2012).

Obrázok 12. Rizikové faktory životného štýlu (vlastný obrázok)

Životný štýl predstavuje správanie sa ľudí v životnom 
prostredí (fyzikálnom, sociálnom, ekonomickom) s ohľadom 
na ich etnickú príslušnosť, kultúru a vzdelanie. Fajčenie, 
fyzická inaktivita, nadmerná konzumácia alkoholu, 
psychosociálne rizikové faktory, stres a nezdravá výživa sú 
najdôležitejšie rizikové faktory životného štýlu (obrázok 12). 

• nedodržiavanie osobnej hygieny,
• nízka fyzická a pohybová aktivita,
• nesprávne stravovacie návyky,
• fajčenie, 
• konzumácia alkoholu a iných návykových látok,
• nadmerné pracovné zaťaženie,
• nízka úroveň odpočinku,
• nevhodné sexuálne správanie a iné.

Rizikové faktory životného štýlu:



90

Prirodzená pohybová aktivita, pravidelné cvičenie, zdravá 
výživa patria k najlepším, najbezpečnejším a finančne 
najmenej náročným preventívnym a liečebným prostriedkom 
pre väčšinu chronických neinfekčných ochorení (Ševčíková 
a kol., 2006; Bencko a kol., 2011; Avdičová a kol., 2013; 
Mináriková a kol., 2013; Pavlík a Habánová, 2017;
Kimáková, 2017, 2018; Mináriková a Minárik, 2020). 

Mnohé zo súčastí životného štýlu (dodržiavanie osobnej 
hygieny, správna výživa, primerané pracovné zaťaženie 
a dostatok odpočinku, pestovanie pohybovej aktivity, 
striedmosť v požívaní alkoholu) majú úzky vzťah 
k zachovávaniu a rozvíjaniu zdravia, alebo k vzniku 
a rozvoju ochorení. Takéto rizikové faktory životného štýlu
považujeme za ovplyvniteľné rizikové faktory chronických 
neinfekčných ochorení. Za ovplyvniteľné faktory sa uvažuje 
aj krvný tlak, hladina cholesterolu, či obezita (obrázok 13).

Obrázok 13. Ovplyvniteľné rizikové faktory chronických 
neinfekčných ochorení (vlastný obrázok)

• nedostatočná osobná hygiena,
• nedostatočná fyzická a pohybová aktivita,
• nesprávna výživa a stravovacie návyky,
• fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu a drog,
• vysoký krvný tlak,
• zvýšená hladina cholesterolu,
• obezita.

Ovplyvniteľné rizikové faktory 
chronických neinfekčných ochorení:
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Osvojenie si zdravého životného štýlu a aktívna účasť 
na zdravotnej starostlivosti o samého seba sú dôležité prvky 
vo všetkých etapách nášho života, a teda aj pri zdravom 
starnutí. Na zmenu svojho životného štýlu nie je neskoro 
ani v neskorších rokoch života. Naopak, múdre vykonávanie 
primeranej fyzickej aktivity, zdravé stravovanie, absencia 
užívania tabaku, alkoholu a iných návykových látok môže 
vo vyššom veku pomôcť predchádzať ochoreniam 
a znižovaniu funkčných schopností, predĺžiť dĺžku života 
a zlepšiť jeho kvalitu (obrázok 14).  
 
 

  
Obrázok 14.  Postavenie životného štýlu pri zdravom starnutí  
(vlastný obrázok upravený podľa Fillit a kol., 2016)  
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4.1  Pohybová a fyzická aktivita v staršom veku  

Pravidelná pohybová aktivita pomáha starším ľuďom 
udržať mobilitu a nezávislosť, zlepšiť ich fyzické a duševné 
funkcie, či zvrátiť účinky niektorých chronických ochorení. 
Napriek významným výhodám fyzickej činnosti, veľká časť 
ľudí nevykonáva dostatočnú pohybovú aktivitu pre udržanie 
svojho zdravia. Sedavý spôsob života, ktorý prevažuje 
v staršom veku, môže spôsobiť predčasný nástup ochorenia 
alebo slabosti. Pohybová aktivita predstavuje významný 
faktor prevencie aj tzv. syndrómu krehkosti, ktorý postihuje 
starších ľudí z dôvodu úbytku kostnej a svalovej hmoty 
(McPhee a kol., 2016; Hagovská a kol., 2017; Uher a kol., 
2016a,b, 2018a,b; Buková a kol., 2019a,b; WHO, 2020c). 

Cvečka a kol. (2015) uvádzajú, že približne 42 % starších 
obyvateľov Spojených štátov amerických má ťažkosti 
s chôdzou, postavením sa zo stoličky alebo plynulým 
prechodom po prechode pre chodcov.  Odhaduje sa, že 30 % 
ľudí s vekom 65 rokov a viac zaznamená aspoň jeden pád 
ročne. V skupine ľudí nad 80 rokov alebo u ľudí v domovoch 
dôchodcov sa táto pravdepodobnosť pádu počas roka zvyšuje 
na 50 %. Ďalšie štúdie ukazujú, že asi 67 % dospelých 
vo veku 55 až 69 rokov a asi 75 % osôb starších ako 70 rokov 
sa športu alebo cvičenia zúčastňujú len zriedka alebo nikdy 
(Cvečka a kol., 2015; WHO, 2015a). 

Svetová zdravotníka organizácia uvádza definíciu 
fyzickej aktivity ako každého pohybu tela vyprodukovaného 
kostrovými svalmi, ktorý si vyžaduje výdaj energie. Fyzická 
aktivita označuje každý pohyb počas voľného času, každý 
pohyb potrebný na prepravu na určité miesto alebo z určitého 
miesta, či ako súčasť práce človeka (WHO, 2020c).  
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Je dokázané, že pravidelná fyzická aktivita pomáha 
predchádzať a zvládať chronické neinfekčné ochorenia, 
akými sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus 
druhého typu, nádorové ochorenia. Pomáha tiež predchádzať 
hypertenzii, udržiavať zdravú telesnú hmotnosť a môže 
zlepšovať duševné zdravie, kvalitu života a pohodu. Medzi 
populárne spôsoby, ako byť aktívny, patrí chôdza, 
bicyklovanie, jazda na bicykli, šport, aktívny odpočinok 
a hra. Môžu sa vykonávať na akejkoľvek úrovni zručností 
a pre potešenie každého (WHO, 2010; WHO, 2020c). 

Je dôležité, aby starší ľudia podľa možnosti volili taký 
spôsob života, aby sa prostredníctvom pohybovej aktivity 
pokúsili spomaliť samotné procesy starnutia a udržali 
si kvalitu života na najvyššej možnej úrovni. Samozrejme 
nemožno v tomto veku pri telesnej aktivite očakávať výrazné 
zlepšenie. Starší ľudia nie sú schopní náročných 
rehabilitačných výkonov, ale systematickým spôsobom 
dokážu udržiavať svoje fyzické zdravie vo vyhovujúcej 
forme. Je dokázané, že vytváraním realistickej, priateľskej 
atmosféry, má pravidelná telesná aktivita výborný efekt 
na všetky prejavy starnutia. Z tohto vyplýva, že ak chceme 
vo vyššom veku úspešne čeliť procesom starnutia, musíme si 
zvoliť takú pohybovú aktivitu, ktorou by sme predišli 
rôznym ochoreniam, ktoré súvisia s pohybovým systémom 
(Kalvach a kol., 2004; Hegyi a Krajčík, 2015; Takáč a kol., 
2013; Hagovská a kol., 2015). 

Odporúčame rytmický pohyb, aeróbne cvičenie, aktivity 
na čerstvom vzduchu aspoň 30 minút až hodinu denne 
s použitím kvalitnej, prípadne ortopedickej obuvi. Starším sa 
odporúča chôdza v podobe prechádzky v parku alebo v lese. 
Vhodné sú aj statické naťahovacie cvičenia (aktívne 

 

92 

4.1  Pohybová a fyzická aktivita v staršom veku  

Pravidelná pohybová aktivita pomáha starším ľuďom 
udržať mobilitu a nezávislosť, zlepšiť ich fyzické a duševné 
funkcie, či zvrátiť účinky niektorých chronických ochorení. 
Napriek významným výhodám fyzickej činnosti, veľká časť 
ľudí nevykonáva dostatočnú pohybovú aktivitu pre udržanie 
svojho zdravia. Sedavý spôsob života, ktorý prevažuje 
v staršom veku, môže spôsobiť predčasný nástup ochorenia 
alebo slabosti. Pohybová aktivita predstavuje významný 
faktor prevencie aj tzv. syndrómu krehkosti, ktorý postihuje 
starších ľudí z dôvodu úbytku kostnej a svalovej hmoty 
(McPhee a kol., 2016; Hagovská a kol., 2017; Uher a kol., 
2016a,b, 2018a,b; Buková a kol., 2019a,b; WHO, 2020c). 

Cvečka a kol. (2015) uvádzajú, že približne 42 % starších 
obyvateľov Spojených štátov amerických má ťažkosti 
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(Cvečka a kol., 2015; WHO, 2015a). 
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Je dokázané, že pravidelná fyzická aktivita pomáha 
predchádzať a zvládať chronické neinfekčné ochorenia, 
akými sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus 
druhého typu, nádorové ochorenia. Pomáha tiež predchádzať 
hypertenzii, udržiavať zdravú telesnú hmotnosť a môže 
zlepšovať duševné zdravie, kvalitu života a pohodu. Medzi 
populárne spôsoby, ako byť aktívny, patrí chôdza, 
bicyklovanie, jazda na bicykli, šport, aktívny odpočinok 
a hra. Môžu sa vykonávať na akejkoľvek úrovni zručností 
a pre potešenie každého (WHO, 2010; WHO, 2020c). 

Je dôležité, aby starší ľudia podľa možnosti volili taký 
spôsob života, aby sa prostredníctvom pohybovej aktivity 
pokúsili spomaliť samotné procesy starnutia a udržali 
si kvalitu života na najvyššej možnej úrovni. Samozrejme 
nemožno v tomto veku pri telesnej aktivite očakávať výrazné 
zlepšenie. Starší ľudia nie sú schopní náročných 
rehabilitačných výkonov, ale systematickým spôsobom 
dokážu udržiavať svoje fyzické zdravie vo vyhovujúcej 
forme. Je dokázané, že vytváraním realistickej, priateľskej 
atmosféry, má pravidelná telesná aktivita výborný efekt 
na všetky prejavy starnutia. Z tohto vyplýva, že ak chceme 
vo vyššom veku úspešne čeliť procesom starnutia, musíme si 
zvoliť takú pohybovú aktivitu, ktorou by sme predišli 
rôznym ochoreniam, ktoré súvisia s pohybovým systémom 
(Kalvach a kol., 2004; Hegyi a Krajčík, 2015; Takáč a kol., 
2013; Hagovská a kol., 2015). 

Odporúčame rytmický pohyb, aeróbne cvičenie, aktivity 
na čerstvom vzduchu aspoň 30 minút až hodinu denne 
s použitím kvalitnej, prípadne ortopedickej obuvi. Starším sa 
odporúča chôdza v podobe prechádzky v parku alebo v lese. 
Vhodné sú aj statické naťahovacie cvičenia (aktívne 
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4.1  Pohybová a fyzická aktivita v staršom veku  

Pravidelná pohybová aktivita pomáha starším ľuďom 
udržať mobilitu a nezávislosť, zlepšiť ich fyzické a duševné 
funkcie, či zvrátiť účinky niektorých chronických ochorení. 
Napriek významným výhodám fyzickej činnosti, veľká časť 
ľudí nevykonáva dostatočnú pohybovú aktivitu pre udržanie 
svojho zdravia. Sedavý spôsob života, ktorý prevažuje 
v staršom veku, môže spôsobiť predčasný nástup ochorenia 
alebo slabosti. Pohybová aktivita predstavuje významný 
faktor prevencie aj tzv. syndrómu krehkosti, ktorý postihuje 
starších ľudí z dôvodu úbytku kostnej a svalovej hmoty 
(McPhee a kol., 2016; Hagovská a kol., 2017; Uher a kol., 
2016a,b, 2018a,b; Buková a kol., 2019a,b; WHO, 2020c). 

Cvečka a kol. (2015) uvádzajú, že približne 42 % starších 
obyvateľov Spojených štátov amerických má ťažkosti 
s chôdzou, postavením sa zo stoličky alebo plynulým 
prechodom po prechode pre chodcov.  Odhaduje sa, že 30 % 
ľudí s vekom 65 rokov a viac zaznamená aspoň jeden pád 
ročne. V skupine ľudí nad 80 rokov alebo u ľudí v domovoch 
dôchodcov sa táto pravdepodobnosť pádu počas roka zvyšuje 
na 50 %. Ďalšie štúdie ukazujú, že asi 67 % dospelých 
vo veku 55 až 69 rokov a asi 75 % osôb starších ako 70 rokov 
sa športu alebo cvičenia zúčastňujú len zriedka alebo nikdy 
(Cvečka a kol., 2015; WHO, 2015a). 

Svetová zdravotníka organizácia uvádza definíciu 
fyzickej aktivity ako každého pohybu tela vyprodukovaného 
kostrovými svalmi, ktorý si vyžaduje výdaj energie. Fyzická 
aktivita označuje každý pohyb počas voľného času, každý 
pohyb potrebný na prepravu na určité miesto alebo z určitého 
miesta, či ako súčasť práce človeka (WHO, 2020c).  
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Je dokázané, že pravidelná fyzická aktivita pomáha 
predchádzať a zvládať chronické neinfekčné ochorenia, 
akými sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus 
druhého typu, nádorové ochorenia. Pomáha tiež predchádzať 
hypertenzii, udržiavať zdravú telesnú hmotnosť a môže 
zlepšovať duševné zdravie, kvalitu života a pohodu. Medzi 
populárne spôsoby, ako byť aktívny, patrí chôdza, 
bicyklovanie, jazda na bicykli, šport, aktívny odpočinok 
a hra. Môžu sa vykonávať na akejkoľvek úrovni zručností 
a pre potešenie každého (WHO, 2010; WHO, 2020c). 

Je dôležité, aby starší ľudia podľa možnosti volili taký 
spôsob života, aby sa prostredníctvom pohybovej aktivity 
pokúsili spomaliť samotné procesy starnutia a udržali 
si kvalitu života na najvyššej možnej úrovni. Samozrejme 
nemožno v tomto veku pri telesnej aktivite očakávať výrazné 
zlepšenie. Starší ľudia nie sú schopní náročných 
rehabilitačných výkonov, ale systematickým spôsobom 
dokážu udržiavať svoje fyzické zdravie vo vyhovujúcej 
forme. Je dokázané, že vytváraním realistickej, priateľskej 
atmosféry, má pravidelná telesná aktivita výborný efekt 
na všetky prejavy starnutia. Z tohto vyplýva, že ak chceme 
vo vyššom veku úspešne čeliť procesom starnutia, musíme si 
zvoliť takú pohybovú aktivitu, ktorou by sme predišli 
rôznym ochoreniam, ktoré súvisia s pohybovým systémom 
(Kalvach a kol., 2004; Hegyi a Krajčík, 2015; Takáč a kol., 
2013; Hagovská a kol., 2015). 
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a pasívne) na zlepšenie flexibility, svalovej sily, rovnováhy 
a agility. Pri cvičení odporúčame dýchať zhlboka nosom, 
lepšie je cvičiť pravidelne kratší čas, než nárazovo, dlho 
a usilovne. Pri výkonnosti komory srdca je dôležitá svalová 
sila ohýbačov kolena, ktoré najlepšie zaťažujeme pri chôdzi 
po schodoch. V takom prípade prenášame hmotnosť celého 
tela na ohnuté koleno. Z hľadiska cvičenia ohýbačov kolena 
odporúčame chôdzu do kopca, chôdzu na bežiacom páse 
pri naklonení roviny smerom na hor, ale aj spomínanú 
chôdzu po schodoch. Veľkým nepriateľom pohybovej 
aktivity je aj lenivosť. Aj pomalá chôdza je účinnejšia 
ako sedavý spôsob života. S fyzickou nečinnosťou súvisí 
stúpajúce psychické napätie. Tento stav viacerí prekonávajú 
fajčením, nadmernou konzumáciou alkoholu a iných 
návykových látok (Kukačka, 2010; Bada, 2017; Frej, 2017). 

Intenzitu pohybu môžeme regulovať v závislosti od našej 
schopnosti rozprávať alebo spievať počas cvičenia, tiež 
od potenia a od svalového pocitu námahy. Ľahká intenzita 
pohybovej aktivity je charakterizovaná schopnosťou 
rozprávať, spievať, bez prítomnosti potenia (ak to nie je 
v dôsledku tepla), pričom svaly námahu nepociťujú. Stredná 
intenzita pohybovej aktivity tiež umožňuje rozprávať, 
ale nemožno už spievať, po určitom čase sa objaví potenie, 
ale svaly námahu nepociťujú. Veľká intenzita pohybovej 
aktivity umožňuje rozprávať, ale s ťažkosťami, pričom 
nastáva aj svalový pocit námahy (Hegyi a Krajčík, 2015).  

Fyzická aktivita so strednou aj veľkou intenzitou zlepšuje 
zdravie (obrázok 15). Ak pri pohybe sme schopní rozprávať, 
intenzita námahy je primeraná. V prípade, že lapáme 
po dychu, je potrebné námahu znížiť. Ak sa nám náhle zatočí 
hlava, je potrebné cvičenie ihneď prerušiť.  
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Svetová zdravotnícka organizácia aktualizovala v roku 
2020 usmernenia a odporúčania pohybovej aktivity pre rôzne 
vekové kategórie (WHO, 2020c). Pre ľudí vo veku 65 rokov 
a viac sa odporúča počas týždňa: 

 vykonávanie aspoň 150 až 300 minút aeróbnej 
fyzickej aktivity strednej intenzity počas týždňa; 
alebo najmenej 75 až 150 minút aeróbnej fyzickej 
aktivity s veľkou intenzitou; alebo ekvivalentná 
kombinácia aktivity strednej a veľkej intenzity počas 
celého týždňa; 

 vykonávanie činností na posilnenie svalov 
pri strednej alebo väčšej intenzite, ktoré zahŕňajú 
všetky hlavné svalové skupiny dva alebo viac dní 
v týždni, pretože poskytujú ďalšie zdravotné výhody; 

 obmedzenie stráveného času sedením, nahradenie 
sedavého času fyzickou aktivitou akejkoľvek 
intenzity (počas rôznej intenzity svetla); 

 ako súčasť svojej týždennej fyzickej aktivity by ľudia 
v staršom veku mali vykonávať rôznorodú 
viaczložkovú fyzickú aktivitu, ktorá zdôrazňuje 
funkčnú rovnováhu a silový tréning so strednou alebo 
väčšou intenzitou, najmenej 3 dni v týždni, aby 
sa zvýšila funkčná zdatnosť a zabránilo sa pádom 
(WHO, 2020c). 

Nové štúdie ukazujú, že u ľudí v staršom veku existuje 
inverzný vzťah medzi množstvom aeróbnej fyzickej aktivity 
a obmedzeniami pri vykonávaní aktivít denného života. 
Rovnováha a funkčné cvičenia znižujú mieru pádov, pričom 
zapojenie sa do rôznych druhov fyzickej aktivity môže 
pomôcť vylepšiť širokú škálu prvkov fyzickej zdatnosti. 
Riziko poranenia spôsobeného pádom sa môže znížiť pri 
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viaczložkovú fyzickú aktivitu, ktorá zdôrazňuje 
funkčnú rovnováhu a silový tréning so strednou alebo 
väčšou intenzitou, najmenej 3 dni v týždni, aby 
sa zvýšila funkčná zdatnosť a zabránilo sa pádom 
(WHO, 2020c). 

Nové štúdie ukazujú, že u ľudí v staršom veku existuje 
inverzný vzťah medzi množstvom aeróbnej fyzickej aktivity 
a obmedzeniami pri vykonávaní aktivít denného života. 
Rovnováha a funkčné cvičenia znižujú mieru pádov, pričom 
zapojenie sa do rôznych druhov fyzickej aktivity môže 
pomôcť vylepšiť širokú škálu prvkov fyzickej zdatnosti. 
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a pasívne) na zlepšenie flexibility, svalovej sily, rovnováhy 
a agility. Pri cvičení odporúčame dýchať zhlboka nosom, 
lepšie je cvičiť pravidelne kratší čas, než nárazovo, dlho 
a usilovne. Pri výkonnosti komory srdca je dôležitá svalová 
sila ohýbačov kolena, ktoré najlepšie zaťažujeme pri chôdzi 
po schodoch. V takom prípade prenášame hmotnosť celého 
tela na ohnuté koleno. Z hľadiska cvičenia ohýbačov kolena 
odporúčame chôdzu do kopca, chôdzu na bežiacom páse 
pri naklonení roviny smerom na hor, ale aj spomínanú 
chôdzu po schodoch. Veľkým nepriateľom pohybovej 
aktivity je aj lenivosť. Aj pomalá chôdza je účinnejšia 
ako sedavý spôsob života. S fyzickou nečinnosťou súvisí 
stúpajúce psychické napätie. Tento stav viacerí prekonávajú 
fajčením, nadmernou konzumáciou alkoholu a iných 
návykových látok (Kukačka, 2010; Bada, 2017; Frej, 2017). 

Intenzitu pohybu môžeme regulovať v závislosti od našej 
schopnosti rozprávať alebo spievať počas cvičenia, tiež 
od potenia a od svalového pocitu námahy. Ľahká intenzita 
pohybovej aktivity je charakterizovaná schopnosťou 
rozprávať, spievať, bez prítomnosti potenia (ak to nie je 
v dôsledku tepla), pričom svaly námahu nepociťujú. Stredná 
intenzita pohybovej aktivity tiež umožňuje rozprávať, 
ale nemožno už spievať, po určitom čase sa objaví potenie, 
ale svaly námahu nepociťujú. Veľká intenzita pohybovej 
aktivity umožňuje rozprávať, ale s ťažkosťami, pričom 
nastáva aj svalový pocit námahy (Hegyi a Krajčík, 2015).  

Fyzická aktivita so strednou aj veľkou intenzitou zlepšuje 
zdravie (obrázok 15). Ak pri pohybe sme schopní rozprávať, 
intenzita námahy je primeraná. V prípade, že lapáme 
po dychu, je potrebné námahu znížiť. Ak sa nám náhle zatočí 
hlava, je potrebné cvičenie ihneď prerušiť.  
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4.2  Pitný režim v staršom veku  

U starších ľudí je často postihnutý kardiovaskulárny 
systém, cievy sú v dôsledku kôrnatenia zúžené, krv nimi 
nepreteká ľahko. Pokiaľ starší človek pije málo vody, môže 
dôjsť k prehriatiu a preťaženiu krvného obehu. V takom 
prípade nie je ojedinelý infarkt myokardu alebo cievna 
mozgová príhoda. V lepšom prípade obmedzený prietok 
krvi, a teda horšie zásobenie kyslíkom i živinami, môže 
u staršieho človeka spôsobiť dezorientáciu. Ľahko sa potom 
stane, že zmätený človek netuší, čo sa deje a niekedy ani to, 
kde sa nachádza. Nedokáže sa napiť sám. Nedostatok tekutín 
a nadbytok minerálov vedie k zvýšenému riziku tvorby 
kameňov v obličkách a močových cestách, následkom čoho 
dochádza až k zlyhaniu obličiek. Ovplyvňuje funkciu mozgu, 
závraty, zmätenosť, znižuje prekrvenie orgánov, spôsobuje 
zvýšené riziko vzniku trombov, taktiež zápchy (Šimek, 1995; 
Béder, 2005; Ševčíková, 2006, Cohen a kol., 2021).  

Starší ľudia majú tiež znížený prah smädu a menej 
sa potia. Ľahšie sa prehrejú. To znamená, že v skutočnosti 
potrebujú prijať väčšie množstvo vody, ako pociťuje ich telo. 
Je potrebné dopĺňať tekutiny skôr, ako pocítia smäd. 
Skutočnosť je ale taká, že čím je človek starší, tým menší 
smäd pociťuje. Obzvlášť naliehavá situácia je v lete, 
pri vysokých vonkajších teplotách. Pokiaľ starší človek 
nenačúva „hlasu svojho tela“, nastáva problém. Môže nastať 
dehydratácia, kritický stav. K dehydratácii dochádza 
vplyvom zníženia pocitu smädu, niektorých liekov a zlých 
návykov v oblasti pitného režimu (Šimek, 1995). 

Príznaky dehydratácie môžeme pozorovať v prípade 
malého množstva moču a jeho tmavožltého zafarbenia. 
Podobne môžeme dehydratáciu zistiť  aj natiahnutím kožnej 
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krvi, a teda horšie zásobenie kyslíkom i živinami, môže 
u staršieho človeka spôsobiť dezorientáciu. Ľahko sa potom 
stane, že zmätený človek netuší, čo sa deje a niekedy ani to, 
kde sa nachádza. Nedokáže sa napiť sám. Nedostatok tekutín 
a nadbytok minerálov vedie k zvýšenému riziku tvorby 
kameňov v obličkách a močových cestách, následkom čoho 
dochádza až k zlyhaniu obličiek. Ovplyvňuje funkciu mozgu, 
závraty, zmätenosť, znižuje prekrvenie orgánov, spôsobuje 
zvýšené riziko vzniku trombov, taktiež zápchy (Šimek, 1995; 
Béder, 2005; Ševčíková, 2006, Cohen a kol., 2021).  

Starší ľudia majú tiež znížený prah smädu a menej 
sa potia. Ľahšie sa prehrejú. To znamená, že v skutočnosti 
potrebujú prijať väčšie množstvo vody, ako pociťuje ich telo. 
Je potrebné dopĺňať tekutiny skôr, ako pocítia smäd. 
Skutočnosť je ale taká, že čím je človek starší, tým menší 
smäd pociťuje. Obzvlášť naliehavá situácia je v lete, 
pri vysokých vonkajších teplotách. Pokiaľ starší človek 
nenačúva „hlasu svojho tela“, nastáva problém. Môže nastať 
dehydratácia, kritický stav. K dehydratácii dochádza 
vplyvom zníženia pocitu smädu, niektorých liekov a zlých 
návykov v oblasti pitného režimu (Šimek, 1995). 

Príznaky dehydratácie môžeme pozorovať v prípade 
malého množstva moču a jeho tmavožltého zafarbenia. 
Podobne môžeme dehydratáciu zistiť  aj natiahnutím kožnej 
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viaczložkovej fyzickej aktivite (rozvoji statickej, dynamickej
rovnováhy, svalovej sily, flexibility, koordinačných 
schopností). Programy zahŕňajúce viac druhov cvičení majú 
pravdepodobne významný vplyv na zdravie kostí a prevenciu 
osteoporózy (Bernadič a kol., 2016; WHO, 2020c).

Obrázok 15. Pozitívny vplyv pravidelnej fyzickej aktivity 
na zdravie ľudí v staršom veku 
(vlastný obrázok podľa WHO, 2020c)

• zníženie rizika úmrtia vzhľadom na všetky 
príčiny,

• zníženie rizika úmrtia na kardiovaskulárne 
ochorenia,

• zníženie rizika hypertenzie,
• zníženie rizika nádorových ochorení

(močového mechúra, prsníka, hrubého čreva, 
maternice, pažeráka, žalúdka, obličiek),

• zníženie rizika diabetes mellitus druhého typu,
• zníženie rizika pádov,
• zlepšenie duševného zdravie

(zníženie rizika úzkostí a depresie),
• zlepšenie kognitívneho zdravia,
• zlepšenie spánku,
• možné zlepšenie ukazovateľov adipozity.

Pozitívny vplyv pravidelnej fyzickej 
aktivity na zdravie:
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riasy a jej nasledovným uvoľnením. Spomalený návrat 
indukuje nedostatok množstva tekutín v organizme. 

Ľudský organizmus po svojom narodení obsahuje až 97 % 
vody, človek vo veku 65 rokov má v tele asi 70 % tekutín. 
Voda plní viacero dôležitých funkcií (obrázok 16).

Obrázok 16. Funkcie vody v ľudskom organizme 
(vlastný obrázok)

Organizmus vodu stráca nielen dýchaním, ale aj potením 
a vylučovaním, z tohto dôvodu ju musí každodenne 
opakovane prijímať. Človek pre životné funkcie potrebuje 
denne prijať 2,5 až 3 litre vody, v horúčavách a v extrémnych 
podmienkach (ťažká fyzická práca pri vysokých teplotách 
a podobne) viac, aj 5 až 7 litrov vody. Biologicky hodnotná 
pitná voda nenahrádza človeku len straty vody, ale zaisťuje 
aj prísun stopových prvkov, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou správnej výživy človeka. Samozrejme, voda má 
svoju každodennú nezastupiteľnú funkciu i pri osobnej 
hygiene jednotlivca – na umývanie, čistenie, pri rekreácii 
i pri športe (Ševčíková a kol. 2006; Rovný a kol., 1995, 
2011, 2012).

• pôsobí ako rozpúšťadlo anorganických 
a organických látok v tráviacej sústave, 

• zúčastňuje sa látkovej premeny,
• je dôležitou súčasťou telových tekutín 

(krv, miazga),
• podieľa sa na termoregulácii organizmu.

Funkcie vody v ľudskom organizme:
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4.2.1  Vznik  pocitu smädu 
Smäd vzniká v dôsledku určitých fyziologických 

procesov v ľudskom organizme. Zjednodušene ich môžeme 
popísať v nasledujúcich bodoch:  

 Objem buniek sa pri strate vody znižuje pri zachovaní 
konštantného množstva solí vo vnútri buniek. 
Osmotické pomery v organizme zaznamenávajú 
tzv. osmoreceptory umiestnené v mozgu.  

 Pokles objemu mimobunkovej (extracelulárnej) 
tekutiny zaregistrujú senzory, tzv. objemové 
receptory, ktoré sa nachádzajú v stenách 
kardiovaskulárneho systému, v stenách veľkých žíl 
v blízkosti srdca. 

 Súčasné spolupôsobenie predchádzajúcich dvoch 
bodov  vyvolá zvlášť silný smäd (Béder a kol., 2005). 

Sucho v ústach pri nedostatku vody je spôsobené 
zníženou sekréciou slín. Je to iba sprievodný príznak 
(symptóm). Smäd neutíši iba zvlhčenie úst, alebo miestne 
znecitlivenie (lokálna anestézia) či iné (napríklad 
denervácia). Zvlhčenie úst pomôže iba pri suchu v ústach 
bez nedostatku vody (napríklad pri rozprávaní či fajčení), 
kedy vzniká tzv. falošný smäd.  

Na smäd sa organizmus nedokáže adaptovať. Utíšenie 
smädu je vo všetkých prípadoch možné iba prijatím 
potrebného množstva vody pitím, žalúdočnou sondou alebo 
infúziou. 

Primárne pitie predstavuje pitie vody ako dôsledok 
smädu. Sekundárne pitie reprezentuje pitie vody bez jasnej 
potreby prívodu vody, teda príjem tekutín v čase, kedy 
nemáme smäd. Táto potreba je vysoko individuálna, 
stanovená veľmi presne na základe predchádzajúcich 
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skúseností organizmu alebo iných doposiaľ neznámych 
mechanizmov (Trojan a kol., 2003). 

Odpadové látky sa vylučujú z organizmu močom, 
obličkami. Pri nedostatočnom príjme tekutín sa začína 
„zahusťovať“ krv, narúša sa pomer medzi sodíkom 
a draslíkom. Túto situáciu registrujú osmoreceptory, ktoré 
spôsobia pocitovú túžbu prijať tekutinu a súčasne zasielajú 
impulz do obličiek, aby znížili vylučovanie množstva 
tekutín. Regulačný mechanizmus v našom tele je potrebné 
rešpektovať. Na tento stav neexistuje žiadna liečba, 
je potrebné vedome piť vodu.   

4.2.2  Prah smädu 
Voda tvorí 70 až 75 % hmotnosti človeka (tukové zásoby 

organizmu neberieme do úvahy). Dlhodobo kolíše množstvo 
vody iba o 0,22 % telesnej hmotnosti, u 70 kg muža teda iba 
okolo 150 ml. Ak stratí organizmus vodu v množstve väčšom 
ako je 0,5 % jeho hmotnosti, teda okolo 350 ml (pri celkovej 
hmotnosti tela 70 kg), je dosiahnutý prah a vzniká prvý pocit 
smädu. Znížený prah smädu majú najmä deti a starí ľudia, 
ale i pacienti pri niektorých ochoreniach centrálneho 
nervového systému (stav po náhlych mozgovo-cievnych 
príhodách, pri Alzheimerovej chorobe či po stavoch 
porušeného vedomia a pri rôznych formách demencie). 
Znížený prah smädu do istej miery majú i ženy. Voda 
zabezpečuje v organizme človeka niekoľko funkcií. Zaisťuje 
látkovú výmenu. Pomáha vyplavovať škodlivé látky. 
Napomáha správnej funkcii obličiek a iných orgánov. 
Jej priemerná spotreba ja asi 35 g na 1 kg hmotnosti (Javorka, 
2009; Picetti a kol., 2017). 
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4.2.3  Odporúčania pre pitný režim v staršom veku 
Pre starších ľudí by malo byť pitie vody určitým vžitým 

rituálom. Mali by piť často i napriek tomu, že nepociťujú 
smäd. Dostatočný denný príjem sa má pohybovať od jeden 
a pol až po tri litre tekutín, počas horúčav i väčšie množstvo. 
Dýchaním strácame asi 0,3 litrov vody, močom a stolicou 
1,5 litrov a asi 0,5 litrov sa stráca kožou. Dopĺňať tekutiny 
je potrebné v malých dávkach v priebehu celého dňa. 
Odporúča sa ráno nalačno vypiť 0,5 až 1 liter vody podľa 
telesnej hmotnosti. Vo večerných hodinách je možné pitný 
režim mierne obmedziť, ak narušuje nočný spánok (Vaillant 
a Mukamal, 2001; Trojan a kol., 2003; Béder, 2005; 
Ševčíková, 2006; Cohen a kol., 2021).  

Nášmu organizmu by sme mali dodávať denne kvalitnú, 
dostatočne tvrdú pitnú vodu. Základ pitného režimu by mala 
tvoriť čistá nesýtená voda. Oxid uhličitý prekysľuje 
organizmus, vyvoláva tlak na bránicu, spôsobuje ťažkosti 
s trávením, tachykardiu a Roemheldov syndróm (neurčitý 
tlak na hrudníku). Za vhodné sa považujú aj nesladené 
bylinné alebo ovocné čaje, čerstvé ovocné alebo zeleninové 
šťavy. Obsahujú vitamíny, minerály a tiež fytoprodukty. 
Predpokladá sa, že chlór v pitnej vode nemá škodlivé účinky, 
i keď na túto tému je v súčasnosti rozsiahla diskusia. Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO) stanovila limit 5 mg chlóru 
na liter vody, u nás je to najviac 0,3 mg. 

Minerálna voda by mala byť iba doplnkom v pitnom 
režime. Jej denná spotreba by mala byť najviac 0,5 litra. 
Najvhodnejšie minerálne vody na každodenné pitie sú 
s obsahom do 400 mg minerálov na liter (väčšina minerálok 
obsahuje 400 až 1200 mg/l). Pre zdravie sú najvýhodnejšie 
minerálne vody s vysokým obsahom draslíka (K, kálium) 
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smädu. Znížený prah smädu majú najmä deti a starí ľudia, 
ale i pacienti pri niektorých ochoreniach centrálneho 
nervového systému (stav po náhlych mozgovo-cievnych 
príhodách, pri Alzheimerovej chorobe či po stavoch 
porušeného vedomia a pri rôznych formách demencie). 
Znížený prah smädu do istej miery majú i ženy. Voda 
zabezpečuje v organizme človeka niekoľko funkcií. Zaisťuje 
látkovú výmenu. Pomáha vyplavovať škodlivé látky. 
Napomáha správnej funkcii obličiek a iných orgánov. 
Jej priemerná spotreba ja asi 35 g na 1 kg hmotnosti (Javorka, 
2009; Picetti a kol., 2017). 
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4.2.3  Odporúčania pre pitný režim v staršom veku 
Pre starších ľudí by malo byť pitie vody určitým vžitým 

rituálom. Mali by piť často i napriek tomu, že nepociťujú 
smäd. Dostatočný denný príjem sa má pohybovať od jeden 
a pol až po tri litre tekutín, počas horúčav i väčšie množstvo. 
Dýchaním strácame asi 0,3 litrov vody, močom a stolicou 
1,5 litrov a asi 0,5 litrov sa stráca kožou. Dopĺňať tekutiny 
je potrebné v malých dávkach v priebehu celého dňa. 
Odporúča sa ráno nalačno vypiť 0,5 až 1 liter vody podľa 
telesnej hmotnosti. Vo večerných hodinách je možné pitný 
režim mierne obmedziť, ak narušuje nočný spánok (Vaillant 
a Mukamal, 2001; Trojan a kol., 2003; Béder, 2005; 
Ševčíková, 2006; Cohen a kol., 2021).  

Nášmu organizmu by sme mali dodávať denne kvalitnú, 
dostatočne tvrdú pitnú vodu. Základ pitného režimu by mala 
tvoriť čistá nesýtená voda. Oxid uhličitý prekysľuje 
organizmus, vyvoláva tlak na bránicu, spôsobuje ťažkosti 
s trávením, tachykardiu a Roemheldov syndróm (neurčitý 
tlak na hrudníku). Za vhodné sa považujú aj nesladené 
bylinné alebo ovocné čaje, čerstvé ovocné alebo zeleninové 
šťavy. Obsahujú vitamíny, minerály a tiež fytoprodukty. 
Predpokladá sa, že chlór v pitnej vode nemá škodlivé účinky, 
i keď na túto tému je v súčasnosti rozsiahla diskusia. Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO) stanovila limit 5 mg chlóru 
na liter vody, u nás je to najviac 0,3 mg. 

Minerálna voda by mala byť iba doplnkom v pitnom 
režime. Jej denná spotreba by mala byť najviac 0,5 litra. 
Najvhodnejšie minerálne vody na každodenné pitie sú 
s obsahom do 400 mg minerálov na liter (väčšina minerálok 
obsahuje 400 až 1200 mg/l). Pre zdravie sú najvýhodnejšie 
minerálne vody s vysokým obsahom draslíka (K, kálium) 
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Znížený prah smädu do istej miery majú i ženy. Voda 
zabezpečuje v organizme človeka niekoľko funkcií. Zaisťuje 
látkovú výmenu. Pomáha vyplavovať škodlivé látky. 
Napomáha správnej funkcii obličiek a iných orgánov. 
Jej priemerná spotreba ja asi 35 g na 1 kg hmotnosti (Javorka, 
2009; Picetti a kol., 2017). 
 

 

101 

4.2.3  Odporúčania pre pitný režim v staršom veku 
Pre starších ľudí by malo byť pitie vody určitým vžitým 

rituálom. Mali by piť často i napriek tomu, že nepociťujú 
smäd. Dostatočný denný príjem sa má pohybovať od jeden 
a pol až po tri litre tekutín, počas horúčav i väčšie množstvo. 
Dýchaním strácame asi 0,3 litrov vody, močom a stolicou 
1,5 litrov a asi 0,5 litrov sa stráca kožou. Dopĺňať tekutiny 
je potrebné v malých dávkach v priebehu celého dňa. 
Odporúča sa ráno nalačno vypiť 0,5 až 1 liter vody podľa 
telesnej hmotnosti. Vo večerných hodinách je možné pitný 
režim mierne obmedziť, ak narušuje nočný spánok (Vaillant 
a Mukamal, 2001; Trojan a kol., 2003; Béder, 2005; 
Ševčíková, 2006; Cohen a kol., 2021).  

Nášmu organizmu by sme mali dodávať denne kvalitnú, 
dostatočne tvrdú pitnú vodu. Základ pitného režimu by mala 
tvoriť čistá nesýtená voda. Oxid uhličitý prekysľuje 
organizmus, vyvoláva tlak na bránicu, spôsobuje ťažkosti 
s trávením, tachykardiu a Roemheldov syndróm (neurčitý 
tlak na hrudníku). Za vhodné sa považujú aj nesladené 
bylinné alebo ovocné čaje, čerstvé ovocné alebo zeleninové 
šťavy. Obsahujú vitamíny, minerály a tiež fytoprodukty. 
Predpokladá sa, že chlór v pitnej vode nemá škodlivé účinky, 
i keď na túto tému je v súčasnosti rozsiahla diskusia. Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO) stanovila limit 5 mg chlóru 
na liter vody, u nás je to najviac 0,3 mg. 

Minerálna voda by mala byť iba doplnkom v pitnom 
režime. Jej denná spotreba by mala byť najviac 0,5 litra. 
Najvhodnejšie minerálne vody na každodenné pitie sú 
s obsahom do 400 mg minerálov na liter (väčšina minerálok 
obsahuje 400 až 1200 mg/l). Pre zdravie sú najvýhodnejšie 
minerálne vody s vysokým obsahom draslíka (K, kálium) 

 

100 

skúseností organizmu alebo iných doposiaľ neznámych 
mechanizmov (Trojan a kol., 2003). 

Odpadové látky sa vylučujú z organizmu močom, 
obličkami. Pri nedostatočnom príjme tekutín sa začína 
„zahusťovať“ krv, narúša sa pomer medzi sodíkom 
a draslíkom. Túto situáciu registrujú osmoreceptory, ktoré 
spôsobia pocitovú túžbu prijať tekutinu a súčasne zasielajú 
impulz do obličiek, aby znížili vylučovanie množstva 
tekutín. Regulačný mechanizmus v našom tele je potrebné 
rešpektovať. Na tento stav neexistuje žiadna liečba, 
je potrebné vedome piť vodu.   

4.2.2  Prah smädu 
Voda tvorí 70 až 75 % hmotnosti človeka (tukové zásoby 

organizmu neberieme do úvahy). Dlhodobo kolíše množstvo 
vody iba o 0,22 % telesnej hmotnosti, u 70 kg muža teda iba 
okolo 150 ml. Ak stratí organizmus vodu v množstve väčšom 
ako je 0,5 % jeho hmotnosti, teda okolo 350 ml (pri celkovej 
hmotnosti tela 70 kg), je dosiahnutý prah a vzniká prvý pocit 
smädu. Znížený prah smädu majú najmä deti a starí ľudia, 
ale i pacienti pri niektorých ochoreniach centrálneho 
nervového systému (stav po náhlych mozgovo-cievnych 
príhodách, pri Alzheimerovej chorobe či po stavoch 
porušeného vedomia a pri rôznych formách demencie). 
Znížený prah smädu do istej miery majú i ženy. Voda 
zabezpečuje v organizme človeka niekoľko funkcií. Zaisťuje 
látkovú výmenu. Pomáha vyplavovať škodlivé látky. 
Napomáha správnej funkcii obličiek a iných orgánov. 
Jej priemerná spotreba ja asi 35 g na 1 kg hmotnosti (Javorka, 
2009; Picetti a kol., 2017). 
 

 

101 

4.2.3  Odporúčania pre pitný režim v staršom veku 
Pre starších ľudí by malo byť pitie vody určitým vžitým 

rituálom. Mali by piť často i napriek tomu, že nepociťujú 
smäd. Dostatočný denný príjem sa má pohybovať od jeden 
a pol až po tri litre tekutín, počas horúčav i väčšie množstvo. 
Dýchaním strácame asi 0,3 litrov vody, močom a stolicou 
1,5 litrov a asi 0,5 litrov sa stráca kožou. Dopĺňať tekutiny 
je potrebné v malých dávkach v priebehu celého dňa. 
Odporúča sa ráno nalačno vypiť 0,5 až 1 liter vody podľa 
telesnej hmotnosti. Vo večerných hodinách je možné pitný 
režim mierne obmedziť, ak narušuje nočný spánok (Vaillant 
a Mukamal, 2001; Trojan a kol., 2003; Béder, 2005; 
Ševčíková, 2006; Cohen a kol., 2021).  

Nášmu organizmu by sme mali dodávať denne kvalitnú, 
dostatočne tvrdú pitnú vodu. Základ pitného režimu by mala 
tvoriť čistá nesýtená voda. Oxid uhličitý prekysľuje 
organizmus, vyvoláva tlak na bránicu, spôsobuje ťažkosti 
s trávením, tachykardiu a Roemheldov syndróm (neurčitý 
tlak na hrudníku). Za vhodné sa považujú aj nesladené 
bylinné alebo ovocné čaje, čerstvé ovocné alebo zeleninové 
šťavy. Obsahujú vitamíny, minerály a tiež fytoprodukty. 
Predpokladá sa, že chlór v pitnej vode nemá škodlivé účinky, 
i keď na túto tému je v súčasnosti rozsiahla diskusia. Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO) stanovila limit 5 mg chlóru 
na liter vody, u nás je to najviac 0,3 mg. 

Minerálna voda by mala byť iba doplnkom v pitnom 
režime. Jej denná spotreba by mala byť najviac 0,5 litra. 
Najvhodnejšie minerálne vody na každodenné pitie sú 
s obsahom do 400 mg minerálov na liter (väčšina minerálok 
obsahuje 400 až 1200 mg/l). Pre zdravie sú najvýhodnejšie 
minerálne vody s vysokým obsahom draslíka (K, kálium) 



 

100 

skúseností organizmu alebo iných doposiaľ neznámych 
mechanizmov (Trojan a kol., 2003). 

Odpadové látky sa vylučujú z organizmu močom, 
obličkami. Pri nedostatočnom príjme tekutín sa začína 
„zahusťovať“ krv, narúša sa pomer medzi sodíkom 
a draslíkom. Túto situáciu registrujú osmoreceptory, ktoré 
spôsobia pocitovú túžbu prijať tekutinu a súčasne zasielajú 
impulz do obličiek, aby znížili vylučovanie množstva 
tekutín. Regulačný mechanizmus v našom tele je potrebné 
rešpektovať. Na tento stav neexistuje žiadna liečba, 
je potrebné vedome piť vodu.   

4.2.2  Prah smädu 
Voda tvorí 70 až 75 % hmotnosti človeka (tukové zásoby 

organizmu neberieme do úvahy). Dlhodobo kolíše množstvo 
vody iba o 0,22 % telesnej hmotnosti, u 70 kg muža teda iba 
okolo 150 ml. Ak stratí organizmus vodu v množstve väčšom 
ako je 0,5 % jeho hmotnosti, teda okolo 350 ml (pri celkovej 
hmotnosti tela 70 kg), je dosiahnutý prah a vzniká prvý pocit 
smädu. Znížený prah smädu majú najmä deti a starí ľudia, 
ale i pacienti pri niektorých ochoreniach centrálneho 
nervového systému (stav po náhlych mozgovo-cievnych 
príhodách, pri Alzheimerovej chorobe či po stavoch 
porušeného vedomia a pri rôznych formách demencie). 
Znížený prah smädu do istej miery majú i ženy. Voda 
zabezpečuje v organizme človeka niekoľko funkcií. Zaisťuje 
látkovú výmenu. Pomáha vyplavovať škodlivé látky. 
Napomáha správnej funkcii obličiek a iných orgánov. 
Jej priemerná spotreba ja asi 35 g na 1 kg hmotnosti (Javorka, 
2009; Picetti a kol., 2017). 
 

 

101 

4.2.3  Odporúčania pre pitný režim v staršom veku 
Pre starších ľudí by malo byť pitie vody určitým vžitým 

rituálom. Mali by piť často i napriek tomu, že nepociťujú 
smäd. Dostatočný denný príjem sa má pohybovať od jeden 
a pol až po tri litre tekutín, počas horúčav i väčšie množstvo. 
Dýchaním strácame asi 0,3 litrov vody, močom a stolicou 
1,5 litrov a asi 0,5 litrov sa stráca kožou. Dopĺňať tekutiny 
je potrebné v malých dávkach v priebehu celého dňa. 
Odporúča sa ráno nalačno vypiť 0,5 až 1 liter vody podľa 
telesnej hmotnosti. Vo večerných hodinách je možné pitný 
režim mierne obmedziť, ak narušuje nočný spánok (Vaillant 
a Mukamal, 2001; Trojan a kol., 2003; Béder, 2005; 
Ševčíková, 2006; Cohen a kol., 2021).  

Nášmu organizmu by sme mali dodávať denne kvalitnú, 
dostatočne tvrdú pitnú vodu. Základ pitného režimu by mala 
tvoriť čistá nesýtená voda. Oxid uhličitý prekysľuje 
organizmus, vyvoláva tlak na bránicu, spôsobuje ťažkosti 
s trávením, tachykardiu a Roemheldov syndróm (neurčitý 
tlak na hrudníku). Za vhodné sa považujú aj nesladené 
bylinné alebo ovocné čaje, čerstvé ovocné alebo zeleninové 
šťavy. Obsahujú vitamíny, minerály a tiež fytoprodukty. 
Predpokladá sa, že chlór v pitnej vode nemá škodlivé účinky, 
i keď na túto tému je v súčasnosti rozsiahla diskusia. Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO) stanovila limit 5 mg chlóru 
na liter vody, u nás je to najviac 0,3 mg. 

Minerálna voda by mala byť iba doplnkom v pitnom 
režime. Jej denná spotreba by mala byť najviac 0,5 litra. 
Najvhodnejšie minerálne vody na každodenné pitie sú 
s obsahom do 400 mg minerálov na liter (väčšina minerálok 
obsahuje 400 až 1200 mg/l). Pre zdravie sú najvýhodnejšie 
minerálne vody s vysokým obsahom draslíka (K, kálium) 

 

100 

skúseností organizmu alebo iných doposiaľ neznámych 
mechanizmov (Trojan a kol., 2003). 

Odpadové látky sa vylučujú z organizmu močom, 
obličkami. Pri nedostatočnom príjme tekutín sa začína 
„zahusťovať“ krv, narúša sa pomer medzi sodíkom 
a draslíkom. Túto situáciu registrujú osmoreceptory, ktoré 
spôsobia pocitovú túžbu prijať tekutinu a súčasne zasielajú 
impulz do obličiek, aby znížili vylučovanie množstva 
tekutín. Regulačný mechanizmus v našom tele je potrebné 
rešpektovať. Na tento stav neexistuje žiadna liečba, 
je potrebné vedome piť vodu.   

4.2.2  Prah smädu 
Voda tvorí 70 až 75 % hmotnosti človeka (tukové zásoby 

organizmu neberieme do úvahy). Dlhodobo kolíše množstvo 
vody iba o 0,22 % telesnej hmotnosti, u 70 kg muža teda iba 
okolo 150 ml. Ak stratí organizmus vodu v množstve väčšom 
ako je 0,5 % jeho hmotnosti, teda okolo 350 ml (pri celkovej 
hmotnosti tela 70 kg), je dosiahnutý prah a vzniká prvý pocit 
smädu. Znížený prah smädu majú najmä deti a starí ľudia, 
ale i pacienti pri niektorých ochoreniach centrálneho 
nervového systému (stav po náhlych mozgovo-cievnych 
príhodách, pri Alzheimerovej chorobe či po stavoch 
porušeného vedomia a pri rôznych formách demencie). 
Znížený prah smädu do istej miery majú i ženy. Voda 
zabezpečuje v organizme človeka niekoľko funkcií. Zaisťuje 
látkovú výmenu. Pomáha vyplavovať škodlivé látky. 
Napomáha správnej funkcii obličiek a iných orgánov. 
Jej priemerná spotreba ja asi 35 g na 1 kg hmotnosti (Javorka, 
2009; Picetti a kol., 2017). 
 

 

101 

4.2.3  Odporúčania pre pitný režim v staršom veku 
Pre starších ľudí by malo byť pitie vody určitým vžitým 

rituálom. Mali by piť často i napriek tomu, že nepociťujú 
smäd. Dostatočný denný príjem sa má pohybovať od jeden 
a pol až po tri litre tekutín, počas horúčav i väčšie množstvo. 
Dýchaním strácame asi 0,3 litrov vody, močom a stolicou 
1,5 litrov a asi 0,5 litrov sa stráca kožou. Dopĺňať tekutiny 
je potrebné v malých dávkach v priebehu celého dňa. 
Odporúča sa ráno nalačno vypiť 0,5 až 1 liter vody podľa 
telesnej hmotnosti. Vo večerných hodinách je možné pitný 
režim mierne obmedziť, ak narušuje nočný spánok (Vaillant 
a Mukamal, 2001; Trojan a kol., 2003; Béder, 2005; 
Ševčíková, 2006; Cohen a kol., 2021).  

Nášmu organizmu by sme mali dodávať denne kvalitnú, 
dostatočne tvrdú pitnú vodu. Základ pitného režimu by mala 
tvoriť čistá nesýtená voda. Oxid uhličitý prekysľuje 
organizmus, vyvoláva tlak na bránicu, spôsobuje ťažkosti 
s trávením, tachykardiu a Roemheldov syndróm (neurčitý 
tlak na hrudníku). Za vhodné sa považujú aj nesladené 
bylinné alebo ovocné čaje, čerstvé ovocné alebo zeleninové 
šťavy. Obsahujú vitamíny, minerály a tiež fytoprodukty. 
Predpokladá sa, že chlór v pitnej vode nemá škodlivé účinky, 
i keď na túto tému je v súčasnosti rozsiahla diskusia. Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO) stanovila limit 5 mg chlóru 
na liter vody, u nás je to najviac 0,3 mg. 

Minerálna voda by mala byť iba doplnkom v pitnom 
režime. Jej denná spotreba by mala byť najviac 0,5 litra. 
Najvhodnejšie minerálne vody na každodenné pitie sú 
s obsahom do 400 mg minerálov na liter (väčšina minerálok 
obsahuje 400 až 1200 mg/l). Pre zdravie sú najvýhodnejšie 
minerálne vody s vysokým obsahom draslíka (K, kálium) 

 

100 

skúseností organizmu alebo iných doposiaľ neznámych 
mechanizmov (Trojan a kol., 2003). 

Odpadové látky sa vylučujú z organizmu močom, 
obličkami. Pri nedostatočnom príjme tekutín sa začína 
„zahusťovať“ krv, narúša sa pomer medzi sodíkom 
a draslíkom. Túto situáciu registrujú osmoreceptory, ktoré 
spôsobia pocitovú túžbu prijať tekutinu a súčasne zasielajú 
impulz do obličiek, aby znížili vylučovanie množstva 
tekutín. Regulačný mechanizmus v našom tele je potrebné 
rešpektovať. Na tento stav neexistuje žiadna liečba, 
je potrebné vedome piť vodu.   

4.2.2  Prah smädu 
Voda tvorí 70 až 75 % hmotnosti človeka (tukové zásoby 

organizmu neberieme do úvahy). Dlhodobo kolíše množstvo 
vody iba o 0,22 % telesnej hmotnosti, u 70 kg muža teda iba 
okolo 150 ml. Ak stratí organizmus vodu v množstve väčšom 
ako je 0,5 % jeho hmotnosti, teda okolo 350 ml (pri celkovej 
hmotnosti tela 70 kg), je dosiahnutý prah a vzniká prvý pocit 
smädu. Znížený prah smädu majú najmä deti a starí ľudia, 
ale i pacienti pri niektorých ochoreniach centrálneho 
nervového systému (stav po náhlych mozgovo-cievnych 
príhodách, pri Alzheimerovej chorobe či po stavoch 
porušeného vedomia a pri rôznych formách demencie). 
Znížený prah smädu do istej miery majú i ženy. Voda 
zabezpečuje v organizme človeka niekoľko funkcií. Zaisťuje 
látkovú výmenu. Pomáha vyplavovať škodlivé látky. 
Napomáha správnej funkcii obličiek a iných orgánov. 
Jej priemerná spotreba ja asi 35 g na 1 kg hmotnosti (Javorka, 
2009; Picetti a kol., 2017). 
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4.2.3  Odporúčania pre pitný režim v staršom veku 
Pre starších ľudí by malo byť pitie vody určitým vžitým 

rituálom. Mali by piť často i napriek tomu, že nepociťujú 
smäd. Dostatočný denný príjem sa má pohybovať od jeden 
a pol až po tri litre tekutín, počas horúčav i väčšie množstvo. 
Dýchaním strácame asi 0,3 litrov vody, močom a stolicou 
1,5 litrov a asi 0,5 litrov sa stráca kožou. Dopĺňať tekutiny 
je potrebné v malých dávkach v priebehu celého dňa. 
Odporúča sa ráno nalačno vypiť 0,5 až 1 liter vody podľa 
telesnej hmotnosti. Vo večerných hodinách je možné pitný 
režim mierne obmedziť, ak narušuje nočný spánok (Vaillant 
a Mukamal, 2001; Trojan a kol., 2003; Béder, 2005; 
Ševčíková, 2006; Cohen a kol., 2021).  

Nášmu organizmu by sme mali dodávať denne kvalitnú, 
dostatočne tvrdú pitnú vodu. Základ pitného režimu by mala 
tvoriť čistá nesýtená voda. Oxid uhličitý prekysľuje 
organizmus, vyvoláva tlak na bránicu, spôsobuje ťažkosti 
s trávením, tachykardiu a Roemheldov syndróm (neurčitý 
tlak na hrudníku). Za vhodné sa považujú aj nesladené 
bylinné alebo ovocné čaje, čerstvé ovocné alebo zeleninové 
šťavy. Obsahujú vitamíny, minerály a tiež fytoprodukty. 
Predpokladá sa, že chlór v pitnej vode nemá škodlivé účinky, 
i keď na túto tému je v súčasnosti rozsiahla diskusia. Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO) stanovila limit 5 mg chlóru 
na liter vody, u nás je to najviac 0,3 mg. 

Minerálna voda by mala byť iba doplnkom v pitnom 
režime. Jej denná spotreba by mala byť najviac 0,5 litra. 
Najvhodnejšie minerálne vody na každodenné pitie sú 
s obsahom do 400 mg minerálov na liter (väčšina minerálok 
obsahuje 400 až 1200 mg/l). Pre zdravie sú najvýhodnejšie 
minerálne vody s vysokým obsahom draslíka (K, kálium) 
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a horčíka (Mg, magnézium), ale s nízkym obsahom sodíka 
(Na, nátrium). Nedostatok tekutín podporuje vznik zápchy. 
Znamená zvýšenú záťaž pre kardiovaskulárny systém. 
Zvyšuje riziko prehriatia organizmu najmä v lete. Môže 
spôsobiť dehydratáciu (Ševčíková a kol., 2006). 

4.2.4  Farba a množstvo moču 
Jedným z ukazovateľov dostatočného množstva tekutín 

v organizme človeka je sledovanie množstva a tiež farby 
vlastného moču. Za normálnych okolností je moč číry 
bledožltej farby s typickým miernym zápachom. Pokiaľ je 
moč tmavožltý, pitný režim je nesprávny, tekutiny v tele 
chýbajú. Vylučovanie moču svetložltej farby hovorí 
o správnom, dostatočnom množstve prijatých tekutín v tele. 
Bledá až vodová farba moču môže znamenať veľký príjem 
tekutín, nedostatočnú funkciu obličiek alebo prítomnosť 
diabetes mellitus druhého typu. 

Objem vylúčeného množstva moču je u zdravého človeka 
približne 1,2 litra až 1,5 litra za 24 hodín. Malé množstvo 
moču za určité obdobie môže zodpovedať v prípade 
zdravého človeka nedostatočnému príjmu tekutín, ale 
aj nedostatočnej funkcii obličiek, či veľkej strate vody 
z organizmu pri hnačkách alebo šoku. Veľké množstvo moču 
naopak môže znamenať nadmerný príjem tekutín, 
nedostatočnú koncentračnú schopnosť obličiek, 
či prítomnosť diabetes mellitus druhého typu. Za poruchu 
pri vylučovaní moču sa považujú množstvá pod 0,3 litrov 
za 24 hodín (olygúria alebo anúria) alebo nad 2,5 litrov 
za 24 hodín (polyúria).  
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4.3  Fajčenie tabaku v staršom veku 

Fajčenie tabaku spôsobuje nádorové ochorenie pľúc 
v dôsledku viac než 60 karcinogénnych látok v cigaretovom 
dyme, ktoré priamo poškodzujú DNA a spôsobujú jej 
mutácie. Vážny vplyv tabaku na genóm nádorových buniek 
pľúc je popísaný v mnohých významných zahraničných 
štúdiách (George a kol., 2015; Alexandrov a kol., 2016; 
Jamal-Hanjani a kol., 2017; Yoshida a kol., 2020).  

  Látky obsiahnuté v tabakovom dyme vytvárajú v tele 
voľné radikály, ktoré spôsobujú množstvo oxidačných 
reakcií, ktoré modifikujú DNA, ako aj bielkoviny a lipidy. 
Oxidačné procesy hrajú dôležitú úlohu v patogenéze 
mnohých chorôb, iniciujú a urýchľujú karcinogenézu 
a starnutie tela, negatívne pôsobia na keratinocyty, 
fibroblasty a krvné cievy. Bunkové membrány keratinocytov 
sú poškodené, sú narušené kolagénové a elastínové vlákna, 
pokožka stráca svoju pevnosť a elasticitu. Tabakový dym 
ovplyvňuje znižovanie hladiny vitamínov A, C a E 
s antioxidačným účinkom. Nikotín má vazoaktívny účinok 
na cievy v koži. Hormón vazopresín, ktorý sa uvoľňuje 
po fajčení, spôsobuje spomalenie prietoku krvi, zníženie 
prívodu kyslíka k bunkám a následne spomalenie hojenia 
rán. U chronických fajčiarov zaznamenávame zmeny na koži 
a na slizniciach, žlté sfarbenie nechtov a prstov (Doshi, 2007; 
Bernadič a kol., 2008; Kimáková, 2009b, 2010,  Hrubá 
a kol., 2009; Ševčíková a Jurkovičová, 2010; Argalášová 
a kol., 2011, 2019; Kimáková a kol., 2012; Kachlík a kol., 
2016a,b; Ševčíková a kol., 2018; Yoshida a kol., 2020). 

Ďalšie nové výsledky anglických výskumníkov, ktoré boli 
publikované v januári 2020 vo významnom vedeckom 
časopise Nature preukazujú, že ukončenie fajčenia 
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a horčíka (Mg, magnézium), ale s nízkym obsahom sodíka 
(Na, nátrium). Nedostatok tekutín podporuje vznik zápchy. 
Znamená zvýšenú záťaž pre kardiovaskulárny systém. 
Zvyšuje riziko prehriatia organizmu najmä v lete. Môže 
spôsobiť dehydratáciu (Ševčíková a kol., 2006). 

4.2.4  Farba a množstvo moču 
Jedným z ukazovateľov dostatočného množstva tekutín 

v organizme človeka je sledovanie množstva a tiež farby 
vlastného moču. Za normálnych okolností je moč číry 
bledožltej farby s typickým miernym zápachom. Pokiaľ je 
moč tmavožltý, pitný režim je nesprávny, tekutiny v tele 
chýbajú. Vylučovanie moču svetložltej farby hovorí 
o správnom, dostatočnom množstve prijatých tekutín v tele. 
Bledá až vodová farba moču môže znamenať veľký príjem 
tekutín, nedostatočnú funkciu obličiek alebo prítomnosť 
diabetes mellitus druhého typu. 

Objem vylúčeného množstva moču je u zdravého človeka 
približne 1,2 litra až 1,5 litra za 24 hodín. Malé množstvo 
moču za určité obdobie môže zodpovedať v prípade 
zdravého človeka nedostatočnému príjmu tekutín, ale 
aj nedostatočnej funkcii obličiek, či veľkej strate vody 
z organizmu pri hnačkách alebo šoku. Veľké množstvo moču 
naopak môže znamenať nadmerný príjem tekutín, 
nedostatočnú koncentračnú schopnosť obličiek, 
či prítomnosť diabetes mellitus druhého typu. Za poruchu 
pri vylučovaní moču sa považujú množstvá pod 0,3 litrov 
za 24 hodín (olygúria alebo anúria) alebo nad 2,5 litrov 
za 24 hodín (polyúria).  
 
 

 

103 

4.3  Fajčenie tabaku v staršom veku 

Fajčenie tabaku spôsobuje nádorové ochorenie pľúc 
v dôsledku viac než 60 karcinogénnych látok v cigaretovom 
dyme, ktoré priamo poškodzujú DNA a spôsobujú jej 
mutácie. Vážny vplyv tabaku na genóm nádorových buniek 
pľúc je popísaný v mnohých významných zahraničných 
štúdiách (George a kol., 2015; Alexandrov a kol., 2016; 
Jamal-Hanjani a kol., 2017; Yoshida a kol., 2020).  

  Látky obsiahnuté v tabakovom dyme vytvárajú v tele 
voľné radikály, ktoré spôsobujú množstvo oxidačných 
reakcií, ktoré modifikujú DNA, ako aj bielkoviny a lipidy. 
Oxidačné procesy hrajú dôležitú úlohu v patogenéze 
mnohých chorôb, iniciujú a urýchľujú karcinogenézu 
a starnutie tela, negatívne pôsobia na keratinocyty, 
fibroblasty a krvné cievy. Bunkové membrány keratinocytov 
sú poškodené, sú narušené kolagénové a elastínové vlákna, 
pokožka stráca svoju pevnosť a elasticitu. Tabakový dym 
ovplyvňuje znižovanie hladiny vitamínov A, C a E 
s antioxidačným účinkom. Nikotín má vazoaktívny účinok 
na cievy v koži. Hormón vazopresín, ktorý sa uvoľňuje 
po fajčení, spôsobuje spomalenie prietoku krvi, zníženie 
prívodu kyslíka k bunkám a následne spomalenie hojenia 
rán. U chronických fajčiarov zaznamenávame zmeny na koži 
a na slizniciach, žlté sfarbenie nechtov a prstov (Doshi, 2007; 
Bernadič a kol., 2008; Kimáková, 2009b, 2010,  Hrubá 
a kol., 2009; Ševčíková a Jurkovičová, 2010; Argalášová 
a kol., 2011, 2019; Kimáková a kol., 2012; Kachlík a kol., 
2016a,b; Ševčíková a kol., 2018; Yoshida a kol., 2020). 

Ďalšie nové výsledky anglických výskumníkov, ktoré boli 
publikované v januári 2020 vo významnom vedeckom 
časopise Nature preukazujú, že ukončenie fajčenia 

 

102 

a horčíka (Mg, magnézium), ale s nízkym obsahom sodíka 
(Na, nátrium). Nedostatok tekutín podporuje vznik zápchy. 
Znamená zvýšenú záťaž pre kardiovaskulárny systém. 
Zvyšuje riziko prehriatia organizmu najmä v lete. Môže 
spôsobiť dehydratáciu (Ševčíková a kol., 2006). 

4.2.4  Farba a množstvo moču 
Jedným z ukazovateľov dostatočného množstva tekutín 

v organizme človeka je sledovanie množstva a tiež farby 
vlastného moču. Za normálnych okolností je moč číry 
bledožltej farby s typickým miernym zápachom. Pokiaľ je 
moč tmavožltý, pitný režim je nesprávny, tekutiny v tele 
chýbajú. Vylučovanie moču svetložltej farby hovorí 
o správnom, dostatočnom množstve prijatých tekutín v tele. 
Bledá až vodová farba moču môže znamenať veľký príjem 
tekutín, nedostatočnú funkciu obličiek alebo prítomnosť 
diabetes mellitus druhého typu. 

Objem vylúčeného množstva moču je u zdravého človeka 
približne 1,2 litra až 1,5 litra za 24 hodín. Malé množstvo 
moču za určité obdobie môže zodpovedať v prípade 
zdravého človeka nedostatočnému príjmu tekutín, ale 
aj nedostatočnej funkcii obličiek, či veľkej strate vody 
z organizmu pri hnačkách alebo šoku. Veľké množstvo moču 
naopak môže znamenať nadmerný príjem tekutín, 
nedostatočnú koncentračnú schopnosť obličiek, 
či prítomnosť diabetes mellitus druhého typu. Za poruchu 
pri vylučovaní moču sa považujú množstvá pod 0,3 litrov 
za 24 hodín (olygúria alebo anúria) alebo nad 2,5 litrov 
za 24 hodín (polyúria).  
 
 

 

103 

4.3  Fajčenie tabaku v staršom veku 

Fajčenie tabaku spôsobuje nádorové ochorenie pľúc 
v dôsledku viac než 60 karcinogénnych látok v cigaretovom 
dyme, ktoré priamo poškodzujú DNA a spôsobujú jej 
mutácie. Vážny vplyv tabaku na genóm nádorových buniek 
pľúc je popísaný v mnohých významných zahraničných 
štúdiách (George a kol., 2015; Alexandrov a kol., 2016; 
Jamal-Hanjani a kol., 2017; Yoshida a kol., 2020).  

  Látky obsiahnuté v tabakovom dyme vytvárajú v tele 
voľné radikály, ktoré spôsobujú množstvo oxidačných 
reakcií, ktoré modifikujú DNA, ako aj bielkoviny a lipidy. 
Oxidačné procesy hrajú dôležitú úlohu v patogenéze 
mnohých chorôb, iniciujú a urýchľujú karcinogenézu 
a starnutie tela, negatívne pôsobia na keratinocyty, 
fibroblasty a krvné cievy. Bunkové membrány keratinocytov 
sú poškodené, sú narušené kolagénové a elastínové vlákna, 
pokožka stráca svoju pevnosť a elasticitu. Tabakový dym 
ovplyvňuje znižovanie hladiny vitamínov A, C a E 
s antioxidačným účinkom. Nikotín má vazoaktívny účinok 
na cievy v koži. Hormón vazopresín, ktorý sa uvoľňuje 
po fajčení, spôsobuje spomalenie prietoku krvi, zníženie 
prívodu kyslíka k bunkám a následne spomalenie hojenia 
rán. U chronických fajčiarov zaznamenávame zmeny na koži 
a na slizniciach, žlté sfarbenie nechtov a prstov (Doshi, 2007; 
Bernadič a kol., 2008; Kimáková, 2009b, 2010,  Hrubá 
a kol., 2009; Ševčíková a Jurkovičová, 2010; Argalášová 
a kol., 2011, 2019; Kimáková a kol., 2012; Kachlík a kol., 
2016a,b; Ševčíková a kol., 2018; Yoshida a kol., 2020). 

Ďalšie nové výsledky anglických výskumníkov, ktoré boli 
publikované v januári 2020 vo významnom vedeckom 
časopise Nature preukazujú, že ukončenie fajčenia 

 

102 

a horčíka (Mg, magnézium), ale s nízkym obsahom sodíka 
(Na, nátrium). Nedostatok tekutín podporuje vznik zápchy. 
Znamená zvýšenú záťaž pre kardiovaskulárny systém. 
Zvyšuje riziko prehriatia organizmu najmä v lete. Môže 
spôsobiť dehydratáciu (Ševčíková a kol., 2006). 

4.2.4  Farba a množstvo moču 
Jedným z ukazovateľov dostatočného množstva tekutín 

v organizme človeka je sledovanie množstva a tiež farby 
vlastného moču. Za normálnych okolností je moč číry 
bledožltej farby s typickým miernym zápachom. Pokiaľ je 
moč tmavožltý, pitný režim je nesprávny, tekutiny v tele 
chýbajú. Vylučovanie moču svetložltej farby hovorí 
o správnom, dostatočnom množstve prijatých tekutín v tele. 
Bledá až vodová farba moču môže znamenať veľký príjem 
tekutín, nedostatočnú funkciu obličiek alebo prítomnosť 
diabetes mellitus druhého typu. 

Objem vylúčeného množstva moču je u zdravého človeka 
približne 1,2 litra až 1,5 litra za 24 hodín. Malé množstvo 
moču za určité obdobie môže zodpovedať v prípade 
zdravého človeka nedostatočnému príjmu tekutín, ale 
aj nedostatočnej funkcii obličiek, či veľkej strate vody 
z organizmu pri hnačkách alebo šoku. Veľké množstvo moču 
naopak môže znamenať nadmerný príjem tekutín, 
nedostatočnú koncentračnú schopnosť obličiek, 
či prítomnosť diabetes mellitus druhého typu. Za poruchu 
pri vylučovaní moču sa považujú množstvá pod 0,3 litrov 
za 24 hodín (olygúria alebo anúria) alebo nad 2,5 litrov 
za 24 hodín (polyúria).  
 
 

 

103 

4.3  Fajčenie tabaku v staršom veku 

Fajčenie tabaku spôsobuje nádorové ochorenie pľúc 
v dôsledku viac než 60 karcinogénnych látok v cigaretovom 
dyme, ktoré priamo poškodzujú DNA a spôsobujú jej 
mutácie. Vážny vplyv tabaku na genóm nádorových buniek 
pľúc je popísaný v mnohých významných zahraničných 
štúdiách (George a kol., 2015; Alexandrov a kol., 2016; 
Jamal-Hanjani a kol., 2017; Yoshida a kol., 2020).  

  Látky obsiahnuté v tabakovom dyme vytvárajú v tele 
voľné radikály, ktoré spôsobujú množstvo oxidačných 
reakcií, ktoré modifikujú DNA, ako aj bielkoviny a lipidy. 
Oxidačné procesy hrajú dôležitú úlohu v patogenéze 
mnohých chorôb, iniciujú a urýchľujú karcinogenézu 
a starnutie tela, negatívne pôsobia na keratinocyty, 
fibroblasty a krvné cievy. Bunkové membrány keratinocytov 
sú poškodené, sú narušené kolagénové a elastínové vlákna, 
pokožka stráca svoju pevnosť a elasticitu. Tabakový dym 
ovplyvňuje znižovanie hladiny vitamínov A, C a E 
s antioxidačným účinkom. Nikotín má vazoaktívny účinok 
na cievy v koži. Hormón vazopresín, ktorý sa uvoľňuje 
po fajčení, spôsobuje spomalenie prietoku krvi, zníženie 
prívodu kyslíka k bunkám a následne spomalenie hojenia 
rán. U chronických fajčiarov zaznamenávame zmeny na koži 
a na slizniciach, žlté sfarbenie nechtov a prstov (Doshi, 2007; 
Bernadič a kol., 2008; Kimáková, 2009b, 2010,  Hrubá 
a kol., 2009; Ševčíková a Jurkovičová, 2010; Argalášová 
a kol., 2011, 2019; Kimáková a kol., 2012; Kachlík a kol., 
2016a,b; Ševčíková a kol., 2018; Yoshida a kol., 2020). 

Ďalšie nové výsledky anglických výskumníkov, ktoré boli 
publikované v januári 2020 vo významnom vedeckom 
časopise Nature preukazujú, že ukončenie fajčenia 

 

102 

a horčíka (Mg, magnézium), ale s nízkym obsahom sodíka 
(Na, nátrium). Nedostatok tekutín podporuje vznik zápchy. 
Znamená zvýšenú záťaž pre kardiovaskulárny systém. 
Zvyšuje riziko prehriatia organizmu najmä v lete. Môže 
spôsobiť dehydratáciu (Ševčíková a kol., 2006). 

4.2.4  Farba a množstvo moču 
Jedným z ukazovateľov dostatočného množstva tekutín 

v organizme človeka je sledovanie množstva a tiež farby 
vlastného moču. Za normálnych okolností je moč číry 
bledožltej farby s typickým miernym zápachom. Pokiaľ je 
moč tmavožltý, pitný režim je nesprávny, tekutiny v tele 
chýbajú. Vylučovanie moču svetložltej farby hovorí 
o správnom, dostatočnom množstve prijatých tekutín v tele. 
Bledá až vodová farba moču môže znamenať veľký príjem 
tekutín, nedostatočnú funkciu obličiek alebo prítomnosť 
diabetes mellitus druhého typu. 

Objem vylúčeného množstva moču je u zdravého človeka 
približne 1,2 litra až 1,5 litra za 24 hodín. Malé množstvo 
moču za určité obdobie môže zodpovedať v prípade 
zdravého človeka nedostatočnému príjmu tekutín, ale 
aj nedostatočnej funkcii obličiek, či veľkej strate vody 
z organizmu pri hnačkách alebo šoku. Veľké množstvo moču 
naopak môže znamenať nadmerný príjem tekutín, 
nedostatočnú koncentračnú schopnosť obličiek, 
či prítomnosť diabetes mellitus druhého typu. Za poruchu 
pri vylučovaní moču sa považujú množstvá pod 0,3 litrov 
za 24 hodín (olygúria alebo anúria) alebo nad 2,5 litrov 
za 24 hodín (polyúria).  
 
 

 

103 

4.3  Fajčenie tabaku v staršom veku 

Fajčenie tabaku spôsobuje nádorové ochorenie pľúc 
v dôsledku viac než 60 karcinogénnych látok v cigaretovom 
dyme, ktoré priamo poškodzujú DNA a spôsobujú jej 
mutácie. Vážny vplyv tabaku na genóm nádorových buniek 
pľúc je popísaný v mnohých významných zahraničných 
štúdiách (George a kol., 2015; Alexandrov a kol., 2016; 
Jamal-Hanjani a kol., 2017; Yoshida a kol., 2020).  

  Látky obsiahnuté v tabakovom dyme vytvárajú v tele 
voľné radikály, ktoré spôsobujú množstvo oxidačných 
reakcií, ktoré modifikujú DNA, ako aj bielkoviny a lipidy. 
Oxidačné procesy hrajú dôležitú úlohu v patogenéze 
mnohých chorôb, iniciujú a urýchľujú karcinogenézu 
a starnutie tela, negatívne pôsobia na keratinocyty, 
fibroblasty a krvné cievy. Bunkové membrány keratinocytov 
sú poškodené, sú narušené kolagénové a elastínové vlákna, 
pokožka stráca svoju pevnosť a elasticitu. Tabakový dym 
ovplyvňuje znižovanie hladiny vitamínov A, C a E 
s antioxidačným účinkom. Nikotín má vazoaktívny účinok 
na cievy v koži. Hormón vazopresín, ktorý sa uvoľňuje 
po fajčení, spôsobuje spomalenie prietoku krvi, zníženie 
prívodu kyslíka k bunkám a následne spomalenie hojenia 
rán. U chronických fajčiarov zaznamenávame zmeny na koži 
a na slizniciach, žlté sfarbenie nechtov a prstov (Doshi, 2007; 
Bernadič a kol., 2008; Kimáková, 2009b, 2010,  Hrubá 
a kol., 2009; Ševčíková a Jurkovičová, 2010; Argalášová 
a kol., 2011, 2019; Kimáková a kol., 2012; Kachlík a kol., 
2016a,b; Ševčíková a kol., 2018; Yoshida a kol., 2020). 

Ďalšie nové výsledky anglických výskumníkov, ktoré boli 
publikované v januári 2020 vo významnom vedeckom 
časopise Nature preukazujú, že ukončenie fajčenia 



 

104 

v ľubovoľnom veku nielen spomaľuje akumuláciu mutácií 
buniek, ale tiež môže dôjsť k obnove buniek, ktoré boli 
poškodené v dôsledku nevhodného životného štýlu 
v minulosti (Yoshida a kol., 2020). 

Anglickí vedci skúmali genómy 632 bronchiálnych 
epitelových buniek u 16 respondentov – troch detí, štyroch 
dospelých nefajčiarov, šiestich bývalých fajčiarov a troch 
súčasných fajčiarov, u niektorých s prítomným karcinómom. 
Zistili, že expozícia tabakovým dymom zvyšuje počet 
mutácií bronchiálnych buniek v priemere niekoľko tisíc krát 
pre každú bunku a táto zvýšená mutačná záťaž generuje 
väčšie množstvo riadiacich mutácií, tzv. mutácií kľúčových 
génov. Zaujímavým je výsledok, že v skupine fajčiarov sa 
bunky biopsie bronchiálneho epitelu jednotlivcov líšili 
v počte od tisíc do desaťtisíc mutácií pre každú bunku.  

Ďalším významným poznatkom je skutočnosť, že 
po ukončení fajčenia sa poškodené bronchiálne epitelové 
bunky môžu nahradiť mitoticky inaktivovanými bunkami, 
ktoré neboli ovplyvnené mutagenézou. To znamená, že veľká 
časť buniek u ľudí, ktorí skončili s fajčením, sa dokáže 
po istom čase obnoviť do podoby, ako to bolo u nefajčiarov 
(Yoshida a kol., 2020). 

Napriek týmto pozitívnym informáciám z intenzívneho 
a aktuálneho výskumu ostáva v platnosti najdôležitejšie 
odporúčanie, a to fajčiť prestať úplne. Viaceré štúdie totiž 
poukazujú na to, že zdravotné výhody ukončenia fajčenia 
začínajú okamžite. Ukončenie fajčenia v ľubovoľnom veku 
nielen spomaľuje akumuláciu ďalších poškodení, ale tiež 
môže obnoviť bunky, ktoré boli poškodené v dôsledku 
nevhodného životného štýlu v minulosti. 
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4.4  Alkohol v staršom veku 

Výskumné štúdie poukazujú na skutočnosť, že starší ľudia 
môžu byť citlivejší na negatívne zdravotné účinky alkoholu 
v porovnaní s mladšími dospelými. Inými slovami, rovnaké 
množstvo skonzumovaného alkoholu u starších ľudí môže 
mať škodlivejšie účinky v porovnaní s mladšími. Jedným 
z dôvodov tejto zvýšenej citlivosti môže byť vyššia 
koncentrácia alkoholu v krvi u starších po konzumácii 
rovnakého množstva alkoholu v porovnaní s mladšími. 
Starnutie je tiež spojené so zníženou schopnosťou organizmu 
adaptovať sa na prítomnosť alkoholu. Starší ľudia môžu mať 
problémy s koordináciou už pri malých dávkach. Výskumy 
v oblasti mozgu poukazujú na to, že starnutie môže viesť 
k vyššej citlivosti na vplyvy alkoholu. Bolo preukázané, že 
starší ľudia s chronickou konzumáciou alkoholu sú vystavení 
významnejšej strate mozgových tkanív v porovnaní 
s mladšími, často napriek podobným charakteristikám 
konzumácie alkoholu. Demografické zmeny smerom 
k zvyšovaniu podielu starších ľudí sú ďalším dôvodom, pre 
ktorý je potrebné klásť dôraz na prevenciu chronického 
užívania alkoholu vo vysokých dávkach aj v staršom veku 
(Anderson a kol., 2012; Kelly a kol., 2018). 

Vzťah medzi konzumáciou alkoholu a rizikom 
nádorových ochorení je známy už od začiatku 20. storočia. 
V roku 1910 zistili vo Francúzsku, že ôsmi z desiatich 
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na skutočnosť, že ľudia, ktorí boli určitým spôsobom 
zapojení do výroby a distribúcie alkoholu mali väčšie riziko 
nádorových ochorení v porovnaní s ľuďmi, ktorí boli 
k alkoholu zdržanliví z náboženských dôvodov. Aj ďalšie 
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v ľubovoľnom veku nielen spomaľuje akumuláciu mutácií 
buniek, ale tiež môže dôjsť k obnove buniek, ktoré boli 
poškodené v dôsledku nevhodného životného štýlu 
v minulosti (Yoshida a kol., 2020). 

Anglickí vedci skúmali genómy 632 bronchiálnych 
epitelových buniek u 16 respondentov – troch detí, štyroch 
dospelých nefajčiarov, šiestich bývalých fajčiarov a troch 
súčasných fajčiarov, u niektorých s prítomným karcinómom. 
Zistili, že expozícia tabakovým dymom zvyšuje počet 
mutácií bronchiálnych buniek v priemere niekoľko tisíc krát 
pre každú bunku a táto zvýšená mutačná záťaž generuje 
väčšie množstvo riadiacich mutácií, tzv. mutácií kľúčových 
génov. Zaujímavým je výsledok, že v skupine fajčiarov sa 
bunky biopsie bronchiálneho epitelu jednotlivcov líšili 
v počte od tisíc do desaťtisíc mutácií pre každú bunku.  

Ďalším významným poznatkom je skutočnosť, že 
po ukončení fajčenia sa poškodené bronchiálne epitelové 
bunky môžu nahradiť mitoticky inaktivovanými bunkami, 
ktoré neboli ovplyvnené mutagenézou. To znamená, že veľká 
časť buniek u ľudí, ktorí skončili s fajčením, sa dokáže 
po istom čase obnoviť do podoby, ako to bolo u nefajčiarov 
(Yoshida a kol., 2020). 

Napriek týmto pozitívnym informáciám z intenzívneho 
a aktuálneho výskumu ostáva v platnosti najdôležitejšie 
odporúčanie, a to fajčiť prestať úplne. Viaceré štúdie totiž 
poukazujú na to, že zdravotné výhody ukončenia fajčenia 
začínajú okamžite. Ukončenie fajčenia v ľubovoľnom veku 
nielen spomaľuje akumuláciu ďalších poškodení, ale tiež 
môže obnoviť bunky, ktoré boli poškodené v dôsledku 
nevhodného životného štýlu v minulosti. 
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môžu byť citlivejší na negatívne zdravotné účinky alkoholu 
v porovnaní s mladšími dospelými. Inými slovami, rovnaké 
množstvo skonzumovaného alkoholu u starších ľudí môže 
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s mladšími, často napriek podobným charakteristikám 
konzumácie alkoholu. Demografické zmeny smerom 
k zvyšovaniu podielu starších ľudí sú ďalším dôvodom, pre 
ktorý je potrebné klásť dôraz na prevenciu chronického 
užívania alkoholu vo vysokých dávkach aj v staršom veku 
(Anderson a kol., 2012; Kelly a kol., 2018). 

Vzťah medzi konzumáciou alkoholu a rizikom 
nádorových ochorení je známy už od začiatku 20. storočia. 
V roku 1910 zistili vo Francúzsku, že ôsmi z desiatich 
pacientov s nádorovým ochorením pažeráka alebo žalúdka 
nadmerne užívali alkohol. Ďalšie štúdie poukázali 
na skutočnosť, že ľudia, ktorí boli určitým spôsobom 
zapojení do výroby a distribúcie alkoholu mali väčšie riziko 
nádorových ochorení v porovnaní s ľuďmi, ktorí boli 
k alkoholu zdržanliví z náboženských dôvodov. Aj ďalšie 
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v ľubovoľnom veku nielen spomaľuje akumuláciu mutácií 
buniek, ale tiež môže dôjsť k obnove buniek, ktoré boli 
poškodené v dôsledku nevhodného životného štýlu 
v minulosti (Yoshida a kol., 2020). 

Anglickí vedci skúmali genómy 632 bronchiálnych 
epitelových buniek u 16 respondentov – troch detí, štyroch 
dospelých nefajčiarov, šiestich bývalých fajčiarov a troch 
súčasných fajčiarov, u niektorých s prítomným karcinómom. 
Zistili, že expozícia tabakovým dymom zvyšuje počet 
mutácií bronchiálnych buniek v priemere niekoľko tisíc krát 
pre každú bunku a táto zvýšená mutačná záťaž generuje 
väčšie množstvo riadiacich mutácií, tzv. mutácií kľúčových 
génov. Zaujímavým je výsledok, že v skupine fajčiarov sa 
bunky biopsie bronchiálneho epitelu jednotlivcov líšili 
v počte od tisíc do desaťtisíc mutácií pre každú bunku.  

Ďalším významným poznatkom je skutočnosť, že 
po ukončení fajčenia sa poškodené bronchiálne epitelové 
bunky môžu nahradiť mitoticky inaktivovanými bunkami, 
ktoré neboli ovplyvnené mutagenézou. To znamená, že veľká 
časť buniek u ľudí, ktorí skončili s fajčením, sa dokáže 
po istom čase obnoviť do podoby, ako to bolo u nefajčiarov 
(Yoshida a kol., 2020). 

Napriek týmto pozitívnym informáciám z intenzívneho 
a aktuálneho výskumu ostáva v platnosti najdôležitejšie 
odporúčanie, a to fajčiť prestať úplne. Viaceré štúdie totiž 
poukazujú na to, že zdravotné výhody ukončenia fajčenia 
začínajú okamžite. Ukončenie fajčenia v ľubovoľnom veku 
nielen spomaľuje akumuláciu ďalších poškodení, ale tiež 
môže obnoviť bunky, ktoré boli poškodené v dôsledku 
nevhodného životného štýlu v minulosti. 
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4.4  Alkohol v staršom veku 

Výskumné štúdie poukazujú na skutočnosť, že starší ľudia 
môžu byť citlivejší na negatívne zdravotné účinky alkoholu 
v porovnaní s mladšími dospelými. Inými slovami, rovnaké 
množstvo skonzumovaného alkoholu u starších ľudí môže 
mať škodlivejšie účinky v porovnaní s mladšími. Jedným 
z dôvodov tejto zvýšenej citlivosti môže byť vyššia 
koncentrácia alkoholu v krvi u starších po konzumácii 
rovnakého množstva alkoholu v porovnaní s mladšími. 
Starnutie je tiež spojené so zníženou schopnosťou organizmu 
adaptovať sa na prítomnosť alkoholu. Starší ľudia môžu mať 
problémy s koordináciou už pri malých dávkach. Výskumy 
v oblasti mozgu poukazujú na to, že starnutie môže viesť 
k vyššej citlivosti na vplyvy alkoholu. Bolo preukázané, že 
starší ľudia s chronickou konzumáciou alkoholu sú vystavení 
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analytické štúdie skúmali biologické a epidemiologické 
aspekty vzťahu medzi konzumáciou alkoholu a rizikom 
nádorových ochorení (obrázok 17). Alkoholické nápoje boli
označené ako karcinogénne pre ľudí v rámci prvej skupiny, 
ktorú definuje Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny 
IARC.

Obrázok 17. Typy nádorových ochorení spôsobených 
konzumáciou alkoholických nápojov 
(vlastný obrázok podľa Rehm a Shield, 2014)

So zvyšujúcim sa množstvom konzumovaného alkoholu 
rastie riziko rozvoja nádorových ochorení. To znamená, 
že akékoľvek zníženie spotreby alkoholu bude pre zdravie 
prospešné z dôvodu zníženia rizika nádorových ochorení. 
Výhody ukončenia nadmernej konzumácie alkoholu tak 
prevládajú v každom veku. Ak človek prestane konzumovať 
alkohol, riziko rozvoja nádorových ochorení začne klesať, 
pričom rovnakú úroveň rizika nádorových ochorení ako 

• nádorové ochorenia ústnej dutiny,
• nádorové ochorenia hltana,
• nádorové ochorenia hrtana,
• nádorové ochorenia pažeráka,
• nádorové ochorenia pečene,
• nádorové ochorenia hrubého čreva,
• nádorové ochorenia prsníka u žien.

Konzumácia alkoholu 
a najčastejšie nádorové ochorenia:
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u abstinentov dosiahne človek s nadmernou konzumáciou 
alkoholu približne po 15 až 20 rokoch v závislosti ďalších 
skutočností (Rehm, 2007; Clay a Parker, 2020). 

Alkohol môže mať dvojaký vplyv na kardiovaskulárne 
ochorenia. V nízkych dávkach (napríklad do 10 gramov  
každý druhý deň pri jedle) môže mať alkohol ochranný 
charakter v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami, pri 
vysokých dávkach je tento vplyv kardiotoxický. Je potrebné 
poznamenať, že ochranný charakter alkoholu pri 
kardiovaskulárnych ochoreniach môže mať súvis tiež 
s genetickými faktormi, charakteristikami pitia a niektorými 
ďalšími faktormi. U osôb starších ako 50 rokov boli 
preukázané aj možné súvislosti medzi rôznou formou 
konzumácie alkoholu a obsahom minerálov v kostiach, 
či zvýšeným rizikom pádov a následnými zraneniami 
z dôvodu pádov. Všeobecne sa odporúča radšej 
nekonzumovať alkohol vôbec, ako ho užívať v nadmernom 
množstve (Anderson a kol., 2012; Kelly a kol., 2018).  

Významným rizikovým faktorom pre nástup 
a udržiavanie nadmerného užívania alkoholu je napríklad 
stres. Chronické užívanie alkoholu vedie k neuroadaptáciám 
v nervových dráhach, k poruchám činnosti hypotalamo- 
hypofýzových osí a následnej dysregulácii v tvorbe kortizolu 
a deficitu v regulácii emócií. Tieto neuroadaptácie zase vedú 
k zvýšenej túžbe po alkohole v reakcii na stres. Rizikovými 
faktormi pre nástup a udržanie nadmerného užívania 
alkoholu môže byť aj sociálna izolácia v čase pandémií, 
sklon alebo tendencia konať bez predchádzajúceho zváženia 
rizík a možných nepriaznivých následkov, ktoré sú spojené 
aj so závislosťou a recidívami (Clay a Parker, 2018; 2020). 
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u abstinentov dosiahne človek s nadmernou konzumáciou 
alkoholu približne po 15 až 20 rokoch v závislosti ďalších 
skutočností (Rehm, 2007; Clay a Parker, 2020). 

Alkohol môže mať dvojaký vplyv na kardiovaskulárne 
ochorenia. V nízkych dávkach (napríklad do 10 gramov  
každý druhý deň pri jedle) môže mať alkohol ochranný 
charakter v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami, pri 
vysokých dávkach je tento vplyv kardiotoxický. Je potrebné 
poznamenať, že ochranný charakter alkoholu pri 
kardiovaskulárnych ochoreniach môže mať súvis tiež 
s genetickými faktormi, charakteristikami pitia a niektorými 
ďalšími faktormi. U osôb starších ako 50 rokov boli 
preukázané aj možné súvislosti medzi rôznou formou 
konzumácie alkoholu a obsahom minerálov v kostiach, 
či zvýšeným rizikom pádov a následnými zraneniami 
z dôvodu pádov. Všeobecne sa odporúča radšej 
nekonzumovať alkohol vôbec, ako ho užívať v nadmernom 
množstve (Anderson a kol., 2012; Kelly a kol., 2018).  

Významným rizikovým faktorom pre nástup 
a udržiavanie nadmerného užívania alkoholu je napríklad 
stres. Chronické užívanie alkoholu vedie k neuroadaptáciám 
v nervových dráhach, k poruchám činnosti hypotalamo- 
hypofýzových osí a následnej dysregulácii v tvorbe kortizolu 
a deficitu v regulácii emócií. Tieto neuroadaptácie zase vedú 
k zvýšenej túžbe po alkohole v reakcii na stres. Rizikovými 
faktormi pre nástup a udržanie nadmerného užívania 
alkoholu môže byť aj sociálna izolácia v čase pandémií, 
sklon alebo tendencia konať bez predchádzajúceho zváženia 
rizík a možných nepriaznivých následkov, ktoré sú spojené 
aj so závislosťou a recidívami (Clay a Parker, 2018; 2020). 
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4.5  Spánok v staršom veku 

Spánok je prirodzený funkčný stav organizmu, ktorý 
je súčasťou intenzívneho výskumu už od staroveku, aj keď 
predmetom záujmu ľudí bol už aj v skorších obdobiach. 
Za významný sa považuje rok 1937, v ktorom sa použil 
elektroencefalograf prvýkrát už aj na pozorovanie elektrickej 
aktivity v mozgu počas spánku, počas jeho pokojového typu.  
V roku 1953 bol objavený typ aktívneho spánku. V roku 
1957 boli popísané dva základné typy normálneho spánku: 

 pokojový spánok (skratka nREM, non rapid eye 
movement), nazývaný aj ortodoxný, synchronizovaný 
spánok, či spánok bez rýchlych očných pohybov, 
ktorý pozostáva zo štyroch fáz podľa hĺbky spánku 
(záverečné dve fázy sa nazývajú aj delta spánok alebo 
spánok s pomalými vlnami); 

 aktívny spánok (skratka REM, rapid eye movement), 
nazývaný aj paradoxný spánok alebo spánok 
s rýchlymi očnými pohybmi (tabuľka 16). 

Spánok zvyčajne začína typom pokojového spánku, ktorý 
prechádza do aktívneho spánku. V priebehu spánku sa dva 
uvedené typy spánku cyklicky striedajú v 90 minútových 
intervaloch, pričom nepravidelný cyklus alebo absencia 
niektorých fáz spánku môže byť spojená s poruchami 
spánku. Napríklad jedinci s narkolepsiou, chorobnou 
spavosťou, začínajú spánok priamo aktívnym typom spánku 
s vynechaním pokojového typu. Naš spánok regulujú  
24 hodinový cirkadiánny rytmus suprachiazmatických jadier 
a signál spánkového tlaku vyvolaný adenozínom (Dijk a kol., 
2000; Altevogt a Colten, 2006; Rašiová a Kmecová, 2010; 
Irish a kol., 2019; Hale a kol., 2020). 
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Tabuľka 16.  Fyziologické zmeny počas dvoch typov spánku 
(upravené podľa Altevogt a Colten, 2006) 

Fyziologický 
proces 

Pokojový nREM 
typ spánku 

Aktívny REM 
typ spánku 

 
Mozgová 
aktivita 

 
pokles 

 
rast (motorická  
a senzorická oblasť) 

 
Frekvencia 
srdca 

 
 
pokles 

 
 
rast a zmeny 

 
Krvný tlak 

 
pokles 

 
rast a zmeny 

 
Sympatiková 
nervová aktivita 

 
 
pokles 

 
 
významný rast 

 
Svalový tonus 

 
podobne ako  
pred spánkom 

 
absencia 

 
Dýchanie 

 
pokles 

 
rast a zmeny, krátke 
zastavenia 

 
Problematický spánok má nepriaznivé účinky na všetkých 

jednotlivcov bez ohľadu na ich vek. U starších ľudí však 
zvyčajne pozorujeme vyšší podiel porúch spánku, ktoré 
môžu mať negatívny dopad na ich kvalitu života, náladu 
a bystrosť. Starší ľudia spia o približne 40 % menej ako deti 
vo veku do piatich rokov. Hoci schopnosť usnúť sa stáva 
v staršom veku zložitejšou, potreba spánku s vekom nemusí 
klesať. Problémy s usnutím a udržaním spánku sa uvádzajú 
u 40 % starších ľudí. Vo všeobecnosti sú tieto problémy 
spojené najmä s depresiami, respiračnými príznakmi, 
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spojené najmä s depresiami, respiračnými príznakmi, 
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telesným postihnutím a ďalšími príčinami. Viac ako 80 % 
ľudí v staršom veku, ktorí trpia poruchami spánku, popisujú 
aspoň jednu závažnú duševnú alebo fyzickú poruchu, najmä 
depresiu, kardiovaskulárne ochorenia, bolesť alebo problémy 
s pamäťou. Klesajúcu účinnosť a kvalitu spánku môžeme 
pozorovať aj u zdravých ľudí v staršom veku (Altevogt 
a Colten, 2006, Hale a kol., 2020). 
 
Tabuľka 17.  Fyziologické zmeny v spánku počas starnutia 
zistené pri porovnaní osôb vo veku do 40 rokov a nad 40 rokov  
(upravené podľa Vaz Fragoso a Gill, 2007; Rašiová a Kmecová, 
2010; Hegyi a Krajčík, 2010) 

 
Ukazovateľ 

Zmena počas 
starnutia 

 
Dĺžka fázy 1 a fázy 2 v pokojovom 
type spánku 

 
rast 

 
Dĺžka fázy 3 a fázy 4 v pokojovom 
type spánku (delta spánok)  

 
 
pokles 

 
Dĺžka aktívneho typu spánku 

 
pokles 

 
Čas potrebný pre zaspanie 

 
bez zmeny 

 
Celková dĺžka spánku 

 
pokles 

 
Zmeny v režime spánku (tabuľka 17) ovplyvňujú ženy 

a mužov s pribúdajúcim vekom odlišne. Progresívny pokles 
spánku s pomalými vlnami (delta spánok, resp. tretia a štvrtá 
fáza pokojového spánku) je jednou z najvýznamnejších 
zmien starnutia, pričom sa predpokladá, že výraznejšie 
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ovplyvňuje mužov. Ukazuje sa, že staršie ženy majú lepšie 
zachovaný  spánok s pomalými vlnami ako starší muži. Ženy 
vo veku 70 rokov a viac trávia okolo 15 až 20 % z celkového 
času spánku práve spánkom s pomalými vlnami, pričom 
muži v rovnakom veku trávia v týchto fázach spánku 
iba 5 % z celkového času spánku. Súčasne ženy aj muži majú 
predĺženú prvú fázu pokojového spánku a skrátený aktívny 
spánok (Altevogt a Colten, 2006; Rašiová a Kmecová, 2010; 
Hegyi a Krajčík, 2010; Jaiswal a kol., 2019; Boleková 
a kol., 2020). 

Starší ľudia tiež zaznamenávajú pokles hladín melatonínu, 
ktorý môže byť dôsledkom postupného zhoršovania jadier 
hypotalamu, ktoré poháňajú cirkadiánne rytmy. Neschopnosť 
udržiavať dlhý spánok a periódy bdelosti sa môžu odraziť 
aj v neustále sa znižujúcej homeostáze spánku. Ďalšími 
významnými faktormi sú neustály nárast doby potrebnej 
k usnutiu, nočné prebudenia a nekonzistencia vonkajších 
podnetov, akými sú napríklad vystavenie sa svetlu, 
nepravidelné časy stravovania, viacnásobné močenie počas 
noci, či znížená pohyblivosť vedúca k zníženiu záťaže (Dijk 
a kol., 2000; Ancoli-Israel, 2005; Altevogt a Colten, 2006). 

Nedostatkom spánku sa zvyčajne označuje dĺžka 
spánku, ktorá je kratšia ako priemerná bazálna potreba 
siedmich alebo ôsmich hodín za noc. Hlavným príznakmi 
nedostatku spánku sú nadmerná denná ospalosť, depresívna 
nálada, znížená pamäť alebo znížená sústredenosť. 

Chronický nedostatok spánku, aj keď formálne nie je 
syndrómom ani poruchou, má vážne následky na zdraví, 
výkone alebo bezpečnosti (obrázok 18). Spočiatku sa 
predpokladalo, že nedostatok spánku nemá žiadne zdravotné 
účinky okrem ospalosti počas dňa. Štúdie však poukazujú 
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telesným postihnutím a ďalšími príčinami. Viac ako 80 % 
ľudí v staršom veku, ktorí trpia poruchami spánku, popisujú 
aspoň jednu závažnú duševnú alebo fyzickú poruchu, najmä 
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noci, či znížená pohyblivosť vedúca k zníženiu záťaže (Dijk 
a kol., 2000; Ancoli-Israel, 2005; Altevogt a Colten, 2006). 

Nedostatkom spánku sa zvyčajne označuje dĺžka 
spánku, ktorá je kratšia ako priemerná bazálna potreba 
siedmich alebo ôsmich hodín za noc. Hlavným príznakmi 
nedostatku spánku sú nadmerná denná ospalosť, depresívna 
nálada, znížená pamäť alebo znížená sústredenosť. 

Chronický nedostatok spánku, aj keď formálne nie je 
syndrómom ani poruchou, má vážne následky na zdraví, 
výkone alebo bezpečnosti (obrázok 18). Spočiatku sa 
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telesným postihnutím a ďalšími príčinami. Viac ako 80 % 
ľudí v staršom veku, ktorí trpia poruchami spánku, popisujú 
aspoň jednu závažnú duševnú alebo fyzickú poruchu, najmä 
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bez zmeny 

 
Celková dĺžka spánku 

 
pokles 
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a mužov s pribúdajúcim vekom odlišne. Progresívny pokles 
spánku s pomalými vlnami (delta spánok, resp. tretia a štvrtá 
fáza pokojového spánku) je jednou z najvýznamnejších 
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ovplyvňuje mužov. Ukazuje sa, že staršie ženy majú lepšie 
zachovaný  spánok s pomalými vlnami ako starší muži. Ženy 
vo veku 70 rokov a viac trávia okolo 15 až 20 % z celkového 
času spánku práve spánkom s pomalými vlnami, pričom 
muži v rovnakom veku trávia v týchto fázach spánku 
iba 5 % z celkového času spánku. Súčasne ženy aj muži majú 
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udržiavať dlhý spánok a periódy bdelosti sa môžu odraziť 
aj v neustále sa znižujúcej homeostáze spánku. Ďalšími 
významnými faktormi sú neustály nárast doby potrebnej 
k usnutiu, nočné prebudenia a nekonzistencia vonkajších 
podnetov, akými sú napríklad vystavenie sa svetlu, 
nepravidelné časy stravovania, viacnásobné močenie počas 
noci, či znížená pohyblivosť vedúca k zníženiu záťaže (Dijk 
a kol., 2000; Ancoli-Israel, 2005; Altevogt a Colten, 2006). 

Nedostatkom spánku sa zvyčajne označuje dĺžka 
spánku, ktorá je kratšia ako priemerná bazálna potreba 
siedmich alebo ôsmich hodín za noc. Hlavným príznakmi 
nedostatku spánku sú nadmerná denná ospalosť, depresívna 
nálada, znížená pamäť alebo znížená sústredenosť. 

Chronický nedostatok spánku, aj keď formálne nie je 
syndrómom ani poruchou, má vážne následky na zdraví, 
výkone alebo bezpečnosti (obrázok 18). Spočiatku sa 
predpokladalo, že nedostatok spánku nemá žiadne zdravotné 
účinky okrem ospalosti počas dňa. Štúdie však poukazujú 
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telesným postihnutím a ďalšími príčinami. Viac ako 80 % 
ľudí v staršom veku, ktorí trpia poruchami spánku, popisujú 
aspoň jednu závažnú duševnú alebo fyzickú poruchu, najmä 
depresiu, kardiovaskulárne ochorenia, bolesť alebo problémy 
s pamäťou. Klesajúcu účinnosť a kvalitu spánku môžeme 
pozorovať aj u zdravých ľudí v staršom veku (Altevogt 
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ovplyvňuje mužov. Ukazuje sa, že staršie ženy majú lepšie 
zachovaný  spánok s pomalými vlnami ako starší muži. Ženy 
vo veku 70 rokov a viac trávia okolo 15 až 20 % z celkového 
času spánku práve spánkom s pomalými vlnami, pričom 
muži v rovnakom veku trávia v týchto fázach spánku 
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Starší ľudia tiež zaznamenávajú pokles hladín melatonínu, 
ktorý môže byť dôsledkom postupného zhoršovania jadier 
hypotalamu, ktoré poháňajú cirkadiánne rytmy. Neschopnosť 
udržiavať dlhý spánok a periódy bdelosti sa môžu odraziť 
aj v neustále sa znižujúcej homeostáze spánku. Ďalšími 
významnými faktormi sú neustály nárast doby potrebnej 
k usnutiu, nočné prebudenia a nekonzistencia vonkajších 
podnetov, akými sú napríklad vystavenie sa svetlu, 
nepravidelné časy stravovania, viacnásobné močenie počas 
noci, či znížená pohyblivosť vedúca k zníženiu záťaže (Dijk 
a kol., 2000; Ancoli-Israel, 2005; Altevogt a Colten, 2006). 

Nedostatkom spánku sa zvyčajne označuje dĺžka 
spánku, ktorá je kratšia ako priemerná bazálna potreba 
siedmich alebo ôsmich hodín za noc. Hlavným príznakmi 
nedostatku spánku sú nadmerná denná ospalosť, depresívna 
nálada, znížená pamäť alebo znížená sústredenosť. 

Chronický nedostatok spánku, aj keď formálne nie je 
syndrómom ani poruchou, má vážne následky na zdraví, 
výkone alebo bezpečnosti (obrázok 18). Spočiatku sa 
predpokladalo, že nedostatok spánku nemá žiadne zdravotné 
účinky okrem ospalosti počas dňa. Štúdie však poukazujú 
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telesným postihnutím a ďalšími príčinami. Viac ako 80 % 
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a mužov s pribúdajúcim vekom odlišne. Progresívny pokles 
spánku s pomalými vlnami (delta spánok, resp. tretia a štvrtá 
fáza pokojového spánku) je jednou z najvýznamnejších 
zmien starnutia, pričom sa predpokladá, že výraznejšie 
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ovplyvňuje mužov. Ukazuje sa, že staršie ženy majú lepšie 
zachovaný  spánok s pomalými vlnami ako starší muži. Ženy 
vo veku 70 rokov a viac trávia okolo 15 až 20 % z celkového 
času spánku práve spánkom s pomalými vlnami, pričom 
muži v rovnakom veku trávia v týchto fázach spánku 
iba 5 % z celkového času spánku. Súčasne ženy aj muži majú 
predĺženú prvú fázu pokojového spánku a skrátený aktívny 
spánok (Altevogt a Colten, 2006; Rašiová a Kmecová, 2010; 
Hegyi a Krajčík, 2010; Jaiswal a kol., 2019; Boleková 
a kol., 2020). 

Starší ľudia tiež zaznamenávajú pokles hladín melatonínu, 
ktorý môže byť dôsledkom postupného zhoršovania jadier 
hypotalamu, ktoré poháňajú cirkadiánne rytmy. Neschopnosť 
udržiavať dlhý spánok a periódy bdelosti sa môžu odraziť 
aj v neustále sa znižujúcej homeostáze spánku. Ďalšími 
významnými faktormi sú neustály nárast doby potrebnej 
k usnutiu, nočné prebudenia a nekonzistencia vonkajších 
podnetov, akými sú napríklad vystavenie sa svetlu, 
nepravidelné časy stravovania, viacnásobné močenie počas 
noci, či znížená pohyblivosť vedúca k zníženiu záťaže (Dijk 
a kol., 2000; Ancoli-Israel, 2005; Altevogt a Colten, 2006). 

Nedostatkom spánku sa zvyčajne označuje dĺžka 
spánku, ktorá je kratšia ako priemerná bazálna potreba 
siedmich alebo ôsmich hodín za noc. Hlavným príznakmi 
nedostatku spánku sú nadmerná denná ospalosť, depresívna 
nálada, znížená pamäť alebo znížená sústredenosť. 

Chronický nedostatok spánku, aj keď formálne nie je 
syndrómom ani poruchou, má vážne následky na zdraví, 
výkone alebo bezpečnosti (obrázok 18). Spočiatku sa 
predpokladalo, že nedostatok spánku nemá žiadne zdravotné 
účinky okrem ospalosti počas dňa. Štúdie však poukazujú 
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telesným postihnutím a ďalšími príčinami. Viac ako 80 % 
ľudí v staršom veku, ktorí trpia poruchami spánku, popisujú 
aspoň jednu závažnú duševnú alebo fyzickú poruchu, najmä 
depresiu, kardiovaskulárne ochorenia, bolesť alebo problémy 
s pamäťou. Klesajúcu účinnosť a kvalitu spánku môžeme 
pozorovať aj u zdravých ľudí v staršom veku (Altevogt 
a Colten, 2006, Hale a kol., 2020). 
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na to, že dĺžka spánku menšia ako 7 hodín môže mať 
rozsiahle vplyvy na kardiovaskulárny, endokrinný, imunitný, 
či nervový systém (Dijk a kol., 2000; Altevogt a Colten, 
2006; Jaiswal a kol., 2019). 

Obrázok 18.  Dôsledky chronického nedostatku spánku 
(vlastný obrázok vytvorený podľa Altevogt a Colten, 2006)

Rôzne kategórie porúch spánku sú uvedené na obrázku 19. 
V ďalšej časti si ich bližšie predstavíme.

Spánkové poruchy dýchania predstavujú spektrum 
porúch, ktoré sa vyznačujú prerušeniami dýchania počas 
spánku. Opakované epizódy úplného uzáveru horných 
dýchacích ciest, teda úplného zastavenia dýchania (periférne 
apnoe) alebo čiastočného zastavenia dýchania (periférne 
hypopnoe) sa vyskytujú v dôsledku obštrukcie mäkkých 
tkanív v zadnej časti hrdla, zapadnutia koreňa jazyka 
a mäkkého podnebia k zadnej stene hltana. Chrápanie, ktoré 

• obezita a diabetes mellitus druhého typu,
• kardiovaskulárne ochorenia a hypertenzia,
• endokrinné a imunitné ochorenia,  
• ochorenia nervovej sústavy,
• príznaky úzkosti, 
• depresívne nálady,
• užívanie alkoholu.

Chronický nedostatok spánku 
a jeho vplyv na ľudský organizmus:
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vzniká vibráciami týchto mäkkých tkanív horných dýchacích 
ciest, je príznakom tzv. obštrukčného spánkového apnoe. 
Úplné alebo čiastočné zastavenie dýchania z dôvodu 
narušenia činnosti dýchacieho centra (centrálne apnoe alebo 
centrálne hypopnoe) označujeme ako centrálne spánkové 
apnoe. Obštrukčné a centrálne spánkové apnoe spoločne 
označujeme ako syndróm spánkového apnoe (Donič 
a kol., 2002; Altevogt a Colten, 2006; Rašiová a Kmecová, 
2010; Donič, 2015; Hegyi a Krajčík; 2015; Donič 
a Doničová, 2016). 

Apnoe a hypopnoe má zvyčajne za následok náhle 
a prerušované zníženie saturácie krvi kyslíkom, čo vedie 
k prerušeniu spánku, často sprevádzané hlasným odfúknutím 
alebo lapaním po dychu pri obnovení dýchania. Epizodické 
prerušenia dýchania tiež často spôsobujú prerušenia 
kontinuity spánku, pokles dĺžky spánku, predĺženie aktivácie 
sympatikového nervového systému. Tieto vplyvy na výmenu 
kyslíka a aktiváciu nervového systému môžu viesť 
k systémovým účinkom, ktoré ovplyvňujú cievny tonus, 
hladiny zápalových mediátorov a hormonálne zmeny. Môžu 
prispieť k rozvoju hypertenzie, ischemickej choroby srdca, 
zlyhaniam srdca, arytmie, intolerancii glukózy a diabetes 
mellitus druhého typu (Altevogt a Colten, 2006). 

Dôležitým príznakom porúch dýchania počas spánku 
je nadmerná ospalosť počas dňa. Príznak je pravdepodobne 
ovplyvnený fragmentáciou spánku spojeného s opakovanými 
prerušeniami, ktoré sa vyskytujú v reakcii na prerušenia 
dýchania. Medzi ďalšie príznaky fragmentovaného spánku 
patrí znížená sústredenosť a náladovosť.  
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Obrázok 19. Kategórie porúch spánku 
(vlastný obrázok podľa Altevogt a Colten, 2006)

Nespavosť (insomnia) patrí medzi veľmi rozšírenú
poruchu spánku, ktorá často zostáva nerozpoznaná 
a neliečená napriek jej nepriaznivým účinkom na zdravie 
a kvalitu života. Nespavosť je definovaná ťažkosťami 
so zaspávaním, udržaním spánku alebo krátkym trvaním 
spánku a to aj napriek dostatočným podmienkam pre úplný 
nočný spánok. Medzi hlavné príznaky nespavosti patria 
únava, nedostatok energie, ťažkosti so sústredením alebo
podráždenosť. 

Nespavosť môžeme kategorizovať na primárnu, ktorá 
vzniká nesprávnymi návykmi a na sekundárnu, ktorá súvisí 

• poruchy kontinuity spánku
(napríklad spánkové poruchy dýchania),

• nespavosť (insomnia),

• nadmerná spavosť 
(narkolepsia a idiopatická hypersomnia),

• netypické a abnormálne prejavy správania 
v spánku (parasomnia).

Kategórie porúch spánku:
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s inými ochoreniami alebo liekmi, pri ktorých sa vyskytuje 
(napríklad psychiatrické, či neurologické ochorenia). Kritéria 
pre diagnostiku primárnej nespavosti zahŕňajú: 

 ťažkosti so zaspávaním, udržaním spánku alebo 
s návratom k spánku po prebudení, 

 významné ťažkosti alebo oslabenie v sociálnej, 
či pracovnej oblasti. 

Hlavné príčiny nespavosti môžu zahŕňať kombináciu 
biologických, psychologických a sociálnych faktorov, ktoré 
vedú k stavu nadmerného podráždenia. Predpokladá sa, 
že stres hrá úlohu pri aktivácii osi hypotalamus-hypofýza 
a tiež v počiatočnej fáze chronickej nespavosti. Štúdie 
ukazujú, že osoby s nespavosťou majú vyššiu hladinu 
kortizolu a adrenokortikotropného hormónu počas jedného 
dňa v porovnaní s osobami so zdravým spánkom. Hladiny 
kortizolu a adrenokortikotropného hormónu sú rozdielne 
aj u osôb s chronickým stresom v porovnaní so zdravými 
osobami. Kognitívne faktory, akými sú napríklad strach, 
či obavy z nespavosti, môžu udržiavať poruchy spánku 
prostredníctvom podmieneného správania. Medzi faktory, 
ktoré môžu udržiavať nespavosť, patria aj vystavenie svetlu 
alebo nestabilné režimy spánku (Altevogt a Colten, 2006). 

Medzi ďalšie rizikové faktory nespavosti patria vyšší vek, 
rodinná história nespavosti, stresujúci životný štýl, zdravotné 
ochorenia, či práca na zmeny. Pacienti s nespavosťou často 
pripisujú ťažkosti so spánkom nadmernej aktivite mozgu. 
Štruktúry nervového systému, ktoré regulujú spánok 
a bdelosť, napríklad mozgový kmeň, hypotalamus a bazálny 
predný mozog, sú počas spánku u pacientov s primárnou 
nespavosťou nadmerne aktívne. Podobne je to pri nespavosti 
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s nadmernou aktivitou štruktúr limbického systému, ktoré 
regulujú základné emócie. 

Narkolepsia a idiopatická hypersomnia patria medzi 
poruchy spánku spojené s nadmernou ospalosťou, ktorá však 
nie je spôsobená poruchami dýchania alebo nedostatkom 
spánku, ani zdravotným stavom narušujúcim spánok.  

Narkolepsia je spojená s nasledujúcimi príznakmi: 
 konštantná ospalosť s atakmi spánku, ktoré vedú 
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predstavujú komplikácie spojené s poruchami orgánových 
systémov vyskytujúcimi sa počas spánku. 

Primárne parasomnie sa môžu vyskytovať v pokojovom, 
ale aj aktívnom type spánku, tiež pri prechode z jedného typu 
do druhého. Činnosti spojené s parasomniou sú potenciálne 
násilné alebo škodlivé, vyrušujú ostatných členov 
domácnosti, vedú k nadmernej dennej ospalosti alebo sú 
spojené so psychiatrickými alebo neurologickými stavmi. 
Typicky sa tieto činnosti vyskytujú počas prvej hodiny 
až hodiny a pol od začiatku spánku, nespôsobujú plný stav 
prebudenia, ale skôr čiastočné prebudenie z hlbších fáz 
pokojového spánku. Poruchy správania v spánku sa môžu 
prejavovať rôznymi spôsobmi, od mierne počuteľného 
mumlania, dezorientovaného námesačného kráčania až 
po hlasné záchvaty kriku a neprirodzené pohybovanie 
končatinami. 

 
Morin a kol. (2009), Siebern a kol. (2012), Hegyi 

a Krajčík (2015) a ďalší uvádzajú rôzne možnosti 
nefarmakologickej liečby porúch spánku s nasledujúcimi 
príkladmi odporúčaní:  

 viesť zdravý a aktívny životný štýl s primeraným 
množstvom telesnej ako aj duševnej aktivity,   

 nácvik relaxačných techník, napínanie a uvoľňovanie 
rôznych svalových skupín, techniky hlbokého 
dýchania, vizualizácia pokojových scén,  

 udržiavať pravidelný spánok, obmedziť denný 
spánok na maximálne 45 minút, prispôsobiť dobu 
nočného spánku na približne 7 až 8 hodín,  

 vyhnúť sa konzumácii ťažkých jedál pred spaním,  
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po hlasné záchvaty kriku a neprirodzené pohybovanie 
končatinami. 
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dýchania, vizualizácia pokojových scén,  

 udržiavať pravidelný spánok, obmedziť denný 
spánok na maximálne 45 minút, prispôsobiť dobu 
nočného spánku na približne 7 až 8 hodín,  

 vyhnúť sa konzumácii ťažkých jedál pred spaním,  
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s nadmernou aktivitou štruktúr limbického systému, ktoré 
regulujú základné emócie. 

Narkolepsia a idiopatická hypersomnia patria medzi 
poruchy spánku spojené s nadmernou ospalosťou, ktorá však 
nie je spôsobená poruchami dýchania alebo nedostatkom 
spánku, ani zdravotným stavom narušujúcim spánok.  

Narkolepsia je spojená s nasledujúcimi príznakmi: 
 konštantná ospalosť s atakmi spánku, ktoré vedú 

k nechcenému driemaniu počas dňa; krátke 
zdriemnutia sú síce osviežujúce, ale pocit odpočinku 
trvá len veľmi krátko; 

 náhle a krátke epizódy straty svalového tonusu 
spojené so silným emocionálnym stimulom, 
napríklad so smiechom (kataplexia); 

 spánková alebo svalová paralýza, halucinácie, desivé 
zážitky zo spánku, ktoré sa vyskytujú pri zaspávaní 
alebo zobúdzaní, ďalšie prejavy abnormálneho 
správania pri spánku (rôzne typy parasomnií). 

Idiopatická hypersomnia môže byť charakterizovaná 
predĺženým časom spánku alebo nadmerným denným 
spánkom, pričom hlavné príznaky sú podobné narkolepsii, 
ale krátke zdriemnutia na rozdiel od narkolepsie už nie 
sú osviežujúce ani na krátku dobu. Tiež je charakteristická 
dĺžka spánku v rámci celého dňa viac ako 10 hodín 
a spánková zotrvačnosť, ťažkosti so vstávaním (tzv. opilstvo 
v spánku). 

Parasomnie patria medzi poruchy spánku, ktoré sú 
spojené s nepríjemným alebo nežiaducim správaním počas 
zaspávania, spánku alebo prebudenia. Sú kategorizované ako 
primárne parasomnie, ktoré sa vyskytujú prevažne počas 
spánkového stavu a sekundárne parasomnie, ktoré 
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predstavujú komplikácie spojené s poruchami orgánových 
systémov vyskytujúcimi sa počas spánku. 

Primárne parasomnie sa môžu vyskytovať v pokojovom, 
ale aj aktívnom type spánku, tiež pri prechode z jedného typu 
do druhého. Činnosti spojené s parasomniou sú potenciálne 
násilné alebo škodlivé, vyrušujú ostatných členov 
domácnosti, vedú k nadmernej dennej ospalosti alebo sú 
spojené so psychiatrickými alebo neurologickými stavmi. 
Typicky sa tieto činnosti vyskytujú počas prvej hodiny 
až hodiny a pol od začiatku spánku, nespôsobujú plný stav 
prebudenia, ale skôr čiastočné prebudenie z hlbších fáz 
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 vyhnúť sa nadmernej konzumácii kofeínových 
produktov počas dňa,  

 nekonzumovať pred spaním nadmerné množstvo 
alkoholu, čierny čaj alebo kávu, nefajčiť,  

 vyhnúť sa intenzívnemu cvičeniu tesne pred spaním,  
 v spálni zabezpečiť optimálne svetelné, tepelné 

a tiché podmienky,  
 ak sa celý deň nachádzame iba v miestnostiach, tak 

je potrebné zabezpečiť v týchto miestnostiach počas 
dňa dostatok svetla.  

4.5.1  Spánok a digitálne technológie 
Mobilné telefóny nie sú považované za nástroje, ktoré 

pomáhajú spánku. Naopak, obrazovky a rôzne pripojenia 
predstavujú rozptýlenie od spánku. Digitálne technológie 
však paradoxne môžu pomôcť v podpore zdravého spánku 
a diagnóze porúch spánku iným spôsobom. Tradičné metódy 
diagnostiky porúch spánku zahŕňajú testovanie s využitím 
elektród pripojených k pacientovi v prostredí nemocnice 
alebo kliniky. V súčasnosti sú digitálne biometrické senzory 
neinvazívneho merania spánku zabudované aj do zariadení, 
akými sú napríklad naše mobilné telefóny alebo inteligentné 
hodinky. Tieto senzory realizujú merania počas dennej rutiny 
človeka. Hoci tieto senzory neustále potrebujú vhodnú 
validáciu a nenahrádzajú štandardný spánkový laboratórny 
test, majú potenciál, ktorý je možné využiť na diagnostiku 
určitého typu porúch spánku, ako napríklad obštrukčné 
spánkové apnoe. Pre klinickú diagnostiku obštrukčného 
spánkového apnoe sú v súčasnosti vyvíjané vankúše určené 
na snímanie spánku, aplikácie pre mobilné telefóny, ktoré 
môžu mať širší dopad na diagnostiku spánku, najmä 
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v prípadoch, ak do meraní je začlenená aj frekvencia 
dýchania, srdcová frekvencia, srdcový rytmus, krvný tlak, 
či saturácia kyslíkom (Jaiswal a kol., 2019). 

Pochopenie rozdielov v spánku jednotlivcov, či vplyvu  
zmien dĺžky spánku počas jednotlivých nocí na zdravie 
predstavujú naďalej aktuálne výzvy pre skúmanie. Ranné 
škovránky alebo nočné sovy predstavujú najznámejšie 
chronotypy ľudí, ale doposiaľ nevieme, či individuálna 
optimalizácia načasovania spánku vedie k vylepšeniu 
zdravia. Kvalita spánku môže byť subjektívna. Pre niekoho 
pôsobí regeneračne sedem hodín spánku s dvoma 
prebudeniami, pre iného môže takto charakterizovaný 
spánok znamenať nepokojnú noc. Keďže neexistuje 
univerzálny plán na dobrý odpočinok, jednotlivcovi môžu 
pomôcť usmernenia ohľadom správnej hygieny, či odhalenie 
porúch spánku. Kombinovanie informácií o spánku, výžive, 
fyzickej aktivite, záťažových ukazovateľoch, genomike 
a ďalšie individualizované údaje môžu viesť k zmysluplnej 
spätnej väzbe pri hľadaní správneho riešenia pre kvalitný 
spánok (Jaiswal a kol., 2019). 
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4.6  Výživa v staršom veku 

Vyšší vek je potrebné posudzovať z hľadiska výživy ako 
rizikové obdobie. Správnou výživou je možné predchádzať 
ochoreniam, ktoré starobu sprevádzajú, alebo ich priebeh 
aspoň zmierniť. Nesprávna výživa urýchľuje vznik a vývoj 
takýchto ochorení, starobu strpčuje, približuje koniec života. 
V organizme starších ľudí sa vnútorné deje spomaľujú, 
dochádza k zníženiu telesnej aktivity a tým aj k úbytku 
fyzickej zdatnosti. Telo sa ťažšie prispôsobuje okoliu, 
znižuje sa odolnosť (Ševčíková, 2006; Shlisky a kol., 2017; 
Jeruszka-Bielak a kol., 2018; Gardener a kol., 2018).  

Človek v staršom veku konzumuje väčšie množstvo 
liekov, ktoré sa môžu navzájom negatívne ovplyvňovať, 
negatívne vplývať na samotný metabolizmus. Ľudia častejšie 
podliehajú rôznym návykovým intoxikáciám s negatívnym 
vplyvom na organizmus. Zmeny tráviaceho systému môžu 
byť viditeľné na horšom stave chrupu, znižuje sa sekrécia 
slín a tráviacich štiav, aktivita enzýmov. Sleduje sa zhoršenie 
vstrebávania živín, časté zápchy a zhoršujúca funkcia 
zmyslov, ktoré napomáhajú pri výbere potravín  (Ševčíková, 
2006; Rácz a kol., 2012; Poráčová a kol., 2017; Gabrovec 
a kol., 2018; Liu a Sabatini, 2020). 

Všeobecne u ľudí v staršom veku je potrebné udržiavať si 
normálnu hmotnosť, neprejedať sa. Dôležitá je informácia, 
že úroveň bazálneho metabolizmu a tým aj zodpovedajúci 
výdaj energie s pribúdajúcim vekom postupne klesajú, najmä 
u fyzicky menej aktívnych jedincov. Je správne obmedzovať 
príjem živín s vysokým obsahom energie, akými sú napríklad 
jemné sladké pečivo, krémy, zákusky, cukrovinky. Zaistiť 
organizmu všetky potrebné látky ako aminokyseliny, 
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vitamíny a minerály nie je pri znižovaní množstva potravy 
jednoduché (Šimek, 1995, Takáč a Ištocyová, 2004).  

Svetová zdravotnícka organizácia a ďalší odborníci 
vypracovali nutričné odporúčania pre zdravé starnutie, ale aj 
usmernenia pre nutričný stav ľudí v staršom veku. Pre 
starnúci organizmus je vhodné:  

 zabezpečiť príjem bielkovín u ľudí v staršom veku  
v rozsahu 0,9 až 1,1 gramu na kilogram telesnej 
hmotnosti na deň; polovica príjmu bielkovín by mala 
pochádzať z konzumácie chudého mäsa, mlieka, 
mliečnych a kyslomliečnych výrobkov, z vajec, druhú 
polovicu by mali pokryť bielkoviny z rastlinných 
zdrojov ako sú napríklad strukoviny, zemiaky, sója, 
obilniny, cereálie;  

 znížiť množstvo tukov na maximálne 30 % 
energetického príjmu pre osoby so sedavou činnosťou 
a 35 % pre aktívne osoby v staršom veku, obmedziť 
živočíšne tuky  a cholesterol, preferovať rastlinné 
oleje za studena lisované; obmedzovať príjem 
rafinovaného cukru (klesajúca intolerancia glukózy 
s vekom); 

 zvýšiť množstvo polysacharidov (škrobovín 
a vlákniny) ako prevenciu zápchy príjmom z ovocia, 
zeleniny, cereálnych výrobkov, strukovín a podobne; 

 bielkoviny by mali pokryť 20 až 25 % energetického 
príjmu, sacharidy 50 až 60 % a tuky 20 až 25 %; 

 dostatok vitamínov a minerálov; vo vyššom veku je 
horšie vstrebávanie, organizmus je ohrozený ich 
nižším príjmom; sledovať potrebu vápnika, horčíka, 
železa, zinku, jódu, niektorých antioxidantov ako 
selén a zinok, vitamínov C, D, E, tiež vitamíny 
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Vyšší vek je potrebné posudzovať z hľadiska výživy ako 
rizikové obdobie. Správnou výživou je možné predchádzať 
ochoreniam, ktoré starobu sprevádzajú, alebo ich priebeh 
aspoň zmierniť. Nesprávna výživa urýchľuje vznik a vývoj 
takýchto ochorení, starobu strpčuje, približuje koniec života. 
V organizme starších ľudí sa vnútorné deje spomaľujú, 
dochádza k zníženiu telesnej aktivity a tým aj k úbytku 
fyzickej zdatnosti. Telo sa ťažšie prispôsobuje okoliu, 
znižuje sa odolnosť (Ševčíková, 2006; Shlisky a kol., 2017; 
Jeruszka-Bielak a kol., 2018; Gardener a kol., 2018).  

Človek v staršom veku konzumuje väčšie množstvo 
liekov, ktoré sa môžu navzájom negatívne ovplyvňovať, 
negatívne vplývať na samotný metabolizmus. Ľudia častejšie 
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slín a tráviacich štiav, aktivita enzýmov. Sleduje sa zhoršenie 
vstrebávania živín, časté zápchy a zhoršujúca funkcia 
zmyslov, ktoré napomáhajú pri výbere potravín  (Ševčíková, 
2006; Rácz a kol., 2012; Poráčová a kol., 2017; Gabrovec 
a kol., 2018; Liu a Sabatini, 2020). 

Všeobecne u ľudí v staršom veku je potrebné udržiavať si 
normálnu hmotnosť, neprejedať sa. Dôležitá je informácia, 
že úroveň bazálneho metabolizmu a tým aj zodpovedajúci 
výdaj energie s pribúdajúcim vekom postupne klesajú, najmä 
u fyzicky menej aktívnych jedincov. Je správne obmedzovať 
príjem živín s vysokým obsahom energie, akými sú napríklad 
jemné sladké pečivo, krémy, zákusky, cukrovinky. Zaistiť 
organizmu všetky potrebné látky ako aminokyseliny, 
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vitamíny a minerály nie je pri znižovaní množstva potravy 
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aspoň zmierniť. Nesprávna výživa urýchľuje vznik a vývoj 
takýchto ochorení, starobu strpčuje, približuje koniec života. 
V organizme starších ľudí sa vnútorné deje spomaľujú, 
dochádza k zníženiu telesnej aktivity a tým aj k úbytku 
fyzickej zdatnosti. Telo sa ťažšie prispôsobuje okoliu, 
znižuje sa odolnosť (Ševčíková, 2006; Shlisky a kol., 2017; 
Jeruszka-Bielak a kol., 2018; Gardener a kol., 2018).  

Človek v staršom veku konzumuje väčšie množstvo 
liekov, ktoré sa môžu navzájom negatívne ovplyvňovať, 
negatívne vplývať na samotný metabolizmus. Ľudia častejšie 
podliehajú rôznym návykovým intoxikáciám s negatívnym 
vplyvom na organizmus. Zmeny tráviaceho systému môžu 
byť viditeľné na horšom stave chrupu, znižuje sa sekrécia 
slín a tráviacich štiav, aktivita enzýmov. Sleduje sa zhoršenie 
vstrebávania živín, časté zápchy a zhoršujúca funkcia 
zmyslov, ktoré napomáhajú pri výbere potravín  (Ševčíková, 
2006; Rácz a kol., 2012; Poráčová a kol., 2017; Gabrovec 
a kol., 2018; Liu a Sabatini, 2020). 

Všeobecne u ľudí v staršom veku je potrebné udržiavať si 
normálnu hmotnosť, neprejedať sa. Dôležitá je informácia, 
že úroveň bazálneho metabolizmu a tým aj zodpovedajúci 
výdaj energie s pribúdajúcim vekom postupne klesajú, najmä 
u fyzicky menej aktívnych jedincov. Je správne obmedzovať 
príjem živín s vysokým obsahom energie, akými sú napríklad 
jemné sladké pečivo, krémy, zákusky, cukrovinky. Zaistiť 
organizmu všetky potrebné látky ako aminokyseliny, 
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vitamíny a minerály nie je pri znižovaní množstva potravy 
jednoduché (Šimek, 1995, Takáč a Ištocyová, 2004).  

Svetová zdravotnícka organizácia a ďalší odborníci 
vypracovali nutričné odporúčania pre zdravé starnutie, ale aj 
usmernenia pre nutričný stav ľudí v staršom veku. Pre 
starnúci organizmus je vhodné:  

 zabezpečiť príjem bielkovín u ľudí v staršom veku  
v rozsahu 0,9 až 1,1 gramu na kilogram telesnej 
hmotnosti na deň; polovica príjmu bielkovín by mala 
pochádzať z konzumácie chudého mäsa, mlieka, 
mliečnych a kyslomliečnych výrobkov, z vajec, druhú 
polovicu by mali pokryť bielkoviny z rastlinných 
zdrojov ako sú napríklad strukoviny, zemiaky, sója, 
obilniny, cereálie;  

 znížiť množstvo tukov na maximálne 30 % 
energetického príjmu pre osoby so sedavou činnosťou 
a 35 % pre aktívne osoby v staršom veku, obmedziť 
živočíšne tuky  a cholesterol, preferovať rastlinné 
oleje za studena lisované; obmedzovať príjem 
rafinovaného cukru (klesajúca intolerancia glukózy 
s vekom); 

 zvýšiť množstvo polysacharidov (škrobovín 
a vlákniny) ako prevenciu zápchy príjmom z ovocia, 
zeleniny, cereálnych výrobkov, strukovín a podobne; 

 bielkoviny by mali pokryť 20 až 25 % energetického 
príjmu, sacharidy 50 až 60 % a tuky 20 až 25 %; 

 dostatok vitamínov a minerálov; vo vyššom veku je 
horšie vstrebávanie, organizmus je ohrozený ich 
nižším príjmom; sledovať potrebu vápnika, horčíka, 
železa, zinku, jódu, niektorých antioxidantov ako 
selén a zinok, vitamínov C, D, E, tiež vitamíny 
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skupiny B; využiteľnosť vápnika z rastlinných zdrojov 
klesá, tiež je u starších pozorovateľný deficit železa; 
doplnok vitamínov je vhodný, ale ich konzum sa 
nevyrovná pestrej a kvalitnej strave;  

 príjem vápnika v rozmedzí od 800 do 1200 
miligramov na deň má priaznivý vplyv na minerálnu 
hustotu stehennej kosti, krku a bedrovej chrbtice 
a zníženie počtu zlomenín; potenciálne výhody 
vysokého príjmu vápnika môžu súvisieť so zníženým 
krvným tlakom a zníženým rizikom nádorových 
ochorení hrubého čreva; 

 príjem medi u starších ľudí nad 60 rokov by mal byť 
1,3 miligramov na deň; starnutie je spojené 
s významnými zmenami v metabolizme medi; 

 rovnováha chrómu u starších ľudí je zabezpečená 
jeho príjmom do 50 mikrogramov denne; doplnenie 
chrómu 200 až 250 mikrogramov na deň môže 
spôsobiť zlepšenie v tolerancii glukózy, inzulínovej 
rezistencii, krvných lipidoch; 

 príjem železa u ľudí v staršom veku by mal byť 
10 miligramov na deň; 

 príjem horčíka v potrave u ľudí nad 65 rokov by mal 
byť 225 až 280 miligramov na deň; 

 nízke koncentrácie selénu v plazme dospelých 
nad 60 rokov v porovnaní s mladšími dospelými 
poukazujú na potrebu 50 až 70 mikrogramov tohto 
antioxidantu denne pre staršie osoby; 

 stav zinku je u ľudí v staršom veku dôležitý 
pre zachovanie imunokompetencie; odporúčaný 
príjem zinku v potrave pre osoby staršie ako 65 rokov 
je od 5 do 13 miligramov denne; 
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 s cieľom pokryť potreby starších ľudí s atrofickou 
gastritídou by mal byť príjem vitamínu B12 približne 
2,5 mikrogramov na deň;  

 600 až 700 mikrogramov vitamínu A predstavuje 
adekvátny príjem pre ľudí v staršom veku s cieľom 
prevencie kardiovaskulárnych a nádorových ochorení; 

 hladiny vitamínu C v krvi môžu byť spojené s nižšou 
hladinou prevalencie senilnej katarakty, vyššou 
koncentráciou cholesterolu s vysokou hustotou 
lipoproteínov a nižším výskytom ischemickej choroby 
srdca; úroveň príjmu 60 až 100 mg vitamínu C na deň 
by mala byť dostatočná aj v staršom veku;  

 staršie osoby potrebujú 10 až 20 mikrogramov 
vitamínu D denne na zabezpečenie optimálneho 
zdravia kostí a prevencie zlomenín; 

 vyššie dávky vitamínu E môžu hrať úlohu 
pri spomalení progresie Alzheimerovej choroby alebo 
zabrániť kardiovaskulárnym ochoreniam; 

 v spôsobe prípravy stravy voliť mäkšie pokrmy, 
preferovať varené, dusené, vylúčiť smažené a pečené 
pokrmy;  

 menej soliť, viac dochucovať nedráždivými 
koreninami a sušenou zeleninou;  

 konzumovať tradičné potraviny našich predkov 
(obilniny, strukoviny, zemiaky, koreňová a hlúbová 
zelenina); 

 rešpektovať celoživotné stravovacie návyky, zmeny 
realizovať postupne.   
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spôsobiť zlepšenie v tolerancii glukózy, inzulínovej 
rezistencii, krvných lipidoch; 

 príjem železa u ľudí v staršom veku by mal byť 
10 miligramov na deň; 

 príjem horčíka v potrave u ľudí nad 65 rokov by mal 
byť 225 až 280 miligramov na deň; 

 nízke koncentrácie selénu v plazme dospelých 
nad 60 rokov v porovnaní s mladšími dospelými 
poukazujú na potrebu 50 až 70 mikrogramov tohto 
antioxidantu denne pre staršie osoby; 

 stav zinku je u ľudí v staršom veku dôležitý 
pre zachovanie imunokompetencie; odporúčaný 
príjem zinku v potrave pre osoby staršie ako 65 rokov 
je od 5 do 13 miligramov denne; 
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 s cieľom pokryť potreby starších ľudí s atrofickou 
gastritídou by mal byť príjem vitamínu B12 približne 
2,5 mikrogramov na deň;  

 600 až 700 mikrogramov vitamínu A predstavuje 
adekvátny príjem pre ľudí v staršom veku s cieľom 
prevencie kardiovaskulárnych a nádorových ochorení; 

 hladiny vitamínu C v krvi môžu byť spojené s nižšou 
hladinou prevalencie senilnej katarakty, vyššou 
koncentráciou cholesterolu s vysokou hustotou 
lipoproteínov a nižším výskytom ischemickej choroby 
srdca; úroveň príjmu 60 až 100 mg vitamínu C na deň 
by mala byť dostatočná aj v staršom veku;  

 staršie osoby potrebujú 10 až 20 mikrogramov 
vitamínu D denne na zabezpečenie optimálneho 
zdravia kostí a prevencie zlomenín; 

 vyššie dávky vitamínu E môžu hrať úlohu 
pri spomalení progresie Alzheimerovej choroby alebo 
zabrániť kardiovaskulárnym ochoreniam; 

 v spôsobe prípravy stravy voliť mäkšie pokrmy, 
preferovať varené, dusené, vylúčiť smažené a pečené 
pokrmy;  

 menej soliť, viac dochucovať nedráždivými 
koreninami a sušenou zeleninou;  

 konzumovať tradičné potraviny našich predkov 
(obilniny, strukoviny, zemiaky, koreňová a hlúbová 
zelenina); 

 rešpektovať celoživotné stravovacie návyky, zmeny 
realizovať postupne.   
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skupiny B; využiteľnosť vápnika z rastlinných zdrojov 
klesá, tiež je u starších pozorovateľný deficit železa; 
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Výživa osôb so sedavým spôsobom života by mala 
rešpektovať zníženú energetickú potrebu organizmu. 
Konzumovať vyššie množstvo antioxidantov ako prevenciu 
proti mnohým chronickým neinfekčným ochoreniam 
vo zvýšenom množstve konzumovaného ovocia a zeleniny, 
obilnín i strukovín, ktoré tiež obsahujú veľký podiel vlákniny 
ako prevencia proti zápche (Šimek, 1995; WHO, 2002; 
Jurkovičová, 2005, 2019; Ševčíková, 2006; Domoráková 
a kol., 2009; Ďuračková, 2010, 2014; Mechírová a kol., 
2014; Hoozová, 2015; Babjaková a Sekretár, 2015; WHO, 
2015b; Minárik a kol., 2016; Poráčová a kol., 2016a,b; 
Minárik a Chlebo, 2017; Minárik a Mináriková, 2017; 
Cimboláková a Cimbolák, 2020; Jurkovičová a kol., 2021). 

Medzi vybrané voľnopredajné prípravky s obsahom 
antioxidantov patria koenzým Q10, melatonín, antioxidačné 
vitamíny (vitamín A – retinol, karotenoidy, vitamín C – 
kyselina askorbová, vitamín E – tokoferol), antioxidačné 
substráty (kyselina lipoová; stopové prvky zinok, selén), 
rastlinné výťažky (flavonoidy flavín a rutín, resveratrol, 
silymarín). K predávkovaniu antioxidantmi nedochádza 
pri ich prirodzenom a primeranom príjme potravou (Pella 
a kol., 2003, 1011, 2012; Mechírová a Pella, 2012; Fedačko 
a kol., 2013a,b; Ďuračková, 2014; Kimáková a Pavlík, 2017). 
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4.6.1  Vláknina 
Vláknina je látka rastlinného pôvodu, predstavuje súhrn 

polysacharidov a lignínu, ktoré nie sú stráviteľné v hornej 
časti tráviaceho traktu, ale pre ľudský organizmus poskytujú 
viaceré benefity. Tráviace enzýmy teda vlákninu neštiepia, 
nie je zdrojom energie a určité obdobie bola považovaná 
dokonca za nepotrebnú súčasť potravy. Iní výskumníci 
definujú vlákninu  ako súbor neškrobových polysacharidov 
zo stien rastlinných buniek, pričom je nevyhnutnou súčasťou 
potravy. Nachádza sa napríklad v semenách alebo v zrnách 
obilnín v krycích šupkách známych ako otruby (Kováčiková 
a kol., 2003; Slavin 2013; Carlson a kol., 2018).  

Vláknina obsiahnutá v potrave zväčšuje jej objem. Rastie 
počet súst a celkový objem trávenej potravy. Na tejto 
skutočnosti  sa podieľa i schopnosť vlákniny viazať vodu. 
Väčšia náplň žalúdka vedie k rýchlejšiemu pocitu sýtosti 
(nedôjde k obezite z prejedania), dráždi tráviacu trubicu 
a spôsobuje jej vyššiu sekrečnú a pohybovú aktivitu. Zabráni 
sa zápche, ktorá neprospieva zdraviu a je sprevádzaná 
nepríjemnými pocitmi. Trávenie živín a ich vstrebávanie 
z potravy obsahujúcej vlákninu je pozvoľnejšie. Takáto 
forma trávenia podporuje pomalší rast hladiny glukózy 
v krvi, a teda vedie k menším nárokom na tvorbu 
a vylučovanie inzulínu, hormónu pankreasu, do krvi. Tento 
účinok sa uplatňuje priaznivo pri predchádzaní diabetes 
mellitus druhého typu alebo pri zmierňovaní tohto ochorenia.  
 
Druhy vlákniny 

V rastlinnej potrave sa nachádzajú látky celkom 
stráviteľné (škroby) a látky, ktoré sú buď vôbec 
nestráviteľné alebo len sčasti (vláknina). Vláknina patrí 
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časti tráviaceho traktu, ale pre ľudský organizmus poskytujú 
viaceré benefity. Tráviace enzýmy teda vlákninu neštiepia, 
nie je zdrojom energie a určité obdobie bola považovaná 
dokonca za nepotrebnú súčasť potravy. Iní výskumníci 
definujú vlákninu  ako súbor neškrobových polysacharidov 
zo stien rastlinných buniek, pričom je nevyhnutnou súčasťou 
potravy. Nachádza sa napríklad v semenách alebo v zrnách 
obilnín v krycích šupkách známych ako otruby (Kováčiková 
a kol., 2003; Slavin 2013; Carlson a kol., 2018).  

Vláknina obsiahnutá v potrave zväčšuje jej objem. Rastie 
počet súst a celkový objem trávenej potravy. Na tejto 
skutočnosti  sa podieľa i schopnosť vlákniny viazať vodu. 
Väčšia náplň žalúdka vedie k rýchlejšiemu pocitu sýtosti 
(nedôjde k obezite z prejedania), dráždi tráviacu trubicu 
a spôsobuje jej vyššiu sekrečnú a pohybovú aktivitu. Zabráni 
sa zápche, ktorá neprospieva zdraviu a je sprevádzaná 
nepríjemnými pocitmi. Trávenie živín a ich vstrebávanie 
z potravy obsahujúcej vlákninu je pozvoľnejšie. Takáto 
forma trávenia podporuje pomalší rast hladiny glukózy 
v krvi, a teda vedie k menším nárokom na tvorbu 
a vylučovanie inzulínu, hormónu pankreasu, do krvi. Tento 
účinok sa uplatňuje priaznivo pri predchádzaní diabetes 
mellitus druhého typu alebo pri zmierňovaní tohto ochorenia.  
 
Druhy vlákniny 

V rastlinnej potrave sa nachádzajú látky celkom 
stráviteľné (škroby) a látky, ktoré sú buď vôbec 
nestráviteľné alebo len sčasti (vláknina). Vláknina patrí 
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k zloženým cukrom – polysacharidom. Do tejto skupiny 
patrí: celulóza, hemicelulóza, pektíny, gumy, chitín, slizy 
a ďalšie látky. Okrem polysacharidov patrí k vláknine aj 
lignín, ktorý tvorí steny rastlinných buniek.   

Celulóza a hemicelulóza sa vyskytujú predovšetkým 
v tých rastlinách, ktoré majú vo svojom pletive dlhé vlákna, 
napríklad v koreňovej zelenine (repa, chren), fazuľových 
strukoch, v plevách a otrubách obilnín. Baktérie hrubého 
čreva dokážu štiepiť celulózu len čiastočne (na 40 %), 
hemicelulózu až na 87 %.  

Pektíny tvoria v rastlinách súčasť bunkovej steny 
dužinatých plodov (jablká, hrušky, broskyne, marhule); 
sú v bobuliach ríbezlí a pod. Nachádzame ich v citrusových 
plodoch. V hrubom čreve sú prakticky úplne rozštiepené.  

Lignín je stavebnou látkou podporného pletiva, spôsobuje 
drevnatenie listovej zeleniny, či škrupinky orechov. Črevné 
baktérie, ani enzýmy tráviacej sústavy ho nedokážu stráviť.  

 
Vlákninu podľa rozpustnosti vo vode môžeme deliť 

na  rozpustnú a nerozpustnú.  
Rozpustná vláknina odvádza z tela toxické látky 

a odpadové látky vzniknuté pri trávení potravy. Znižuje 
kyslosť žalúdka, spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka 
(vláknina absorbuje veľké množstvo tekutiny, vytvára gélové 
štruktúry, napĺňa žalúdok a tak znižuje chuť do jedla). Viaže 
sa na tuky a cholesterol a tým pomáha znižovať ich hladiny 
v krvi. Zlučuje sa so žlčovými kyselinami a bráni tvorbe 
žlčových kameňov. Rozpustná vláknina ovplyvňuje 
vstrebávanie sacharidov a metabolizmus cholesterolu. 
Jej nevýhodou je, že môže mať negatívny účinok 
na vstrebávanie minerálnych látok a vitamínov. Medzi 
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pozitívne vlastnosti vlákniny patrí aj adsorpcia toxických 
látok v lúmene čreva. Týmto spôsobom sú eliminované 
a nedostávajú sa do krvného obehu.  Fermentáciou vlákniny 
baktériami v hrubom čreve sa tvoria mastné kyseliny 
s krátkym reťazcom. Tieto sa v sliznici hrubého čreva 
resorbujú a sú zdrojom energie pre jeho enterocyty, bunky 
čreva. Predpokladá sa ich účinok na imunitu 
a antibakteriálnu aktivitu. 

Nerozpustná vláknina nemá vplyv na vyprázdňovanie 
žalúdka, ale absorbuje množstvo vody, „zmäkčuje“ stolicu 
a vytvára jej objem. Tým udržuje obsah čriev v pohybe. Táto 
skutočnosť vedie k prevencii zápchy, prevencii tvorby 
vydutín, polypov a nádorov hrubého čreva.  Nerozpustná 
vláknina ovplyvňuje črevnú peristaltiku, vyvoláva pocit 
sýtosti, zväčšuje svoj obsah v gastrointestinálnom systéme. 

Dostatočné množstvo vlákniny v potrave pomáha 
predchádzať vzniku obezity, znižovať pravdepodobnosť 
výskytu kŕčových žíl a hemoroidov.  Prijímaním vlákniny 
v potrave sa obmedzuje vzostup koncentrácie krvnej glukózy 
po jedení, čo je významné najmä pre diabetikov. Strava 
s dostatočným obsahom vlákniny môže tiež znížiť 
namáhanie podžalúdkovej žľazy. Na vzniku nádorov čriev sa 
podieľa viacero faktorov, napríklad množstvo a typ tukov 
v potrave, malý príjem vlákniny a podobne. U ľudí 
s dostatočnou spotrebou vlákniny je výskyt nádorov čriev 
zriedkavý. Vláknina k tomu prispieva tak, že na seba viaže 
cholesterol a mnohé ďalšie zložky tráveniny a urýchľuje 
prechod karcinogénov i mutagénov tráviacim traktom. 
Týmto urýchlením prechodu tráveniny črevom sa znižuje 
tvorba toxických látok, znižuje sa množstvo žlčových kyselín 
a cholesterolu (Kimáková, 2009a).    
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k zloženým cukrom – polysacharidom. Do tejto skupiny 
patrí: celulóza, hemicelulóza, pektíny, gumy, chitín, slizy 
a ďalšie látky. Okrem polysacharidov patrí k vláknine aj 
lignín, ktorý tvorí steny rastlinných buniek.   

Celulóza a hemicelulóza sa vyskytujú predovšetkým 
v tých rastlinách, ktoré majú vo svojom pletive dlhé vlákna, 
napríklad v koreňovej zelenine (repa, chren), fazuľových 
strukoch, v plevách a otrubách obilnín. Baktérie hrubého 
čreva dokážu štiepiť celulózu len čiastočne (na 40 %), 
hemicelulózu až na 87 %.  

Pektíny tvoria v rastlinách súčasť bunkovej steny 
dužinatých plodov (jablká, hrušky, broskyne, marhule); 
sú v bobuliach ríbezlí a pod. Nachádzame ich v citrusových 
plodoch. V hrubom čreve sú prakticky úplne rozštiepené.  

Lignín je stavebnou látkou podporného pletiva, spôsobuje 
drevnatenie listovej zeleniny, či škrupinky orechov. Črevné 
baktérie, ani enzýmy tráviacej sústavy ho nedokážu stráviť.  

 
Vlákninu podľa rozpustnosti vo vode môžeme deliť 

na  rozpustnú a nerozpustnú.  
Rozpustná vláknina odvádza z tela toxické látky 

a odpadové látky vzniknuté pri trávení potravy. Znižuje 
kyslosť žalúdka, spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka 
(vláknina absorbuje veľké množstvo tekutiny, vytvára gélové 
štruktúry, napĺňa žalúdok a tak znižuje chuť do jedla). Viaže 
sa na tuky a cholesterol a tým pomáha znižovať ich hladiny 
v krvi. Zlučuje sa so žlčovými kyselinami a bráni tvorbe 
žlčových kameňov. Rozpustná vláknina ovplyvňuje 
vstrebávanie sacharidov a metabolizmus cholesterolu. 
Jej nevýhodou je, že môže mať negatívny účinok 
na vstrebávanie minerálnych látok a vitamínov. Medzi 
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pozitívne vlastnosti vlákniny patrí aj adsorpcia toxických 
látok v lúmene čreva. Týmto spôsobom sú eliminované 
a nedostávajú sa do krvného obehu.  Fermentáciou vlákniny 
baktériami v hrubom čreve sa tvoria mastné kyseliny 
s krátkym reťazcom. Tieto sa v sliznici hrubého čreva 
resorbujú a sú zdrojom energie pre jeho enterocyty, bunky 
čreva. Predpokladá sa ich účinok na imunitu 
a antibakteriálnu aktivitu. 

Nerozpustná vláknina nemá vplyv na vyprázdňovanie 
žalúdka, ale absorbuje množstvo vody, „zmäkčuje“ stolicu 
a vytvára jej objem. Tým udržuje obsah čriev v pohybe. Táto 
skutočnosť vedie k prevencii zápchy, prevencii tvorby 
vydutín, polypov a nádorov hrubého čreva.  Nerozpustná 
vláknina ovplyvňuje črevnú peristaltiku, vyvoláva pocit 
sýtosti, zväčšuje svoj obsah v gastrointestinálnom systéme. 

Dostatočné množstvo vlákniny v potrave pomáha 
predchádzať vzniku obezity, znižovať pravdepodobnosť 
výskytu kŕčových žíl a hemoroidov.  Prijímaním vlákniny 
v potrave sa obmedzuje vzostup koncentrácie krvnej glukózy 
po jedení, čo je významné najmä pre diabetikov. Strava 
s dostatočným obsahom vlákniny môže tiež znížiť 
namáhanie podžalúdkovej žľazy. Na vzniku nádorov čriev sa 
podieľa viacero faktorov, napríklad množstvo a typ tukov 
v potrave, malý príjem vlákniny a podobne. U ľudí 
s dostatočnou spotrebou vlákniny je výskyt nádorov čriev 
zriedkavý. Vláknina k tomu prispieva tak, že na seba viaže 
cholesterol a mnohé ďalšie zložky tráveniny a urýchľuje 
prechod karcinogénov i mutagénov tráviacim traktom. 
Týmto urýchlením prechodu tráveniny črevom sa znižuje 
tvorba toxických látok, znižuje sa množstvo žlčových kyselín 
a cholesterolu (Kimáková, 2009a).    

 

126 
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vstrebávanie sacharidov a metabolizmus cholesterolu. 
Jej nevýhodou je, že môže mať negatívny účinok 
na vstrebávanie minerálnych látok a vitamínov. Medzi 

 

127 

pozitívne vlastnosti vlákniny patrí aj adsorpcia toxických 
látok v lúmene čreva. Týmto spôsobom sú eliminované 
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baktériami v hrubom čreve sa tvoria mastné kyseliny 
s krátkym reťazcom. Tieto sa v sliznici hrubého čreva 
resorbujú a sú zdrojom energie pre jeho enterocyty, bunky 
čreva. Predpokladá sa ich účinok na imunitu 
a antibakteriálnu aktivitu. 

Nerozpustná vláknina nemá vplyv na vyprázdňovanie 
žalúdka, ale absorbuje množstvo vody, „zmäkčuje“ stolicu 
a vytvára jej objem. Tým udržuje obsah čriev v pohybe. Táto 
skutočnosť vedie k prevencii zápchy, prevencii tvorby 
vydutín, polypov a nádorov hrubého čreva.  Nerozpustná 
vláknina ovplyvňuje črevnú peristaltiku, vyvoláva pocit 
sýtosti, zväčšuje svoj obsah v gastrointestinálnom systéme. 

Dostatočné množstvo vlákniny v potrave pomáha 
predchádzať vzniku obezity, znižovať pravdepodobnosť 
výskytu kŕčových žíl a hemoroidov.  Prijímaním vlákniny 
v potrave sa obmedzuje vzostup koncentrácie krvnej glukózy 
po jedení, čo je významné najmä pre diabetikov. Strava 
s dostatočným obsahom vlákniny môže tiež znížiť 
namáhanie podžalúdkovej žľazy. Na vzniku nádorov čriev sa 
podieľa viacero faktorov, napríklad množstvo a typ tukov 
v potrave, malý príjem vlákniny a podobne. U ľudí 
s dostatočnou spotrebou vlákniny je výskyt nádorov čriev 
zriedkavý. Vláknina k tomu prispieva tak, že na seba viaže 
cholesterol a mnohé ďalšie zložky tráveniny a urýchľuje 
prechod karcinogénov i mutagénov tráviacim traktom. 
Týmto urýchlením prechodu tráveniny črevom sa znižuje 
tvorba toxických látok, znižuje sa množstvo žlčových kyselín 
a cholesterolu (Kimáková, 2009a).    
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napríklad v koreňovej zelenine (repa, chren), fazuľových 
strukoch, v plevách a otrubách obilnín. Baktérie hrubého 
čreva dokážu štiepiť celulózu len čiastočne (na 40 %), 
hemicelulózu až na 87 %.  

Pektíny tvoria v rastlinách súčasť bunkovej steny 
dužinatých plodov (jablká, hrušky, broskyne, marhule); 
sú v bobuliach ríbezlí a pod. Nachádzame ich v citrusových 
plodoch. V hrubom čreve sú prakticky úplne rozštiepené.  

Lignín je stavebnou látkou podporného pletiva, spôsobuje 
drevnatenie listovej zeleniny, či škrupinky orechov. Črevné 
baktérie, ani enzýmy tráviacej sústavy ho nedokážu stráviť.  
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na  rozpustnú a nerozpustnú.  
Rozpustná vláknina odvádza z tela toxické látky 

a odpadové látky vzniknuté pri trávení potravy. Znižuje 
kyslosť žalúdka, spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka 
(vláknina absorbuje veľké množstvo tekutiny, vytvára gélové 
štruktúry, napĺňa žalúdok a tak znižuje chuť do jedla). Viaže 
sa na tuky a cholesterol a tým pomáha znižovať ich hladiny 
v krvi. Zlučuje sa so žlčovými kyselinami a bráni tvorbe 
žlčových kameňov. Rozpustná vláknina ovplyvňuje 
vstrebávanie sacharidov a metabolizmus cholesterolu. 
Jej nevýhodou je, že môže mať negatívny účinok 
na vstrebávanie minerálnych látok a vitamínov. Medzi 
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pozitívne vlastnosti vlákniny patrí aj adsorpcia toxických 
látok v lúmene čreva. Týmto spôsobom sú eliminované 
a nedostávajú sa do krvného obehu.  Fermentáciou vlákniny 
baktériami v hrubom čreve sa tvoria mastné kyseliny 
s krátkym reťazcom. Tieto sa v sliznici hrubého čreva 
resorbujú a sú zdrojom energie pre jeho enterocyty, bunky 
čreva. Predpokladá sa ich účinok na imunitu 
a antibakteriálnu aktivitu. 

Nerozpustná vláknina nemá vplyv na vyprázdňovanie 
žalúdka, ale absorbuje množstvo vody, „zmäkčuje“ stolicu 
a vytvára jej objem. Tým udržuje obsah čriev v pohybe. Táto 
skutočnosť vedie k prevencii zápchy, prevencii tvorby 
vydutín, polypov a nádorov hrubého čreva.  Nerozpustná 
vláknina ovplyvňuje črevnú peristaltiku, vyvoláva pocit 
sýtosti, zväčšuje svoj obsah v gastrointestinálnom systéme. 

Dostatočné množstvo vlákniny v potrave pomáha 
predchádzať vzniku obezity, znižovať pravdepodobnosť 
výskytu kŕčových žíl a hemoroidov.  Prijímaním vlákniny 
v potrave sa obmedzuje vzostup koncentrácie krvnej glukózy 
po jedení, čo je významné najmä pre diabetikov. Strava 
s dostatočným obsahom vlákniny môže tiež znížiť 
namáhanie podžalúdkovej žľazy. Na vzniku nádorov čriev sa 
podieľa viacero faktorov, napríklad množstvo a typ tukov 
v potrave, malý príjem vlákniny a podobne. U ľudí 
s dostatočnou spotrebou vlákniny je výskyt nádorov čriev 
zriedkavý. Vláknina k tomu prispieva tak, že na seba viaže 
cholesterol a mnohé ďalšie zložky tráveniny a urýchľuje 
prechod karcinogénov i mutagénov tráviacim traktom. 
Týmto urýchlením prechodu tráveniny črevom sa znižuje 
tvorba toxických látok, znižuje sa množstvo žlčových kyselín 
a cholesterolu (Kimáková, 2009a).    
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k zloženým cukrom – polysacharidom. Do tejto skupiny 
patrí: celulóza, hemicelulóza, pektíny, gumy, chitín, slizy 
a ďalšie látky. Okrem polysacharidov patrí k vláknine aj 
lignín, ktorý tvorí steny rastlinných buniek.   

Celulóza a hemicelulóza sa vyskytujú predovšetkým 
v tých rastlinách, ktoré majú vo svojom pletive dlhé vlákna, 
napríklad v koreňovej zelenine (repa, chren), fazuľových 
strukoch, v plevách a otrubách obilnín. Baktérie hrubého 
čreva dokážu štiepiť celulózu len čiastočne (na 40 %), 
hemicelulózu až na 87 %.  

Pektíny tvoria v rastlinách súčasť bunkovej steny 
dužinatých plodov (jablká, hrušky, broskyne, marhule); 
sú v bobuliach ríbezlí a pod. Nachádzame ich v citrusových 
plodoch. V hrubom čreve sú prakticky úplne rozštiepené.  

Lignín je stavebnou látkou podporného pletiva, spôsobuje 
drevnatenie listovej zeleniny, či škrupinky orechov. Črevné 
baktérie, ani enzýmy tráviacej sústavy ho nedokážu stráviť.  

 
Vlákninu podľa rozpustnosti vo vode môžeme deliť 

na  rozpustnú a nerozpustnú.  
Rozpustná vláknina odvádza z tela toxické látky 

a odpadové látky vzniknuté pri trávení potravy. Znižuje 
kyslosť žalúdka, spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka 
(vláknina absorbuje veľké množstvo tekutiny, vytvára gélové 
štruktúry, napĺňa žalúdok a tak znižuje chuť do jedla). Viaže 
sa na tuky a cholesterol a tým pomáha znižovať ich hladiny 
v krvi. Zlučuje sa so žlčovými kyselinami a bráni tvorbe 
žlčových kameňov. Rozpustná vláknina ovplyvňuje 
vstrebávanie sacharidov a metabolizmus cholesterolu. 
Jej nevýhodou je, že môže mať negatívny účinok 
na vstrebávanie minerálnych látok a vitamínov. Medzi 
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pozitívne vlastnosti vlákniny patrí aj adsorpcia toxických 
látok v lúmene čreva. Týmto spôsobom sú eliminované 
a nedostávajú sa do krvného obehu.  Fermentáciou vlákniny 
baktériami v hrubom čreve sa tvoria mastné kyseliny 
s krátkym reťazcom. Tieto sa v sliznici hrubého čreva 
resorbujú a sú zdrojom energie pre jeho enterocyty, bunky 
čreva. Predpokladá sa ich účinok na imunitu 
a antibakteriálnu aktivitu. 

Nerozpustná vláknina nemá vplyv na vyprázdňovanie 
žalúdka, ale absorbuje množstvo vody, „zmäkčuje“ stolicu 
a vytvára jej objem. Tým udržuje obsah čriev v pohybe. Táto 
skutočnosť vedie k prevencii zápchy, prevencii tvorby 
vydutín, polypov a nádorov hrubého čreva.  Nerozpustná 
vláknina ovplyvňuje črevnú peristaltiku, vyvoláva pocit 
sýtosti, zväčšuje svoj obsah v gastrointestinálnom systéme. 

Dostatočné množstvo vlákniny v potrave pomáha 
predchádzať vzniku obezity, znižovať pravdepodobnosť 
výskytu kŕčových žíl a hemoroidov.  Prijímaním vlákniny 
v potrave sa obmedzuje vzostup koncentrácie krvnej glukózy 
po jedení, čo je významné najmä pre diabetikov. Strava 
s dostatočným obsahom vlákniny môže tiež znížiť 
namáhanie podžalúdkovej žľazy. Na vzniku nádorov čriev sa 
podieľa viacero faktorov, napríklad množstvo a typ tukov 
v potrave, malý príjem vlákniny a podobne. U ľudí 
s dostatočnou spotrebou vlákniny je výskyt nádorov čriev 
zriedkavý. Vláknina k tomu prispieva tak, že na seba viaže 
cholesterol a mnohé ďalšie zložky tráveniny a urýchľuje 
prechod karcinogénov i mutagénov tráviacim traktom. 
Týmto urýchlením prechodu tráveniny črevom sa znižuje 
tvorba toxických látok, znižuje sa množstvo žlčových kyselín 
a cholesterolu (Kimáková, 2009a).    
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pozitívne vlastnosti vlákniny patrí aj adsorpcia toxických 
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vláknina ovplyvňuje črevnú peristaltiku, vyvoláva pocit 
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výskytu kŕčových žíl a hemoroidov.  Prijímaním vlákniny 
v potrave sa obmedzuje vzostup koncentrácie krvnej glukózy 
po jedení, čo je významné najmä pre diabetikov. Strava 
s dostatočným obsahom vlákniny môže tiež znížiť 
namáhanie podžalúdkovej žľazy. Na vzniku nádorov čriev sa 
podieľa viacero faktorov, napríklad množstvo a typ tukov 
v potrave, malý príjem vlákniny a podobne. U ľudí 
s dostatočnou spotrebou vlákniny je výskyt nádorov čriev 
zriedkavý. Vláknina k tomu prispieva tak, že na seba viaže 
cholesterol a mnohé ďalšie zložky tráveniny a urýchľuje 
prechod karcinogénov i mutagénov tráviacim traktom. 
Týmto urýchlením prechodu tráveniny črevom sa znižuje 
tvorba toxických látok, znižuje sa množstvo žlčových kyselín 
a cholesterolu (Kimáková, 2009a).    
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k zloženým cukrom – polysacharidom. Do tejto skupiny 
patrí: celulóza, hemicelulóza, pektíny, gumy, chitín, slizy 
a ďalšie látky. Okrem polysacharidov patrí k vláknine aj 
lignín, ktorý tvorí steny rastlinných buniek.   

Celulóza a hemicelulóza sa vyskytujú predovšetkým 
v tých rastlinách, ktoré majú vo svojom pletive dlhé vlákna, 
napríklad v koreňovej zelenine (repa, chren), fazuľových 
strukoch, v plevách a otrubách obilnín. Baktérie hrubého 
čreva dokážu štiepiť celulózu len čiastočne (na 40 %), 
hemicelulózu až na 87 %.  

Pektíny tvoria v rastlinách súčasť bunkovej steny 
dužinatých plodov (jablká, hrušky, broskyne, marhule); 
sú v bobuliach ríbezlí a pod. Nachádzame ich v citrusových 
plodoch. V hrubom čreve sú prakticky úplne rozštiepené.  

Lignín je stavebnou látkou podporného pletiva, spôsobuje 
drevnatenie listovej zeleniny, či škrupinky orechov. Črevné 
baktérie, ani enzýmy tráviacej sústavy ho nedokážu stráviť.  

 
Vlákninu podľa rozpustnosti vo vode môžeme deliť 

na  rozpustnú a nerozpustnú.  
Rozpustná vláknina odvádza z tela toxické látky 

a odpadové látky vzniknuté pri trávení potravy. Znižuje 
kyslosť žalúdka, spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka 
(vláknina absorbuje veľké množstvo tekutiny, vytvára gélové 
štruktúry, napĺňa žalúdok a tak znižuje chuť do jedla). Viaže 
sa na tuky a cholesterol a tým pomáha znižovať ich hladiny 
v krvi. Zlučuje sa so žlčovými kyselinami a bráni tvorbe 
žlčových kameňov. Rozpustná vláknina ovplyvňuje 
vstrebávanie sacharidov a metabolizmus cholesterolu. 
Jej nevýhodou je, že môže mať negatívny účinok 
na vstrebávanie minerálnych látok a vitamínov. Medzi 
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pozitívne vlastnosti vlákniny patrí aj adsorpcia toxických 
látok v lúmene čreva. Týmto spôsobom sú eliminované 
a nedostávajú sa do krvného obehu.  Fermentáciou vlákniny 
baktériami v hrubom čreve sa tvoria mastné kyseliny 
s krátkym reťazcom. Tieto sa v sliznici hrubého čreva 
resorbujú a sú zdrojom energie pre jeho enterocyty, bunky 
čreva. Predpokladá sa ich účinok na imunitu 
a antibakteriálnu aktivitu. 

Nerozpustná vláknina nemá vplyv na vyprázdňovanie 
žalúdka, ale absorbuje množstvo vody, „zmäkčuje“ stolicu 
a vytvára jej objem. Tým udržuje obsah čriev v pohybe. Táto 
skutočnosť vedie k prevencii zápchy, prevencii tvorby 
vydutín, polypov a nádorov hrubého čreva.  Nerozpustná 
vláknina ovplyvňuje črevnú peristaltiku, vyvoláva pocit 
sýtosti, zväčšuje svoj obsah v gastrointestinálnom systéme. 

Dostatočné množstvo vlákniny v potrave pomáha 
predchádzať vzniku obezity, znižovať pravdepodobnosť 
výskytu kŕčových žíl a hemoroidov.  Prijímaním vlákniny 
v potrave sa obmedzuje vzostup koncentrácie krvnej glukózy 
po jedení, čo je významné najmä pre diabetikov. Strava 
s dostatočným obsahom vlákniny môže tiež znížiť 
namáhanie podžalúdkovej žľazy. Na vzniku nádorov čriev sa 
podieľa viacero faktorov, napríklad množstvo a typ tukov 
v potrave, malý príjem vlákniny a podobne. U ľudí 
s dostatočnou spotrebou vlákniny je výskyt nádorov čriev 
zriedkavý. Vláknina k tomu prispieva tak, že na seba viaže 
cholesterol a mnohé ďalšie zložky tráveniny a urýchľuje 
prechod karcinogénov i mutagénov tráviacim traktom. 
Týmto urýchlením prechodu tráveniny črevom sa znižuje 
tvorba toxických látok, znižuje sa množstvo žlčových kyselín 
a cholesterolu (Kimáková, 2009a).    
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vláknina ovplyvňuje črevnú peristaltiku, vyvoláva pocit 
sýtosti, zväčšuje svoj obsah v gastrointestinálnom systéme. 

Dostatočné množstvo vlákniny v potrave pomáha 
predchádzať vzniku obezity, znižovať pravdepodobnosť 
výskytu kŕčových žíl a hemoroidov.  Prijímaním vlákniny 
v potrave sa obmedzuje vzostup koncentrácie krvnej glukózy 
po jedení, čo je významné najmä pre diabetikov. Strava 
s dostatočným obsahom vlákniny môže tiež znížiť 
namáhanie podžalúdkovej žľazy. Na vzniku nádorov čriev sa 
podieľa viacero faktorov, napríklad množstvo a typ tukov 
v potrave, malý príjem vlákniny a podobne. U ľudí 
s dostatočnou spotrebou vlákniny je výskyt nádorov čriev 
zriedkavý. Vláknina k tomu prispieva tak, že na seba viaže 
cholesterol a mnohé ďalšie zložky tráveniny a urýchľuje 
prechod karcinogénov i mutagénov tráviacim traktom. 
Týmto urýchlením prechodu tráveniny črevom sa znižuje 
tvorba toxických látok, znižuje sa množstvo žlčových kyselín 
a cholesterolu (Kimáková, 2009a).    
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Obsah  vlákniny v potrave 
Naši predkovia konzumovali výživu bohatú na vlákninu. 

Rastlinná potrava bola prijímaná najčastejšie v surovom 
stave. Chlieb a pekárenské výrobky sa pripravovali z múky 
získaním rozomletých zŕn. Praveký človek v rannej dobe 
kamennej, žijúci pred 50 tisíc až 12 tisíc rokmi, prijímal 
denne v potrave 100 až 150 gramov vlákniny. Rovnaký 
príjem potravy mal i stredoveký roľník. Súčasný denný 
príjem vlákniny je iba 5 až 10 gramov (pričom ideálny je 
príjem aspoň 30 gramov vlákniny denne).  

V dvadsiatom storočí sa prejavili značné rozdiely 
v názoroch na výživu i vlákninu.  Po určitú dobu prevládal 
názor, že vláknina, ktorú telo nedokáže využiť vo svojom 
látkovom a energetickom metabolizme, je nepotrebným 
balastom v potrave. Existovala komerčná snaha vylúčiť 
vlákninu z potravy, zbaviť sa jej, teda ju v podstate čistiť 
(rafinovať). Vyústilo to v úsilí vyrábať potraviny v chuťovo 
najvýraznejšej a najpríťažlivejšej podobe pre kupujúceho. 
Takto vyrobené potraviny obsahovali v malom objeme veľké 
množstvo energie, takže sa o nich dalo obrazne hovoriť ako 
o energetických (kalorických) bombách. Vysoký výskyt 
ochorení tráviaceho systému (nádorové ochorenia hrubého 
čreva), pozorovaný u ľudí v Európe i Spojených štátoch 
amerických, podnietil odborníkov k intenzívnym štúdiám. 
Porovnanie s oveľa menším výskytom týchto ochorení 
u obyvateľov rozvojových a afrických krajín viedlo 
k úvahám, že v pozadí môže stáť nedostatok vlákniny.  

Anglický chirurg, pôsobiaci v Africkej Ugande, doktor 
Denis Burkitt publikoval v roku 1969 článok s názvom 
Súvisiace ochorenie – súvisiaca príčina? (Related disease – 
related cause?), v ktorom prvýkrát popísal, že 
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africké domorodé obyvateľstvo v strednom veku (40 až 60 
rokov) má oveľa nižšiu incidenciu ochorení ako rovnaká 
veková kategória ľudí v Európe a Amerike, vrátane 
nádorových ochorení hrubého čreva, divertikulózy, zápalov 
slepého čreva, diabetes mellitus druhého typu, aterosklerózy, 
či astmy. Po vylúčení genetických závislostí predpokladal, 
že dôvod spočíva v rozdielnej strave domorodcov 
a belochov. Afričania, domorodci, na rozdiel od bielych 
prisťahovalcov jedia vysoko vláknitú nerafinovanú potravu 
v úplne prirodzenom stave. Denis Burkitt vyslovil hypotézu, 
že hlavnou príčinou nádorových ochorení čriev i ďalších 
črevných chorôb je pravdepodobne nedostatok prirodzenej 
vlákniny v potrave. Doktor Burkitt v roku 1993 zomrel, 
ale jeho hypotézu overili vedecké pracoviská a uznali ju ako 
vedecký fakt, že nedostatok vlákniny zvyšuje riziko 
nádorových ochorení hrubého čreva, pečene a prsníka, 
zvyšuje úmrtnosť na nádorové ochorenia, úmrtnosť 
na kardiovaskulárne, infekčné a respiračné ochorenia, 
diabetes mellitus druhého typu a všetky nekardiovaskulárne, 
nenádorové príčiny. Najnovšie štúdie poskytujú molekulárne 
vysvetlenie týchto asociácií, v súvislosti s mastnými 
kyselinami s krátkym reťazcom, produktmi fermentácie 
vlákniny v hrubom čreve, pri potlačovaní zápalu sliznice 
hrubého čreva a karcinogenézy. Ochorenia spojené 
so životným štýlom sú najvážnejšou hrozbou pre zdravie 
v rozvinutých krajinách, a teda je potrebné zlepšiť 
povedomie o potrebe zvýšenia príjmu potravín bohatých 
na vlákninu. Zvýšenie príjmu vlákniny v strave na 50 gramov 
denne môže predĺžiť život, zlepšiť jeho kvalitu a podstatne 
znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť (Kimáková, 2009a; 
O’Keefe, 2019; Bernadič a Bernadič, 2020).  
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že hlavnou príčinou nádorových ochorení čriev i ďalších 
črevných chorôb je pravdepodobne nedostatok prirodzenej 
vlákniny v potrave. Doktor Burkitt v roku 1993 zomrel, 
ale jeho hypotézu overili vedecké pracoviská a uznali ju ako 
vedecký fakt, že nedostatok vlákniny zvyšuje riziko 
nádorových ochorení hrubého čreva, pečene a prsníka, 
zvyšuje úmrtnosť na nádorové ochorenia, úmrtnosť 
na kardiovaskulárne, infekčné a respiračné ochorenia, 
diabetes mellitus druhého typu a všetky nekardiovaskulárne, 
nenádorové príčiny. Najnovšie štúdie poskytujú molekulárne 
vysvetlenie týchto asociácií, v súvislosti s mastnými 
kyselinami s krátkym reťazcom, produktmi fermentácie 
vlákniny v hrubom čreve, pri potlačovaní zápalu sliznice 
hrubého čreva a karcinogenézy. Ochorenia spojené 
so životným štýlom sú najvážnejšou hrozbou pre zdravie 
v rozvinutých krajinách, a teda je potrebné zlepšiť 
povedomie o potrebe zvýšenia príjmu potravín bohatých 
na vlákninu. Zvýšenie príjmu vlákniny v strave na 50 gramov 
denne môže predĺžiť život, zlepšiť jeho kvalitu a podstatne 
znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť (Kimáková, 2009a; 
O’Keefe, 2019; Bernadič a Bernadič, 2020).  
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Obsah  vlákniny v potrave 
Naši predkovia konzumovali výživu bohatú na vlákninu. 

Rastlinná potrava bola prijímaná najčastejšie v surovom 
stave. Chlieb a pekárenské výrobky sa pripravovali z múky 
získaním rozomletých zŕn. Praveký človek v rannej dobe 
kamennej, žijúci pred 50 tisíc až 12 tisíc rokmi, prijímal 
denne v potrave 100 až 150 gramov vlákniny. Rovnaký 
príjem potravy mal i stredoveký roľník. Súčasný denný 
príjem vlákniny je iba 5 až 10 gramov (pričom ideálny je 
príjem aspoň 30 gramov vlákniny denne).  

V dvadsiatom storočí sa prejavili značné rozdiely 
v názoroch na výživu i vlákninu.  Po určitú dobu prevládal 
názor, že vláknina, ktorú telo nedokáže využiť vo svojom 
látkovom a energetickom metabolizme, je nepotrebným 
balastom v potrave. Existovala komerčná snaha vylúčiť 
vlákninu z potravy, zbaviť sa jej, teda ju v podstate čistiť 
(rafinovať). Vyústilo to v úsilí vyrábať potraviny v chuťovo 
najvýraznejšej a najpríťažlivejšej podobe pre kupujúceho. 
Takto vyrobené potraviny obsahovali v malom objeme veľké 
množstvo energie, takže sa o nich dalo obrazne hovoriť ako 
o energetických (kalorických) bombách. Vysoký výskyt 
ochorení tráviaceho systému (nádorové ochorenia hrubého 
čreva), pozorovaný u ľudí v Európe i Spojených štátoch 
amerických, podnietil odborníkov k intenzívnym štúdiám. 
Porovnanie s oveľa menším výskytom týchto ochorení 
u obyvateľov rozvojových a afrických krajín viedlo 
k úvahám, že v pozadí môže stáť nedostatok vlákniny.  

Anglický chirurg, pôsobiaci v Africkej Ugande, doktor 
Denis Burkitt publikoval v roku 1969 článok s názvom 
Súvisiace ochorenie – súvisiaca príčina? (Related disease – 
related cause?), v ktorom prvýkrát popísal, že 
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slepého čreva, diabetes mellitus druhého typu, aterosklerózy, 
či astmy. Po vylúčení genetických závislostí predpokladal, 
že dôvod spočíva v rozdielnej strave domorodcov 
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vysvetlenie týchto asociácií, v súvislosti s mastnými 
kyselinami s krátkym reťazcom, produktmi fermentácie 
vlákniny v hrubom čreve, pri potlačovaní zápalu sliznice 
hrubého čreva a karcinogenézy. Ochorenia spojené 
so životným štýlom sú najvážnejšou hrozbou pre zdravie 
v rozvinutých krajinách, a teda je potrebné zlepšiť 
povedomie o potrebe zvýšenia príjmu potravín bohatých 
na vlákninu. Zvýšenie príjmu vlákniny v strave na 50 gramov 
denne môže predĺžiť život, zlepšiť jeho kvalitu a podstatne 
znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť (Kimáková, 2009a; 
O’Keefe, 2019; Bernadič a Bernadič, 2020).  
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Burkitt potvrdil to, čo prezentovali mnohí diabetológovia, 
že vegetariáni ani vegáni netrpia zápchou. Afričania, 
konzumujúci pravidelne značné množstvo vlákniny mali 
i väčší objem stolice (priemerne 400 gramov). Hmotnosť 
stolice ľudí z industriálnych krajín je bežne približne 100 až 
150 gramov, u vegetariánov 200 gramov. I frekvencia stolice 
je u obyvateľov Afriky vyššia, spravidla niekoľkokrát denne. 
U Európanov je frekvencia stolice zvyčajne každý druhý deň 
a menej. Výskyt nádorových ochorení hrubého čreva sa dáva 
do súvislosti s množstvom stolice. V populácii, v ktorej 
sa hmotnosť stolice pohybuje okolo 100 gramov za deň, 
je výskyt nádorov v 25 prípadoch na 100 tisíc osôb. Ak je 
hmotnosť stolice dvakrát vyššia (približne 200 gramov 
za deň), riziko črevných nádorov kleslo o jednu tretinu 
(Šimek, 1995; O’Keefe, 2019). 
 
Význam vlákniny vo výžive – funkčný a zdravotný 

Vláknina môže v trávenej potrave viazať škodlivé látky 
pre telo – ťažké kovy (olovo, kadmium, ortuť), cholesterol 
a žlčové kyseliny. Väzbou týchto látok na vlákninu 
je obmedzené ich vstrebávanie a súčasne ich zvýšené 
vylučovanie z organizmu. Dôsledkom toho je znižovanie 
hladiny cholesterolu v krvi, čo sa priaznivo uplatňuje 
v prevencii aterosklerózy. Väzba žlčových kyselín 
na vlákninu a ich trvalé odstraňovanie z tela zabraňuje, aby 
z týchto kyselín vznikali vplyvom črevných baktérií látky 
dráždiace sliznicu hrubého čreva s možnosťou nádorového 
bujnenia. Tento nepriaznivý účinok sa obzvlášť uplatňuje 
vtedy, ak zvyšky potravy zotrvávajú v hrubom čreve dlhšiu 
dobu, teda pri zápche. Vláknina sa uplatňuje pri prevencii 
rôznych ochorení, napríklad paradentózy, žalúdočného 
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a dvanástnikového vredu, žlčových kameňov, zápalu čreva, 
aterosklerózy alebo nádorových ochorení hrubého čreva.
Pôsobenie vlákniny v prevencii týchto ochorení je zhrnuté 
na obrázku 20.

Obrázok 20. Pôsobenie vlákniny v prevencii ochorení
(vlastný obrázok)

• paradentóza,

• žalúdočný a dvanástnikový vred
(menšie zvyšovanie kyslosti žalúdočnej šťavy),

• žlčové kamene
(zníženie koncentrácie cholesterolu v žlči),

• zápaly čreva
(stimulácia pohybovej aktivity čreva),

• ateroskleróza
(znižovanie krvnej hladiny cholesterolu), 

• nádorové ochorenia hrubého čreva
(znížené dráždenie črevnej sliznice žlčovými 
kyselinami a jej derivátmi).

Vláknina sa uplatňuje v prevencii 
nasledujúcich ochorení:
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U Európanov je frekvencia stolice zvyčajne každý druhý deň 
a menej. Výskyt nádorových ochorení hrubého čreva sa dáva 
do súvislosti s množstvom stolice. V populácii, v ktorej 
sa hmotnosť stolice pohybuje okolo 100 gramov za deň, 
je výskyt nádorov v 25 prípadoch na 100 tisíc osôb. Ak je 
hmotnosť stolice dvakrát vyššia (približne 200 gramov 
za deň), riziko črevných nádorov kleslo o jednu tretinu 
(Šimek, 1995; O’Keefe, 2019). 
 
Význam vlákniny vo výžive – funkčný a zdravotný 

Vláknina môže v trávenej potrave viazať škodlivé látky 
pre telo – ťažké kovy (olovo, kadmium, ortuť), cholesterol 
a žlčové kyseliny. Väzbou týchto látok na vlákninu 
je obmedzené ich vstrebávanie a súčasne ich zvýšené 
vylučovanie z organizmu. Dôsledkom toho je znižovanie 
hladiny cholesterolu v krvi, čo sa priaznivo uplatňuje 
v prevencii aterosklerózy. Väzba žlčových kyselín 
na vlákninu a ich trvalé odstraňovanie z tela zabraňuje, aby 
z týchto kyselín vznikali vplyvom črevných baktérií látky 
dráždiace sliznicu hrubého čreva s možnosťou nádorového 
bujnenia. Tento nepriaznivý účinok sa obzvlášť uplatňuje 
vtedy, ak zvyšky potravy zotrvávajú v hrubom čreve dlhšiu 
dobu, teda pri zápche. Vláknina sa uplatňuje pri prevencii 
rôznych ochorení, napríklad paradentózy, žalúdočného 
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a dvanástnikového vredu, žlčových kameňov, zápalu čreva, 
aterosklerózy alebo nádorových ochorení hrubého čreva.
Pôsobenie vlákniny v prevencii týchto ochorení je zhrnuté 
na obrázku 20.

Obrázok 20. Pôsobenie vlákniny v prevencii ochorení
(vlastný obrázok)

• paradentóza,

• žalúdočný a dvanástnikový vred
(menšie zvyšovanie kyslosti žalúdočnej šťavy),

• žlčové kamene
(zníženie koncentrácie cholesterolu v žlči),

• zápaly čreva
(stimulácia pohybovej aktivity čreva),

• ateroskleróza
(znižovanie krvnej hladiny cholesterolu), 

• nádorové ochorenia hrubého čreva
(znížené dráždenie črevnej sliznice žlčovými 
kyselinami a jej derivátmi).

Vláknina sa uplatňuje v prevencii 
nasledujúcich ochorení:
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Pozitívne pôsobenie vlákniny v ľudskom organizme 
by sme mohli zhrnúť nasledujúci skutočnosťami: 

 urýchľuje prechod trávenej potravy; stena čreva je 
kratšie vystavená pôsobeniu prípadných škodlivých 
zložiek potravy a splodín látkovej premeny 
(zriedkavejší výskyt zhubných nádorov hrubého 
čreva, prsníka, prostaty),  

 znižuje hladinu cholesterolu v krvi, jedného 
z  rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení,  

 pomáha bojovať proti obezite, podobne má využitie 
pri redukčných diétach; viaže vodu, tým sa jej objem 
zväčšuje a vyvoláva pocit sýtosti,  

 pomáha udržať stabilnejšie hladiny cukru,  
 je účinným prostriedkom pre ľudí, ktorí trpia 

na zápchu a hemoroidy, ale aj žlčníkové ťažkosti,  
 znižuje riziko vstrebávania rôznych látok z čreva 

a tým môže v mnohých prípadoch znižovať riziko 
prívodu nežiaducich látok. 

Najbohatším zdrojom vlákniny sú obilniny, strukoviny, 
celozrnné pekárske výrobky (chlieb, pečivo), celozrnné 
cestoviny, ovsené vločky, orechy, ovocie a zelenina. Ďalším 
zdrojom je jablčná vláknina či otruby z obilnín, 
z cudzokrajných psyllium – semeno indického skorocelu 
(Plantago psyllium, Plantago ovata), Yucca shidigera 
(jej blahodarné účinky poznali už starí Inkovia), známe Aloe 
vera a iné (Kimáková, 2009a; Esteban a kol., 2017; Balaji 
a kol., 2017; Carlson a kol., 2018). 
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5  VZDELÁVANIE A ZDRAVÉ STARNUTIE  

Podpora možností starších ľudí spomaľovať nepriaznivé 
zmeny spojené so starnutím súvisí aj so vzdelávaním 
a vzdelávacími aktivitami rôzneho typu. Schopnosť učiť 
sa nie je podmienená vekom, aj starý človek dokáže získavať 
nové vedomosti. Starší ľudia po odlúčení od práce môžu 
pociťovať odlúčenie od vzdelávania. Aj keď proces 
vzdelávania starších ľudí už väčšinou nie je spojený 
s prípravou na určité povolanie, napriek tomu predstavuje 
významný prostriedok na celoživotný rozvoj ľudskej 
osobnosti (Klevetová a Dlabová, 2008; Hamade 
a Janechová, 2011; Hegyi a Krajčík, 2015; Dirgová, 2017). 

Negatívne prejavy staroby často súvisia aj s osamelosťou 
a vyradením zo života spoločnosti. Vzdelávanie v staršom 
veku môže pomôcť v nájdení nového zmyslu života 
a plnohodnotnom naplnení jednotlivých dní, k rozvoju 
sociálnych vzťahov s osobami rovnakých záujmov 
a postojov. Vzdelávané osoby aj v staršom veku následne 
môžu veľmi pozitívne ovplyvňovať spôsob myslenia 
v okruhu svojich blízkych a majú menší sklon k negatívnemu 
hodnoteniu a nemenným názorom. Ak dostanú priestor 
na svoju realizáciu, môžu byť veľkým prínosom 
pre celospoločenský život (Dirgová, 2017).  

Odporúčanými vzdelávacím aktivitami pre starších ľudí 
sú napríklad voľnočasové alebo inštitucionálne vzdelávacie 
programy, medzi ktoré patria univerzity tretieho veku, 
prednáškové podujatia, ale aj odborné stretnutia. 
Pri vzdelávaní starších ľudí je potrebné brať do úvahy 
ich individuálne tempo a spôsob vzdelávania, poskytnúť 
názorné a prehľadné informačné zdroje, rozdeliť obsah 
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(zriedkavejší výskyt zhubných nádorov hrubého 
čreva, prsníka, prostaty),  

 znižuje hladinu cholesterolu v krvi, jedného 
z  rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení,  

 pomáha bojovať proti obezite, podobne má využitie 
pri redukčných diétach; viaže vodu, tým sa jej objem 
zväčšuje a vyvoláva pocit sýtosti,  

 pomáha udržať stabilnejšie hladiny cukru,  
 je účinným prostriedkom pre ľudí, ktorí trpia 

na zápchu a hemoroidy, ale aj žlčníkové ťažkosti,  
 znižuje riziko vstrebávania rôznych látok z čreva 

a tým môže v mnohých prípadoch znižovať riziko 
prívodu nežiaducich látok. 

Najbohatším zdrojom vlákniny sú obilniny, strukoviny, 
celozrnné pekárske výrobky (chlieb, pečivo), celozrnné 
cestoviny, ovsené vločky, orechy, ovocie a zelenina. Ďalším 
zdrojom je jablčná vláknina či otruby z obilnín, 
z cudzokrajných psyllium – semeno indického skorocelu 
(Plantago psyllium, Plantago ovata), Yucca shidigera 
(jej blahodarné účinky poznali už starí Inkovia), známe Aloe 
vera a iné (Kimáková, 2009a; Esteban a kol., 2017; Balaji 
a kol., 2017; Carlson a kol., 2018). 
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5  VZDELÁVANIE A ZDRAVÉ STARNUTIE  

Podpora možností starších ľudí spomaľovať nepriaznivé 
zmeny spojené so starnutím súvisí aj so vzdelávaním 
a vzdelávacími aktivitami rôzneho typu. Schopnosť učiť 
sa nie je podmienená vekom, aj starý človek dokáže získavať 
nové vedomosti. Starší ľudia po odlúčení od práce môžu 
pociťovať odlúčenie od vzdelávania. Aj keď proces 
vzdelávania starších ľudí už väčšinou nie je spojený 
s prípravou na určité povolanie, napriek tomu predstavuje 
významný prostriedok na celoživotný rozvoj ľudskej 
osobnosti (Klevetová a Dlabová, 2008; Hamade 
a Janechová, 2011; Hegyi a Krajčík, 2015; Dirgová, 2017). 

Negatívne prejavy staroby často súvisia aj s osamelosťou 
a vyradením zo života spoločnosti. Vzdelávanie v staršom 
veku môže pomôcť v nájdení nového zmyslu života 
a plnohodnotnom naplnení jednotlivých dní, k rozvoju 
sociálnych vzťahov s osobami rovnakých záujmov 
a postojov. Vzdelávané osoby aj v staršom veku následne 
môžu veľmi pozitívne ovplyvňovať spôsob myslenia 
v okruhu svojich blízkych a majú menší sklon k negatívnemu 
hodnoteniu a nemenným názorom. Ak dostanú priestor 
na svoju realizáciu, môžu byť veľkým prínosom 
pre celospoločenský život (Dirgová, 2017).  

Odporúčanými vzdelávacím aktivitami pre starších ľudí 
sú napríklad voľnočasové alebo inštitucionálne vzdelávacie 
programy, medzi ktoré patria univerzity tretieho veku, 
prednáškové podujatia, ale aj odborné stretnutia. 
Pri vzdelávaní starších ľudí je potrebné brať do úvahy 
ich individuálne tempo a spôsob vzdelávania, poskytnúť 
názorné a prehľadné informačné zdroje, rozdeliť obsah 
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vzdelávania na viacero častí, rozprávať pomaly, pýtať 
sa zrozumiteľne, zopakovať potrebné informácie, poskytnúť 
pre účastníkov vzdelávania vhodnú motiváciu (Klevetová 
a Dlabová, 2008; Hegyi a Krajčík, 2015; Dirgová, 2017).  

Mnohých ľudí v staršom veku dnes môžeme opísať 
ako energických a aktívnych. Cvičia, cestujú, ostávajú 
sociálne aktívni, rozvíjajú svoje záľuby, tešia sa novým 
vedomostiam. Môže platiť aj pravidlo, ktoré hovorí, že čím 
viac sú ľudia vzdelaní, tým viac vzdelania si vyžadujú a tým 
viac sa zúčastňujú celoživotného vzdelávania.  

Wolf (2009) píše o žene vo veku 75 rokov, ktorá sa práve 
dozvedela o svojom ochorení diabetes mellitus druhého typu, 
pričom jej bolo odporučené zmeniť svoj nutričný plán. 
Spočiatku to nebrala vážne, pýtala sa, z akého dôvodu 
by mala meniť svoje celoživotné stravovacie návyky a prečo 
to nie je možné vyriešiť liekmi. Po tom, ako jej ukázali 
štatistiky žien, ktoré podľahli ochoreniu vo svojich 
sedemdesiatych rokoch z dôvodu, že svoju výživu 
neprispôsobili zmenám, porozumela. K svojmu porozumeniu 
sa potrebovala vzdelávať a vykonať zmenu. Aj celoživotné 
vzdelávanie vo všeobecnosti zahŕňa štyri fázy. Prvá fáza, 
rozlišovanie, znamená zaznamenanie niečoho nového. Keď 
rozlišujeme, potrebujeme všetky informácie a pocity, ktoré 
pre nás mali dovtedy určitý význam a zmysel, prispôsobiť 
novému poznaniu a porozumeniu. Druhou fázou je nesúlad, 
uvedomenie si nezhody a rozporuplnosti vecí. Spomínaná 
žena vo veku 75 rokov strávila týždne telefonovaním 
so svojimi priateľmi a vypočula si protichodné názory 
z domovov sociálnych služieb, od kamarátov, s ktorými rada 
grilovala tučné mäsá, od lekárnikov, od svojich vnučiek, 
o ktorých bola celý život presvedčená, že nie sú kompetentné 
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na to, aby jej dávali usmernenia o jej stravovaní. Zahltená 
radami zo všetkých strán sa vrátila k uvažovaniu nad novými 
skutočnosťami. Treťou a štvrtou fázou vzdelávania je 
dekonštrukcia a rekonštrukcia. Dochádza k dekonštrukcii 
predchádzajúceho porozumenia reality a rekonštrukcii 
porozumenia, ktoré je v zhode s novou realitou. To je fáza 
zmeny. Uvedená žena vo veku 75 rokov sa zmenila, 
prispôsobila sa, adaptovala sa. Kúpila si kuchársku knihu 
a vydala sa medzi skupiny svojich priateľov a najbližších. 
Teraz už mohla povedať všetkým to, čo sa naučila, 
ako prepracovať stravovacie návyky tak, aby sa zabránilo 
ochoreniu diabetes mellitus druhého typu. V súčasnosti 
už vidí veci inak a je pripravená pomáhať aj iným (Wolf, 
2009; Boulton-Lewis, 2010; Friebe a kol., 2013; Wilson 
a kol., 2019). 

Aj ľudia v staršom veku sú zvedaví, schopní a dokážu 
sa adaptovať. Výzvou staršieho veku môže byť spojenie 
ovocia zrelosti s obnovením detského údivu. Chuť vzdelávať 
sa v neskorom veku veľmi úzko súvisí so psychologickým 
zdravím, schopnosťou nového pohľadu na skutočnosti. 
V starovekom Grécku slovo učenec znamenalo voľný čas. 
Vyjadrovalo, že vo svojom voľnom čase sa človek učí nové 
veci (Wolf, 2009; Boulton-Lewis, 2010; Friebe a kol., 2013; 
Wilson a kol., 2019). 

V spoločnosti sa utvára veľké množstvo tvorivých skupín, 
ktoré využívajú vzdelávací potenciál ľudí v staršom veku. 
Starší ľudia sú zapojení do rôznych občianskych projektov, 
literárnych prác, umeleckých aktivít, ale aj priamo 
do vzdelávania. Neexistuje jednotný model ani jednotná 
predstava úspechu. Máme však množstvo dôkazov, 
že vzdelávanie nie je podmienené vekom.    
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so svojimi priateľmi a vypočula si protichodné názory 
z domovov sociálnych služieb, od kamarátov, s ktorými rada 
grilovala tučné mäsá, od lekárnikov, od svojich vnučiek, 
o ktorých bola celý život presvedčená, že nie sú kompetentné 
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na to, aby jej dávali usmernenia o jej stravovaní. Zahltená 
radami zo všetkých strán sa vrátila k uvažovaniu nad novými 
skutočnosťami. Treťou a štvrtou fázou vzdelávania je 
dekonštrukcia a rekonštrukcia. Dochádza k dekonštrukcii 
predchádzajúceho porozumenia reality a rekonštrukcii 
porozumenia, ktoré je v zhode s novou realitou. To je fáza 
zmeny. Uvedená žena vo veku 75 rokov sa zmenila, 
prispôsobila sa, adaptovala sa. Kúpila si kuchársku knihu 
a vydala sa medzi skupiny svojich priateľov a najbližších. 
Teraz už mohla povedať všetkým to, čo sa naučila, 
ako prepracovať stravovacie návyky tak, aby sa zabránilo 
ochoreniu diabetes mellitus druhého typu. V súčasnosti 
už vidí veci inak a je pripravená pomáhať aj iným (Wolf, 
2009; Boulton-Lewis, 2010; Friebe a kol., 2013; Wilson 
a kol., 2019). 

Aj ľudia v staršom veku sú zvedaví, schopní a dokážu 
sa adaptovať. Výzvou staršieho veku môže byť spojenie 
ovocia zrelosti s obnovením detského údivu. Chuť vzdelávať 
sa v neskorom veku veľmi úzko súvisí so psychologickým 
zdravím, schopnosťou nového pohľadu na skutočnosti. 
V starovekom Grécku slovo učenec znamenalo voľný čas. 
Vyjadrovalo, že vo svojom voľnom čase sa človek učí nové 
veci (Wolf, 2009; Boulton-Lewis, 2010; Friebe a kol., 2013; 
Wilson a kol., 2019). 

V spoločnosti sa utvára veľké množstvo tvorivých skupín, 
ktoré využívajú vzdelávací potenciál ľudí v staršom veku. 
Starší ľudia sú zapojení do rôznych občianskych projektov, 
literárnych prác, umeleckých aktivít, ale aj priamo 
do vzdelávania. Neexistuje jednotný model ani jednotná 
predstava úspechu. Máme však množstvo dôkazov, 
že vzdelávanie nie je podmienené vekom.    
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vzdelávania na viacero častí, rozprávať pomaly, pýtať 
sa zrozumiteľne, zopakovať potrebné informácie, poskytnúť 
pre účastníkov vzdelávania vhodnú motiváciu (Klevetová 
a Dlabová, 2008; Hegyi a Krajčík, 2015; Dirgová, 2017).  

Mnohých ľudí v staršom veku dnes môžeme opísať 
ako energických a aktívnych. Cvičia, cestujú, ostávajú 
sociálne aktívni, rozvíjajú svoje záľuby, tešia sa novým 
vedomostiam. Môže platiť aj pravidlo, ktoré hovorí, že čím 
viac sú ľudia vzdelaní, tým viac vzdelania si vyžadujú a tým 
viac sa zúčastňujú celoživotného vzdelávania.  

Wolf (2009) píše o žene vo veku 75 rokov, ktorá sa práve 
dozvedela o svojom ochorení diabetes mellitus druhého typu, 
pričom jej bolo odporučené zmeniť svoj nutričný plán. 
Spočiatku to nebrala vážne, pýtala sa, z akého dôvodu 
by mala meniť svoje celoživotné stravovacie návyky a prečo 
to nie je možné vyriešiť liekmi. Po tom, ako jej ukázali 
štatistiky žien, ktoré podľahli ochoreniu vo svojich 
sedemdesiatych rokoch z dôvodu, že svoju výživu 
neprispôsobili zmenám, porozumela. K svojmu porozumeniu 
sa potrebovala vzdelávať a vykonať zmenu. Aj celoživotné 
vzdelávanie vo všeobecnosti zahŕňa štyri fázy. Prvá fáza, 
rozlišovanie, znamená zaznamenanie niečoho nového. Keď 
rozlišujeme, potrebujeme všetky informácie a pocity, ktoré 
pre nás mali dovtedy určitý význam a zmysel, prispôsobiť 
novému poznaniu a porozumeniu. Druhou fázou je nesúlad, 
uvedomenie si nezhody a rozporuplnosti vecí. Spomínaná 
žena vo veku 75 rokov strávila týždne telefonovaním 
so svojimi priateľmi a vypočula si protichodné názory 
z domovov sociálnych služieb, od kamarátov, s ktorými rada 
grilovala tučné mäsá, od lekárnikov, od svojich vnučiek, 
o ktorých bola celý život presvedčená, že nie sú kompetentné 
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dekonštrukcia a rekonštrukcia. Dochádza k dekonštrukcii 
predchádzajúceho porozumenia reality a rekonštrukcii 
porozumenia, ktoré je v zhode s novou realitou. To je fáza 
zmeny. Uvedená žena vo veku 75 rokov sa zmenila, 
prispôsobila sa, adaptovala sa. Kúpila si kuchársku knihu 
a vydala sa medzi skupiny svojich priateľov a najbližších. 
Teraz už mohla povedať všetkým to, čo sa naučila, 
ako prepracovať stravovacie návyky tak, aby sa zabránilo 
ochoreniu diabetes mellitus druhého typu. V súčasnosti 
už vidí veci inak a je pripravená pomáhať aj iným (Wolf, 
2009; Boulton-Lewis, 2010; Friebe a kol., 2013; Wilson 
a kol., 2019). 

Aj ľudia v staršom veku sú zvedaví, schopní a dokážu 
sa adaptovať. Výzvou staršieho veku môže byť spojenie 
ovocia zrelosti s obnovením detského údivu. Chuť vzdelávať 
sa v neskorom veku veľmi úzko súvisí so psychologickým 
zdravím, schopnosťou nového pohľadu na skutočnosti. 
V starovekom Grécku slovo učenec znamenalo voľný čas. 
Vyjadrovalo, že vo svojom voľnom čase sa človek učí nové 
veci (Wolf, 2009; Boulton-Lewis, 2010; Friebe a kol., 2013; 
Wilson a kol., 2019). 

V spoločnosti sa utvára veľké množstvo tvorivých skupín, 
ktoré využívajú vzdelávací potenciál ľudí v staršom veku. 
Starší ľudia sú zapojení do rôznych občianskych projektov, 
literárnych prác, umeleckých aktivít, ale aj priamo 
do vzdelávania. Neexistuje jednotný model ani jednotná 
predstava úspechu. Máme však množstvo dôkazov, 
že vzdelávanie nie je podmienené vekom.    
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vzdelávania na viacero častí, rozprávať pomaly, pýtať 
sa zrozumiteľne, zopakovať potrebné informácie, poskytnúť 
pre účastníkov vzdelávania vhodnú motiváciu (Klevetová 
a Dlabová, 2008; Hegyi a Krajčík, 2015; Dirgová, 2017).  

Mnohých ľudí v staršom veku dnes môžeme opísať 
ako energických a aktívnych. Cvičia, cestujú, ostávajú 
sociálne aktívni, rozvíjajú svoje záľuby, tešia sa novým 
vedomostiam. Môže platiť aj pravidlo, ktoré hovorí, že čím 
viac sú ľudia vzdelaní, tým viac vzdelania si vyžadujú a tým 
viac sa zúčastňujú celoživotného vzdelávania.  

Wolf (2009) píše o žene vo veku 75 rokov, ktorá sa práve 
dozvedela o svojom ochorení diabetes mellitus druhého typu, 
pričom jej bolo odporučené zmeniť svoj nutričný plán. 
Spočiatku to nebrala vážne, pýtala sa, z akého dôvodu 
by mala meniť svoje celoživotné stravovacie návyky a prečo 
to nie je možné vyriešiť liekmi. Po tom, ako jej ukázali 
štatistiky žien, ktoré podľahli ochoreniu vo svojich 
sedemdesiatych rokoch z dôvodu, že svoju výživu 
neprispôsobili zmenám, porozumela. K svojmu porozumeniu 
sa potrebovala vzdelávať a vykonať zmenu. Aj celoživotné 
vzdelávanie vo všeobecnosti zahŕňa štyri fázy. Prvá fáza, 
rozlišovanie, znamená zaznamenanie niečoho nového. Keď 
rozlišujeme, potrebujeme všetky informácie a pocity, ktoré 
pre nás mali dovtedy určitý význam a zmysel, prispôsobiť 
novému poznaniu a porozumeniu. Druhou fázou je nesúlad, 
uvedomenie si nezhody a rozporuplnosti vecí. Spomínaná 
žena vo veku 75 rokov strávila týždne telefonovaním 
so svojimi priateľmi a vypočula si protichodné názory 
z domovov sociálnych služieb, od kamarátov, s ktorými rada 
grilovala tučné mäsá, od lekárnikov, od svojich vnučiek, 
o ktorých bola celý život presvedčená, že nie sú kompetentné 
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na to, aby jej dávali usmernenia o jej stravovaní. Zahltená 
radami zo všetkých strán sa vrátila k uvažovaniu nad novými 
skutočnosťami. Treťou a štvrtou fázou vzdelávania je 
dekonštrukcia a rekonštrukcia. Dochádza k dekonštrukcii 
predchádzajúceho porozumenia reality a rekonštrukcii 
porozumenia, ktoré je v zhode s novou realitou. To je fáza 
zmeny. Uvedená žena vo veku 75 rokov sa zmenila, 
prispôsobila sa, adaptovala sa. Kúpila si kuchársku knihu 
a vydala sa medzi skupiny svojich priateľov a najbližších. 
Teraz už mohla povedať všetkým to, čo sa naučila, 
ako prepracovať stravovacie návyky tak, aby sa zabránilo 
ochoreniu diabetes mellitus druhého typu. V súčasnosti 
už vidí veci inak a je pripravená pomáhať aj iným (Wolf, 
2009; Boulton-Lewis, 2010; Friebe a kol., 2013; Wilson 
a kol., 2019). 

Aj ľudia v staršom veku sú zvedaví, schopní a dokážu 
sa adaptovať. Výzvou staršieho veku môže byť spojenie 
ovocia zrelosti s obnovením detského údivu. Chuť vzdelávať 
sa v neskorom veku veľmi úzko súvisí so psychologickým 
zdravím, schopnosťou nového pohľadu na skutočnosti. 
V starovekom Grécku slovo učenec znamenalo voľný čas. 
Vyjadrovalo, že vo svojom voľnom čase sa človek učí nové 
veci (Wolf, 2009; Boulton-Lewis, 2010; Friebe a kol., 2013; 
Wilson a kol., 2019). 

V spoločnosti sa utvára veľké množstvo tvorivých skupín, 
ktoré využívajú vzdelávací potenciál ľudí v staršom veku. 
Starší ľudia sú zapojení do rôznych občianskych projektov, 
literárnych prác, umeleckých aktivít, ale aj priamo 
do vzdelávania. Neexistuje jednotný model ani jednotná 
predstava úspechu. Máme však množstvo dôkazov, 
že vzdelávanie nie je podmienené vekom.    
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vzdelávania na viacero častí, rozprávať pomaly, pýtať 
sa zrozumiteľne, zopakovať potrebné informácie, poskytnúť 
pre účastníkov vzdelávania vhodnú motiváciu (Klevetová 
a Dlabová, 2008; Hegyi a Krajčík, 2015; Dirgová, 2017).  

Mnohých ľudí v staršom veku dnes môžeme opísať 
ako energických a aktívnych. Cvičia, cestujú, ostávajú 
sociálne aktívni, rozvíjajú svoje záľuby, tešia sa novým 
vedomostiam. Môže platiť aj pravidlo, ktoré hovorí, že čím 
viac sú ľudia vzdelaní, tým viac vzdelania si vyžadujú a tým 
viac sa zúčastňujú celoživotného vzdelávania.  

Wolf (2009) píše o žene vo veku 75 rokov, ktorá sa práve 
dozvedela o svojom ochorení diabetes mellitus druhého typu, 
pričom jej bolo odporučené zmeniť svoj nutričný plán. 
Spočiatku to nebrala vážne, pýtala sa, z akého dôvodu 
by mala meniť svoje celoživotné stravovacie návyky a prečo 
to nie je možné vyriešiť liekmi. Po tom, ako jej ukázali 
štatistiky žien, ktoré podľahli ochoreniu vo svojich 
sedemdesiatych rokoch z dôvodu, že svoju výživu 
neprispôsobili zmenám, porozumela. K svojmu porozumeniu 
sa potrebovala vzdelávať a vykonať zmenu. Aj celoživotné 
vzdelávanie vo všeobecnosti zahŕňa štyri fázy. Prvá fáza, 
rozlišovanie, znamená zaznamenanie niečoho nového. Keď 
rozlišujeme, potrebujeme všetky informácie a pocity, ktoré 
pre nás mali dovtedy určitý význam a zmysel, prispôsobiť 
novému poznaniu a porozumeniu. Druhou fázou je nesúlad, 
uvedomenie si nezhody a rozporuplnosti vecí. Spomínaná 
žena vo veku 75 rokov strávila týždne telefonovaním 
so svojimi priateľmi a vypočula si protichodné názory 
z domovov sociálnych služieb, od kamarátov, s ktorými rada 
grilovala tučné mäsá, od lekárnikov, od svojich vnučiek, 
o ktorých bola celý život presvedčená, že nie sú kompetentné 
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na to, aby jej dávali usmernenia o jej stravovaní. Zahltená 
radami zo všetkých strán sa vrátila k uvažovaniu nad novými 
skutočnosťami. Treťou a štvrtou fázou vzdelávania je 
dekonštrukcia a rekonštrukcia. Dochádza k dekonštrukcii 
predchádzajúceho porozumenia reality a rekonštrukcii 
porozumenia, ktoré je v zhode s novou realitou. To je fáza 
zmeny. Uvedená žena vo veku 75 rokov sa zmenila, 
prispôsobila sa, adaptovala sa. Kúpila si kuchársku knihu 
a vydala sa medzi skupiny svojich priateľov a najbližších. 
Teraz už mohla povedať všetkým to, čo sa naučila, 
ako prepracovať stravovacie návyky tak, aby sa zabránilo 
ochoreniu diabetes mellitus druhého typu. V súčasnosti 
už vidí veci inak a je pripravená pomáhať aj iným (Wolf, 
2009; Boulton-Lewis, 2010; Friebe a kol., 2013; Wilson 
a kol., 2019). 

Aj ľudia v staršom veku sú zvedaví, schopní a dokážu 
sa adaptovať. Výzvou staršieho veku môže byť spojenie 
ovocia zrelosti s obnovením detského údivu. Chuť vzdelávať 
sa v neskorom veku veľmi úzko súvisí so psychologickým 
zdravím, schopnosťou nového pohľadu na skutočnosti. 
V starovekom Grécku slovo učenec znamenalo voľný čas. 
Vyjadrovalo, že vo svojom voľnom čase sa človek učí nové 
veci (Wolf, 2009; Boulton-Lewis, 2010; Friebe a kol., 2013; 
Wilson a kol., 2019). 

V spoločnosti sa utvára veľké množstvo tvorivých skupín, 
ktoré využívajú vzdelávací potenciál ľudí v staršom veku. 
Starší ľudia sú zapojení do rôznych občianskych projektov, 
literárnych prác, umeleckých aktivít, ale aj priamo 
do vzdelávania. Neexistuje jednotný model ani jednotná 
predstava úspechu. Máme však množstvo dôkazov, 
že vzdelávanie nie je podmienené vekom.    
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dozvedela o svojom ochorení diabetes mellitus druhého typu, 
pričom jej bolo odporučené zmeniť svoj nutričný plán. 
Spočiatku to nebrala vážne, pýtala sa, z akého dôvodu 
by mala meniť svoje celoživotné stravovacie návyky a prečo 
to nie je možné vyriešiť liekmi. Po tom, ako jej ukázali 
štatistiky žien, ktoré podľahli ochoreniu vo svojich 
sedemdesiatych rokoch z dôvodu, že svoju výživu 
neprispôsobili zmenám, porozumela. K svojmu porozumeniu 
sa potrebovala vzdelávať a vykonať zmenu. Aj celoživotné 
vzdelávanie vo všeobecnosti zahŕňa štyri fázy. Prvá fáza, 
rozlišovanie, znamená zaznamenanie niečoho nového. Keď 
rozlišujeme, potrebujeme všetky informácie a pocity, ktoré 
pre nás mali dovtedy určitý význam a zmysel, prispôsobiť 
novému poznaniu a porozumeniu. Druhou fázou je nesúlad, 
uvedomenie si nezhody a rozporuplnosti vecí. Spomínaná 
žena vo veku 75 rokov strávila týždne telefonovaním 
so svojimi priateľmi a vypočula si protichodné názory 
z domovov sociálnych služieb, od kamarátov, s ktorými rada 
grilovala tučné mäsá, od lekárnikov, od svojich vnučiek, 
o ktorých bola celý život presvedčená, že nie sú kompetentné 
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na to, aby jej dávali usmernenia o jej stravovaní. Zahltená 
radami zo všetkých strán sa vrátila k uvažovaniu nad novými 
skutočnosťami. Treťou a štvrtou fázou vzdelávania je 
dekonštrukcia a rekonštrukcia. Dochádza k dekonštrukcii 
predchádzajúceho porozumenia reality a rekonštrukcii 
porozumenia, ktoré je v zhode s novou realitou. To je fáza 
zmeny. Uvedená žena vo veku 75 rokov sa zmenila, 
prispôsobila sa, adaptovala sa. Kúpila si kuchársku knihu 
a vydala sa medzi skupiny svojich priateľov a najbližších. 
Teraz už mohla povedať všetkým to, čo sa naučila, 
ako prepracovať stravovacie návyky tak, aby sa zabránilo 
ochoreniu diabetes mellitus druhého typu. V súčasnosti 
už vidí veci inak a je pripravená pomáhať aj iným (Wolf, 
2009; Boulton-Lewis, 2010; Friebe a kol., 2013; Wilson 
a kol., 2019). 

Aj ľudia v staršom veku sú zvedaví, schopní a dokážu 
sa adaptovať. Výzvou staršieho veku môže byť spojenie 
ovocia zrelosti s obnovením detského údivu. Chuť vzdelávať 
sa v neskorom veku veľmi úzko súvisí so psychologickým 
zdravím, schopnosťou nového pohľadu na skutočnosti. 
V starovekom Grécku slovo učenec znamenalo voľný čas. 
Vyjadrovalo, že vo svojom voľnom čase sa človek učí nové 
veci (Wolf, 2009; Boulton-Lewis, 2010; Friebe a kol., 2013; 
Wilson a kol., 2019). 

V spoločnosti sa utvára veľké množstvo tvorivých skupín, 
ktoré využívajú vzdelávací potenciál ľudí v staršom veku. 
Starší ľudia sú zapojení do rôznych občianskych projektov, 
literárnych prác, umeleckých aktivít, ale aj priamo 
do vzdelávania. Neexistuje jednotný model ani jednotná 
predstava úspechu. Máme však množstvo dôkazov, 
že vzdelávanie nie je podmienené vekom.    
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vzdelávania na viacero častí, rozprávať pomaly, pýtať 
sa zrozumiteľne, zopakovať potrebné informácie, poskytnúť 
pre účastníkov vzdelávania vhodnú motiváciu (Klevetová 
a Dlabová, 2008; Hegyi a Krajčík, 2015; Dirgová, 2017).  

Mnohých ľudí v staršom veku dnes môžeme opísať 
ako energických a aktívnych. Cvičia, cestujú, ostávajú 
sociálne aktívni, rozvíjajú svoje záľuby, tešia sa novým 
vedomostiam. Môže platiť aj pravidlo, ktoré hovorí, že čím 
viac sú ľudia vzdelaní, tým viac vzdelania si vyžadujú a tým 
viac sa zúčastňujú celoživotného vzdelávania.  

Wolf (2009) píše o žene vo veku 75 rokov, ktorá sa práve 
dozvedela o svojom ochorení diabetes mellitus druhého typu, 
pričom jej bolo odporučené zmeniť svoj nutričný plán. 
Spočiatku to nebrala vážne, pýtala sa, z akého dôvodu 
by mala meniť svoje celoživotné stravovacie návyky a prečo 
to nie je možné vyriešiť liekmi. Po tom, ako jej ukázali 
štatistiky žien, ktoré podľahli ochoreniu vo svojich 
sedemdesiatych rokoch z dôvodu, že svoju výživu 
neprispôsobili zmenám, porozumela. K svojmu porozumeniu 
sa potrebovala vzdelávať a vykonať zmenu. Aj celoživotné 
vzdelávanie vo všeobecnosti zahŕňa štyri fázy. Prvá fáza, 
rozlišovanie, znamená zaznamenanie niečoho nového. Keď 
rozlišujeme, potrebujeme všetky informácie a pocity, ktoré 
pre nás mali dovtedy určitý význam a zmysel, prispôsobiť 
novému poznaniu a porozumeniu. Druhou fázou je nesúlad, 
uvedomenie si nezhody a rozporuplnosti vecí. Spomínaná 
žena vo veku 75 rokov strávila týždne telefonovaním 
so svojimi priateľmi a vypočula si protichodné názory 
z domovov sociálnych služieb, od kamarátov, s ktorými rada 
grilovala tučné mäsá, od lekárnikov, od svojich vnučiek, 
o ktorých bola celý život presvedčená, že nie sú kompetentné 
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na to, aby jej dávali usmernenia o jej stravovaní. Zahltená 
radami zo všetkých strán sa vrátila k uvažovaniu nad novými 
skutočnosťami. Treťou a štvrtou fázou vzdelávania je 
dekonštrukcia a rekonštrukcia. Dochádza k dekonštrukcii 
predchádzajúceho porozumenia reality a rekonštrukcii 
porozumenia, ktoré je v zhode s novou realitou. To je fáza 
zmeny. Uvedená žena vo veku 75 rokov sa zmenila, 
prispôsobila sa, adaptovala sa. Kúpila si kuchársku knihu 
a vydala sa medzi skupiny svojich priateľov a najbližších. 
Teraz už mohla povedať všetkým to, čo sa naučila, 
ako prepracovať stravovacie návyky tak, aby sa zabránilo 
ochoreniu diabetes mellitus druhého typu. V súčasnosti 
už vidí veci inak a je pripravená pomáhať aj iným (Wolf, 
2009; Boulton-Lewis, 2010; Friebe a kol., 2013; Wilson 
a kol., 2019). 

Aj ľudia v staršom veku sú zvedaví, schopní a dokážu 
sa adaptovať. Výzvou staršieho veku môže byť spojenie 
ovocia zrelosti s obnovením detského údivu. Chuť vzdelávať 
sa v neskorom veku veľmi úzko súvisí so psychologickým 
zdravím, schopnosťou nového pohľadu na skutočnosti. 
V starovekom Grécku slovo učenec znamenalo voľný čas. 
Vyjadrovalo, že vo svojom voľnom čase sa človek učí nové 
veci (Wolf, 2009; Boulton-Lewis, 2010; Friebe a kol., 2013; 
Wilson a kol., 2019). 

V spoločnosti sa utvára veľké množstvo tvorivých skupín, 
ktoré využívajú vzdelávací potenciál ľudí v staršom veku. 
Starší ľudia sú zapojení do rôznych občianskych projektov, 
literárnych prác, umeleckých aktivít, ale aj priamo 
do vzdelávania. Neexistuje jednotný model ani jednotná 
predstava úspechu. Máme však množstvo dôkazov, 
že vzdelávanie nie je podmienené vekom.    
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Vzdelávanie starších ľudí je predmetom rozsiahleho 
výskumu, ktorý je publikovaný v rôznych zahraničných 
časopisoch (obrázok 21).

Obrázok 21. Zahraničné časopisy s výskumom venovaným 
vzdelávaniu ľudí v staršom veku (vlastný obrázok)

V súčasnosti sme svedkami zvýšeného záujmu 
o vzdelávacie aktivity, vzdelávacie centrá, programy 
a učebné osnovy určené na zlepšenie života starších ľudí. 
Pozorujeme búranie predsudkov o tom, že v staršom veku
sa už človek nedokáže učiť a získavať nové vedomosti.
Navyše sa naše vzdelávacie centrá usilujú o zvýšenú podporu
vzdelávania ľudí nad 65 rokov, ktorých podiel v rámci celej 
populácie naďalej rastie.

• Educational Gerontology,
• The LLI Review: The Annual Journal of the 

Osher Lifelong Learning Institutes, 
• Geriatrics and Gerontology Education, 
• Older Learners,
• The International Journal of Lifelong Learning, 
• The Older Learner.

Zahraničné časopisy venované 
vzdelávaniu ľudí v staršom veku: 
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5.1  Vznik a rozvoj univerzít tretieho veku  
na  Slovensku 

 Posledné desaťročia priniesli so sebou veľké zmeny 
v životnom štýle obyvateľov najmä priemyselných krajín. 
Technizácia spôsobila zníženie podielu fyzickej práce, ale 
civilizovaný spôsob života zvýšil nároky na psychiku 
jedinca, ktoré sa odrazili na jeho celkovom zdraví. Človek 
v priebehu svojho života postupne stráca fyzickú silu 
i psychickú výkonnosť. Pocit svojej vlastnej užitočnosti 
a sebarealizácie primeranou činnosťou si potrebuje zachovať 
do konca svojho života. Na Slovensku po vzore okolitých 
krajín vzniklo dobrovoľné vzdelávanie aktívnych starších 
obyvateľov. V súčasnosti je z celkového počtu približne 
jedného milióna seniorov na Slovensku zapojených 
do ďalšieho vzdelávania na univerzitách tretieho veku 
približne 7 tisíc študentov, z toho približne 6 tisíc žien 
(približne 86 %). Výskum ukazuje, že starší ľudia, ktorí 
študujú, sa cítia zdravší, sú telesne i duševne vitálnejší, život 
pre nich nadobúda nový zmysel (Čornaničová, 1995). 

Prvá univerzita tretieho veku bola založená 15. októbra 
1990 v aule Univerzity Komenského v Bratislave. Následne 
boli zrealizované podobné iniciatívy aj v Martine, Nitre, 
v Banskej Bystrici alebo v Košiciach.   

Asociácia univerzít tretieho veku  na Slovensku, založená 
v roku 1994 ako záujmové združenie právnických osôb, 
vznikla z iniciatívy univerzít a vysokých škôl na Slovensku 
na ustanovujúcej konferencii konanej na Technickej 
univerzite v Košiciach.  
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približne 7 tisíc študentov, z toho približne 6 tisíc žien 
(približne 86 %). Výskum ukazuje, že starší ľudia, ktorí 
študujú, sa cítia zdravší, sú telesne i duševne vitálnejší, život 
pre nich nadobúda nový zmysel (Čornaničová, 1995). 

Prvá univerzita tretieho veku bola založená 15. októbra 
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Vzdelávanie starších ľudí je predmetom rozsiahleho 
výskumu, ktorý je publikovaný v rôznych zahraničných 
časopisoch (obrázok 21).

Obrázok 21. Zahraničné časopisy s výskumom venovaným 
vzdelávaniu ľudí v staršom veku (vlastný obrázok)

V súčasnosti sme svedkami zvýšeného záujmu 
o vzdelávacie aktivity, vzdelávacie centrá, programy 
a učebné osnovy určené na zlepšenie života starších ľudí. 
Pozorujeme búranie predsudkov o tom, že v staršom veku
sa už človek nedokáže učiť a získavať nové vedomosti.
Navyše sa naše vzdelávacie centrá usilujú o zvýšenú podporu
vzdelávania ľudí nad 65 rokov, ktorých podiel v rámci celej 
populácie naďalej rastie.
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V súčasnosti združuje 18 univerzít tretieho veku 
v trinástich mestách na Slovensku: 

 Univerzita Komenského v Bratislave, 
 Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 
 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
 Jesseniova lekárska fakulta v Martine,  
 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,  
 Technická univerzita vo Zvolene,  
 Technická univerzita v Košiciach,  
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
 Katolícka univerzita v Ružomberku, 
 Prešovská univerzita v Prešove, 
 Trnavská univerzita v Trnave, 
 Žilinská univerzita v Žiline, 
 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava 

Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 
 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne, 
 Paneurópska vysoká škola v Bratislave, 
 Dubnický technologický inštitút v Dubnici 

nad Váhom, 
 Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. 
Reprezentanti členských univerzít sa pravidelne stretávajú  

s cieľom spolupracovať na metodických, legislatívnych, 
organizačných i ekonomických otázkach seniorského 
vzdelávania. Prvým prezidentom Asociácie univerzít tretieho 
veku bol v rokoch 1994 až 2003 prof. Ing. Ivan Hričovský, 
DrSc. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, 
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ktorý prispel k šíreniu myšlienok a cieľov univerzít tretieho 
veku na celom Slovensku. Od roku 2003 bola prezidentkou 
asociácie PhDr. Nadežda Hrapková PhD. z Univerzity 
tretieho veku pri Univerzite Komenského v Bratislave. 
V súčasnosti je novou prezidentkou združenia Ing. Lucia 
Hrebeňárová, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline.  

Pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia prvej 
univerzity tretieho veku na Slovensku, sa v roku 2010 konala 
medzinárodná konferencia s názvom Dvadsať rokov 
univerzitného vzdelávania seniorov na Slovensku, ktorej 
závery boli zhrnuté do nasledujúcich bodov: 

 študent Univerzity tretieho veku by mal byť 
považovaný za partnera učiteľa (lektora) a tiež 
za nositeľa jedinečných a celoživotných skúseností; 

 realizované študijné programy a iné doplňujúce 
aktivity by mali vychádzať najmä z požiadaviek 
študentov a mali by byť realizované aj s využitím 
zážitkových metód výučby; 

 demografické zmeny, nárast počtu obyvateľov 
starších ako 50 rokov a zvyšujúci sa vek odchodu 
do dôchodku poukazuje na potrebu tvorby novej vízie 
a stratégie univerzít tretieho veku, ktorá by umožnila 
ďalšie šírenie znalostí, zručností a poznatkov 
získaných štúdiom spojeným s celoživotnými 
skúsenosťami seniora; 

 je potrebné motivovať mladšiu generáciu 
k aktívnejšiemu medzigeneračnému dialógu; 

 meniaca sa situácia v sociálnej oblasti otvára otázku 
transformácie záujmového vzdelávania k vzdelávaniu 
zameranému na rozvoj kompetencií pre úspešné 
uplatnenie sa starších učiacich sa na trhu práce; 
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ktorý prispel k šíreniu myšlienok a cieľov univerzít tretieho 
veku na celom Slovensku. Od roku 2003 bola prezidentkou 
asociácie PhDr. Nadežda Hrapková PhD. z Univerzity 
tretieho veku pri Univerzite Komenského v Bratislave. 
V súčasnosti je novou prezidentkou združenia Ing. Lucia 
Hrebeňárová, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline.  

Pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia prvej 
univerzity tretieho veku na Slovensku, sa v roku 2010 konala 
medzinárodná konferencia s názvom Dvadsať rokov 
univerzitného vzdelávania seniorov na Slovensku, ktorej 
závery boli zhrnuté do nasledujúcich bodov: 

 študent Univerzity tretieho veku by mal byť 
považovaný za partnera učiteľa (lektora) a tiež 
za nositeľa jedinečných a celoživotných skúseností; 

 realizované študijné programy a iné doplňujúce 
aktivity by mali vychádzať najmä z požiadaviek 
študentov a mali by byť realizované aj s využitím 
zážitkových metód výučby; 

 demografické zmeny, nárast počtu obyvateľov 
starších ako 50 rokov a zvyšujúci sa vek odchodu 
do dôchodku poukazuje na potrebu tvorby novej vízie 
a stratégie univerzít tretieho veku, ktorá by umožnila 
ďalšie šírenie znalostí, zručností a poznatkov 
získaných štúdiom spojeným s celoživotnými 
skúsenosťami seniora; 

 je potrebné motivovať mladšiu generáciu 
k aktívnejšiemu medzigeneračnému dialógu; 

 meniaca sa situácia v sociálnej oblasti otvára otázku 
transformácie záujmového vzdelávania k vzdelávaniu 
zameranému na rozvoj kompetencií pre úspešné 
uplatnenie sa starších učiacich sa na trhu práce; 



 

138 

V súčasnosti združuje 18 univerzít tretieho veku 
v trinástich mestách na Slovensku: 

 Univerzita Komenského v Bratislave, 
 Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 
 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
 Jesseniova lekárska fakulta v Martine,  
 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,  
 Technická univerzita vo Zvolene,  
 Technická univerzita v Košiciach,  
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
 Katolícka univerzita v Ružomberku, 
 Prešovská univerzita v Prešove, 
 Trnavská univerzita v Trnave, 
 Žilinská univerzita v Žiline, 
 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava 

Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 
 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne, 
 Paneurópska vysoká škola v Bratislave, 
 Dubnický technologický inštitút v Dubnici 

nad Váhom, 
 Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. 
Reprezentanti členských univerzít sa pravidelne stretávajú  

s cieľom spolupracovať na metodických, legislatívnych, 
organizačných i ekonomických otázkach seniorského 
vzdelávania. Prvým prezidentom Asociácie univerzít tretieho 
veku bol v rokoch 1994 až 2003 prof. Ing. Ivan Hričovský, 
DrSc. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, 

 

139 

ktorý prispel k šíreniu myšlienok a cieľov univerzít tretieho 
veku na celom Slovensku. Od roku 2003 bola prezidentkou 
asociácie PhDr. Nadežda Hrapková PhD. z Univerzity 
tretieho veku pri Univerzite Komenského v Bratislave. 
V súčasnosti je novou prezidentkou združenia Ing. Lucia 
Hrebeňárová, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline.  

Pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia prvej 
univerzity tretieho veku na Slovensku, sa v roku 2010 konala 
medzinárodná konferencia s názvom Dvadsať rokov 
univerzitného vzdelávania seniorov na Slovensku, ktorej 
závery boli zhrnuté do nasledujúcich bodov: 

 študent Univerzity tretieho veku by mal byť 
považovaný za partnera učiteľa (lektora) a tiež 
za nositeľa jedinečných a celoživotných skúseností; 

 realizované študijné programy a iné doplňujúce 
aktivity by mali vychádzať najmä z požiadaviek 
študentov a mali by byť realizované aj s využitím 
zážitkových metód výučby; 

 demografické zmeny, nárast počtu obyvateľov 
starších ako 50 rokov a zvyšujúci sa vek odchodu 
do dôchodku poukazuje na potrebu tvorby novej vízie 
a stratégie univerzít tretieho veku, ktorá by umožnila 
ďalšie šírenie znalostí, zručností a poznatkov 
získaných štúdiom spojeným s celoživotnými 
skúsenosťami seniora; 

 je potrebné motivovať mladšiu generáciu 
k aktívnejšiemu medzigeneračnému dialógu; 

 meniaca sa situácia v sociálnej oblasti otvára otázku 
transformácie záujmového vzdelávania k vzdelávaniu 
zameranému na rozvoj kompetencií pre úspešné 
uplatnenie sa starších učiacich sa na trhu práce; 

 

138 

V súčasnosti združuje 18 univerzít tretieho veku 
v trinástich mestách na Slovensku: 

 Univerzita Komenského v Bratislave, 
 Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 
 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
 Jesseniova lekárska fakulta v Martine,  
 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,  
 Technická univerzita vo Zvolene,  
 Technická univerzita v Košiciach,  
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
 Katolícka univerzita v Ružomberku, 
 Prešovská univerzita v Prešove, 
 Trnavská univerzita v Trnave, 
 Žilinská univerzita v Žiline, 
 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava 

Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 
 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne, 
 Paneurópska vysoká škola v Bratislave, 
 Dubnický technologický inštitút v Dubnici 

nad Váhom, 
 Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. 
Reprezentanti členských univerzít sa pravidelne stretávajú  

s cieľom spolupracovať na metodických, legislatívnych, 
organizačných i ekonomických otázkach seniorského 
vzdelávania. Prvým prezidentom Asociácie univerzít tretieho 
veku bol v rokoch 1994 až 2003 prof. Ing. Ivan Hričovský, 
DrSc. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, 

 

139 

ktorý prispel k šíreniu myšlienok a cieľov univerzít tretieho 
veku na celom Slovensku. Od roku 2003 bola prezidentkou 
asociácie PhDr. Nadežda Hrapková PhD. z Univerzity 
tretieho veku pri Univerzite Komenského v Bratislave. 
V súčasnosti je novou prezidentkou združenia Ing. Lucia 
Hrebeňárová, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline.  

Pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia prvej 
univerzity tretieho veku na Slovensku, sa v roku 2010 konala 
medzinárodná konferencia s názvom Dvadsať rokov 
univerzitného vzdelávania seniorov na Slovensku, ktorej 
závery boli zhrnuté do nasledujúcich bodov: 

 študent Univerzity tretieho veku by mal byť 
považovaný za partnera učiteľa (lektora) a tiež 
za nositeľa jedinečných a celoživotných skúseností; 

 realizované študijné programy a iné doplňujúce 
aktivity by mali vychádzať najmä z požiadaviek 
študentov a mali by byť realizované aj s využitím 
zážitkových metód výučby; 

 demografické zmeny, nárast počtu obyvateľov 
starších ako 50 rokov a zvyšujúci sa vek odchodu 
do dôchodku poukazuje na potrebu tvorby novej vízie 
a stratégie univerzít tretieho veku, ktorá by umožnila 
ďalšie šírenie znalostí, zručností a poznatkov 
získaných štúdiom spojeným s celoživotnými 
skúsenosťami seniora; 

 je potrebné motivovať mladšiu generáciu 
k aktívnejšiemu medzigeneračnému dialógu; 

 meniaca sa situácia v sociálnej oblasti otvára otázku 
transformácie záujmového vzdelávania k vzdelávaniu 
zameranému na rozvoj kompetencií pre úspešné 
uplatnenie sa starších učiacich sa na trhu práce; 

 

138 

V súčasnosti združuje 18 univerzít tretieho veku 
v trinástich mestách na Slovensku: 

 Univerzita Komenského v Bratislave, 
 Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 
 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
 Jesseniova lekárska fakulta v Martine,  
 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,  
 Technická univerzita vo Zvolene,  
 Technická univerzita v Košiciach,  
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
 Katolícka univerzita v Ružomberku, 
 Prešovská univerzita v Prešove, 
 Trnavská univerzita v Trnave, 
 Žilinská univerzita v Žiline, 
 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava 

Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 
 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne, 
 Paneurópska vysoká škola v Bratislave, 
 Dubnický technologický inštitút v Dubnici 

nad Váhom, 
 Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. 
Reprezentanti členských univerzít sa pravidelne stretávajú  

s cieľom spolupracovať na metodických, legislatívnych, 
organizačných i ekonomických otázkach seniorského 
vzdelávania. Prvým prezidentom Asociácie univerzít tretieho 
veku bol v rokoch 1994 až 2003 prof. Ing. Ivan Hričovský, 
DrSc. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, 

 

139 

ktorý prispel k šíreniu myšlienok a cieľov univerzít tretieho 
veku na celom Slovensku. Od roku 2003 bola prezidentkou 
asociácie PhDr. Nadežda Hrapková PhD. z Univerzity 
tretieho veku pri Univerzite Komenského v Bratislave. 
V súčasnosti je novou prezidentkou združenia Ing. Lucia 
Hrebeňárová, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline.  

Pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia prvej 
univerzity tretieho veku na Slovensku, sa v roku 2010 konala 
medzinárodná konferencia s názvom Dvadsať rokov 
univerzitného vzdelávania seniorov na Slovensku, ktorej 
závery boli zhrnuté do nasledujúcich bodov: 

 študent Univerzity tretieho veku by mal byť 
považovaný za partnera učiteľa (lektora) a tiež 
za nositeľa jedinečných a celoživotných skúseností; 

 realizované študijné programy a iné doplňujúce 
aktivity by mali vychádzať najmä z požiadaviek 
študentov a mali by byť realizované aj s využitím 
zážitkových metód výučby; 

 demografické zmeny, nárast počtu obyvateľov 
starších ako 50 rokov a zvyšujúci sa vek odchodu 
do dôchodku poukazuje na potrebu tvorby novej vízie 
a stratégie univerzít tretieho veku, ktorá by umožnila 
ďalšie šírenie znalostí, zručností a poznatkov 
získaných štúdiom spojeným s celoživotnými 
skúsenosťami seniora; 

 je potrebné motivovať mladšiu generáciu 
k aktívnejšiemu medzigeneračnému dialógu; 

 meniaca sa situácia v sociálnej oblasti otvára otázku 
transformácie záujmového vzdelávania k vzdelávaniu 
zameranému na rozvoj kompetencií pre úspešné 
uplatnenie sa starších učiacich sa na trhu práce; 

 

138 

V súčasnosti združuje 18 univerzít tretieho veku 
v trinástich mestách na Slovensku: 

 Univerzita Komenského v Bratislave, 
 Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 
 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
 Jesseniova lekárska fakulta v Martine,  
 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,  
 Technická univerzita vo Zvolene,  
 Technická univerzita v Košiciach,  
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
 Katolícka univerzita v Ružomberku, 
 Prešovská univerzita v Prešove, 
 Trnavská univerzita v Trnave, 
 Žilinská univerzita v Žiline, 
 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava 

Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 
 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne, 
 Paneurópska vysoká škola v Bratislave, 
 Dubnický technologický inštitút v Dubnici 

nad Váhom, 
 Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. 
Reprezentanti členských univerzít sa pravidelne stretávajú  

s cieľom spolupracovať na metodických, legislatívnych, 
organizačných i ekonomických otázkach seniorského 
vzdelávania. Prvým prezidentom Asociácie univerzít tretieho 
veku bol v rokoch 1994 až 2003 prof. Ing. Ivan Hričovský, 
DrSc. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, 

 

139 

ktorý prispel k šíreniu myšlienok a cieľov univerzít tretieho 
veku na celom Slovensku. Od roku 2003 bola prezidentkou 
asociácie PhDr. Nadežda Hrapková PhD. z Univerzity 
tretieho veku pri Univerzite Komenského v Bratislave. 
V súčasnosti je novou prezidentkou združenia Ing. Lucia 
Hrebeňárová, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline.  

Pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia prvej 
univerzity tretieho veku na Slovensku, sa v roku 2010 konala 
medzinárodná konferencia s názvom Dvadsať rokov 
univerzitného vzdelávania seniorov na Slovensku, ktorej 
závery boli zhrnuté do nasledujúcich bodov: 

 študent Univerzity tretieho veku by mal byť 
považovaný za partnera učiteľa (lektora) a tiež 
za nositeľa jedinečných a celoživotných skúseností; 

 realizované študijné programy a iné doplňujúce 
aktivity by mali vychádzať najmä z požiadaviek 
študentov a mali by byť realizované aj s využitím 
zážitkových metód výučby; 

 demografické zmeny, nárast počtu obyvateľov 
starších ako 50 rokov a zvyšujúci sa vek odchodu 
do dôchodku poukazuje na potrebu tvorby novej vízie 
a stratégie univerzít tretieho veku, ktorá by umožnila 
ďalšie šírenie znalostí, zručností a poznatkov 
získaných štúdiom spojeným s celoživotnými 
skúsenosťami seniora; 

 je potrebné motivovať mladšiu generáciu 
k aktívnejšiemu medzigeneračnému dialógu; 

 meniaca sa situácia v sociálnej oblasti otvára otázku 
transformácie záujmového vzdelávania k vzdelávaniu 
zameranému na rozvoj kompetencií pre úspešné 
uplatnenie sa starších učiacich sa na trhu práce; 



 

140 

 v dôsledku neustále narastajúceho záujmu o seniorské 
vzdelávanie je potrebné eliminovať všetky faktory 
(napríklad nedostatok priestorov pre vzdelávanie) 
podporou a rozvojom spolupráce s vedením 
materských univerzít, jednotlivými fakultami ale 
i ďalšími internými či externými organizáciami, 
napríklad základnými a strednými školami, mestami, 
vyššími územnými celkami a podobne; 

 je potrebné rozvíjať a prehlbovať existujúcu 
spoluprácu a podporovať novovznikajúcu kooperáciu 
v oblasti vzdelávania ľudí v staršom veku nielen 
na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni a medzi 
organizáciami rôzneho zamerania. 

V roku 2014 sa konala odborná konferencia s názvom 
Edukácia v treťom veku pri príležitosti dvadsiateho výročia 
založenia Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku, 
ktorej závery potvrdzujú a dopĺňajú odporúčania uvedené 
v predchádzajúcom odseku v nasledujúcom znení: 

 demografické zmeny a odlišný životný štýl, ktorý je 
identifikovaný na úrovni celej spoločnosti, ale aj 
v kategórii seniorov, vyvoláva potrebu presnejšieho 
zadefinovania cieľových skupín seniorského 
vzdelávania a potrebu aktualizácie ponuky 
vzdelávacích programov pre seniorov so zohľadnením 
odlišných potrieb veku; 

 v ponuke záujmového seniorského vzdelávania musia 
mať stále miesto vzdelávacie programy zamerané 
na prácu s počítačom a informačno-komunikačnými 
technológiami, ktoré by mali byť neustále 
aktualizované, pretože prevažná väčšina seniorov 
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študujúcich na univerzitách tretieho veku využíva 
moderné informačno-komunikačné technológie; 

 dôležitou súčasťou vzdelávania seniorov 
na univerzitách tretieho veku je kvalitná spätná väzba 
od účastníkov vzdelávania o ponuke vzdelávacích 
programov, kvalite lektorského zabezpečenia, 
metódach výučby a študijných materiáloch, ktorá má 
byť získavaná kvantitatívnymi metódami (napríklad 
dotazník alebo anketa), ale aj kvalitatívnymi 
metódami, ku ktorým patrí napríklad rozhovor;  

 zaznamenávame dopyt po seniorskom záujmovom 
vzdelávaní na vidieku a tiež rastúcu potrebu 
vzdelávania vedúceho k rozvoju podnikateľských 
zručností seniorov; 

 tradičnú prezenčnú formu seniorského vzdelávania 
je potrebné dopĺňať aj o inovatívne formy využívajúce 
informačno-komunikačné technológie, sociálne siete, 
e-learningové systémy, čo umožní rozšíriť cieľovú 
skupinu vzdelávania na univerzitách tretieho veku 
o sociálne skupiny hendikepovaných, či sociálne 
znevýhodnených ľudí;  

 účastníci vzdelávania na univerzitách tretieho veku 
poskytujú potenciál a sú ochotní sa zúčastňovať 
na dobrovoľníckych aktivitách, čo je vhodné 
primeraným spôsobom využiť pri vzdelávacích 
aktivitách, sprievodných podujatiach a podobne. 
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5.2  Univerzity tretieho veku v Košiciach 

Jedna z najstarších univerzít tretieho veku na Slovensku 
sídli v Košiciach, pri domovskej Technickej univerzite. 
Univerzita tretieho veku v Košiciach vznikla 3. marca 1992 
na základe Zákona o vysokých školách, štatútu Technickej 
univerzity v Košiciach a schválení v Klube rektorov 
košických vysokých škôl v Košiciach. Bola založená ako 
záujmovo-vzdelávacia inštitúcia v súlade s koncepciou 
celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike 
v nadväznosti na gerontologický program UNESCO. 
Jej poslaním je vhodnou formou sprístupniť súčasné 
poznatky vo vybraných odboroch a súčasne umožniť 
zúčastňovať sa na rozvoji spoločnosti, školstva, vedy 
a techniky i tým občanom, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu 
byť zapojení v aktívnom každodennom pracovnom procese.  

Na príprave i realizácii štúdia sa podieľali všetky košické 
vysoké školy (Technická univerzita v Košiciach, Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie a Podnikovo-hospodárska fakulta 
Ekonomickej univerzity v Bratislave). Štúdium bolo 
zo začiatku iba dvojročné, od roku 1996 je trojročné.  

Od septembra 2016 realizuje Univerzitu tretieho veku 
okrem Technickej Univerzity v Košiciach samostatne 
aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vzdelávanie 
sa uskutočňuje v ôsmich študijných programoch 
(obrázok 22). 
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Obrázok 22. Študijné programy na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(vlastný obrázok)

V prvom ročníku majú študenti prednášky zo všetkých 
ponúkaných študijných programov. Môžu získať prehľad 
o rôznych oblastiach a ľahšie tak vykonať rozhodnutie 
o svojom študijnom zameraní počas ďalších dvoch rokov. 

Počas štúdia na univerzitách tretieho veku sa môžu seniori 
v rámci prevencie zhoršovania kognitívnych funkcií zapojiť 
do rôznych pamäťových tréningov. Príkladom sú  
psychologické cvičenia zamerané na uchovanie a posilnenie 
pamäti. Pozitívne ovplyvňujú kognitívne funkcie seniorov, 

• Anglický jazyk,
• Digitálne technológie v každodennom živote,
• Medicína,
• Politológia,
• Právo,
• Svet okolo nás (prírodné vedy),
• Psychológia,
• Rastliny v životnom prostredí.

Študijné programy na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach:
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Obrázok 22. Študijné programy na Univerzite tretieho veku 
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(vlastný obrázok)
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Obrázok 22. Študijné programy na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(vlastný obrázok)

V prvom ročníku majú študenti prednášky zo všetkých 
ponúkaných študijných programov. Môžu získať prehľad 
o rôznych oblastiach a ľahšie tak vykonať rozhodnutie 
o svojom študijnom zameraní počas ďalších dvoch rokov. 

Počas štúdia na univerzitách tretieho veku sa môžu seniori 
v rámci prevencie zhoršovania kognitívnych funkcií zapojiť 
do rôznych pamäťových tréningov. Príkladom sú  
psychologické cvičenia zamerané na uchovanie a posilnenie 
pamäti. Pozitívne ovplyvňujú kognitívne funkcie seniorov, 

• Anglický jazyk,
• Digitálne technológie v každodennom živote,
• Medicína,
• Politológia,
• Právo,
• Svet okolo nás (prírodné vedy),
• Psychológia,
• Rastliny v životnom prostredí.

Študijné programy na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach:
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podporujú duševnú pohodu, tým im zabezpečujú integráciu 
do života v modernej spoločnosti. 

Štúdium v študijnom programe Medicína v rámci 
Univerzity tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach ponúka nadobudnutie základných poznatkov 
všeobecného charakteru z vybraných zdravotníckych 
a lekárskych disciplín. Popri vybraných prednáškach 
z morfologických disciplín, fyziológie, patologickej 
fyziológie a imunológie má účastník možnosť bližšie sa 
oboznámiť s niektorými chronickými ochoreniami, akými sú 
napríklad kardiovaskulárne, nádorové, pohybové ochorenia, 
alergie, ďalej s infekčnými ochoreniami, so zoonózami, tiež 
s farmakoterapiou v medicíne. Zaradené sú aj prednášky 
zo súdneho lekárstva, problematiky otráv hubami, drogami, 
toxikológie. V ponuke sú tiež prednášky zo psychiatrie, 
duševná hygiena a duševné poruchy v starobe. Študent 
je v rámci prednášok oboznámený aj o vplyve životného 
a pracovného prostredia na jeho zdravie, o racionálnej 
i alternatívnej výžive, o životnom štýle a možnej prevencii 
chronických neinfekčných ochorení, tiež speleoterapii. 
V ponuke je tiež alternatívny náhľad na medicínu, 
úloha a postavenie naturálnej medicíny v komplexnej 
zdravotníckej starostlivosti. 
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6  VÝSKUMNÁ ČASŤ 

Vo výskumnej časti tejto práce prezentujeme výsledky 
dotazníkového výskumu o  životnom štýle účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach so zameraním na zistenie 
a porovnanie niektorých vybraných rizikových faktorov 
životného štýlu – výživy, fajčenia, alkoholu, pohybovej 
aktivity a stresovej záťaže. Skúmame aj celkové zdravie 
účastníkov vzdelávania. Niektoré vybrané aspekty životného 
štýlu porovnávame tiež medzi slovenskými a zahraničnými 
vysokoškolskými študentmi na Lekárskej fakulte Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Porovnanie realizujeme 
aj medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
a vysokoškolskými študentmi. Zber údajov prebiehal 
v období rokov 2018 až 2021 vo forme anonymných 
dotazníkov v tlačenej alebo elektronickej podobe. 

6.1  Ciele a metodológia výskumu 

Na základe štúdia relevantnej odbornej literatúry sme 
sformulovali ciele našej práce v nasledujúcej podobe:  
 

a) popísať aktuálny stav vybraných rizikových faktorov 
životného štýlu (výživa, fajčenie, alkohol, pohybová 
aktivita, stresová záťaž) účastníkov vzdelávania 
na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, 
 

b) popísať aktuálny stav celkového zdravia účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
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životného štýlu – výživy, fajčenia, alkoholu, pohybovej 
aktivity a stresovej záťaže. Skúmame aj celkové zdravie 
účastníkov vzdelávania. Niektoré vybrané aspekty životného 
štýlu porovnávame tiež medzi slovenskými a zahraničnými 
vysokoškolskými študentmi na Lekárskej fakulte Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Porovnanie realizujeme 
aj medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
a vysokoškolskými študentmi. Zber údajov prebiehal 
v období rokov 2018 až 2021 vo forme anonymných 
dotazníkov v tlačenej alebo elektronickej podobe. 

6.1  Ciele a metodológia výskumu 

Na základe štúdia relevantnej odbornej literatúry sme 
sformulovali ciele našej práce v nasledujúcej podobe:  
 

a) popísať aktuálny stav vybraných rizikových faktorov 
životného štýlu (výživa, fajčenie, alkohol, pohybová 
aktivita, stresová záťaž) účastníkov vzdelávania 
na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, 
 

b) popísať aktuálny stav celkového zdravia účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
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podporujú duševnú pohodu, tým im zabezpečujú integráciu 
do života v modernej spoločnosti. 

Štúdium v študijnom programe Medicína v rámci 
Univerzity tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach ponúka nadobudnutie základných poznatkov 
všeobecného charakteru z vybraných zdravotníckych 
a lekárskych disciplín. Popri vybraných prednáškach 
z morfologických disciplín, fyziológie, patologickej 
fyziológie a imunológie má účastník možnosť bližšie sa 
oboznámiť s niektorými chronickými ochoreniami, akými sú 
napríklad kardiovaskulárne, nádorové, pohybové ochorenia, 
alergie, ďalej s infekčnými ochoreniami, so zoonózami, tiež 
s farmakoterapiou v medicíne. Zaradené sú aj prednášky 
zo súdneho lekárstva, problematiky otráv hubami, drogami, 
toxikológie. V ponuke sú tiež prednášky zo psychiatrie, 
duševná hygiena a duševné poruchy v starobe. Študent 
je v rámci prednášok oboznámený aj o vplyve životného 
a pracovného prostredia na jeho zdravie, o racionálnej 
i alternatívnej výžive, o životnom štýle a možnej prevencii 
chronických neinfekčných ochorení, tiež speleoterapii. 
V ponuke je tiež alternatívny náhľad na medicínu, 
úloha a postavenie naturálnej medicíny v komplexnej 
zdravotníckej starostlivosti. 
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c) porovnať vybrané rizikové faktory životného štýlu 

(výživa, fajčenie, alkohol, pohybová aktivita, stresová 
záťaž) všetkých účastníkov vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a účastníkov vzdelávania v študijnom 
programe Medicína na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
 

d) porovnať celkové zdravie všetkých účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a účastníkov 
vzdelávania v študijnom programe Medicína 
na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach,  
 

e) popísať vzťahy medzi vybranými rizikovými faktormi 
životného štýlu (výživa, fajčenie, alkohol, pohybová 
aktivita, stresová záťaž) vrátane demografických 
atribútov (vek, pohlavie) a stavom celkového zdravia 
všetkých účastníkov vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach,  
 

f) popísať aktuálny stav vybraných rizikových faktorov 
životného štýlu (fajčenie, tvrdý alkohol, stravovanie 
v zariadeniach rýchleho občerstvenia, stresová záťaž) 
vysokoškolských študentov na Lekárskej fakulte 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
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g) porovnať vybrané rizikové faktory (fajčenie, tvrdý 
alkohol, stravovanie v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia, stresová záťaž) medzi slovenskými 
a zahraničnými vysokoškolskými študentmi 
na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 
 

h) porovnať vybrané rizikové faktory (fajčenie, tvrdý 
alkohol, stravovanie v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia, stresová záťaž) medzi vysokoškolskými 
študentmi na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a účastníkmi vzdelávania 
na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. 

  
Pre zachovanie kontinuity nášho doterajšieho výskumu 

a vzhľadom na možnosť porovnateľnosti dosiahnutých 
výsledkov sme použili niektoré otázky z dotazníkov 
používaných v rámci Programu prevencie chronických 
neinfekčných ochorení  CINDI, ktoré sme vhodne doplnili 
tak, aby sme mohli naplniť ciele našej práce. Výsledný 
dotazník obsahoval 39 otázok s výberom možností, 
doplnením hodnoty alebo krátkeho textu, ktoré boli následne 
transformované na nasledujúce typy atribútov: 

 základné demografické údaje (1 kategoriálny atribút 
pohlavie a 1 numerický atribút vek), 

 ročník štúdia (1 kategoriálny atribút), 
 študijný program (1 kategoriálny atribút),  
 celkové zdravie (5 kategoriálnych atribútov),  
 výživa (15 kategoriálnych atribútov a 1 numerický 

atribút),  
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doplnením hodnoty alebo krátkeho textu, ktoré boli následne 
transformované na nasledujúce typy atribútov: 

 základné demografické údaje (1 kategoriálny atribút 
pohlavie a 1 numerický atribút vek), 

 ročník štúdia (1 kategoriálny atribút), 
 študijný program (1 kategoriálny atribút),  
 celkové zdravie (5 kategoriálnych atribútov),  
 výživa (15 kategoriálnych atribútov a 1 numerický 
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c) porovnať vybrané rizikové faktory životného štýlu 

(výživa, fajčenie, alkohol, pohybová aktivita, stresová 
záťaž) všetkých účastníkov vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a účastníkov vzdelávania v študijnom 
programe Medicína na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
 

d) porovnať celkové zdravie všetkých účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a účastníkov 
vzdelávania v študijnom programe Medicína 
na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach,  
 

e) popísať vzťahy medzi vybranými rizikovými faktormi 
životného štýlu (výživa, fajčenie, alkohol, pohybová 
aktivita, stresová záťaž) vrátane demografických 
atribútov (vek, pohlavie) a stavom celkového zdravia 
všetkých účastníkov vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach,  
 

f) popísať aktuálny stav vybraných rizikových faktorov 
životného štýlu (fajčenie, tvrdý alkohol, stravovanie 
v zariadeniach rýchleho občerstvenia, stresová záťaž) 
vysokoškolských študentov na Lekárskej fakulte 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
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na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 
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 fajčenie (1 kategoriálny atribút a 1 numerický 
atribút),  

 alkohol (4 kategoriálne atribúty),  
 pohybová aktivita (3 kategoriálne atribúty),  
 spánok (1 numerický atribút),  
 stresová záťaž (4 kategoriálne atribúty).  

 
Analýzu údajov sme realizovali s použitím softvérových 

nástrojov Microsoft Excel a IBM SPSS Statistics 25. 
Numerické atribúty sme štatisticky popísali pomocou 

hodnôt minima, maxima, aritmetického priemeru, 
smerodajnej odchýlky, mediánu a horného kvartilu. 
Pre ďalšie spracovanie sme niektoré numerické atribúty 
transformovali na kategoriálne (nominálne alebo ordinálne 
atribúty) pomocou vhodne zvolených počtov a rozsahov 
kategórií.  

Kategoriálne atribúty sme charakterizovali pomocou 
absolútnych a relatívnych početností jednotlivých kategórií. 
Štatistickú významnosť rozdielov medzi skupinami 
účastníkov sme pri kategoriálnych atribútoch testovali 
pomocou chí-kvadrát testu na hladinách významnosti 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001, teda s pravdepodobnosťou 
chyby na úrovni 5 %, 1 % a 0,1 %.  

V prípade, že niektoré kategórie obsahovali nulové 
hodnoty alebo väčší počet hodnôt menších ako 5, použili sme 
Fisherov presný test nezávislosti, alebo sme spojili viac 
súvisiacich kategórií do jednej spoločnej kategórie za účelom 
redukcie počtu kategórií a zvýšenia početností jednotlivých 
kategórií. 
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Na stanovenie vplyvu vybranej množiny nezávislých 
atribútov na kategoriálnu závislú premennú sme použili 
štatistickú metódu logistickej regresie. V našich analýzach 
sme skúmali vzťah medzi kategoriálnou závislou premennou 
o počte typov ochorení účastníkov vzdelávania s binárnymi 
hodnotami (menej ako dva typy ochorení, dva typy ochorení 
a viac) a vybranými atribútmi účastníkov vzdelávania 
s redukovaným počtom kategórií týchto atribútov: 
 

 pohlavie (muž, žena), 
 vek (menej ako 64 rokov, 64 rokov a viac), 
 stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia  

(nikdy alebo zriedka, 1 krát mesačne a viac),  
 množstvo čistej vody na deň (menej ako 1,5 litra; 

1,5 litra a viac), 
 frekvencia pohybovej aktivity (menej ako 3-krát 

týždenne, 3-krát týždenne a viac), 
 frekvencia fajčenia (nikdy, občas, denne),  
 frekvencia konzumácie tvrdého alkoholu (nikdy, 

občas, viackrát do týždňa), 
 počet hodín spánku na deň (menej ako 7 hodín, 

aspoň 7 hodín),  
 pocit vystavenia stresu (áno, často; áno, občas; nie).  
 
Na takejto množine atribútov a ich kategóriách sme 

následne aplikovali aj metódu rozhodovacích stromov.  
Vybrané rizikové faktory životného štýlu (fajčenie, tvrdý 

alkohol, stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia, 
pocit vystavenia stresu) vysokoškolských študentov 
na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, ktoré skúmame v tejto práci, sme zvolili tiež 

 

148 

 fajčenie (1 kategoriálny atribút a 1 numerický 
atribút),  

 alkohol (4 kategoriálne atribúty),  
 pohybová aktivita (3 kategoriálne atribúty),  
 spánok (1 numerický atribút),  
 stresová záťaž (4 kategoriálne atribúty).  

 
Analýzu údajov sme realizovali s použitím softvérových 

nástrojov Microsoft Excel a IBM SPSS Statistics 25. 
Numerické atribúty sme štatisticky popísali pomocou 

hodnôt minima, maxima, aritmetického priemeru, 
smerodajnej odchýlky, mediánu a horného kvartilu. 
Pre ďalšie spracovanie sme niektoré numerické atribúty 
transformovali na kategoriálne (nominálne alebo ordinálne 
atribúty) pomocou vhodne zvolených počtov a rozsahov 
kategórií.  

Kategoriálne atribúty sme charakterizovali pomocou 
absolútnych a relatívnych početností jednotlivých kategórií. 
Štatistickú významnosť rozdielov medzi skupinami 
účastníkov sme pri kategoriálnych atribútoch testovali 
pomocou chí-kvadrát testu na hladinách významnosti 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001, teda s pravdepodobnosťou 
chyby na úrovni 5 %, 1 % a 0,1 %.  

V prípade, že niektoré kategórie obsahovali nulové 
hodnoty alebo väčší počet hodnôt menších ako 5, použili sme 
Fisherov presný test nezávislosti, alebo sme spojili viac 
súvisiacich kategórií do jednej spoločnej kategórie za účelom 
redukcie počtu kategórií a zvýšenia početností jednotlivých 
kategórií. 
  

 

149 

Na stanovenie vplyvu vybranej množiny nezávislých 
atribútov na kategoriálnu závislú premennú sme použili 
štatistickú metódu logistickej regresie. V našich analýzach 
sme skúmali vzťah medzi kategoriálnou závislou premennou 
o počte typov ochorení účastníkov vzdelávania s binárnymi 
hodnotami (menej ako dva typy ochorení, dva typy ochorení 
a viac) a vybranými atribútmi účastníkov vzdelávania 
s redukovaným počtom kategórií týchto atribútov: 
 

 pohlavie (muž, žena), 
 vek (menej ako 64 rokov, 64 rokov a viac), 
 stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia  

(nikdy alebo zriedka, 1 krát mesačne a viac),  
 množstvo čistej vody na deň (menej ako 1,5 litra; 

1,5 litra a viac), 
 frekvencia pohybovej aktivity (menej ako 3-krát 

týždenne, 3-krát týždenne a viac), 
 frekvencia fajčenia (nikdy, občas, denne),  
 frekvencia konzumácie tvrdého alkoholu (nikdy, 

občas, viackrát do týždňa), 
 počet hodín spánku na deň (menej ako 7 hodín, 

aspoň 7 hodín),  
 pocit vystavenia stresu (áno, často; áno, občas; nie).  
 
Na takejto množine atribútov a ich kategóriách sme 

následne aplikovali aj metódu rozhodovacích stromov.  
Vybrané rizikové faktory životného štýlu (fajčenie, tvrdý 

alkohol, stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia, 
pocit vystavenia stresu) vysokoškolských študentov 
na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, ktoré skúmame v tejto práci, sme zvolili tiež 

 

148 

 fajčenie (1 kategoriálny atribút a 1 numerický 
atribút),  

 alkohol (4 kategoriálne atribúty),  
 pohybová aktivita (3 kategoriálne atribúty),  
 spánok (1 numerický atribút),  
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v nadväznosti na náš predchádzajúci výskum Kimáková 
(2018). V práci z roku 2018 analyzujeme rôzne aspekty 
výživy a pohybovej aktivity vysokoškolských študentov 
na Lekárskej fakulte a Právnickej fakulte Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, teda výber analyzovaných 
rizikových faktorov u vysokoškolských študentov v tejto 
práci je prirodzeným doplnením predchádzajúceho výskumu. 
Naše výsledky v tejto práci sú realizované na novom 
výskumnom súbore vysokoškolských študentov výlučne 
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už počas ich štúdia v študijnom programe Medicína (druhý 
ročník, tretí ročník alebo ako absolvent, či absolventka). 
To znamená, že  odpovede pri druhom vyplnení budeme 
uvažovať pri analýze účastníkov študijného programu 
Medicína. 
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Účastníci vzdelávania, ktorí sa zúčastnili zberu údajov, 
boli vo veku od 49 do 80 rokov s priemerným vekom 65,2 
rokov a smerodajnou odchýlkou 5,7 rokov (obrázok 25). 
Medián veku účastníkov vzdelávania bol 65 rokov, 
to znamená, že tento vek delí skupinu účastníkov na dve 
rovnako početné skupiny. Horný kvartil veku účastníkov bol 
69 rokov, to znamená, že 75 % účastníkov má vek menší ako 
69 rokov.   

Vek žien bol v rozsahu od 49 do 80 rokov s priemerným 
vekom 65 rokov a smerodajnou odchýlkou 6 rokov. Medián 
veku žien bol 65 rokov, horný kvartil veku bol 69 rokov. Vek 
mužov bol v rozsahu od 58 do 73 rokov s priemerným vekom 
66 rokov a smerodajnou odchýlkou 3,9 rokov. Medián veku 
mužov bol 66 rokov, horný kvartil veku bol 69 rokov.   
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Vek účastníkov vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
v študijnom programe Medicína sa pohyboval v rozsahu 
od 52 do 73 rokov s priemerným vekom 65,8 rokov 
a smerodajnou odchýlkou 5,2 rokov (obrázok 26). Medián 
veku účastníkov vzdelávania v študijnom programe 
Medicína bol 66 rokov, to znamená, že tento vek delí skupinu 
účastníkov na dve rovnako početné skupiny v rámci 
zapojených účastníkov študijného programu Medicína 
do zberu údajov. Horný kvartil veku účastníkov študijného 
programu Medicína bol 69 rokov, to znamená, že 75 % 
účastníkov má vek menší ako 69 rokov. 
 
 

 
 
Obrázok 26.  Rozloženie účastníkov vzdelávania v študijnom 
programe Medicína podľa vekových kategórií  
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Rozdelenie účastníkov vzdelávania podľa aktuálneho 
ročníka štúdia, vrátane absolventiek a absolventov štúdia, 
znázorňuje obrázok 27. Ak účastníci vyplnili dotazník 
dvakrát v rôznych ročníkoch štúdia alebo po absolvovaní 
štúdia, v prehľade je zobrazený stav účastníka pri druhom 
vyplnení dotazníka.  

 
Obrázok 27.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa ročníka 
alebo absolvovania štúdia  
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účastníkov má vek menší ako 69 rokov. 
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Rozdelenie účastníkov vzdelávania podľa aktuálneho 
ročníka štúdia, vrátane absolventiek a absolventov štúdia, 
znázorňuje obrázok 27. Ak účastníci vyplnili dotazník 
dvakrát v rôznych ročníkoch štúdia alebo po absolvovaní 
štúdia, v prehľade je zobrazený stav účastníka pri druhom 
vyplnení dotazníka.  

 
Obrázok 27.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa ročníka 
alebo absolvovania štúdia  
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Vek účastníkov vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
v študijnom programe Medicína sa pohyboval v rozsahu 
od 52 do 73 rokov s priemerným vekom 65,8 rokov 
a smerodajnou odchýlkou 5,2 rokov (obrázok 26). Medián 
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6.2.2  Výskumný súbor vysokoškolských študentov 
Dotazník vyplnilo spolu 463 vysokoškolských študentov 

na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach vo veku od 19 do 30 rokov (obrázok 28), z toho 
273 žien (59,0 %) a 190 mužov (41,0 %).  
 

 
Obrázok 28.  Rozloženie vysokoškolských študentov,  
ktorí sa zapojili do zberu údajov, podľa pohlavia  
 

Zo všetkých 463 vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
študovalo (obrázok 29): 

a) 135 vysokoškolských študentov zo Slovenska 
(obrázok 30), ktorí študovali študijný program 
na Lekárskej fakulte v slovenskom jazyku štúdia 
(29,2 %) vo veku 21 až 26 rokov, z toho 107 žien 
(79,3 %) a 28 mužov (20,7 %); 

b) 328 vysokoškolských študentov s krajinou pôvodu 
v zahraničí (obrázok 31), ktorí študovali študijný 
program na Lekárskej fakulte v anglickom jazyku 
(70,8 %) vo veku od 19 do 35 rokov, z toho 166 žien 
(50,6 %) a 162 mužov (49,4%).  
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Obrázok 29.  Rozloženie vysokoškolských študentov,  
ktorí sa zapojili do zberu údajov, podľa krajiny pôvodu  
a podľa jazyka štúdia 
 

 
 
Obrázok 30.  Rozloženie vysokoškolských študentov  
zo Slovenska, ktorí sa zapojili do zberu údajov,  
podľa pohlavia 
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Obrázok 31.  Rozloženie vysokoškolských študentov  
zo zahraničia, ktorí sa zapojili do zberu údajov,  
podľa pohlavia 
 

Rozdelenie zahraničných vysokoškolských študentov 
so štúdiom v anglickom jazyku podľa krajiny pôvodu 
je uvedené v tabuľke 18. Do percentuálnych podielov 
zarátavame aj 16 zahraničných študentov (4,9 %), ktorí 
krajinu svojho pôvodu neuviedli. V tabuľke sú krajiny 
pôvodu zoradené podľa podielu vysokoškolských študentov 
zostupne. V záverečnej časti tabuľky sú v jednom riadku 
zlúčené krajiny pôvodu, ktorých príslušnosť uviedli len dvaja 
študenti alebo jeden študent. Niektoré študentky alebo 
niektorí študenti v dotazníku uviedli dve krajiny pôvodu, 
v takom prípade sme do tabuľky zarátali prvú krajinu, ktorú 
príslušná študentka alebo príslušný študent uviedol. 
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Tabuľka 18.  Rozdelenie zahraničných vysokoškolských 
študentov so štúdiom v anglickom jazyku podľa krajiny pôvodu 

Krajina pôvodu 

Absolútny a relatívny 
počet vysokoškolských 
študentov (n = 328)  

Izrael 60  (18,3 %) 
Španielsko 54  (16,5 %) 
Poľsko 40  (12,2 %) 
Nemecko 33  (10,1 %) 
Taliansko 24    (7,3 %) 
Nórsko 18    (5,5 %) 
Grécko 17    (5,2 %) 
Švédsko 14    (4,3 %) 
Portugalsko 12    (3,7 %) 
Afganistan   6    (1,8 %) 
Cyprus   5    (1,5 %) 
Veľká Británia   4    (1,2 %) 
Irán   3    (0,9 %) 
 
Írsko, Japonsko, Rakúsko, Sudán   2    (0,6 %) 
 
Burkina Faso, Fínsko, Francúzsko 
Irak, Luxembursko, Mexiko, 
Nigéria, Pakistan, Saudská Arábia, 
Somálsko, Srí Lanka, Švajčiarsko, 
Turecko, USA   1    (0,3 %) 
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7  VÝSLEDKY 

V tejto časti práce prezentujeme výsledky nášho výskumu 
o  životnom štýle účastníkov vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
so zameraním na zistenie a porovnanie niektorých vybraných 
rizikových faktorov životného štýlu – výživy, fajčenia, 
alkoholu, pohybovej aktivity, či stresovej záťaže.  

 
Výsledky sú v tejto kapitole rozdelené do štyroch 

podkapitol: 
 
a) vybrané rizikové faktory životného štýlu účastníkov 

vzdelávania na Univerzite tretieho veku, 
 

b) vybrané rizikové faktory životného štýlu slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov, 
 

c) porovnanie vybraných rizikových faktorov životného 
štýlu medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku a slovenskými vysokoškolskými 
študentmi, 
 

d) vzťah medzi počtom ochorení účastníkov vzdelávania 
na Univerzite tretieho veku a rizikovými faktormi ich 
životného štýlu. 
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7.1  Rizikové faktory životného štýlu účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku  

Výsledky nášho výskumu u účastníkov vzdelávania 
na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach rozdeľujeme do nasledujúcich častí: 

 celkové zdravie,  
 výživa,  
 pohybová aktivita,  
 fajčenie a alkohol,  
 spánok a stresová záťaž. 

7.1.1  Celkové zdravie 
Účastníci hodnotili svoje celkové zdravie pomocou 

výberu jednej z nasledujúcich kategórií: 
 najhoršie, stále sa cítim zle,  
 zle, často sa cítim zle,  
 priemer, cítim sa normálne vzhľadom k veku,  
 dobre, často sa cítim dobre a zdravý,  
 veľmi dobre, nemám žiadne problémy.  
Výsledky subjektívneho hodnotenia zdravia účastníkmi 

vzdelávania a porovnanie všetkých účastníkov a účastníkov 
študijného programu Medicína sú znázornené na obrázku 32. 
Presná polovica účastníkov hodnotila svoje celkové zdravie 
ako priemerné, s normálnymi pocitmi vzhľadom k ich veku.  

Celkové zdravie ako veľmi dobré hodnotilo 8,1 % 
zo všetkých účastníkov a 14,3 % z účastníkov v študijnom 
programe Medicína. Žiaden z účastníkov nehodnotil svoj 
zdravotný stav kategóriou najhorší. Celkové zdravie ako zlé 
hodnotilo 4,4 % zo všetkých účastníkov a 4,8 % z účastníkov 
v študijnom programe Medicína (obrázok 32). 
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7  VÝSLEDKY 

V tejto časti práce prezentujeme výsledky nášho výskumu 
o  životnom štýle účastníkov vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
so zameraním na zistenie a porovnanie niektorých vybraných 
rizikových faktorov životného štýlu – výživy, fajčenia, 
alkoholu, pohybovej aktivity, či stresovej záťaže.  

 
Výsledky sú v tejto kapitole rozdelené do štyroch 

podkapitol: 
 
a) vybrané rizikové faktory životného štýlu účastníkov 

vzdelávania na Univerzite tretieho veku, 
 

b) vybrané rizikové faktory životného štýlu slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov, 
 

c) porovnanie vybraných rizikových faktorov životného 
štýlu medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku a slovenskými vysokoškolskými 
študentmi, 
 

d) vzťah medzi počtom ochorení účastníkov vzdelávania 
na Univerzite tretieho veku a rizikovými faktormi ich 
životného štýlu. 
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Obrázok 32.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
subjektívneho hodnotenia ich celkového zdravia 

 
Účastníci vzdelávania mali možnosť uviesť aj typy 

ochorení, ktoré sa u nich rozvinuli. Mali možnosť výberu 
žiadnej, jednej alebo viacerých možností z nasledujúcich 
kategórií: 

 respiračné ochorenia, 
 kardiovaskulárne ochorenia, 
 urogenitálne ochorenia, 
 ochorenia endokrinnej sústavy, 
 ochorenia nervovej sústavy,  
 ochorenia tráviacej sústavy, 
 ochorenia pohybovej sústavy,  
 psychologické ochorenia. 
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Prítomnosť rôznych skupín ochorení účastníkov 
vzdelávania a porovnanie všetkých účastníkov a účastníkov 
študijného programu Medicína sú znázornené na obrázku 33. 
Keďže účastníci si mohli zvoliť žiadnu, jednu alebo viac 
skupín ochorení, súčet podielov účastníkov v jednotlivých 
skupinách presahuje 100 %.  

 
Obrázok 33.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa rôznych 
typov ochorení  

 
Celkovo 17,7 % zo všetkých účastníkov neuviedlo žiadnu 

skupinu ochorení, podobne 19 % v študijnom programe 
Medicína. Naopak, jeden účastník uviedol až päť rôznych 
skupín ochorení, štyria ďalší (2,9 %) uviedli štyri rôzne 
skupiny. Žiaden z účastníkov, ktorý uviedol aspoň štyri 
skupiny ochorení,  neštudoval študijný program Medicína. 
Najvyšší podiel účastníkov uviedol jednu alebo dve skupiny 
ochorení.  
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Tabuľka 19.  Frekvencia počtu rôznych skupín ochorení 
účastníkov vzdelávania  

Počet rôznych  
skupín ochorení 

Všetci 
účastníci 

Účastníci študijného 
programu Medicína 

0 skupín 24  (17,7 %)   4  (19,0 %) 
1 skupina 50  (36,8 %) 10  (47,6 %) 
2 skupiny 34  (25,0 %)   6  (28,6 %) 
3 skupiny 23  (16,9 %)   1    (4,8 %) 
4 skupiny   4    (2,9 %)   0    (0,0 %) 
5 skupín   1    (0,7 %)   0    (0,0 %) 
6 skupín   0    (0,0 %)   0    (0,0 %) 

 

Prehľad súčtu rôznych skupín ochorení je znázornený 
v tabuľke 19. Celkovo 17,7 % zo všetkých účastníkov 
neuviedlo žiadnu skupinu ochorení, tiež 19 % v študijnom 
programe Medicína. Naopak, jeden účastník uviedol až päť 
rôznych skupín ochorení, štyria ďalší (2,9 %) uviedli štyri 
rôzne skupiny. Žiaden z účastníkov, ktorý uviedol aspoň štyri 
skupiny ochorení,  neštudoval študijný program Medicína. 
Najvyšší podiel účastníkov uviedol jednu alebo dve skupiny 
ochorení.  

 
Účastníci vzdelávania uvádzali svoje odpovede 

aj vzhľadom na pocit únavy. Svoju odpoveď mohli vybrať 
pomocou jednej z nasledujúcich kategórií: 

 vždy, 
 často, 
 občas, 
 zriedka, 
 vôbec. 
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Obrázok 34.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa rôznych 
kategórií pocitu únavy 

 
Rozloženie všetkých účastníkov a účastníkov študijného 

programu Medicína podľa rôznych kategórií pocitu únavy sú 
znázornené na obrázku 34. Najväčší podiel všetkých 
účastníkov (53,7 %) udáva občasný pocit únavy, najväčší 
podiel účastníkov študijného programu Medicína (38,1 %) 
udáva zriedkavý pocit únavy.   

Účastníci vzdelávania uvádzali prítomnosť alebo 
neprítomnosť alergie vo forme výberu jednej z dvoch 
možností. V prípade pozitívnej odpovede špecifikovali typ 
alergie doplnením textu. Alergiu uviedlo 24,3 % všetkých 
účastníkov a 28,6 % účastníkov vzdelávania v študijnom 
programe Medicína (obrázok 35 a obrázok 36). 
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Obrázok 35.  Rozloženie účastníkov vzdelávania,  
ktorí sa zapojili do zberu údajov, podľa výskytu alergií 
 
 

 
Obrázok 36.  Rozloženie účastníkov vzdelávania v študijnom 
programe Medicína podľa výskytu alergií 
 

Najčastejšie typy alergií uvedených účastníkmi 
prezentujeme v tabuľke 20. Percentuálne podiely sú rátané 
len z účastníkov, ktorí uviedli prítomnosť alergií, pričom 
účastníci, ktorí vypĺňali dotazník dvakrát sú zarátaní len raz. 
Niektorí účastníci uviedli prítomnosť polyvalentnej alergie. 
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Tabuľka 20.  Frekvencia počtu rôznych typov alergií  
účastníkov vzdelávania  

Typ alergie 

Podiel účastníkov s daným 
typom alergie a celkového 
počtu účastníkov s alergiou 
(n = 33)  

Lieky 11  (33,3 %) 
Peľ   8  (24,2 %) 
Potraviny   7  (21,2 %) 
Bodnutie hmyzom   4  (12,1 %) 
Chemické látky   4  (12,1 %) 
Plesne   2    (6,1 %) 
Prach   2    (6,1 %) 
Chlad   2    (6,1 %) 
Vonné látky   2    (6,1 %) 
Slnko   1    (3,0 %) 

* Účastníci mohli uviesť aj viac typov alergií súčasne, súčet hodnôt v stĺpci  
   presahuje 100 % 
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7.1.2  Výživa 
V oblasti výživy sa účastníci vyjadrili k frekvencii 

konzumácie nasledujúcich skupín potravín: 
 hovädzie mäso, 
 bravčové mäso, 
 kuracie mäso, 
 ryby, 
 ovocie, 
 zelenina, 
 párky, 
 mliečne produkty, 
 sladkosti, 
 slané pochutiny, 
 sladené nápoje, 
 potraviny s vlákninou, 
 zemiakové lupienky, 
 čokoládové tyčinky. 

 
Pri každej skupine potravín si účastníci mohli zvoliť práve 

jednu z nasledujúcich kategórií:  
 denná konzumácia, 
 štyrikrát až šesťkrát týždenne,  
 raz až trikrát týždenne, 
 žiadna alebo veľmi zriedkavá konzumácia.  
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V nasledujúcej časti uvádzame rozdelenie účastníkov 
vzdelávania do uvedených kategórií frekvencie konzumácie 
v jednotlivých skupinách potravín a percentuálny podiel 
účastníkov v týchto kategóriách. Do percentuálneho podielu 
zarátavame aj účastníkov, ktorí frekvenciu konzumácie danej 
potraviny neuviedli.  

Účastníkov porovnávame v dvoch skupinách. Prvú 
skupinu tvoria všetci účastníci, ktorí vyplnili dotazník iba 
jedenkrát alebo účastníci prvého univerzálneho ročníka, ktorí 
neskôr začali študovať v študijnom programe Medicína, 
pričom berieme do úvahy ich prvé vyplnenie dotazníka 
v univerzálnom ročníku. V skupine študijného programu 
Medicína sú účastníci, ktorí vyplnili dotazník aj druhýkrát 
počas ich štúdia v študijnom programe Medicína (druhý 
ročník, tretí ročník alebo ako absolvent, či absolventka), 
pričom analyzujeme výsledky druhého vyplnenia dotazníka.  

V analýze sú pri každej z uvedených skupín potravín 
aj vzájomné porovnania žien a mužov z hľadiska frekvencie 
konzumácie.  
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ročník, tretí ročník alebo ako absolvent, či absolventka), 
pričom analyzujeme výsledky druhého vyplnenia dotazníka.  

V analýze sú pri každej z uvedených skupín potravín 
aj vzájomné porovnania žien a mužov z hľadiska frekvencie 
konzumácie.  
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Hovädzie mäso 

Ku konzumácii hovädzieho mäsa sa celkovo vyjadrilo 
134 účastníkov vzdelávania, 2 účastníci (1,5 %) frekvenciu 
konzumácie neuviedli (tabuľka 21 a obrázok 37). 

Tabuľka 21.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie hovädzieho mäsa 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 0 (0,0 %) 1 (0,7 %) 32 (23,5 %) 101 (74,3 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 4 (19,0 %) 17 (81,0 %) 

 
Najväčšia skupina účastníkov vzdelávania uviedla žiadnu 

alebo zriedkavú konzumáciu hovädzieho mäsa. Väčší podiel 
účastníkov konzumujúcich hovädzie mäso jedenkrát až 
trikrát týždenne bol medzi všetkými účastníkmi.  

 
Obrázok 37.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie hovädzieho mäsa  
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Tabuľka 22.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie hovädzieho mäsa 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 1 (0,9 %) 21 (18,4 %) 92 (80,7 %) 
Muži 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 11 (50,0 %) 9 (40,9 %) 

 
Najväčšia skupina žien uviedla žiadnu alebo zriedkavú 

konzumáciu hovädzieho mäsa. Najväčšia skupina mužov 
uviedla konzumáciu hovädzieho mäsa 1 – 3 krát týždenne 
(tabuľka 22 a obrázok 38). 

 

 
Obrázok 38.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie hovädzieho mäsa  
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alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 1 (0,9 %) 21 (18,4 %) 92 (80,7 %) 
Muži 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 11 (50,0 %) 9 (40,9 %) 

 
Najväčšia skupina žien uviedla žiadnu alebo zriedkavú 

konzumáciu hovädzieho mäsa. Najväčšia skupina mužov 
uviedla konzumáciu hovädzieho mäsa 1 – 3 krát týždenne 
(tabuľka 22 a obrázok 38). 

 

 
Obrázok 38.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie hovädzieho mäsa  
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Hovädzie mäso 

Ku konzumácii hovädzieho mäsa sa celkovo vyjadrilo 
134 účastníkov vzdelávania, 2 účastníci (1,5 %) frekvenciu 
konzumácie neuviedli (tabuľka 21 a obrázok 37). 

Tabuľka 21.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie hovädzieho mäsa 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 0 (0,0 %) 1 (0,7 %) 32 (23,5 %) 101 (74,3 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 4 (19,0 %) 17 (81,0 %) 

 
Najväčšia skupina účastníkov vzdelávania uviedla žiadnu 

alebo zriedkavú konzumáciu hovädzieho mäsa. Väčší podiel 
účastníkov konzumujúcich hovädzie mäso jedenkrát až 
trikrát týždenne bol medzi všetkými účastníkmi.  

 
Obrázok 37.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie hovädzieho mäsa  
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Tabuľka 22.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
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Obrázok 38.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie hovädzieho mäsa  
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Tabuľka 22.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
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Obrázok 38.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
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Tabuľka 22.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
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Tabuľka 22.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie hovädzieho mäsa 
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Obrázok 38.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie hovädzieho mäsa  
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Bravčové mäso 

Ku konzumácii bravčového mäsa sa celkovo vyjadrilo 
132 účastníkov vzdelávania, 4 účastníci (2,9 %) frekvenciu 
konzumácie neuviedli (tabuľka 23 a obrázok 39). 

Tabuľka 23.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie bravčového mäsa 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 0 (0,0 %) 7 (5,1 %) 67 (49,3 %) 58 (42,6 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 9 (42,9 %) 12 (57,1 %) 

 
Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 

uviedla konzumáciu bravčového mäsa 1 – 3 krát týždenne. 
V rámci študijného programu Medicína uviedla najväčšia 
skupina účastníkov žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu 
bravčového mäsa.  

 
Obrázok 39.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie bravčového mäsa  
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Tabuľka 24.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie bravčového mäsa 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 3 (2,6 %) 56 (49,1 %) 53 (46,5 %) 
Muži 0 (0,0 %) 4 (18,2 %) 11 (50,0 %) 5 (22,7 %) 

 
Najväčšia skupina žien a tiež najväčšia skupina mužov 

uviedla konzumáciu bravčového mäsa 1 – 3 krát týždenne. 
Väčší podiel konzumáciu 4 – 6 krát týždenne zaznamenali 
muži (tabuľka 24 a obrázok 40).  

 

 
Obrázok 40.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie bravčového mäsa  
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Obrázok 39.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie bravčového mäsa  
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Tabuľka 24.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie bravčového mäsa 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 3 (2,6 %) 56 (49,1 %) 53 (46,5 %) 
Muži 0 (0,0 %) 4 (18,2 %) 11 (50,0 %) 5 (22,7 %) 

 
Najväčšia skupina žien a tiež najväčšia skupina mužov 

uviedla konzumáciu bravčového mäsa 1 – 3 krát týždenne. 
Väčší podiel konzumáciu 4 – 6 krát týždenne zaznamenali 
muži (tabuľka 24 a obrázok 40).  

 

 
Obrázok 40.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie bravčového mäsa  
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Bravčové mäso 

Ku konzumácii bravčového mäsa sa celkovo vyjadrilo 
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konzumácie neuviedli (tabuľka 23 a obrázok 39). 
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Kuracie mäso 

Ku konzumácii kuracieho mäsa sa celkovo vyjadrilo 134 
účastníkov vzdelávania, 2 účastníci (1,5 %) frekvenciu 
konzumácie neuviedli (tabuľka 25 a obrázok 41). 

Tabuľka 25.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie kuracieho mäsa 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 2 (1,5 %) 8 (5,9 %) 107 (78,7 %) 18 (13,2 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 17 (81,0 %) 4 (19,0 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla konzumáciu kuracieho mäsa 1 – 3 krát týždenne. 
V rámci študijného programu Medicína uviedla najväčšia 
skupina účastníkov konzumáciu tiež 1 – 3 krát týždenne.  

 
Obrázok 41.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie kuracieho mäsa  
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Tabuľka 26.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie kuracieho mäsa 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 6 (5,3 %) 94 (82,5 %) 14 (12,3 %) 
Muži 2 (9,1 %) 2 (9,1 %) 13 (59,1 %) 3 (13,6 %) 

 
Najväčšia skupina žien a tiež najväčšia skupina mužov 

uviedla konzumáciu kuracieho mäsa 1 – 3 krát týždenne. 
Súhrnne uviedlo konzumáciu kuracieho mäsa denne 9,1 % 
mužov (tabuľka 26 a obrázok 42).   

 

 
Obrázok 42.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie kuracieho mäsa  
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Ryby 

Ku konzumácii rýb sa celkovo vyjadrilo 132 účastníkov 
vzdelávania, 4 účastníci (2,9 %) frekvenciu konzumácie 
neuviedli (tabuľka 27 a obrázok 43). 

Tabuľka 27.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie rýb 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 0 (1,5 %) 4 (2,9 %) 55 (40,4 %) 73 (53,7 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 1 (4,8 %) 14 (66,7 %) 6 (28,6 %) 

 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu rýb. V rámci 
študijného programu Medicína uviedla najväčšia skupina 
účastníkov konzumáciu 1 – 3 krát týždenne.  

 
Obrázok 43.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie rýb  
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Tabuľka 28.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie rýb 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 3 (2,6 %) 44 (38,6 %) 65 (57,0 %) 
Muži 0 (0,0 %) 1 (4,5 %) 11 (50,0 %) 8 (36,4 %) 

 
Najväčšia skupina žien uviedla žiadnu alebo zriedkavú 

konzumáciu rýb. Najväčšia skupina mužov uviedla 
konzumácia 1 – 3 krát týždenne (tabuľka 28 a obrázok 44).  

  

 
Obrázok 44.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie rýb  
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Ovocie 

Ku konzumácii ovocia sa celkovo vyjadrilo 134 
účastníkov vzdelávania, 2 účastníci (1,5 %) frekvenciu 
konzumácie neuviedli (tabuľka 29 a obrázok 45). 

Tabuľka 29.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie ovocia 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 45 (33,1 %) 64 (47,1 %) 25 (18,4 %) 0 (0,0 %) 
Medicína 10 (47,6 %) 11 (52,4 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla konzumáciu ovocia 4 – 6 krát týždenne. V rámci 
študijného programu Medicína uviedlo 47,6 % účastníkov 
dennú konzumáciu ovocia.  

 
Obrázok 45.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie ovocia  
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Tabuľka 30.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie ovocia 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 40 (35,1 %) 54 (47,4 %) 20 (17,5 %) 0 (0,0 %) 
Muži 5 (22,7 %) 10 (45,5 %) 5 (22,7 %) 0 (0,0 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla konzumáciu 

ovocia 4 – 6 krát týždenne. Denne konzumuje ovocie väčší 
podiel žien ako mužov (tabuľka 30 a obrázok 46). 

 

 
Obrázok 46. Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie ovocia  
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dennú konzumáciu ovocia.  

 
Obrázok 45.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie ovocia  
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Tabuľka 30.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie ovocia 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 40 (35,1 %) 54 (47,4 %) 20 (17,5 %) 0 (0,0 %) 
Muži 5 (22,7 %) 10 (45,5 %) 5 (22,7 %) 0 (0,0 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla konzumáciu 

ovocia 4 – 6 krát týždenne. Denne konzumuje ovocie väčší 
podiel žien ako mužov (tabuľka 30 a obrázok 46). 

 

 
Obrázok 46. Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie ovocia  
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Ovocie 
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Zelenina 

Ku konzumácii zeleniny sa celkovo vyjadrilo 133 
účastníkov vzdelávania, 3 účastníci (2,2 %) frekvenciu 
konzumácie neuviedli (tabuľka 31 a obrázok 47). 

Tabuľka 31.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie zeleniny 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 28 (20,6 %) 69 (50,7 %) 34 (25,0 %) 2 (1,5 %) 
Medicína 9 (42,9 %) 11 (52,4 %) 1 (4,8 %) 0 (0,0 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla konzumáciu zeleniny 4 – 6 krát týždenne. V rámci 
študijného programu Medicína uviedlo 42,9 % účastníkov 
dennú konzumáciu zeleniny.  

 
Obrázok 47.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie zeleniny  
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Tabuľka 32.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov  
podľa frekvencie konzumácie zeleniny 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 25 (21,9 %) 59 (51,8 %) 27 (23,7 %) 2 (1,8 %) 
Muži 3 (13,6 %) 10 (45,5 %) 7 (31,8 %) 0 (0,0 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla konzumáciu 

zeleniny 4 – 6 krát týždenne. Denne konzumuje zeleninu 
väčší podiel žien ako mužov (tabuľka 32 a obrázok 48).  

  

 
Obrázok 48.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie zeleniny  
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Párky 

Ku konzumácii párok sa celkovo vyjadrilo 131 účastníkov 
vzdelávania, 5 účastníci (3,7 %) frekvenciu konzumácie 
neuviedli (tabuľka 33 a obrázok 49). 

Tabuľka 33.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie párok 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 0 (0,0 %) 1 (0,7 %) 15 (11,0 %) 115 (84,6 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (9,5 %) 19 (90,5 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu párok.  

 
Obrázok 49.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie párok  
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Tabuľka 34.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov  
podľa frekvencie konzumácie párok 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 1 (0,9 %) 8 (7,0 %) 104 (91,2 %) 
Muži 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 7 (31,8 %) 11 (50,0 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla žiadnu alebo 

zriedkavú konzumáciu párok. 1 – 3 krát týždenne konzumuje 
párky väčší podiel mužov ako žien (tabuľka 34 
a obrázok 50).  

 

 
Obrázok 50.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie párok  
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Mliečne produkty 

Ku konzumácii mliečnych produktov sa celkovo vyjadrilo 
134 účastníkov vzdelávania, 2 účastníci (1,5 %) frekvenciu 
konzumácie neuviedli (tabuľka 35 a obrázok 51). 

Tabuľka 35.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie mliečnych produktov 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 25 (18,4 %) 58 (42,6 %) 42 (30,9 %) 9 (6,6 %) 
Medicína 4 (19,0 %) 10 (47,6 %) 4 (19,0 %) 3 (14,3 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla konzumáciu mliečnych produktov 4 – 6 krát 
týždenne.  

 
Obrázok 51.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie mliečnych produktov 
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Tabuľka 36.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie mliečnych produktov 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 20 (17,5 %) 51 (44,7 %) 36 (31,6 %) 7 (6,1 %) 
Muži 5 (22,7 %) 7 (31,8 %) 6 (27,3 %) 2 (9,1 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla konzumáciu 

mliečnych produktov 4 – 6 krát týždenne. Denne konzumuje 
mliečne produkty väčší podiel mužov ako žien (tabuľka 36 
a obrázok 52).   

 

 
Obrázok 52.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie mliečnych produktov  
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Mliečne produkty 

Ku konzumácii mliečnych produktov sa celkovo vyjadrilo 
134 účastníkov vzdelávania, 2 účastníci (1,5 %) frekvenciu 
konzumácie neuviedli (tabuľka 35 a obrázok 51). 

Tabuľka 35.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie mliečnych produktov 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 25 (18,4 %) 58 (42,6 %) 42 (30,9 %) 9 (6,6 %) 
Medicína 4 (19,0 %) 10 (47,6 %) 4 (19,0 %) 3 (14,3 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla konzumáciu mliečnych produktov 4 – 6 krát 
týždenne.  
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Sladkosti 

Ku konzumácii sladkostí sa celkovo vyjadrilo 133 
účastníkov vzdelávania, 3 účastníci (2,2 %) frekvenciu 
konzumácie neuviedli (tabuľka 37 a obrázok 53). 

Tabuľka 37.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie sladkostí 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 7 (5,1 %) 31 (22,8 %) 58 (42,6 %) 37 (27,2 %) 
Medicína 1 (4,8 %) 4 (19,0 %) 9 (42,9 %) 7 (33,3 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla konzumáciu sladkostí 1 – 3 krát týždenne.  

 
Obrázok 53.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie sladkostí 
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Tabuľka 38.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie sladkostí 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 6 (5,3 %) 26 (22,8 %) 47 (41,2 %) 34 (29,8 %) 
Muži 1 (4,5 %) 5 (22,7 %) 11 (50,0 %) 3 (13,6 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla konzumáciu 

sladkostí 1 – 3 krát týždenne. Žiadnu alebo zriedkavú 
konzumáciu sladkostí uvádza väčší podiel žien ako mužov 
(tabuľka 38 a obrázok 54). 

   

 
Obrázok 54.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie sladkostí  
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Slané pochutiny 

Ku konzumácii slaných pochutín sa celkovo vyjadrilo 132 
účastníkov vzdelávania, 4 účastníci (2,9 %) frekvenciu 
konzumácie neuviedli (tabuľka 39 a obrázok 55). 

Tabuľka 39.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie slaných pochutín 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 0 (0,0 %) 4 (2,9 %) 19 (14,0 %) 109 (80,1 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 5 (23,8 %) 16 (76,2 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu slaných 
pochutín.  

 
Obrázok 55.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie slaných pochutín 
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Tabuľka 40.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie slaných pochutín 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 4 (3,5 %) 15 (13,2 %) 93 (81,6 %) 
Muži 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 4 (18,2 %) 16 (72,7 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla žiadnu alebo 

zriedkavú konzumáciu slaných pochutín (tabuľka 40 
a obrázok 56).  

 

 
Obrázok 56.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie slaných pochutín  
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Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 0 (0,0 %) 4 (2,9 %) 19 (14,0 %) 109 (80,1 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 5 (23,8 %) 16 (76,2 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu slaných 
pochutín.  

 
Obrázok 55.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
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Sladené nápoje 

Ku konzumácii sladených nápojov sa celkovo vyjadrilo 
133 účastníkov vzdelávania, 3 účastníci (2,2 %) frekvenciu 
konzumácie neuviedli (tabuľka 41 a obrázok 57). 

Tabuľka 41.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie sladených nápojov 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 1 (0,7 %) 1 (0,7 %) 3 (2,2 %) 128 (94,1 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (4,8 %) 20 (95,2 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu sladených 
nápojov.  

 
Obrázok 57.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie sladených nápojov 
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Tabuľka 42.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie sladených nápojov 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (1,7 %) 111 (97,4 %) 
Muži 1 (4,5 %) 1 (4,5 %) 1 (4,5 %) 17 (77,3 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla žiadnu alebo 

zriedkavú konzumáciu sladených nápojov (tabuľka 42 
a obrázok 58). 

 

 
Obrázok 58.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie sladených nápojov 
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alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (1,7 %) 111 (97,4 %) 
Muži 1 (4,5 %) 1 (4,5 %) 1 (4,5 %) 17 (77,3 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla žiadnu alebo 

zriedkavú konzumáciu sladených nápojov (tabuľka 42 
a obrázok 58). 

 

 
Obrázok 58.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie sladených nápojov 
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Sladené nápoje 

Ku konzumácii sladených nápojov sa celkovo vyjadrilo 
133 účastníkov vzdelávania, 3 účastníci (2,2 %) frekvenciu 
konzumácie neuviedli (tabuľka 41 a obrázok 57). 

Tabuľka 41.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie sladených nápojov 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 1 (0,7 %) 1 (0,7 %) 3 (2,2 %) 128 (94,1 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (4,8 %) 20 (95,2 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu sladených 
nápojov.  

 
Obrázok 57.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie sladených nápojov 
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Potraviny s vlákninou 

Ku konzumácii potravín s vlákninou sa celkovo vyjadrilo 
132 účastníkov vzdelávania, 4 účastníci (2,9 %) frekvenciu 
konzumácie neuviedli (tabuľka 43 a obrázok 59). 

Tabuľka 43.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie potravín s vlákninou 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 20 (14,7 %) 49 (36,0 %) 61 (44,9 %) 2 (1,5 %) 
Medicína 7 (33,3 %) 6 (28,6 %) 7 (33,3 %) 1 (4,8 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla konzumáciu potravín s vlákninou jedenkrát až trikrát 
týždenne. V študijnom programe Medicína uviedlo dennú 
konzumáciu vlákniny 33,3 % účastníkov.  

 
Obrázok 59.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie potravín s vlákninou 
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Tabuľka 44.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie potravín s vlákninou 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 18 (15,8 %) 41 (36,0 %) 52 (45,6 %) 1 (0,9 %) 
Muži 2 (9,1 %) 8 (36,4 %) 9 (40,9 %) 1 (4,5 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla konzumáciu 

potravín s vlákninou 1 – 3 krát týždenne. Dennú konzumáciu 
potravín s vlákninou uviedol väčší podiel žien ako mužov 
(tabuľka 44 a obrázok 60). 

   

 
Obrázok 60.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie potravín s vlákninou  
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Zemiakové lupienky 

Ku konzumácii zemiakových lupienkov sa celkovo 
vyjadrilo 132 účastníkov vzdelávania, 4 účastníci (2,9 %) 
frekvenciu konzumácie neuviedli (tabuľka 45 a obrázok 61). 

Tabuľka 45.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie zemiakových lupienkov 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 0 (0,0 %) 1 (0,7 %) 10 (7,4 %) 121 (89,0 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (4,8 %) 20 (95,2 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu zemiakových 
lupienkov.  

 
Obrázok 61.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie zemiakových lupienkov 
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Tabuľka 46.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie zemiakových lupienkov 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 1 (0,9 %) 10 (8,8 %) 101 (88,6 %) 
Muži 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 20 (90,9 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla žiadnu alebo 

zriedkavú konzumáciu zemiakových lupienkov. Zemiakové 
lupienky konzumuje 1 – 3 krát týždenne väčší podiel žien 
ako mužov (tabuľka 46 a obrázok 62). 

 

 
Obrázok 62.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie zemiakových lupienkov 
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Čokoládové tyčinky 

Ku konzumácii čokoládových tyčiniek sa celkovo 
vyjadrilo 132 účastníkov vzdelávania, 4 účastníci (2,9 %) 
frekvenciu konzumácie neuviedli (tabuľka 47 a obrázok 63). 

Tabuľka 47.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 0 (0,0 %) 5 (3,7 %) 22 (16,2 %) 105 (77,2 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 3 (14,3 %) 18 (85,7 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu čokoládových 
tyčiniek.  

 
Obrázok 63.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
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Tabuľka 48.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 4 (3,5 %) 16 (14,0 %) 92 (80,7 %) 
Muži 0 (0,0 %) 1 (4,5 %) 6 (27,3 %) 13 (59,1 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla žiadnu alebo 

zriedkavú konzumáciu čokoládových tyčiniek. Čokoládové 
tyčinky konzumuje 1 – 3 krát týždenne väčší podiel mužov 
ako žien (tabuľka 48 a obrázok 64). 

 

 
Obrázok 64.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie čokoládových tyčiniek 
  

 

196 

Čokoládové tyčinky 

Ku konzumácii čokoládových tyčiniek sa celkovo 
vyjadrilo 132 účastníkov vzdelávania, 4 účastníci (2,9 %) 
frekvenciu konzumácie neuviedli (tabuľka 47 a obrázok 63). 

Tabuľka 47.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 0 (0,0 %) 5 (3,7 %) 22 (16,2 %) 105 (77,2 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 3 (14,3 %) 18 (85,7 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu čokoládových 
tyčiniek.  

 
Obrázok 63.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 

197 

Tabuľka 48.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 4 (3,5 %) 16 (14,0 %) 92 (80,7 %) 
Muži 0 (0,0 %) 1 (4,5 %) 6 (27,3 %) 13 (59,1 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla žiadnu alebo 

zriedkavú konzumáciu čokoládových tyčiniek. Čokoládové 
tyčinky konzumuje 1 – 3 krát týždenne väčší podiel mužov 
ako žien (tabuľka 48 a obrázok 64). 

 

 
Obrázok 64.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie čokoládových tyčiniek 
  

 

196 

Čokoládové tyčinky 

Ku konzumácii čokoládových tyčiniek sa celkovo 
vyjadrilo 132 účastníkov vzdelávania, 4 účastníci (2,9 %) 
frekvenciu konzumácie neuviedli (tabuľka 47 a obrázok 63). 

Tabuľka 47.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 0 (0,0 %) 5 (3,7 %) 22 (16,2 %) 105 (77,2 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 3 (14,3 %) 18 (85,7 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu čokoládových 
tyčiniek.  

 
Obrázok 63.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 

197 

Tabuľka 48.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 4 (3,5 %) 16 (14,0 %) 92 (80,7 %) 
Muži 0 (0,0 %) 1 (4,5 %) 6 (27,3 %) 13 (59,1 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla žiadnu alebo 

zriedkavú konzumáciu čokoládových tyčiniek. Čokoládové 
tyčinky konzumuje 1 – 3 krát týždenne väčší podiel mužov 
ako žien (tabuľka 48 a obrázok 64). 

 

 
Obrázok 64.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie čokoládových tyčiniek 
  

 

196 

Čokoládové tyčinky 

Ku konzumácii čokoládových tyčiniek sa celkovo 
vyjadrilo 132 účastníkov vzdelávania, 4 účastníci (2,9 %) 
frekvenciu konzumácie neuviedli (tabuľka 47 a obrázok 63). 

Tabuľka 47.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 0 (0,0 %) 5 (3,7 %) 22 (16,2 %) 105 (77,2 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 3 (14,3 %) 18 (85,7 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu čokoládových 
tyčiniek.  

 
Obrázok 63.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 

197 

Tabuľka 48.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 4 (3,5 %) 16 (14,0 %) 92 (80,7 %) 
Muži 0 (0,0 %) 1 (4,5 %) 6 (27,3 %) 13 (59,1 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla žiadnu alebo 

zriedkavú konzumáciu čokoládových tyčiniek. Čokoládové 
tyčinky konzumuje 1 – 3 krát týždenne väčší podiel mužov 
ako žien (tabuľka 48 a obrázok 64). 

 

 
Obrázok 64.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie čokoládových tyčiniek 
  



 

196 

Čokoládové tyčinky 

Ku konzumácii čokoládových tyčiniek sa celkovo 
vyjadrilo 132 účastníkov vzdelávania, 4 účastníci (2,9 %) 
frekvenciu konzumácie neuviedli (tabuľka 47 a obrázok 63). 

Tabuľka 47.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 0 (0,0 %) 5 (3,7 %) 22 (16,2 %) 105 (77,2 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 3 (14,3 %) 18 (85,7 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu čokoládových 
tyčiniek.  

 
Obrázok 63.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 

197 

Tabuľka 48.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 4 (3,5 %) 16 (14,0 %) 92 (80,7 %) 
Muži 0 (0,0 %) 1 (4,5 %) 6 (27,3 %) 13 (59,1 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla žiadnu alebo 

zriedkavú konzumáciu čokoládových tyčiniek. Čokoládové 
tyčinky konzumuje 1 – 3 krát týždenne väčší podiel mužov 
ako žien (tabuľka 48 a obrázok 64). 

 

 
Obrázok 64.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie čokoládových tyčiniek 
  

 

196 

Čokoládové tyčinky 

Ku konzumácii čokoládových tyčiniek sa celkovo 
vyjadrilo 132 účastníkov vzdelávania, 4 účastníci (2,9 %) 
frekvenciu konzumácie neuviedli (tabuľka 47 a obrázok 63). 

Tabuľka 47.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 0 (0,0 %) 5 (3,7 %) 22 (16,2 %) 105 (77,2 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 3 (14,3 %) 18 (85,7 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu čokoládových 
tyčiniek.  

 
Obrázok 63.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 

197 

Tabuľka 48.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Ženy 0 (0,0 %) 4 (3,5 %) 16 (14,0 %) 92 (80,7 %) 
Muži 0 (0,0 %) 1 (4,5 %) 6 (27,3 %) 13 (59,1 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla žiadnu alebo 

zriedkavú konzumáciu čokoládových tyčiniek. Čokoládové 
tyčinky konzumuje 1 – 3 krát týždenne väčší podiel mužov 
ako žien (tabuľka 48 a obrázok 64). 

 

 
Obrázok 64.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie čokoládových tyčiniek 
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Čokoládové tyčinky 

Ku konzumácii čokoládových tyčiniek sa celkovo 
vyjadrilo 132 účastníkov vzdelávania, 4 účastníci (2,9 %) 
frekvenciu konzumácie neuviedli (tabuľka 47 a obrázok 63). 

Tabuľka 47.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 

 
Denne 

4 – 6 krát  
týždenne 

1 – 3 krát  
týždenne 

Nikdy 
alebo zriedka 

Všetci 0 (0,0 %) 5 (3,7 %) 22 (16,2 %) 105 (77,2 %) 
Medicína 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 3 (14,3 %) 18 (85,7 %) 
 

Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 
uviedla žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu čokoládových 
tyčiniek.  

 
Obrázok 63.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie čokoládových tyčiniek 
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Najčastejšie zastúpené kategórie konzumácie potravín 

Zo všetkých skupín potravín, denná konzumácia patrila 
k najviac zastúpenej kategórii len v prípade konzumácie 
potravín s vlákninou pri účastníkoch vzdelávania 
v študijnom programe Medicína na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(tabuľka 49). 

 
Tabuľka 49.  Kategórie frekvencií konzumácie potravín  
s najväčším podielom účastníkov  

Skupina potravín Všetci 
Študijný program 
Medicína 

Hovädzie mäso nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Bravčové mäso 1 – 3 krát týždenne  nikdy/zriedka 
Kuracie mäso 1 – 3 krát týždenne 1 – 3 krát týždenne 
Ryby nikdy/zriedka 1 – 3 krát týždenne 
Ovocie 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Zelenina 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Párky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Mliečne produkty 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Sladkosti 1 – 3 krát týždenne 1 – 3 krát týždenne 
Slané pochutiny nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Sladené nápoje nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Potraviny s vlákninou 1 – 3 krát týždenne denne  
Zemiakové lupienky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Čokoládové tyčinky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 

 
Konzumáciu 4 – 6 krát týždenne tvoril najväčší podiel 

všetkých účastníkov vzdelávania pri ovocí, zelenine 
a mliečnych produktoch, podobne pri účastníkoch študijného 
programu Medicína. 
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Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov vzdelávania pri bravčovom mäse, 
kuracom mäse, sladkostiach a potravinách s vlákninou. 
V prípade účastníkov študijného programu Medicína, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri kuracom mäse, rybách a sladkostiach.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, 
slaných pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových 
lupienkoch a čokoládových tyčinkách. V prípade účastníkov 
študijného programu Medicína, najväčší podiel žiadnej alebo 
zriedkavej konzumácie bol pozorovaný pri hovädzom mäse, 
bravčovom mäse, párkoch, slaných pochutinách, sladených 
nápojoch, zemiakových lupienkoch a čokoládových 
tyčinkách. 

Konzumáciu 4 – 6 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
žien pri ovocí, zeleniny, mliečnych produktoch, podobne 
u mužov (tabuľka 50). Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril 
najväčší podiel žien pri bravčovom mäse, kuracom mäse, 
sladkostiach a potravinách s vlákninou. V prípade mužov, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri hovädzom mäse, bravčovom mäse, 
kuracom mäse, rybách, sladkostiach a tiež pri potravinách 
s vlákninou.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
žien pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, slaných 
pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových lupienkoch 
a čokoládových tyčinkách. V prípade mužov, najväčší podiel 
žiadnej alebo zriedkavej konzumácie bol pozorovaný 
pri párkoch, slaných pochutinách, sladených nápojoch, 
zemiakových lupienkoch a čokoládových tyčinkách. 
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Najčastejšie zastúpené kategórie konzumácie potravín 

Zo všetkých skupín potravín, denná konzumácia patrila 
k najviac zastúpenej kategórii len v prípade konzumácie 
potravín s vlákninou pri účastníkoch vzdelávania 
v študijnom programe Medicína na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
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Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov vzdelávania pri bravčovom mäse, 
kuracom mäse, sladkostiach a potravinách s vlákninou. 
V prípade účastníkov študijného programu Medicína, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri kuracom mäse, rybách a sladkostiach.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, 
slaných pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových 
lupienkoch a čokoládových tyčinkách. V prípade účastníkov 
študijného programu Medicína, najväčší podiel žiadnej alebo 
zriedkavej konzumácie bol pozorovaný pri hovädzom mäse, 
bravčovom mäse, párkoch, slaných pochutinách, sladených 
nápojoch, zemiakových lupienkoch a čokoládových 
tyčinkách. 

Konzumáciu 4 – 6 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
žien pri ovocí, zeleniny, mliečnych produktoch, podobne 
u mužov (tabuľka 50). Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril 
najväčší podiel žien pri bravčovom mäse, kuracom mäse, 
sladkostiach a potravinách s vlákninou. V prípade mužov, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri hovädzom mäse, bravčovom mäse, 
kuracom mäse, rybách, sladkostiach a tiež pri potravinách 
s vlákninou.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
žien pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, slaných 
pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových lupienkoch 
a čokoládových tyčinkách. V prípade mužov, najväčší podiel 
žiadnej alebo zriedkavej konzumácie bol pozorovaný 
pri párkoch, slaných pochutinách, sladených nápojoch, 
zemiakových lupienkoch a čokoládových tyčinkách. 
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Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov vzdelávania pri bravčovom mäse, 
kuracom mäse, sladkostiach a potravinách s vlákninou. 
V prípade účastníkov študijného programu Medicína, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri kuracom mäse, rybách a sladkostiach.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, 
slaných pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových 
lupienkoch a čokoládových tyčinkách. V prípade účastníkov 
študijného programu Medicína, najväčší podiel žiadnej alebo 
zriedkavej konzumácie bol pozorovaný pri hovädzom mäse, 
bravčovom mäse, párkoch, slaných pochutinách, sladených 
nápojoch, zemiakových lupienkoch a čokoládových 
tyčinkách. 

Konzumáciu 4 – 6 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
žien pri ovocí, zeleniny, mliečnych produktoch, podobne 
u mužov (tabuľka 50). Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril 
najväčší podiel žien pri bravčovom mäse, kuracom mäse, 
sladkostiach a potravinách s vlákninou. V prípade mužov, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri hovädzom mäse, bravčovom mäse, 
kuracom mäse, rybách, sladkostiach a tiež pri potravinách 
s vlákninou.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
žien pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, slaných 
pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových lupienkoch 
a čokoládových tyčinkách. V prípade mužov, najväčší podiel 
žiadnej alebo zriedkavej konzumácie bol pozorovaný 
pri párkoch, slaných pochutinách, sladených nápojoch, 
zemiakových lupienkoch a čokoládových tyčinkách. 
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Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov vzdelávania pri bravčovom mäse, 
kuracom mäse, sladkostiach a potravinách s vlákninou. 
V prípade účastníkov študijného programu Medicína, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri kuracom mäse, rybách a sladkostiach.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, 
slaných pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových 
lupienkoch a čokoládových tyčinkách. V prípade účastníkov 
študijného programu Medicína, najväčší podiel žiadnej alebo 
zriedkavej konzumácie bol pozorovaný pri hovädzom mäse, 
bravčovom mäse, párkoch, slaných pochutinách, sladených 
nápojoch, zemiakových lupienkoch a čokoládových 
tyčinkách. 

Konzumáciu 4 – 6 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
žien pri ovocí, zeleniny, mliečnych produktoch, podobne 
u mužov (tabuľka 50). Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril 
najväčší podiel žien pri bravčovom mäse, kuracom mäse, 
sladkostiach a potravinách s vlákninou. V prípade mužov, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri hovädzom mäse, bravčovom mäse, 
kuracom mäse, rybách, sladkostiach a tiež pri potravinách 
s vlákninou.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
žien pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, slaných 
pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových lupienkoch 
a čokoládových tyčinkách. V prípade mužov, najväčší podiel 
žiadnej alebo zriedkavej konzumácie bol pozorovaný 
pri párkoch, slaných pochutinách, sladených nápojoch, 
zemiakových lupienkoch a čokoládových tyčinkách. 
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Zelenina 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Párky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Mliečne produkty 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Sladkosti 1 – 3 krát týždenne 1 – 3 krát týždenne 
Slané pochutiny nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Sladené nápoje nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Potraviny s vlákninou 1 – 3 krát týždenne denne  
Zemiakové lupienky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Čokoládové tyčinky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 

 
Konzumáciu 4 – 6 krát týždenne tvoril najväčší podiel 

všetkých účastníkov vzdelávania pri ovocí, zelenine 
a mliečnych produktoch, podobne pri účastníkoch študijného 
programu Medicína. 
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Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov vzdelávania pri bravčovom mäse, 
kuracom mäse, sladkostiach a potravinách s vlákninou. 
V prípade účastníkov študijného programu Medicína, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri kuracom mäse, rybách a sladkostiach.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, 
slaných pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových 
lupienkoch a čokoládových tyčinkách. V prípade účastníkov 
študijného programu Medicína, najväčší podiel žiadnej alebo 
zriedkavej konzumácie bol pozorovaný pri hovädzom mäse, 
bravčovom mäse, párkoch, slaných pochutinách, sladených 
nápojoch, zemiakových lupienkoch a čokoládových 
tyčinkách. 

Konzumáciu 4 – 6 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
žien pri ovocí, zeleniny, mliečnych produktoch, podobne 
u mužov (tabuľka 50). Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril 
najväčší podiel žien pri bravčovom mäse, kuracom mäse, 
sladkostiach a potravinách s vlákninou. V prípade mužov, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri hovädzom mäse, bravčovom mäse, 
kuracom mäse, rybách, sladkostiach a tiež pri potravinách 
s vlákninou.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
žien pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, slaných 
pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových lupienkoch 
a čokoládových tyčinkách. V prípade mužov, najväčší podiel 
žiadnej alebo zriedkavej konzumácie bol pozorovaný 
pri párkoch, slaných pochutinách, sladených nápojoch, 
zemiakových lupienkoch a čokoládových tyčinkách. 
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Najčastejšie zastúpené kategórie konzumácie potravín 

Zo všetkých skupín potravín, denná konzumácia patrila 
k najviac zastúpenej kategórii len v prípade konzumácie 
potravín s vlákninou pri účastníkoch vzdelávania 
v študijnom programe Medicína na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(tabuľka 49). 

 
Tabuľka 49.  Kategórie frekvencií konzumácie potravín  
s najväčším podielom účastníkov  

Skupina potravín Všetci 
Študijný program 
Medicína 

Hovädzie mäso nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Bravčové mäso 1 – 3 krát týždenne  nikdy/zriedka 
Kuracie mäso 1 – 3 krát týždenne 1 – 3 krát týždenne 
Ryby nikdy/zriedka 1 – 3 krát týždenne 
Ovocie 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Zelenina 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Párky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Mliečne produkty 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Sladkosti 1 – 3 krát týždenne 1 – 3 krát týždenne 
Slané pochutiny nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Sladené nápoje nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Potraviny s vlákninou 1 – 3 krát týždenne denne  
Zemiakové lupienky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Čokoládové tyčinky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 

 
Konzumáciu 4 – 6 krát týždenne tvoril najväčší podiel 

všetkých účastníkov vzdelávania pri ovocí, zelenine 
a mliečnych produktoch, podobne pri účastníkoch študijného 
programu Medicína. 
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Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov vzdelávania pri bravčovom mäse, 
kuracom mäse, sladkostiach a potravinách s vlákninou. 
V prípade účastníkov študijného programu Medicína, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri kuracom mäse, rybách a sladkostiach.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, 
slaných pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových 
lupienkoch a čokoládových tyčinkách. V prípade účastníkov 
študijného programu Medicína, najväčší podiel žiadnej alebo 
zriedkavej konzumácie bol pozorovaný pri hovädzom mäse, 
bravčovom mäse, párkoch, slaných pochutinách, sladených 
nápojoch, zemiakových lupienkoch a čokoládových 
tyčinkách. 

Konzumáciu 4 – 6 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
žien pri ovocí, zeleniny, mliečnych produktoch, podobne 
u mužov (tabuľka 50). Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril 
najväčší podiel žien pri bravčovom mäse, kuracom mäse, 
sladkostiach a potravinách s vlákninou. V prípade mužov, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri hovädzom mäse, bravčovom mäse, 
kuracom mäse, rybách, sladkostiach a tiež pri potravinách 
s vlákninou.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
žien pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, slaných 
pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových lupienkoch 
a čokoládových tyčinkách. V prípade mužov, najväčší podiel 
žiadnej alebo zriedkavej konzumácie bol pozorovaný 
pri párkoch, slaných pochutinách, sladených nápojoch, 
zemiakových lupienkoch a čokoládových tyčinkách. 
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Najčastejšie zastúpené kategórie konzumácie potravín 

Zo všetkých skupín potravín, denná konzumácia patrila 
k najviac zastúpenej kategórii len v prípade konzumácie 
potravín s vlákninou pri účastníkoch vzdelávania 
v študijnom programe Medicína na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(tabuľka 49). 

 
Tabuľka 49.  Kategórie frekvencií konzumácie potravín  
s najväčším podielom účastníkov  

Skupina potravín Všetci 
Študijný program 
Medicína 

Hovädzie mäso nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Bravčové mäso 1 – 3 krát týždenne  nikdy/zriedka 
Kuracie mäso 1 – 3 krát týždenne 1 – 3 krát týždenne 
Ryby nikdy/zriedka 1 – 3 krát týždenne 
Ovocie 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Zelenina 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Párky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Mliečne produkty 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Sladkosti 1 – 3 krát týždenne 1 – 3 krát týždenne 
Slané pochutiny nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Sladené nápoje nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Potraviny s vlákninou 1 – 3 krát týždenne denne  
Zemiakové lupienky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Čokoládové tyčinky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 

 
Konzumáciu 4 – 6 krát týždenne tvoril najväčší podiel 

všetkých účastníkov vzdelávania pri ovocí, zelenine 
a mliečnych produktoch, podobne pri účastníkoch študijného 
programu Medicína. 
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Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov vzdelávania pri bravčovom mäse, 
kuracom mäse, sladkostiach a potravinách s vlákninou. 
V prípade účastníkov študijného programu Medicína, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri kuracom mäse, rybách a sladkostiach.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, 
slaných pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových 
lupienkoch a čokoládových tyčinkách. V prípade účastníkov 
študijného programu Medicína, najväčší podiel žiadnej alebo 
zriedkavej konzumácie bol pozorovaný pri hovädzom mäse, 
bravčovom mäse, párkoch, slaných pochutinách, sladených 
nápojoch, zemiakových lupienkoch a čokoládových 
tyčinkách. 

Konzumáciu 4 – 6 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
žien pri ovocí, zeleniny, mliečnych produktoch, podobne 
u mužov (tabuľka 50). Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril 
najväčší podiel žien pri bravčovom mäse, kuracom mäse, 
sladkostiach a potravinách s vlákninou. V prípade mužov, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri hovädzom mäse, bravčovom mäse, 
kuracom mäse, rybách, sladkostiach a tiež pri potravinách 
s vlákninou.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
žien pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, slaných 
pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových lupienkoch 
a čokoládových tyčinkách. V prípade mužov, najväčší podiel 
žiadnej alebo zriedkavej konzumácie bol pozorovaný 
pri párkoch, slaných pochutinách, sladených nápojoch, 
zemiakových lupienkoch a čokoládových tyčinkách. 
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Najčastejšie zastúpené kategórie konzumácie potravín 

Zo všetkých skupín potravín, denná konzumácia patrila 
k najviac zastúpenej kategórii len v prípade konzumácie 
potravín s vlákninou pri účastníkoch vzdelávania 
v študijnom programe Medicína na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(tabuľka 49). 
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Skupina potravín Všetci 
Študijný program 
Medicína 

Hovädzie mäso nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Bravčové mäso 1 – 3 krát týždenne  nikdy/zriedka 
Kuracie mäso 1 – 3 krát týždenne 1 – 3 krát týždenne 
Ryby nikdy/zriedka 1 – 3 krát týždenne 
Ovocie 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Zelenina 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Párky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Mliečne produkty 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Sladkosti 1 – 3 krát týždenne 1 – 3 krát týždenne 
Slané pochutiny nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Sladené nápoje nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Potraviny s vlákninou 1 – 3 krát týždenne denne  
Zemiakové lupienky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Čokoládové tyčinky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 

 
Konzumáciu 4 – 6 krát týždenne tvoril najväčší podiel 

všetkých účastníkov vzdelávania pri ovocí, zelenine 
a mliečnych produktoch, podobne pri účastníkoch študijného 
programu Medicína. 
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Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov vzdelávania pri bravčovom mäse, 
kuracom mäse, sladkostiach a potravinách s vlákninou. 
V prípade účastníkov študijného programu Medicína, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri kuracom mäse, rybách a sladkostiach.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
všetkých účastníkov pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, 
slaných pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových 
lupienkoch a čokoládových tyčinkách. V prípade účastníkov 
študijného programu Medicína, najväčší podiel žiadnej alebo 
zriedkavej konzumácie bol pozorovaný pri hovädzom mäse, 
bravčovom mäse, párkoch, slaných pochutinách, sladených 
nápojoch, zemiakových lupienkoch a čokoládových 
tyčinkách. 

Konzumáciu 4 – 6 krát týždenne tvoril najväčší podiel 
žien pri ovocí, zeleniny, mliečnych produktoch, podobne 
u mužov (tabuľka 50). Konzumáciu 1 – 3 krát týždenne tvoril 
najväčší podiel žien pri bravčovom mäse, kuracom mäse, 
sladkostiach a potravinách s vlákninou. V prípade mužov, 
najväčší podiel konzumácie vo frekvencii 1 – 3 krát týždenne 
bol pozorovaný pri hovädzom mäse, bravčovom mäse, 
kuracom mäse, rybách, sladkostiach a tiež pri potravinách 
s vlákninou.  

Žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu tvoril najväčší podiel 
žien pri hovädzom mäse, rybách, párkoch, slaných 
pochutinách, sladených nápojoch, zemiakových lupienkoch 
a čokoládových tyčinkách. V prípade mužov, najväčší podiel 
žiadnej alebo zriedkavej konzumácie bol pozorovaný 
pri párkoch, slaných pochutinách, sladených nápojoch, 
zemiakových lupienkoch a čokoládových tyčinkách. 
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Tabuľka 50.  Kategórie frekvencií konzumácie potravín  
s najväčším podielom žien a mužov  

Skupina potravín Ženy Muži 
Hovädzie mäso nikdy/zriedka 1 – 3 krát týždenne 
Bravčové mäso 1 – 3 krát týždenne  1 – 3 krát týždenne 
Kuracie mäso 1 – 3 krát týždenne 1 – 3 krát týždenne 
Ryby nikdy/zriedka 1 – 3 krát týždenne 
Ovocie 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Zelenina 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Párky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Mliečne produkty 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
Sladkosti 1 – 3 krát týždenne 1 – 3 krát týždenne 
Slané pochutiny nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Sladené nápoje nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Potraviny s vlákninou 1 – 3 krát týždenne 1 – 3 krát týždenne  
Zemiakové lupienky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Čokoládové tyčinky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
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Porovnanie skupín účastníkov podľa konzumácie 

Pre jednotlivé skupiny potravín sme pomocou chí-kvadrát 
testu a Fisherovho presného testu zisťovali aj to, či medzi 
skupinami užívateľov vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
sú štatisticky významné rozdiely pri frekvencii konzumácie 
jednotlivých požívatín. Do týchto analýz sme nezapočítavali 
účastníkov, ktorí frekvenciu konzumácie danej požívatiny 
neuviedli. 

 
Tabuľka 51.  Štatistická významnosť rozdielov vo frekvencii 
konzumácie jednotlivých potravín medzi všetkými účastníkmi 
a účastníkmi v študijnom programe Medicína 

Skupina potravín 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Hovädzie mäso 0,577 nie 
Bravčové mäso 0,259 nie 
Kuracie mäso 0,484 nie 
Ryby 0,023* áno 
Ovocie 0,211 nie 
Zelenina 0,033* áno 
Párky 0,724 nie 
Mliečne produkty 0,503 nie 
Sladkosti 0,842 nie 
Slané pochutiny 0,482 nie 
Sladené nápoje 0,685 nie 
Potraviny s vlákninou 0,127 nie 
Zemiakové lupienky 0,571 nie 
Čokoládové tyčinky 0,508 nie 
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Tabuľka 50.  Kategórie frekvencií konzumácie potravín  
s najväčším podielom žien a mužov  

Skupina potravín Ženy Muži 
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Mliečne produkty 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
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Slané pochutiny nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Sladené nápoje nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Potraviny s vlákninou 1 – 3 krát týždenne 1 – 3 krát týždenne  
Zemiakové lupienky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Čokoládové tyčinky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 

 
 

 
 

  

 

201 
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Tabuľka 50.  Kategórie frekvencií konzumácie potravín  
s najväčším podielom žien a mužov  

Skupina potravín Ženy Muži 
Hovädzie mäso nikdy/zriedka 1 – 3 krát týždenne 
Bravčové mäso 1 – 3 krát týždenne  1 – 3 krát týždenne 
Kuracie mäso 1 – 3 krát týždenne 1 – 3 krát týždenne 
Ryby nikdy/zriedka 1 – 3 krát týždenne 
Ovocie 4 – 6 krát týždenne 4 – 6 krát týždenne 
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Párky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
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Potraviny s vlákninou 1 – 3 krát týždenne 1 – 3 krát týždenne  
Zemiakové lupienky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Čokoládové tyčinky nikdy/zriedka nikdy/zriedka 

 
 

 
 

  

 

201 

Porovnanie skupín účastníkov podľa konzumácie 

Pre jednotlivé skupiny potravín sme pomocou chí-kvadrát 
testu a Fisherovho presného testu zisťovali aj to, či medzi 
skupinami užívateľov vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
sú štatisticky významné rozdiely pri frekvencii konzumácie 
jednotlivých požívatín. Do týchto analýz sme nezapočítavali 
účastníkov, ktorí frekvenciu konzumácie danej požívatiny 
neuviedli. 
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Štatisticky významné rozdiely vo frekvencii konzumácie 

medzi všetkými účastníkmi vzdelávania a účastníkmi 
študijného programu Medicína boli zistené pri rybách 
a zelenine (tabuľka 51). 

 
Tabuľka 52.  Štatistická významnosť rozdielov vo frekvencii 
konzumácie jednotlivých potravín medzi ženami a mužmi 

Skupina potravín 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Hovädzie mäso 0,000*** áno 
Bravčové mäso 0,003** áno 
Kuracie mäso 0,057 nie 
Ryby 0,135 nie 
Ovocie 0,592 nie 
Zelenina 0,615 nie 
Párky 0,000*** áno 
Mliečne produkty 0,736 nie 
Sladkosti 0,349 nie 
Slané pochutiny 0,741 nie 
Sladené nápoje 0,516 nie 
Potraviny s vlákninou 0,796 nie 
Zemiakové lupienky 0,361 nie 
Čokoládové tyčinky 0,080 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely vo frekvencii konzumácie 

medzi ženami a mužmi boli zistené pri hovädzom mäse, 
bravčovom mäse a párkoch (tabuľka 52). 
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7.1.3  Stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia 
Účastníci vzdelávania uvádzali frekvenciu konzumácie 

jedál zo zariadení rýchleho občerstvenia výberom jednej 
možnosti z nasledujúcich kategórií: 

 nikdy alebo zriedka, 
 mesačne, 
 týždenne, 
 denne.  
K frekvencii konzumácie jedál zo zariadení rýchleho 

občerstvenia sa celkovo vyjadrilo 135 účastníkov 
vzdelávania, 1 účastník frekvenciu konzumácie neuviedol. 

Tabuľka 53.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie konzumácie jedál zo zariadení 
rýchleho občerstvenia 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Nikdy alebo zriedka 122 (89,7 %)  20 (95,2 %) 
Mesačne   13   (9,6 %)    1   (4,8 %) 
Týždenne     0   (0,0 %)   0   (0,0 %) 
Denne     0   (0,0 %)   0   (0,0 %) 

 
Najväčšia skupina všetkých účastníkov vzdelávania 

uviedla žiadnu alebo zriedkavú konzumáciu jedál 
zo zariadení rýchleho občerstvenia (tabuľka 53 
a obrázok 65). 
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Obrázok 65.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie konzumácie jedál zo zariadení rýchleho občerstvenia 
 
Tabuľka 54.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie konzumácie jedál zo zariadení rýchleho občerstvenia 

 
Ženy Muži 

Nikdy alebo zriedka 102 (89,5 %)  20 (90,9 %) 
Mesačne   11   (9,6 %)    2   (9,1 %) 
Týždenne     0   (0,0 %)   0   (0,0 %) 
Denne     0   (0,0 %)   0   (0,0 %) 

 
Najväčšia skupina žien a mužov uviedla žiadnu alebo 

zriedkavú konzumáciu jedál zo zariadení rýchleho 
občerstvenia (tabuľka 54 a obrázok 66) 
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Obrázok 66.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie jedál zo zariadení rýchleho občerstvenia 
 

Pre frekvenciu konzumácie jedál zo zariadení rýchleho 
občerstvenia sme pomocou Fisherovho presného testu 
nezávislosti (alternatíva pre chí-kvadrát test) zisťovali aj to, 
či medzi skupinami užívateľov vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach sú štatisticky významné rozdiely, tiež pre 
skupinu žien a mužov.  

Zistili sme, že medzi skupinami všetkých účastníkov 
vzdelávania a účastníkmi študijného programu Medicína 
neboli zaznamenané štatisticky významné rozdiely 
vo frekvencii konzumácie jedál zo zariadení rýchleho 
občerstvenia (p = 0,695). Štatisticky významné rozdiely 
neboli zaznamenané ani medzi skupinou žien a mužov 
(p =  1). 
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Obrázok 66.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie jedál zo zariadení rýchleho občerstvenia 
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nezávislosti (alternatíva pre chí-kvadrát test) zisťovali aj to, 
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skupinu žien a mužov.  

Zistili sme, že medzi skupinami všetkých účastníkov 
vzdelávania a účastníkmi študijného programu Medicína 
neboli zaznamenané štatisticky významné rozdiely 
vo frekvencii konzumácie jedál zo zariadení rýchleho 
občerstvenia (p = 0,695). Štatisticky významné rozdiely 
neboli zaznamenané ani medzi skupinou žien a mužov 
(p =  1). 
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7.1.4  Pitný režim 
Účastníci vzdelávania mali v jednej otázke možnosť 

doplniť približné množstvo čistej vody, ktoré vypijú počas 
dňa. K pitnému režimu sa vyjadrilo všetkých 136 účastníkov 
vzdelávania. 

Účastníci,  ktorí sa zúčastnili zberu údajov, vypijú denne 
od 0,3 do 2,5 litrov čistej vody, s priemernou hodnotou 1,34 
litrov a smerodajnou odchýlkou 0,5 litrov. Medián pitia čistej 
vody bol 1,5 litrov, to znamená, že táto hodnota delí skupinu 
účastníkov na dve rovnako početné skupiny. Horný kvartil 
konzumácie čistej vody bol 1,75 litrov, to znamená, že 75 % 
účastníkov má pitný režim menší ako 1,75 litrov vzhľadom 
na čistú vodu.   

Účastníci vzdelávania, ktorí študovali študijný program 
Medicína, vypijú denne od 0,7 do 2 litrov čistej vody, 
s priemernou hodnotou 1,47 litrov a smerodajnou odchýlkou 
0,5 litrov. Medián pitia čistej vody bol 1,5 litrov, to znamená, 
že táto hodnota delí skupinu účastníkov na dve rovnako 
početné skupiny. Horný kvartil konzumácie čistej vody bol 
2 litre, to znamená, že 75 % účastníkov má pitný režim menší 
ako 2 litre vzhľadom na čistú vodu. 

Odpovede účastníkov vzdelávania vzhľadom na množstvo 
konzumácie čistej vody sme rozdelili a analyzovali v piatich 
kategóriách: 

 0 – 0,49 litrov,    
 0,5 – 0,99 litrov,   
 1 – 1,49 litrov,  
 1,5 – 1,99 litrov,   
 2 – 2,5 litrov.  
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Tabuľka 55.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa kategórií pitného režimu 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

0 – 0,49 litrov     2   (1,5 %)   0   (0,0 %) 
0,5 – 0,99 litrov   17 (12,5 %)   1   (4,8 %) 
1 – 1,49 litrov   48 (35,3 %)   9 (42,9 %) 
1,5 – 1,99 litrov   39 (28,7 %)   3 (14,3 %) 
2 – 2,5 litrov   30 (22,1 %)   8 (38,1 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania a tiež 

v študijnom programe Medicína uviedol množstvo čistej 
vody denne v intervale 1 liter až 1,49 litrov (tabuľka 55 
a obrázok 67).  

 
Obrázok 67.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa kategórií 
pitného režimu 
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Tabuľka 55.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
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Medicína 
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v študijnom programe Medicína uviedol množstvo čistej 
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Obrázok 67.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa kategórií 
pitného režimu 

 

206 

7.1.4  Pitný režim 
Účastníci vzdelávania mali v jednej otázke možnosť 

doplniť približné množstvo čistej vody, ktoré vypijú počas 
dňa. K pitnému režimu sa vyjadrilo všetkých 136 účastníkov 
vzdelávania. 

Účastníci,  ktorí sa zúčastnili zberu údajov, vypijú denne 
od 0,3 do 2,5 litrov čistej vody, s priemernou hodnotou 1,34 
litrov a smerodajnou odchýlkou 0,5 litrov. Medián pitia čistej 
vody bol 1,5 litrov, to znamená, že táto hodnota delí skupinu 
účastníkov na dve rovnako početné skupiny. Horný kvartil 
konzumácie čistej vody bol 1,75 litrov, to znamená, že 75 % 
účastníkov má pitný režim menší ako 1,75 litrov vzhľadom 
na čistú vodu.   

Účastníci vzdelávania, ktorí študovali študijný program 
Medicína, vypijú denne od 0,7 do 2 litrov čistej vody, 
s priemernou hodnotou 1,47 litrov a smerodajnou odchýlkou 
0,5 litrov. Medián pitia čistej vody bol 1,5 litrov, to znamená, 
že táto hodnota delí skupinu účastníkov na dve rovnako 
početné skupiny. Horný kvartil konzumácie čistej vody bol 
2 litre, to znamená, že 75 % účastníkov má pitný režim menší 
ako 2 litre vzhľadom na čistú vodu. 

Odpovede účastníkov vzdelávania vzhľadom na množstvo 
konzumácie čistej vody sme rozdelili a analyzovali v piatich 
kategóriách: 

 0 – 0,49 litrov,    
 0,5 – 0,99 litrov,   
 1 – 1,49 litrov,  
 1,5 – 1,99 litrov,   
 2 – 2,5 litrov.  
 
 

 

207 

Tabuľka 55.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa kategórií pitného režimu 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

0 – 0,49 litrov     2   (1,5 %)   0   (0,0 %) 
0,5 – 0,99 litrov   17 (12,5 %)   1   (4,8 %) 
1 – 1,49 litrov   48 (35,3 %)   9 (42,9 %) 
1,5 – 1,99 litrov   39 (28,7 %)   3 (14,3 %) 
2 – 2,5 litrov   30 (22,1 %)   8 (38,1 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania a tiež 

v študijnom programe Medicína uviedol množstvo čistej 
vody denne v intervale 1 liter až 1,49 litrov (tabuľka 55 
a obrázok 67).  

 
Obrázok 67.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa kategórií 
pitného režimu 

 

206 

7.1.4  Pitný režim 
Účastníci vzdelávania mali v jednej otázke možnosť 

doplniť približné množstvo čistej vody, ktoré vypijú počas 
dňa. K pitnému režimu sa vyjadrilo všetkých 136 účastníkov 
vzdelávania. 

Účastníci,  ktorí sa zúčastnili zberu údajov, vypijú denne 
od 0,3 do 2,5 litrov čistej vody, s priemernou hodnotou 1,34 
litrov a smerodajnou odchýlkou 0,5 litrov. Medián pitia čistej 
vody bol 1,5 litrov, to znamená, že táto hodnota delí skupinu 
účastníkov na dve rovnako početné skupiny. Horný kvartil 
konzumácie čistej vody bol 1,75 litrov, to znamená, že 75 % 
účastníkov má pitný režim menší ako 1,75 litrov vzhľadom 
na čistú vodu.   

Účastníci vzdelávania, ktorí študovali študijný program 
Medicína, vypijú denne od 0,7 do 2 litrov čistej vody, 
s priemernou hodnotou 1,47 litrov a smerodajnou odchýlkou 
0,5 litrov. Medián pitia čistej vody bol 1,5 litrov, to znamená, 
že táto hodnota delí skupinu účastníkov na dve rovnako 
početné skupiny. Horný kvartil konzumácie čistej vody bol 
2 litre, to znamená, že 75 % účastníkov má pitný režim menší 
ako 2 litre vzhľadom na čistú vodu. 

Odpovede účastníkov vzdelávania vzhľadom na množstvo 
konzumácie čistej vody sme rozdelili a analyzovali v piatich 
kategóriách: 

 0 – 0,49 litrov,    
 0,5 – 0,99 litrov,   
 1 – 1,49 litrov,  
 1,5 – 1,99 litrov,   
 2 – 2,5 litrov.  
 
 

 

207 

Tabuľka 55.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa kategórií pitného režimu 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

0 – 0,49 litrov     2   (1,5 %)   0   (0,0 %) 
0,5 – 0,99 litrov   17 (12,5 %)   1   (4,8 %) 
1 – 1,49 litrov   48 (35,3 %)   9 (42,9 %) 
1,5 – 1,99 litrov   39 (28,7 %)   3 (14,3 %) 
2 – 2,5 litrov   30 (22,1 %)   8 (38,1 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania a tiež 

v študijnom programe Medicína uviedol množstvo čistej 
vody denne v intervale 1 liter až 1,49 litrov (tabuľka 55 
a obrázok 67).  

 
Obrázok 67.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa kategórií 
pitného režimu 



 

208 

Pitný režim žien bol v rozsahu od 0,4 do 2,5 litrov 
s priemernou hodnotou 1,37 litrov a smerodajnou odchýlkou 
0,5 litrov. Medián pitného režimu žien bol 1,5 litrov, horný 
kvartil 1,75 litrov. Pitný režim mužov bol v rozsahu od 0,3 
do 2 litrov s priemernou hodnotou 1,17 litrov a smerodajnou 
odchýlkou 0,5 litrov. Medián pitia čistej vody u mužov bol 
1 liter, horný kvartil bol 1,5 litrov.   
 
Tabuľka 56.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
kategórií pitného režimu  

 
Ženy Muži 

0 – 0,49 litrov     1   (0,9 %)   1   (4,5 %) 
0,5 – 0,99 litrov   14 (12,3 %)   3 (13,6 %) 
1 – 1,49 litrov   38 (33,3 %) 10 (45,5 %) 
1,5 – 1,99 litrov   35 (30,7 %)   4 (18,2 %) 
2 – 2,5 litrov   26 (22,8 %)   4 (18,2 %) 

 
Najväčší podiel žien a mužov uviedol množstvo čistej 

vody denne v intervale 1 – 1,49 litrov. Množstvo čistej vody 
v intervale 1,5 – 1,99 litrov ako aj v intervale 2 – 2,5 litrov  
uviedol väčší podiel žien ako mužov (tabuľka 56 
a obrázok 68). 
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Obrázok 68.  Rozloženie žien a mužov podľa kategórií pitného 
režimu 
 
 

Pre kategórie pitného režimu sme pomocou chí-kvadrát 
testu zisťovali aj to, či medzi skupinami užívateľov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach sú štatisticky významné 
rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Zistili sme, že medzi skupinou všetkých účastníkov 
vzdelávania a skupinou študijného programu Medicína 
existujú štatisticky významné rozdiely v kategóriách pitného 
režimu (p = 0,000***) na hladine významnosti 0,1 %, teda 
s pravdepodobnosťou chyby 0,1 %. Štatisticky významné 
rozdiely neboli zaznamenané medzi skupinou žien a mužov 
(p = 0,571). 
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Obrázok 68.  Rozloženie žien a mužov podľa kategórií pitného 
režimu 
 
 

Pre kategórie pitného režimu sme pomocou chí-kvadrát 
testu zisťovali aj to, či medzi skupinami užívateľov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach sú štatisticky významné 
rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Zistili sme, že medzi skupinou všetkých účastníkov 
vzdelávania a skupinou študijného programu Medicína 
existujú štatisticky významné rozdiely v kategóriách pitného 
režimu (p = 0,000***) na hladine významnosti 0,1 %, teda 
s pravdepodobnosťou chyby 0,1 %. Štatisticky významné 
rozdiely neboli zaznamenané medzi skupinou žien a mužov 
(p = 0,571). 
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7.1.4  Pohybová aktivita 
V oblasti pohybovej aktivity mali účastníci možnosť 

vo forme odpovede na otvorenú otázku vyjadriť typy 
pohybovej aktivity, ktoré vykonávajú. Zároveň pri každom 
type pohybovej aktivity mohli uviesť frekvenciu a dĺžku 
trvania vykonávanej aktivity. Frekvenciu pohybovej aktivity 
mali možnosť uviesť pomocou nasledujúcich kategórií:  

 nikdy, 
 1 – 2 krát týždenne,  
 3 – 5 krát týždenne, 
 6 – 7 krát týždenne. 

Účastníci, ktorí uviedli vykonávanie aspoň jednej 
pohybovej aktivity, mali možnosť uviesť aj dĺžku trvania 
vykonávanej aktivity vo forme dvoch kategórií: 

 menej ako 30 minút,  
 30 minút a viac. 

K pohybovej aktivite sa celkovo vyjadrilo všetkých 136 
účastníkov vzdelávania. 

Tabuľka 57.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie pohybovej aktivity 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Nikdy   17 (12,5 %)   4 (19,0 %) 
1 – 2 krát týždenne   47 (34,6 %)   5 (23,8 %) 
3 – 5 krát týždenne   48 (35,3 %)   4 (19,0 %) 
6 – 7 krát týždenne   24 (17,6 %)   8 (38,1 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania uviedol 

frekvenciu pohybovej aktivity 3 – 5 krát týždenne. Najväčší 
podiel účastníkov študijného programu Medicína uviedol 
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frekvenciu pohybovej aktivity 6 – 7 krát týždenne 
(tabuľka 57 a obrázok 69). 

 

 
Obrázok 69.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie pohybovej aktivity 
 
Tabuľka 58.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie pohybovej aktivity 

 
Ženy Muži 

Nikdy   12 (10,5 %)   5 (22,7 %) 
1 – 2 krát týždenne   45 (39,5 %)   2   (9,1 %) 
3 – 5 krát týždenne   36 (31,6 %) 12 (54,5 %) 
6 – 7 krát týždenne   21 (18,4 %)   3 (13,6 %) 
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frekvencie pohybovej aktivity 
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3 – 5 krát týždenne   36 (31,6 %) 12 (54,5 %) 
6 – 7 krát týždenne   21 (18,4 %)   3 (13,6 %) 
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Najväčší podiel žien uviedol frekvenciu pohybovej 
aktivity 1 – 2 krát týždenne. Najväčší podiel mužov uviedol 
frekvenciu pohybovej aktivity 3 – 5 krát týždenne. Žiadnu 
pohybovú aktivitu uviedol väčší podiel mužov ako žien 
(tabuľka 58 a obrázok 70). 
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na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach existujú 
štatisticky významné rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Medzi skupinou všetkých účastníkov vzdelávania 
a skupinou študijného programu Medicína neboli preukázané 
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štatisticky významné rozdiely vo frekvencii pohybovej 
aktivity (p = 0,094). Štatisticky významné rozdiely 
vo frekvencii pohybovej aktivity boli zaznamenané medzi 
skupinou žien a mužov (p = 0,01*) na hladine významnosti 
5 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 5 %. 

 
Vykonávanie pohybovej aktivity teda celkovo uviedlo 

119 účastníkov vzdelávania (87,5 %) a 17 účastníkov 
študijného programu Medicína (81,0 %). Vykonávanie 
pohybovej aktivity uviedlo 102 žien (89,5 % žien) 
a 17 mužov (77,3 % mužov). Z týchto účastníkov sme ďalej 
zisťovali celkovú dĺžku trvania pohybovej aktivity za deň. 
Do percentuálnych podielov v nasledujúcich tabuľkách 
zarátavame len účastníkov, ktorí vykonávanie pohybovej 
aktivity uviedli. 

 
Tabuľka 59.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania, ktorí vykonávajú pohybovú aktivitu,  
podľa dĺžky trvania pohybovej aktivity 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Menej ako 30 minút   82 (68,9 %)   10 (58,8 %) 
30 minút a viac   37 (31,1 %)     7 (41,2 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania ako 

aj účastníkov študijného programu Medicína, ktorí 
vykonávajú pohybovú aktivitu, uviedol dĺžku trvania 
pohybovej aktivity menej ako 30 minút. Pohybovú aktivitu 
v dĺžke 30 minút a viac vykonáva väčší podiel účastníkov 
študijného programu Medicína (tabuľka 59 a obrázok 71). 
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Najväčší podiel žien uviedol frekvenciu pohybovej 
aktivity 1 – 2 krát týždenne. Najväčší podiel mužov uviedol 
frekvenciu pohybovej aktivity 3 – 5 krát týždenne. Žiadnu 
pohybovú aktivitu uviedol väčší podiel mužov ako žien 
(tabuľka 58 a obrázok 70). 
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štatisticky významné rozdiely vo frekvencii pohybovej 
aktivity (p = 0,094). Štatisticky významné rozdiely 
vo frekvencii pohybovej aktivity boli zaznamenané medzi 
skupinou žien a mužov (p = 0,01*) na hladine významnosti 
5 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 5 %. 

 
Vykonávanie pohybovej aktivity teda celkovo uviedlo 

119 účastníkov vzdelávania (87,5 %) a 17 účastníkov 
študijného programu Medicína (81,0 %). Vykonávanie 
pohybovej aktivity uviedlo 102 žien (89,5 % žien) 
a 17 mužov (77,3 % mužov). Z týchto účastníkov sme ďalej 
zisťovali celkovú dĺžku trvania pohybovej aktivity za deň. 
Do percentuálnych podielov v nasledujúcich tabuľkách 
zarátavame len účastníkov, ktorí vykonávanie pohybovej 
aktivity uviedli. 

 
Tabuľka 59.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania, ktorí vykonávajú pohybovú aktivitu,  
podľa dĺžky trvania pohybovej aktivity 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Menej ako 30 minút   82 (68,9 %)   10 (58,8 %) 
30 minút a viac   37 (31,1 %)     7 (41,2 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania ako 

aj účastníkov študijného programu Medicína, ktorí 
vykonávajú pohybovú aktivitu, uviedol dĺžku trvania 
pohybovej aktivity menej ako 30 minút. Pohybovú aktivitu 
v dĺžke 30 minút a viac vykonáva väčší podiel účastníkov 
študijného programu Medicína (tabuľka 59 a obrázok 71). 
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Najväčší podiel žien uviedol frekvenciu pohybovej 
aktivity 1 – 2 krát týždenne. Najväčší podiel mužov uviedol 
frekvenciu pohybovej aktivity 3 – 5 krát týždenne. Žiadnu 
pohybovú aktivitu uviedol väčší podiel mužov ako žien 
(tabuľka 58 a obrázok 70). 
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štatisticky významné rozdiely vo frekvencii pohybovej 
aktivity (p = 0,094). Štatisticky významné rozdiely 
vo frekvencii pohybovej aktivity boli zaznamenané medzi 
skupinou žien a mužov (p = 0,01*) na hladine významnosti 
5 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 5 %. 

 
Vykonávanie pohybovej aktivity teda celkovo uviedlo 

119 účastníkov vzdelávania (87,5 %) a 17 účastníkov 
študijného programu Medicína (81,0 %). Vykonávanie 
pohybovej aktivity uviedlo 102 žien (89,5 % žien) 
a 17 mužov (77,3 % mužov). Z týchto účastníkov sme ďalej 
zisťovali celkovú dĺžku trvania pohybovej aktivity za deň. 
Do percentuálnych podielov v nasledujúcich tabuľkách 
zarátavame len účastníkov, ktorí vykonávanie pohybovej 
aktivity uviedli. 

 
Tabuľka 59.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania, ktorí vykonávajú pohybovú aktivitu,  
podľa dĺžky trvania pohybovej aktivity 

 
Všetci 

Študijný program 
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pohybovej aktivity menej ako 30 minút. Pohybovú aktivitu 
v dĺžke 30 minút a viac vykonáva väčší podiel účastníkov 
študijného programu Medicína (tabuľka 59 a obrázok 71). 
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Najväčší podiel žien uviedol frekvenciu pohybovej 
aktivity 1 – 2 krát týždenne. Najväčší podiel mužov uviedol 
frekvenciu pohybovej aktivity 3 – 5 krát týždenne. Žiadnu 
pohybovú aktivitu uviedol väčší podiel mužov ako žien 
(tabuľka 58 a obrázok 70). 
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štatisticky významné rozdiely vo frekvencii pohybovej 
aktivity (p = 0,094). Štatisticky významné rozdiely 
vo frekvencii pohybovej aktivity boli zaznamenané medzi 
skupinou žien a mužov (p = 0,01*) na hladine významnosti 
5 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 5 %. 

 
Vykonávanie pohybovej aktivity teda celkovo uviedlo 

119 účastníkov vzdelávania (87,5 %) a 17 účastníkov 
študijného programu Medicína (81,0 %). Vykonávanie 
pohybovej aktivity uviedlo 102 žien (89,5 % žien) 
a 17 mužov (77,3 % mužov). Z týchto účastníkov sme ďalej 
zisťovali celkovú dĺžku trvania pohybovej aktivity za deň. 
Do percentuálnych podielov v nasledujúcich tabuľkách 
zarátavame len účastníkov, ktorí vykonávanie pohybovej 
aktivity uviedli. 

 
Tabuľka 59.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania, ktorí vykonávajú pohybovú aktivitu,  
podľa dĺžky trvania pohybovej aktivity 

 
Všetci 

Študijný program 
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vykonávajú pohybovú aktivitu, uviedol dĺžku trvania 
pohybovej aktivity menej ako 30 minút. Pohybovú aktivitu 
v dĺžke 30 minút a viac vykonáva väčší podiel účastníkov 
študijného programu Medicína (tabuľka 59 a obrázok 71). 
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Najväčší podiel žien uviedol frekvenciu pohybovej 
aktivity 1 – 2 krát týždenne. Najväčší podiel mužov uviedol 
frekvenciu pohybovej aktivity 3 – 5 krát týždenne. Žiadnu 
pohybovú aktivitu uviedol väčší podiel mužov ako žien 
(tabuľka 58 a obrázok 70). 
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štatisticky významné rozdiely vo frekvencii pohybovej 
aktivity (p = 0,094). Štatisticky významné rozdiely 
vo frekvencii pohybovej aktivity boli zaznamenané medzi 
skupinou žien a mužov (p = 0,01*) na hladine významnosti 
5 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 5 %. 

 
Vykonávanie pohybovej aktivity teda celkovo uviedlo 

119 účastníkov vzdelávania (87,5 %) a 17 účastníkov 
študijného programu Medicína (81,0 %). Vykonávanie 
pohybovej aktivity uviedlo 102 žien (89,5 % žien) 
a 17 mužov (77,3 % mužov). Z týchto účastníkov sme ďalej 
zisťovali celkovú dĺžku trvania pohybovej aktivity za deň. 
Do percentuálnych podielov v nasledujúcich tabuľkách 
zarátavame len účastníkov, ktorí vykonávanie pohybovej 
aktivity uviedli. 

 
Tabuľka 59.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania, ktorí vykonávajú pohybovú aktivitu,  
podľa dĺžky trvania pohybovej aktivity 
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Študijný program 
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aj účastníkov študijného programu Medicína, ktorí 
vykonávajú pohybovú aktivitu, uviedol dĺžku trvania 
pohybovej aktivity menej ako 30 minút. Pohybovú aktivitu 
v dĺžke 30 minút a viac vykonáva väčší podiel účastníkov 
študijného programu Medicína (tabuľka 59 a obrázok 71). 
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Najväčší podiel žien uviedol frekvenciu pohybovej 
aktivity 1 – 2 krát týždenne. Najväčší podiel mužov uviedol 
frekvenciu pohybovej aktivity 3 – 5 krát týždenne. Žiadnu 
pohybovú aktivitu uviedol väčší podiel mužov ako žien 
(tabuľka 58 a obrázok 70). 
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štatisticky významné rozdiely vo frekvencii pohybovej 
aktivity (p = 0,094). Štatisticky významné rozdiely 
vo frekvencii pohybovej aktivity boli zaznamenané medzi 
skupinou žien a mužov (p = 0,01*) na hladine významnosti 
5 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 5 %. 

 
Vykonávanie pohybovej aktivity teda celkovo uviedlo 

119 účastníkov vzdelávania (87,5 %) a 17 účastníkov 
študijného programu Medicína (81,0 %). Vykonávanie 
pohybovej aktivity uviedlo 102 žien (89,5 % žien) 
a 17 mužov (77,3 % mužov). Z týchto účastníkov sme ďalej 
zisťovali celkovú dĺžku trvania pohybovej aktivity za deň. 
Do percentuálnych podielov v nasledujúcich tabuľkách 
zarátavame len účastníkov, ktorí vykonávanie pohybovej 
aktivity uviedli. 

 
Tabuľka 59.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania, ktorí vykonávajú pohybovú aktivitu,  
podľa dĺžky trvania pohybovej aktivity 
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Študijný program 
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vykonávajú pohybovú aktivitu, uviedol dĺžku trvania 
pohybovej aktivity menej ako 30 minút. Pohybovú aktivitu 
v dĺžke 30 minút a viac vykonáva väčší podiel účastníkov 
študijného programu Medicína (tabuľka 59 a obrázok 71). 
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Najväčší podiel žien uviedol frekvenciu pohybovej 
aktivity 1 – 2 krát týždenne. Najväčší podiel mužov uviedol 
frekvenciu pohybovej aktivity 3 – 5 krát týždenne. Žiadnu 
pohybovú aktivitu uviedol väčší podiel mužov ako žien 
(tabuľka 58 a obrázok 70). 
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štatisticky významné rozdiely vo frekvencii pohybovej 
aktivity (p = 0,094). Štatisticky významné rozdiely 
vo frekvencii pohybovej aktivity boli zaznamenané medzi 
skupinou žien a mužov (p = 0,01*) na hladine významnosti 
5 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 5 %. 

 
Vykonávanie pohybovej aktivity teda celkovo uviedlo 

119 účastníkov vzdelávania (87,5 %) a 17 účastníkov 
študijného programu Medicína (81,0 %). Vykonávanie 
pohybovej aktivity uviedlo 102 žien (89,5 % žien) 
a 17 mužov (77,3 % mužov). Z týchto účastníkov sme ďalej 
zisťovali celkovú dĺžku trvania pohybovej aktivity za deň. 
Do percentuálnych podielov v nasledujúcich tabuľkách 
zarátavame len účastníkov, ktorí vykonávanie pohybovej 
aktivity uviedli. 

 
Tabuľka 59.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania, ktorí vykonávajú pohybovú aktivitu,  
podľa dĺžky trvania pohybovej aktivity 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Menej ako 30 minút   82 (68,9 %)   10 (58,8 %) 
30 minút a viac   37 (31,1 %)     7 (41,2 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania ako 

aj účastníkov študijného programu Medicína, ktorí 
vykonávajú pohybovú aktivitu, uviedol dĺžku trvania 
pohybovej aktivity menej ako 30 minút. Pohybovú aktivitu 
v dĺžke 30 minút a viac vykonáva väčší podiel účastníkov 
študijného programu Medicína (tabuľka 59 a obrázok 71). 
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Najväčší podiel žien uviedol frekvenciu pohybovej 
aktivity 1 – 2 krát týždenne. Najväčší podiel mužov uviedol 
frekvenciu pohybovej aktivity 3 – 5 krát týždenne. Žiadnu 
pohybovú aktivitu uviedol väčší podiel mužov ako žien 
(tabuľka 58 a obrázok 70). 
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štatisticky významné rozdiely vo frekvencii pohybovej 
aktivity (p = 0,094). Štatisticky významné rozdiely 
vo frekvencii pohybovej aktivity boli zaznamenané medzi 
skupinou žien a mužov (p = 0,01*) na hladine významnosti 
5 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 5 %. 

 
Vykonávanie pohybovej aktivity teda celkovo uviedlo 

119 účastníkov vzdelávania (87,5 %) a 17 účastníkov 
študijného programu Medicína (81,0 %). Vykonávanie 
pohybovej aktivity uviedlo 102 žien (89,5 % žien) 
a 17 mužov (77,3 % mužov). Z týchto účastníkov sme ďalej 
zisťovali celkovú dĺžku trvania pohybovej aktivity za deň. 
Do percentuálnych podielov v nasledujúcich tabuľkách 
zarátavame len účastníkov, ktorí vykonávanie pohybovej 
aktivity uviedli. 
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Obrázok 71.  Rozloženie účastníkov vzdelávania, ktorí 
vykonávajú pohybovú aktivitu, podľa dĺžky trvania  
pohybovej aktivity 
 
Tabuľka 60.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov,  
ktorí vykonávajú pohybovú aktivitu, podľa dĺžky trvania 
pohybovej aktivity 

 
Ženy Muži 

Menej ako 30 minút   73 (71,6 %)   9 (53,0 %) 
30 minút a viac   29 (28,4 %)   8 (47,0 %) 

 
Najväčší podiel žien a mužov, ktorí vykonávajú 

pohybovú aktivitu, uviedol dĺžku trvania pohybovej aktivity 
menej ako 30 minút (tabuľka 60 a obrázok 72). 
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Obrázok 72.  Rozloženie žien a mužov, ktorí vykonávajú 
pohybovú aktivitu, podľa dĺžky trvania pohybovej aktivity 
 
 

Pre dĺžku trvania pohybovej aktivity sme pomocou 
chí-kvadrát testu zisťovali aj to, či medzi skupinami 
užívateľov vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú 
štatisticky významné rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Medzi skupinou všetkých účastníkov vzdelávania 
a skupinou študijného programu Medicína neboli preukázané 
štatisticky významné rozdiely v dĺžke trvania pohybovej 
aktivity (p = 0,406). Štatisticky významné rozdiely v dĺžke 
trvania pohybovej aktivity neboli zaznamenané ani medzi 
skupinou žien a mužov (p = 0,124). 
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V rámci pohybovej aktivity uvádzali účastníci rôzne 
pohybové aktivity, z ktorých spomenieme napríklad 
intenzívnu chôdzu, turistiku, rehabilitačné cvičenia, ranné 
rozcvičky, prácu v záhrade, bicyklovanie, plávanie, 
posilňovanie, beh, pohyb po schodoch, kalanetiku, pilates, 
jogu, zumbu, stacionárny bicykel (rotopéd), cvičenia v SM 
systéme, chôdzu na bežiacom páse, severskú chôdzu, 
korčuľovanie, tanec, či cvičenia s fit loptou. 
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7.1.5  Fajčenie 
V súvislosti s fajčením mali účastníci možnosť vo forme 

odpovede na uzavretú otázku vyjadriť frekvenciu fajčenia 
pomocou nasledujúcich kategórií:  

 nikdy, 
 občas 1 – 5 cigariet,  
 občas 6 – 10 cigariet, 
 menej ako 5 cigariet denne, 
 5 – 10 cigariet denne, 
 11 – 20 cigariet denne, 
 21 a viac cigariet denne.  

K fajčeniu sa celkovo vyjadrilo 134 účastníkov 
vzdelávania, 2 účastníci frekvenciu neuviedli 

Tabuľka 61.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie fajčenia 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Nikdy 119 (87,5 %)   19 (90,5 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     4   (2,9 %)     0   (0,0 %) 
Občas 6 – 10 cigariet     1   (0,7 %)     0   (0,0 %) 
Menej ako 5 cigariet denne     0   (0,0 %)     0   (0,0 %) 
5 – 10 cigariet denne     6   (4,4 %)     1   (4,8 %) 
11 – 20 cigariet denne     3   (2,2 %)     1   (4,8 %) 
21 a viac cigariet denne     1   (0,7 %)     0   (0,0 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania a tiež 

účastníkov študijného programu Medicína uviedol žiadne 
fajčenie (tabuľka 61 a obrázok 73). 
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 11 – 20 cigariet denne, 
 21 a viac cigariet denne.  

K fajčeniu sa celkovo vyjadrilo 134 účastníkov 
vzdelávania, 2 účastníci frekvenciu neuviedli 

Tabuľka 61.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie fajčenia 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Nikdy 119 (87,5 %)   19 (90,5 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     4   (2,9 %)     0   (0,0 %) 
Občas 6 – 10 cigariet     1   (0,7 %)     0   (0,0 %) 
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21 a viac cigariet denne     1   (0,7 %)     0   (0,0 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania a tiež 

účastníkov študijného programu Medicína uviedol žiadne 
fajčenie (tabuľka 61 a obrázok 73). 
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V rámci pohybovej aktivity uvádzali účastníci rôzne 
pohybové aktivity, z ktorých spomenieme napríklad 
intenzívnu chôdzu, turistiku, rehabilitačné cvičenia, ranné 
rozcvičky, prácu v záhrade, bicyklovanie, plávanie, 
posilňovanie, beh, pohyb po schodoch, kalanetiku, pilates, 
jogu, zumbu, stacionárny bicykel (rotopéd), cvičenia v SM 
systéme, chôdzu na bežiacom páse, severskú chôdzu, 
korčuľovanie, tanec, či cvičenia s fit loptou. 
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Obrázok 73.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie fajčenia 
 
 
Tabuľka 62.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie fajčenia 

 
Ženy Muži 

Nikdy   99 (86,8 %)   20 (90,1 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     4   (3,5 %)     0   (0,0 %) 
Občas 6 – 10 cigariet     1   (0,9 %)     0   (0,0 %) 
Menej ako 5 cigariet denne     0   (0,0 %)     0   (0,0 %) 
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Najväčší podiel žien a mužov uviedol žiadne fajčenie 
(tabuľka 62 a obrázok 74). 

 
Obrázok 74.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie fajčenia 
 

Pre frekvenciu fajčenia sme pomocou Fisherovho 
presného testu nezávislosti (po zlúčení kategórií s nízkymi 
početnosťami) zisťovali aj to, či medzi skupinami užívateľov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach sú štatisticky významné 
rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Medzi skupinou všetkých účastníkov vzdelávania 
a skupinou študijného programu Medicína neboli preukázané 
štatisticky významné rozdiely vo frekvencii fajčenia (p = 1). 
Štatisticky významné rozdiely vo frekvencii fajčenia neboli 
zaznamenané ani medzi skupinou žien a mužov (p = 1). 
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Obrázok 73.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie fajčenia 
 
 
Tabuľka 62.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie fajčenia 

 
Ženy Muži 

Nikdy   99 (86,8 %)   20 (90,1 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     4   (3,5 %)     0   (0,0 %) 
Občas 6 – 10 cigariet     1   (0,9 %)     0   (0,0 %) 
Menej ako 5 cigariet denne     0   (0,0 %)     0   (0,0 %) 
5 – 10 cigariet denne     6   (5,3 %)     0   (0,0 %) 
11 – 20 cigariet denne     1   (0,9 %)     2   (9,1 %) 
21 a viac cigariet denne     1   (0,9 %)     0   (0,0 %) 
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Najväčší podiel žien a mužov uviedol žiadne fajčenie 
(tabuľka 62 a obrázok 74). 

 
Obrázok 74.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie fajčenia 
 

Pre frekvenciu fajčenia sme pomocou Fisherovho 
presného testu nezávislosti (po zlúčení kategórií s nízkymi 
početnosťami) zisťovali aj to, či medzi skupinami užívateľov 
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Jozefa Šafárika v Košiciach sú štatisticky významné 
rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Medzi skupinou všetkých účastníkov vzdelávania 
a skupinou študijného programu Medicína neboli preukázané 
štatisticky významné rozdiely vo frekvencii fajčenia (p = 1). 
Štatisticky významné rozdiely vo frekvencii fajčenia neboli 
zaznamenané ani medzi skupinou žien a mužov (p = 1). 
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Fajčenie v akejkoľvek frekvencii teda celkovo uviedlo 
15 účastníkov vzdelávania (11,0 %) a 2 účastníci študijného 
programu Medicína (5,6 %). Fajčenie udávané v určitej 
frekvencii uviedlo 13 žien (11,4 % žien) a 2 muži (9,1 % 
mužov). Z týchto účastníkov sme ďalej zisťovali celkový 
počet rokov fajčenia a počet rokov, v ktorých účastníci začali 
fajčiť.   

Údaje o celkovom počte rokov fajčenia a o roku života, 
v ktorom účastníci začali fajčiť vyplnili 10 účastníci 
vzdelávania (66,7 % fajčiarov). 

Účastníci uviedli, že fajčiť začali vo svojich 12 až 27 
rokoch, s priemernou hodnotou 22,1 rokov a smerodajnou 
odchýlkou 4,7 rokov. Medián roka života so začiatkom  
fajčenia bol 23,5 rokov, to znamená, že táto hodnota delí 
skupinu účastníkov na dve rovnako početné skupiny. Horný 
kvartil počiatočného roka života s fajčením bol 25 rokov, to 
znamená, že 75 % účastníkov začalo fajčiť skôr ako 
v dvadsiatom piatom roku svojho života.  

Odpovede účastníkov o počiatočnom roku života, 
v ktorom začali fajčiť, sme rozdelili a analyzovali štyroch 
kategóriách: 

 10 – 14 rokov,    
 15 – 19 rokov,   
 20 – 24 rokov,   
 25 – 29 rokov.  
Najväčší podiel účastníkov uviedol informáciu o tom, že 

fajčiť začali v období života od 20 – 29 rokov (obrázok 75).  
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Obrázok 75.  Rozloženie účastníkov vzdelávania, ktorí fajčia, 
podľa počiatočného roka života, v ktorom fajčiť začali 

 
Analyzovali sme aj dĺžku trvania fajčenia u účastníkov, 

ktorí fajčili. Títo účastníci fajčili celkovo od 30 do 49 rokov, 
s priemernou hodnotou 42,8 rokov a smerodajnou odchýlkou 
5,6 rokov. Medián počiatočného roka života s fajčením bol 
43,5 rokov, to znamená, že táto hodnota delí skupinu 
účastníkov na dve rovnako početné skupiny. Horný kvartil 
počiatočného roka života s fajčením bol 46,75 rokov, to 
znamená, že 75 % účastníkov fajčilo menej ako 46,75 rokov.  

Dĺžku trvania fajčenia sme ďalej rozdelili a analyzovali 
v štyroch kategóriách: 

 30 – 34 rokov,    
 35 – 39 rokov,   
 40 – 44 rokov,   
 45 – 49 rokov.  
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Obrázok 75.  Rozloženie účastníkov vzdelávania, ktorí fajčia, 
podľa počiatočného roka života, v ktorom fajčiť začali 
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Obrázok 76.  Rozloženie účastníkov vzdelávania, ktorí fajčia, 
podľa dĺžky trvania fajčenia 
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že fajčia 40 až 44 rokov (obrázok 76). 
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7.1.6  Alkohol 
Pri zisťovaní informácií o konzumácii alkoholu mali 

účastníci možnosť odpovedať na tri uzavreté otázky 
v súvislosti s:  

 pitím alkoholu vo všeobecnosti, 
 pitím tvrdého alkoholu,  
 pitím vína, piva alebo iného nápoja s nízkym 

obsahom alkoholu. 
Pre každú z týchto otázok mali možnosť vyjadriť 

frekvenciu pitia alkoholu pomocou jednej z nasledujúcich 
piatich kategórií:  

 nikdy, 
 občas,  
 mesačne, 
 týždenne, 
 denne.  

 

K frekvencii pitia alkoholu vo všeobecnosti sa celkovo 
vyjadrilo 135 účastníkov vzdelávania, 1 účastník frekvenciu 
neuviedol. 

Tabuľka 63.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie pitia alkoholu vo všeobecnosti 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Nikdy   24 (17,6 %)   10 (47,6 %) 
Občas   88 (64,7 %)     9 (42,9 %) 
Mesačne     6   (4,4 %)     1   (4,8 %) 
Týždenne   13   (9,6 %)     1   (4,8 %) 
Denne     4   (2,9 %)     0   (0,0 %) 
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Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania uviedol 

občasnú konzumáciu alkoholu vo všeobecnosti. Najväčší 
podiel účastníkov študijného programu Medicína uviedol 
žiadnu konzumáciu alkoholu vo všeobecnosti. Žiaden 
z účastníkov študijného programu Medicína neuviedol 
dennú konzumáciu alkoholu vo všeobecnosti (tabuľka 63 
a obrázok 77). 

 

 
Obrázok 77.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie pitia alkoholu vo všeobecnosti 
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Tabuľka 64.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie pitia alkoholu vo všeobecnosti 

 
Ženy Muži 

Nikdy   22 (19,3 %)     2   (9,1 %) 
Občas   76 (66,7 %)   12 (54,5 %) 
Mesačne     3   (2,6 %)     3 (13,6 %) 
Týždenne   11   (9,6 %)     2   (9,1 %) 
Denne     1   (0,9 %)     3 (13,6 %) 

Najväčší podiel žien a mužov uviedol občasné pitie 
alkoholu vo všeobecnosti. Žiadnu konzumáciu alkoholu 
vo všeobecnosti uviedol väčší podiel žien. Dennú 
konzumáciu alkoholu vo všeobecnosti uviedol väčší podiel 
mužov (tabuľka 64 a obrázok 78). 
 

 
Obrázok 78.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie pitia 
alkoholu vo všeobecnosti 
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Tabuľka 64.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
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K frekvencii pitia tvrdého alkoholu sa vyjadrilo 130 

účastníkov vzdelávania, 6 účastníci frekvenciu pitia tvrdého 
alkoholu neuviedli. 

Tabuľka 65.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie pitia tvrdého alkoholu  

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Nikdy   54 (39,7 %)   13 (61,9 %) 
Občas   69 (50,7 %)     8 (38,1 %) 
Mesačne     5   (3,7 %)     0   (0,0 %) 
Týždenne     2 (14,7 %)     0   (0,0 %) 
Denne     0   (0,0 %)     0   (0,0 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania uviedol 

občasnú konzumáciu tvrdého alkoholu. Najväčší podiel 
účastníkov študijného programu Medicína uviedol žiadnu 
konzumáciu tvrdého alkoholu. Žiaden účastník študijného 
programu Medicína neuviedol častejšiu ako občasnú 
konzumáciu tvrdého alkoholu (tabuľka 65 a obrázok 79).  

 

227 

 
Obrázok 79.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie pitia tvrdého alkoholu  
 
Tabuľka 66.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie pitia tvrdého alkoholu  

 
Ženy Muži 

Nikdy   51 (44,7 %)     3 (13,6 %) 
Občas   54 (47,4 %)   15 (68,2 %) 
Mesačne     1   (0,9 %)     4 (18,2 %) 
Týždenne     2   (1,8 %)     0   (0,0 %) 
Denne     0   (0,0 %)     0   (0,0 %) 

Najväčší podiel žien a mužov uviedol občasné pitie 
tvrdého alkoholu. Žiadnu konzumáciu tvrdého alkoholu 
uviedol väčší podiel žien ako mužov (tabuľka 66 
a obrázok 80). 
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Obrázok 80.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie pitia 
tvrdého alkoholu. 
 
 

K frekvencii pitia vína, piva a nápojov s nízkym obsahom 
alkoholu sa vyjadrilo 133 účastníkov vzdelávania, 
3 účastníci frekvenciu neuviedli. 

Tabuľka 67.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie pitia vína, piva a nápojov  
s nízkym obsahom alkoholu  

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Nikdy   24 (17,6 %)   11 (52,4 %) 
Občas   84 (61,8 %)     8 (38,1 %) 
Mesačne     5   (3,7 %)     1   (4,8 %) 
Týždenne   16 (11,8 %)     1   (4,8 %) 
Denne     4   (2,9 %)     0   (0,0 %) 
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Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania uviedol 
občasnú konzumáciu vína, piva a nápojov s nízkym 
obsahom alkoholu. Najväčší podiel účastníkov študijného 
programu Medicína uviedol žiadnu konzumáciu vína, piva 
a nápojov s nízkym obsahom alkoholu (tabuľka 67 
a obrázok 81). 

 

 

 
Obrázok 81.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie pitia vína, piva a nápojov s nízkym obsahom alkoholu 
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Tabuľka 68.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie pitia vína, piva a nápojov s nízkym obsahom alkoholu 

 
Ženy Muži 

Nikdy   20 (17,5 %)     4 (18,2 %) 
Občas   75 (65,8 %)     9 (40,9 %) 
Mesačne     3   (2,6 %)     2   (9,1 %) 
Týždenne   12 (10,5 %)     4 (18,2 %) 
Denne     1   (0,9 %)     3 (13,6 %) 

Najväčší podiel žien a mužov uviedol občasné pitie vína, 
piva a nápojov s nízkym obsahom alkoholu (tabuľka 68 
a obrázok 82). 

 

 
Obrázok 82.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie pitia 
vína, piva a nápojov s nízkym obsahom alkoholu 
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Občasná konzumácia alkoholu patrila k najviac 
zastúpenej kategórii v prípade všetkých troch analyzovaných 
atribútov pri všetkých účastníkoch vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Pri účastníkoch vzdelávania v študijnom 
programe Medicína na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrila 
k najviac zastúpenej kategórii v prípade všetkých troch 
analyzovaných atribútoch žiadna konzumácia alkoholu 
(tabuľka 69). 

 
Tabuľka 69.  Kategórie frekvencií konzumácie alkoholu  
s najväčším podielom účastníkov  

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Alkohol všeobecne občas nikdy 
Tvrdý alkohol občas  nikdy 
Víno, pivo občas nikdy 

 
Občasná konzumácia alkoholu patrila k najviac 

zastúpenej kategórii v prípade všetkých troch analyzovaných 
atribútov v rámci skupín žien i mužov (tabuľka 70). 

 
Tabuľka 70.  Kategórie frekvencií konzumácie alkoholu  
s najväčším podielom žien a mužov  

 
Ženy Muži 

Alkohol všeobecne občas občas 
Tvrdý alkohol občas  občas 
Víno, pivo občas občas 
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Pre jednotlivé atribúty konzumácie alkoholu sme 
pomocou chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu 
nezávislosti zisťovali aj to, či medzi skupinami užívateľov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach sú štatisticky významné rozdiely 
pri frekvencii konzumácie jednotlivých druhov alkoholu. 
Do týchto štatistík sme nezapočítavali účastníkov, ktorí 
frekvenciu konzumácie alkoholu neuviedli. 

 
Tabuľka 71.  Štatistická významnosť rozdielov vo frekvencii 
konzumácie alkoholu medzi všetkými účastníkmi a účastníkmi 
v študijnom programe Medicína 

 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Alkohol všeobecne 0,009** áno 
Tvrdý alkohol 0,081 nie 
Víno, pivo 0,002** áno 

 
Štatisticky významné rozdiely vo frekvencii konzumácie 

alkoholu medzi všetkými účastníkmi vzdelávania 
a účastníkmi študijného programu Medicína boli zistené 
pri alkohole vo všeobecnosti, pri víne, pive a nápojoch 
s nízkym obsahom alkoholu (tabuľka 71). 
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Tabuľka 72.  Štatistická významnosť rozdielov vo frekvencii 
konzumácie alkoholu medzi ženami a mužmi 

 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Alkohol všeobecne 0,008** áno 
Tvrdý alkohol 0,004** áno 
Víno, pivo 0,012* áno 

 
Štatisticky významné rozdiely vo frekvencii konzumácie 

alkoholu medzi ženami a mužmi boli zistené v každom 
analyzovanom atribúte, teda pri alkohole vo všeobecnosti, 
tvrdom alkohole, ako aj pri víne, pive a nápojoch s nízkym 
obsahom alkoholu (tabuľka 72). 
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konzumácie alkoholu medzi všetkými účastníkmi a účastníkmi 
v študijnom programe Medicína 

 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Alkohol všeobecne 0,009** áno 
Tvrdý alkohol 0,081 nie 
Víno, pivo 0,002** áno 

 
Štatisticky významné rozdiely vo frekvencii konzumácie 

alkoholu medzi všetkými účastníkmi vzdelávania 
a účastníkmi študijného programu Medicína boli zistené 
pri alkohole vo všeobecnosti, pri víne, pive a nápojoch 
s nízkym obsahom alkoholu (tabuľka 71). 
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Tabuľka 72.  Štatistická významnosť rozdielov vo frekvencii 
konzumácie alkoholu medzi ženami a mužmi 

 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 
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Aspoň občasnú konzumáciu alkoholu vo všeobecnosti 
uviedlo 111 účastníkov vzdelávania (81,6 % zo všetkých 
účastníkov) a 11 účastníkov študijného programu Medicína 
(52,4 % zo všetkých účastníkov v študijnom programe 
Medicína). Títo účastníci odpovedali aj na otázku, aký druh 
alkoholu konzumujú najčastejšie s možnosťou výberu jednej 
kategórie z troch uvedených: 

 víno, 
 pivo,  
 tvrdý alkohol. 

 
K výberu najčastejšie konzumovaného druhu alkoholu 

sa celkovo vyjadrilo 107 účastníkov vzdelávania zo 111 
účastníkov, ktorí uviedli aspoň občasnú konzumáciu 
alkoholu. 

Tabuľka 73.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa najčastejšie konzumovaného druhu alkoholu 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Víno   62 (55,9 %)     7 (63,6 %) 
Pivo   34 (30,6 %)     1   (9,1 %) 
Tvrdý alkohol   11   (9,9 %)     3 (27,3 %) 

 
Najväčší podiel účastníkov vzdelávania, ktorí uviedli 

aspoň občasnú konzumáciu alkoholu, najčastejšie 
konzumuje víno. Podobnú skutočnosť sme zistili aj medzi 
tými účastníkmi študijného programu Medicína, ktorí 
konzumujú alkohol aspoň občasne (tabuľka 73 
a obrázok 83).  
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Obrázok 83.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
najčastejšie konzumovaného druhu alkoholu 
 
Tabuľka 74.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
najčastejšie konzumovaného druhu alkoholu 

 
Ženy Muži 

Víno   55 (60,4 %)     7 (35,0 %) 
Pivo   27 (29,7 %)     7 (35,0 %) 
Tvrdý alkohol     5   (5,5 %)     6 (30,0 %) 

Najväčší podiel žien, ktoré konzumujú alkohol aspoň 
občasne, uviedol najčastejšiu konzumáciu vína. Najväčší 
podiel mužov, ktorí konzumujú alkohol aspoň občasne, 
najčastejšie konzumuje víno alebo pivo (tabuľka 74 
a obrázok 84). 
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Obrázok 84.  Rozloženie žien a mužov podľa najčastejšie 
konzumovaného druhu alkoholu  
 

Pre najčastejšie konzumované druhy alkoholu sme 
pomocou chí-kvadrát testu zisťovali aj to, či medzi 
skupinami užívateľov vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú 
štatisticky významné rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Medzi skupinou všetkých účastníkov vzdelávania 
a skupinou študijného programu Medicína neboli preukázané 
štatisticky významné rozdiely v najčastejšie konzumovaných 
druhoch alkoholu (p = 0,122). Štatisticky významné rozdiely 
v najčastejšie konzumovaných druhoch alkoholu boli 
zaznamenané medzi skupinou žien a mužov (p = 0,003*) 
na hladine významnosti 5 %, teda s pravdepodobnosťou 
chyby 5 %. 
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7.1.7  Spánok 
Účastníci vzdelávania mali možnosť doplniť počet hodín 

spánku za jeden deň. K spánku sa vyjadrilo 131 účastníkov 
vzdelávania, 5 účastníkov neuviedlo dĺžku trvania spánku 
za deň. 

Účastníci,  ktorí sa zúčastnili zberu údajov, uviedli spánok 
za jeden deň od 4 do 10 hodín, s priemernou hodnotou 6,9 
hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. Medián počtu 
hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota delí skupinu 
účastníkov na dve rovnako početné skupiny. Horný kvartil 
počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % účastníkov má 
spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Účastníci vzdelávania, ktorí študovali študijný program 
Medicína, spia denne od 5 do 9 hodín, s priemernou 
hodnotou 7,1 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. 
Medián počtu hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota 
delí skupinu účastníkov na dve rovnako početné skupiny. 
Horný kvartil počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % 
účastníkov má spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Odpovede účastníkov vzdelávania o dĺžke trvania spánku 
sme rozdelili a analyzovali v troch kategóriách: 

 4 až 5,5 hodiny,    
 6 až 7,5 hodín,   
 8 až 10 hodín.  

  

 

236 

 
Obrázok 84.  Rozloženie žien a mužov podľa najčastejšie 
konzumovaného druhu alkoholu  
 

Pre najčastejšie konzumované druhy alkoholu sme 
pomocou chí-kvadrát testu zisťovali aj to, či medzi 
skupinami užívateľov vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú 
štatisticky významné rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Medzi skupinou všetkých účastníkov vzdelávania 
a skupinou študijného programu Medicína neboli preukázané 
štatisticky významné rozdiely v najčastejšie konzumovaných 
druhoch alkoholu (p = 0,122). Štatisticky významné rozdiely 
v najčastejšie konzumovaných druhoch alkoholu boli 
zaznamenané medzi skupinou žien a mužov (p = 0,003*) 
na hladine významnosti 5 %, teda s pravdepodobnosťou 
chyby 5 %. 
  

 

237 

7.1.7  Spánok 
Účastníci vzdelávania mali možnosť doplniť počet hodín 

spánku za jeden deň. K spánku sa vyjadrilo 131 účastníkov 
vzdelávania, 5 účastníkov neuviedlo dĺžku trvania spánku 
za deň. 

Účastníci,  ktorí sa zúčastnili zberu údajov, uviedli spánok 
za jeden deň od 4 do 10 hodín, s priemernou hodnotou 6,9 
hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. Medián počtu 
hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota delí skupinu 
účastníkov na dve rovnako početné skupiny. Horný kvartil 
počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % účastníkov má 
spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Účastníci vzdelávania, ktorí študovali študijný program 
Medicína, spia denne od 5 do 9 hodín, s priemernou 
hodnotou 7,1 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. 
Medián počtu hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota 
delí skupinu účastníkov na dve rovnako početné skupiny. 
Horný kvartil počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % 
účastníkov má spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Odpovede účastníkov vzdelávania o dĺžke trvania spánku 
sme rozdelili a analyzovali v troch kategóriách: 

 4 až 5,5 hodiny,    
 6 až 7,5 hodín,   
 8 až 10 hodín.  

  

 

236 

 
Obrázok 84.  Rozloženie žien a mužov podľa najčastejšie 
konzumovaného druhu alkoholu  
 

Pre najčastejšie konzumované druhy alkoholu sme 
pomocou chí-kvadrát testu zisťovali aj to, či medzi 
skupinami užívateľov vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú 
štatisticky významné rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Medzi skupinou všetkých účastníkov vzdelávania 
a skupinou študijného programu Medicína neboli preukázané 
štatisticky významné rozdiely v najčastejšie konzumovaných 
druhoch alkoholu (p = 0,122). Štatisticky významné rozdiely 
v najčastejšie konzumovaných druhoch alkoholu boli 
zaznamenané medzi skupinou žien a mužov (p = 0,003*) 
na hladine významnosti 5 %, teda s pravdepodobnosťou 
chyby 5 %. 
  

 

237 

7.1.7  Spánok 
Účastníci vzdelávania mali možnosť doplniť počet hodín 

spánku za jeden deň. K spánku sa vyjadrilo 131 účastníkov 
vzdelávania, 5 účastníkov neuviedlo dĺžku trvania spánku 
za deň. 

Účastníci,  ktorí sa zúčastnili zberu údajov, uviedli spánok 
za jeden deň od 4 do 10 hodín, s priemernou hodnotou 6,9 
hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. Medián počtu 
hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota delí skupinu 
účastníkov na dve rovnako početné skupiny. Horný kvartil 
počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % účastníkov má 
spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Účastníci vzdelávania, ktorí študovali študijný program 
Medicína, spia denne od 5 do 9 hodín, s priemernou 
hodnotou 7,1 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. 
Medián počtu hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota 
delí skupinu účastníkov na dve rovnako početné skupiny. 
Horný kvartil počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % 
účastníkov má spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Odpovede účastníkov vzdelávania o dĺžke trvania spánku 
sme rozdelili a analyzovali v troch kategóriách: 

 4 až 5,5 hodiny,    
 6 až 7,5 hodín,   
 8 až 10 hodín.  

  

 

236 

 
Obrázok 84.  Rozloženie žien a mužov podľa najčastejšie 
konzumovaného druhu alkoholu  
 

Pre najčastejšie konzumované druhy alkoholu sme 
pomocou chí-kvadrát testu zisťovali aj to, či medzi 
skupinami užívateľov vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú 
štatisticky významné rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Medzi skupinou všetkých účastníkov vzdelávania 
a skupinou študijného programu Medicína neboli preukázané 
štatisticky významné rozdiely v najčastejšie konzumovaných 
druhoch alkoholu (p = 0,122). Štatisticky významné rozdiely 
v najčastejšie konzumovaných druhoch alkoholu boli 
zaznamenané medzi skupinou žien a mužov (p = 0,003*) 
na hladine významnosti 5 %, teda s pravdepodobnosťou 
chyby 5 %. 
  

 

237 

7.1.7  Spánok 
Účastníci vzdelávania mali možnosť doplniť počet hodín 

spánku za jeden deň. K spánku sa vyjadrilo 131 účastníkov 
vzdelávania, 5 účastníkov neuviedlo dĺžku trvania spánku 
za deň. 

Účastníci,  ktorí sa zúčastnili zberu údajov, uviedli spánok 
za jeden deň od 4 do 10 hodín, s priemernou hodnotou 6,9 
hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. Medián počtu 
hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota delí skupinu 
účastníkov na dve rovnako početné skupiny. Horný kvartil 
počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % účastníkov má 
spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Účastníci vzdelávania, ktorí študovali študijný program 
Medicína, spia denne od 5 do 9 hodín, s priemernou 
hodnotou 7,1 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. 
Medián počtu hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota 
delí skupinu účastníkov na dve rovnako početné skupiny. 
Horný kvartil počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % 
účastníkov má spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Odpovede účastníkov vzdelávania o dĺžke trvania spánku 
sme rozdelili a analyzovali v troch kategóriách: 

 4 až 5,5 hodiny,    
 6 až 7,5 hodín,   
 8 až 10 hodín.  

  



 

236 

 
Obrázok 84.  Rozloženie žien a mužov podľa najčastejšie 
konzumovaného druhu alkoholu  
 

Pre najčastejšie konzumované druhy alkoholu sme 
pomocou chí-kvadrát testu zisťovali aj to, či medzi 
skupinami užívateľov vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú 
štatisticky významné rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Medzi skupinou všetkých účastníkov vzdelávania 
a skupinou študijného programu Medicína neboli preukázané 
štatisticky významné rozdiely v najčastejšie konzumovaných 
druhoch alkoholu (p = 0,122). Štatisticky významné rozdiely 
v najčastejšie konzumovaných druhoch alkoholu boli 
zaznamenané medzi skupinou žien a mužov (p = 0,003*) 
na hladine významnosti 5 %, teda s pravdepodobnosťou 
chyby 5 %. 
  

 

237 

7.1.7  Spánok 
Účastníci vzdelávania mali možnosť doplniť počet hodín 

spánku za jeden deň. K spánku sa vyjadrilo 131 účastníkov 
vzdelávania, 5 účastníkov neuviedlo dĺžku trvania spánku 
za deň. 

Účastníci,  ktorí sa zúčastnili zberu údajov, uviedli spánok 
za jeden deň od 4 do 10 hodín, s priemernou hodnotou 6,9 
hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. Medián počtu 
hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota delí skupinu 
účastníkov na dve rovnako početné skupiny. Horný kvartil 
počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % účastníkov má 
spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Účastníci vzdelávania, ktorí študovali študijný program 
Medicína, spia denne od 5 do 9 hodín, s priemernou 
hodnotou 7,1 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. 
Medián počtu hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota 
delí skupinu účastníkov na dve rovnako početné skupiny. 
Horný kvartil počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % 
účastníkov má spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Odpovede účastníkov vzdelávania o dĺžke trvania spánku 
sme rozdelili a analyzovali v troch kategóriách: 

 4 až 5,5 hodiny,    
 6 až 7,5 hodín,   
 8 až 10 hodín.  

  

 

236 

 
Obrázok 84.  Rozloženie žien a mužov podľa najčastejšie 
konzumovaného druhu alkoholu  
 

Pre najčastejšie konzumované druhy alkoholu sme 
pomocou chí-kvadrát testu zisťovali aj to, či medzi 
skupinami užívateľov vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú 
štatisticky významné rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Medzi skupinou všetkých účastníkov vzdelávania 
a skupinou študijného programu Medicína neboli preukázané 
štatisticky významné rozdiely v najčastejšie konzumovaných 
druhoch alkoholu (p = 0,122). Štatisticky významné rozdiely 
v najčastejšie konzumovaných druhoch alkoholu boli 
zaznamenané medzi skupinou žien a mužov (p = 0,003*) 
na hladine významnosti 5 %, teda s pravdepodobnosťou 
chyby 5 %. 
  

 

237 

7.1.7  Spánok 
Účastníci vzdelávania mali možnosť doplniť počet hodín 

spánku za jeden deň. K spánku sa vyjadrilo 131 účastníkov 
vzdelávania, 5 účastníkov neuviedlo dĺžku trvania spánku 
za deň. 

Účastníci,  ktorí sa zúčastnili zberu údajov, uviedli spánok 
za jeden deň od 4 do 10 hodín, s priemernou hodnotou 6,9 
hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. Medián počtu 
hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota delí skupinu 
účastníkov na dve rovnako početné skupiny. Horný kvartil 
počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % účastníkov má 
spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Účastníci vzdelávania, ktorí študovali študijný program 
Medicína, spia denne od 5 do 9 hodín, s priemernou 
hodnotou 7,1 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. 
Medián počtu hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota 
delí skupinu účastníkov na dve rovnako početné skupiny. 
Horný kvartil počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % 
účastníkov má spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Odpovede účastníkov vzdelávania o dĺžke trvania spánku 
sme rozdelili a analyzovali v troch kategóriách: 

 4 až 5,5 hodiny,    
 6 až 7,5 hodín,   
 8 až 10 hodín.  

  

 

236 

 
Obrázok 84.  Rozloženie žien a mužov podľa najčastejšie 
konzumovaného druhu alkoholu  
 

Pre najčastejšie konzumované druhy alkoholu sme 
pomocou chí-kvadrát testu zisťovali aj to, či medzi 
skupinami užívateľov vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú 
štatisticky významné rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Medzi skupinou všetkých účastníkov vzdelávania 
a skupinou študijného programu Medicína neboli preukázané 
štatisticky významné rozdiely v najčastejšie konzumovaných 
druhoch alkoholu (p = 0,122). Štatisticky významné rozdiely 
v najčastejšie konzumovaných druhoch alkoholu boli 
zaznamenané medzi skupinou žien a mužov (p = 0,003*) 
na hladine významnosti 5 %, teda s pravdepodobnosťou 
chyby 5 %. 
  

 

237 

7.1.7  Spánok 
Účastníci vzdelávania mali možnosť doplniť počet hodín 

spánku za jeden deň. K spánku sa vyjadrilo 131 účastníkov 
vzdelávania, 5 účastníkov neuviedlo dĺžku trvania spánku 
za deň. 

Účastníci,  ktorí sa zúčastnili zberu údajov, uviedli spánok 
za jeden deň od 4 do 10 hodín, s priemernou hodnotou 6,9 
hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. Medián počtu 
hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota delí skupinu 
účastníkov na dve rovnako početné skupiny. Horný kvartil 
počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % účastníkov má 
spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Účastníci vzdelávania, ktorí študovali študijný program 
Medicína, spia denne od 5 do 9 hodín, s priemernou 
hodnotou 7,1 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. 
Medián počtu hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota 
delí skupinu účastníkov na dve rovnako početné skupiny. 
Horný kvartil počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % 
účastníkov má spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Odpovede účastníkov vzdelávania o dĺžke trvania spánku 
sme rozdelili a analyzovali v troch kategóriách: 

 4 až 5,5 hodiny,    
 6 až 7,5 hodín,   
 8 až 10 hodín.  

  

 

236 

 
Obrázok 84.  Rozloženie žien a mužov podľa najčastejšie 
konzumovaného druhu alkoholu  
 

Pre najčastejšie konzumované druhy alkoholu sme 
pomocou chí-kvadrát testu zisťovali aj to, či medzi 
skupinami užívateľov vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú 
štatisticky významné rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Medzi skupinou všetkých účastníkov vzdelávania 
a skupinou študijného programu Medicína neboli preukázané 
štatisticky významné rozdiely v najčastejšie konzumovaných 
druhoch alkoholu (p = 0,122). Štatisticky významné rozdiely 
v najčastejšie konzumovaných druhoch alkoholu boli 
zaznamenané medzi skupinou žien a mužov (p = 0,003*) 
na hladine významnosti 5 %, teda s pravdepodobnosťou 
chyby 5 %. 
  

 

237 

7.1.7  Spánok 
Účastníci vzdelávania mali možnosť doplniť počet hodín 

spánku za jeden deň. K spánku sa vyjadrilo 131 účastníkov 
vzdelávania, 5 účastníkov neuviedlo dĺžku trvania spánku 
za deň. 

Účastníci,  ktorí sa zúčastnili zberu údajov, uviedli spánok 
za jeden deň od 4 do 10 hodín, s priemernou hodnotou 6,9 
hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. Medián počtu 
hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota delí skupinu 
účastníkov na dve rovnako početné skupiny. Horný kvartil 
počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % účastníkov má 
spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Účastníci vzdelávania, ktorí študovali študijný program 
Medicína, spia denne od 5 do 9 hodín, s priemernou 
hodnotou 7,1 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,2 hodín. 
Medián počtu hodín spánku je 7, to znamená, že táto hodnota 
delí skupinu účastníkov na dve rovnako početné skupiny. 
Horný kvartil počtu hodín spánku je 8, to znamená, že 75 % 
účastníkov má spánok v dĺžke najviac 8 hodín.   

Odpovede účastníkov vzdelávania o dĺžke trvania spánku 
sme rozdelili a analyzovali v troch kategóriách: 

 4 až 5,5 hodiny,    
 6 až 7,5 hodín,   
 8 až 10 hodín.  

  



 

238 

Tabuľka 75.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa počtu hodín spánku za deň 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

4 až 5,5 hodín   22 (16,2 %)   4 (19,0 %) 
6 až 7,5 hodín   68 (50,0 %)   7 (33,3 %) 
8 až 10 hodín   41 (30,1 %) 10 (47,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania uviedol 

počet hodín spánku 6 až 7,5 hodín. Najväčší podiel 
účastníkov študijného programu Medicína uviedol počet 
hodín spánku 8 až 10 hodín (tabuľka 75 a Obrázok 85). 

 

 
Obrázok 85.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa počtu 
hodín spánku za deň 
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Počet hodín spánku za deň u žien bol v rozsahu od 4 do 10 
hodín s priemernou hodnotou 7 hodín a smerodajnou 
odchýlkou 1,2 hodiny. Medián počtu hodín spánku za deň 
u žien bol 7 hodín, horný kvartil 8 hodín.  Počet hodín spánku 
za deň u mužov bol v rozsahu od 4,5 do 9 hodín s priemernou 
hodnotou 6,5 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,4 hodiny. 
Medián počtu hodín spánku za deň u mužov bol 7 hodín, 
horný kvartil 7,5 hodín. 
 
Tabuľka 76.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
počtu hodín spánku za deň 

 
Ženy Muži 

4 až 5,5 hodín   15 (13,2 %)   7 (31,8 %) 
6 až 7,5 hodín   58 (50,9 %) 10 (45,4 %) 
8 až 10 hodín   37 (32,5 %)   4 (18,2 %) 

 
Najväčší podiel žien a mužov uviedol 6 až 7,5 hodín 

spánku za deň. Menej ako 6 hodín uviedol väčší podiel 
mužov ako žien (tabuľka 76 a obrázok 86). 

 
 

 

238 

Tabuľka 75.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa počtu hodín spánku za deň 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

4 až 5,5 hodín   22 (16,2 %)   4 (19,0 %) 
6 až 7,5 hodín   68 (50,0 %)   7 (33,3 %) 
8 až 10 hodín   41 (30,1 %) 10 (47,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania uviedol 

počet hodín spánku 6 až 7,5 hodín. Najväčší podiel 
účastníkov študijného programu Medicína uviedol počet 
hodín spánku 8 až 10 hodín (tabuľka 75 a Obrázok 85). 
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Počet hodín spánku za deň u žien bol v rozsahu od 4 do 10 
hodín s priemernou hodnotou 7 hodín a smerodajnou 
odchýlkou 1,2 hodiny. Medián počtu hodín spánku za deň 
u žien bol 7 hodín, horný kvartil 8 hodín.  Počet hodín spánku 
za deň u mužov bol v rozsahu od 4,5 do 9 hodín s priemernou 
hodnotou 6,5 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,4 hodiny. 
Medián počtu hodín spánku za deň u mužov bol 7 hodín, 
horný kvartil 7,5 hodín. 
 
Tabuľka 76.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
počtu hodín spánku za deň 

 
Ženy Muži 

4 až 5,5 hodín   15 (13,2 %)   7 (31,8 %) 
6 až 7,5 hodín   58 (50,9 %) 10 (45,4 %) 
8 až 10 hodín   37 (32,5 %)   4 (18,2 %) 

 
Najväčší podiel žien a mužov uviedol 6 až 7,5 hodín 

spánku za deň. Menej ako 6 hodín uviedol väčší podiel 
mužov ako žien (tabuľka 76 a obrázok 86). 

 
 

 

238 

Tabuľka 75.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa počtu hodín spánku za deň 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

4 až 5,5 hodín   22 (16,2 %)   4 (19,0 %) 
6 až 7,5 hodín   68 (50,0 %)   7 (33,3 %) 
8 až 10 hodín   41 (30,1 %) 10 (47,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania uviedol 

počet hodín spánku 6 až 7,5 hodín. Najväčší podiel 
účastníkov študijného programu Medicína uviedol počet 
hodín spánku 8 až 10 hodín (tabuľka 75 a Obrázok 85). 

 

 
Obrázok 85.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa počtu 
hodín spánku za deň 
 

 

239 

Počet hodín spánku za deň u žien bol v rozsahu od 4 do 10 
hodín s priemernou hodnotou 7 hodín a smerodajnou 
odchýlkou 1,2 hodiny. Medián počtu hodín spánku za deň 
u žien bol 7 hodín, horný kvartil 8 hodín.  Počet hodín spánku 
za deň u mužov bol v rozsahu od 4,5 do 9 hodín s priemernou 
hodnotou 6,5 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,4 hodiny. 
Medián počtu hodín spánku za deň u mužov bol 7 hodín, 
horný kvartil 7,5 hodín. 
 
Tabuľka 76.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
počtu hodín spánku za deň 

 
Ženy Muži 

4 až 5,5 hodín   15 (13,2 %)   7 (31,8 %) 
6 až 7,5 hodín   58 (50,9 %) 10 (45,4 %) 
8 až 10 hodín   37 (32,5 %)   4 (18,2 %) 

 
Najväčší podiel žien a mužov uviedol 6 až 7,5 hodín 

spánku za deň. Menej ako 6 hodín uviedol väčší podiel 
mužov ako žien (tabuľka 76 a obrázok 86). 

 
 

 

238 

Tabuľka 75.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa počtu hodín spánku za deň 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

4 až 5,5 hodín   22 (16,2 %)   4 (19,0 %) 
6 až 7,5 hodín   68 (50,0 %)   7 (33,3 %) 
8 až 10 hodín   41 (30,1 %) 10 (47,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania uviedol 

počet hodín spánku 6 až 7,5 hodín. Najväčší podiel 
účastníkov študijného programu Medicína uviedol počet 
hodín spánku 8 až 10 hodín (tabuľka 75 a Obrázok 85). 

 

 
Obrázok 85.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa počtu 
hodín spánku za deň 
 

 

239 

Počet hodín spánku za deň u žien bol v rozsahu od 4 do 10 
hodín s priemernou hodnotou 7 hodín a smerodajnou 
odchýlkou 1,2 hodiny. Medián počtu hodín spánku za deň 
u žien bol 7 hodín, horný kvartil 8 hodín.  Počet hodín spánku 
za deň u mužov bol v rozsahu od 4,5 do 9 hodín s priemernou 
hodnotou 6,5 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,4 hodiny. 
Medián počtu hodín spánku za deň u mužov bol 7 hodín, 
horný kvartil 7,5 hodín. 
 
Tabuľka 76.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
počtu hodín spánku za deň 

 
Ženy Muži 

4 až 5,5 hodín   15 (13,2 %)   7 (31,8 %) 
6 až 7,5 hodín   58 (50,9 %) 10 (45,4 %) 
8 až 10 hodín   37 (32,5 %)   4 (18,2 %) 

 
Najväčší podiel žien a mužov uviedol 6 až 7,5 hodín 

spánku za deň. Menej ako 6 hodín uviedol väčší podiel 
mužov ako žien (tabuľka 76 a obrázok 86). 

 
 



 

238 

Tabuľka 75.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa počtu hodín spánku za deň 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

4 až 5,5 hodín   22 (16,2 %)   4 (19,0 %) 
6 až 7,5 hodín   68 (50,0 %)   7 (33,3 %) 
8 až 10 hodín   41 (30,1 %) 10 (47,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania uviedol 

počet hodín spánku 6 až 7,5 hodín. Najväčší podiel 
účastníkov študijného programu Medicína uviedol počet 
hodín spánku 8 až 10 hodín (tabuľka 75 a Obrázok 85). 

 

 
Obrázok 85.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa počtu 
hodín spánku za deň 
 

 

239 

Počet hodín spánku za deň u žien bol v rozsahu od 4 do 10 
hodín s priemernou hodnotou 7 hodín a smerodajnou 
odchýlkou 1,2 hodiny. Medián počtu hodín spánku za deň 
u žien bol 7 hodín, horný kvartil 8 hodín.  Počet hodín spánku 
za deň u mužov bol v rozsahu od 4,5 do 9 hodín s priemernou 
hodnotou 6,5 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,4 hodiny. 
Medián počtu hodín spánku za deň u mužov bol 7 hodín, 
horný kvartil 7,5 hodín. 
 
Tabuľka 76.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
počtu hodín spánku za deň 

 
Ženy Muži 

4 až 5,5 hodín   15 (13,2 %)   7 (31,8 %) 
6 až 7,5 hodín   58 (50,9 %) 10 (45,4 %) 
8 až 10 hodín   37 (32,5 %)   4 (18,2 %) 

 
Najväčší podiel žien a mužov uviedol 6 až 7,5 hodín 

spánku za deň. Menej ako 6 hodín uviedol väčší podiel 
mužov ako žien (tabuľka 76 a obrázok 86). 

 
 

 

238 

Tabuľka 75.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa počtu hodín spánku za deň 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

4 až 5,5 hodín   22 (16,2 %)   4 (19,0 %) 
6 až 7,5 hodín   68 (50,0 %)   7 (33,3 %) 
8 až 10 hodín   41 (30,1 %) 10 (47,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania uviedol 

počet hodín spánku 6 až 7,5 hodín. Najväčší podiel 
účastníkov študijného programu Medicína uviedol počet 
hodín spánku 8 až 10 hodín (tabuľka 75 a Obrázok 85). 

 

 
Obrázok 85.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa počtu 
hodín spánku za deň 
 

 

239 

Počet hodín spánku za deň u žien bol v rozsahu od 4 do 10 
hodín s priemernou hodnotou 7 hodín a smerodajnou 
odchýlkou 1,2 hodiny. Medián počtu hodín spánku za deň 
u žien bol 7 hodín, horný kvartil 8 hodín.  Počet hodín spánku 
za deň u mužov bol v rozsahu od 4,5 do 9 hodín s priemernou 
hodnotou 6,5 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,4 hodiny. 
Medián počtu hodín spánku za deň u mužov bol 7 hodín, 
horný kvartil 7,5 hodín. 
 
Tabuľka 76.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
počtu hodín spánku za deň 

 
Ženy Muži 

4 až 5,5 hodín   15 (13,2 %)   7 (31,8 %) 
6 až 7,5 hodín   58 (50,9 %) 10 (45,4 %) 
8 až 10 hodín   37 (32,5 %)   4 (18,2 %) 

 
Najväčší podiel žien a mužov uviedol 6 až 7,5 hodín 

spánku za deň. Menej ako 6 hodín uviedol väčší podiel 
mužov ako žien (tabuľka 76 a obrázok 86). 

 
 

 

238 

Tabuľka 75.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa počtu hodín spánku za deň 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

4 až 5,5 hodín   22 (16,2 %)   4 (19,0 %) 
6 až 7,5 hodín   68 (50,0 %)   7 (33,3 %) 
8 až 10 hodín   41 (30,1 %) 10 (47,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania uviedol 

počet hodín spánku 6 až 7,5 hodín. Najväčší podiel 
účastníkov študijného programu Medicína uviedol počet 
hodín spánku 8 až 10 hodín (tabuľka 75 a Obrázok 85). 

 

 
Obrázok 85.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa počtu 
hodín spánku za deň 
 

 

239 

Počet hodín spánku za deň u žien bol v rozsahu od 4 do 10 
hodín s priemernou hodnotou 7 hodín a smerodajnou 
odchýlkou 1,2 hodiny. Medián počtu hodín spánku za deň 
u žien bol 7 hodín, horný kvartil 8 hodín.  Počet hodín spánku 
za deň u mužov bol v rozsahu od 4,5 do 9 hodín s priemernou 
hodnotou 6,5 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,4 hodiny. 
Medián počtu hodín spánku za deň u mužov bol 7 hodín, 
horný kvartil 7,5 hodín. 
 
Tabuľka 76.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
počtu hodín spánku za deň 

 
Ženy Muži 

4 až 5,5 hodín   15 (13,2 %)   7 (31,8 %) 
6 až 7,5 hodín   58 (50,9 %) 10 (45,4 %) 
8 až 10 hodín   37 (32,5 %)   4 (18,2 %) 

 
Najväčší podiel žien a mužov uviedol 6 až 7,5 hodín 

spánku za deň. Menej ako 6 hodín uviedol väčší podiel 
mužov ako žien (tabuľka 76 a obrázok 86). 

 
 

 

238 

Tabuľka 75.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa počtu hodín spánku za deň 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

4 až 5,5 hodín   22 (16,2 %)   4 (19,0 %) 
6 až 7,5 hodín   68 (50,0 %)   7 (33,3 %) 
8 až 10 hodín   41 (30,1 %) 10 (47,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov vzdelávania uviedol 

počet hodín spánku 6 až 7,5 hodín. Najväčší podiel 
účastníkov študijného programu Medicína uviedol počet 
hodín spánku 8 až 10 hodín (tabuľka 75 a Obrázok 85). 

 

 
Obrázok 85.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa počtu 
hodín spánku za deň 
 

 

239 

Počet hodín spánku za deň u žien bol v rozsahu od 4 do 10 
hodín s priemernou hodnotou 7 hodín a smerodajnou 
odchýlkou 1,2 hodiny. Medián počtu hodín spánku za deň 
u žien bol 7 hodín, horný kvartil 8 hodín.  Počet hodín spánku 
za deň u mužov bol v rozsahu od 4,5 do 9 hodín s priemernou 
hodnotou 6,5 hodín a smerodajnou odchýlkou 1,4 hodiny. 
Medián počtu hodín spánku za deň u mužov bol 7 hodín, 
horný kvartil 7,5 hodín. 
 
Tabuľka 76.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
počtu hodín spánku za deň 

 
Ženy Muži 

4 až 5,5 hodín   15 (13,2 %)   7 (31,8 %) 
6 až 7,5 hodín   58 (50,9 %) 10 (45,4 %) 
8 až 10 hodín   37 (32,5 %)   4 (18,2 %) 

 
Najväčší podiel žien a mužov uviedol 6 až 7,5 hodín 

spánku za deň. Menej ako 6 hodín uviedol väčší podiel 
mužov ako žien (tabuľka 76 a obrázok 86). 

 
 



 

240 

 
Obrázok 86.  Rozloženie žien a mužov podľa počtu  
hodín spánku za deň 
 

Pre tri kategórie počtu hodín spánku sme pomocou 
chí-kvadrát testu zisťovali aj to, či medzi skupinami 
užívateľov vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú 
štatisticky významné rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Medzi skupinou všetkých účastníkov vzdelávania 
a skupinou študijného programu Medicína neboli 
zaznamenané štatisticky významné rozdiely v kategóriách 
počtu hodín spánku (p = 0,252). Štatisticky významné 
rozdiely neboli zaznamenané ani medzi skupinou žien 
a mužov (p = 0,068). 
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7.1.8  Stresová záťaž 
Pri zisťovaní informácií o stresovej záťaži mali účastníci 

možnosť odpovedať na tri otázky v súvislosti s:  
 pocitom vystavenia stresu, 
 pocitom psychických alebo fyzických problémov 

z dôvodu dlhodobého stresu,  
 frekvenciou tráviacich problémov z dôvodu stresu, 
 najviac rušivými faktormi života. 

 
Účastníci mali možnosť vyjadriť svoj pocit vystavenia 

stresu pomocou jednej z nasledujúcich troch kategórií:  
 áno, často, 
 áno, občas,  
 nie. 

K pocitu vystavenia stresu sa celkovo vyjadrilo 
132 účastníkov vzdelávania, 4 účastníci pocit neuviedli. 

Tabuľka 77.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa pocitu vystavenia stresu 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Áno, často   15 (11,0 %)     0   (0,0 %) 
Áno, občas   77 (56,6 %)   15 (71,4 %) 
Nie   40 (29,4 %)     6 (28,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov a tiež účastníkov 

študijného programu Medicína uviedol občasný pocit 
vystavenia stresu. Žiaden z účastníkov študijného programu 
Medicína neuviedol častý pocit vystavenia stresu (tabuľka 
77 a obrázok 87). 
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Obrázok 86.  Rozloženie žien a mužov podľa počtu  
hodín spánku za deň 
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Obrázok 86.  Rozloženie žien a mužov podľa počtu  
hodín spánku za deň 
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Obrázok 86.  Rozloženie žien a mužov podľa počtu  
hodín spánku za deň 
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z dôvodu dlhodobého stresu,  
 frekvenciou tráviacich problémov z dôvodu stresu, 
 najviac rušivými faktormi života. 

 
Účastníci mali možnosť vyjadriť svoj pocit vystavenia 

stresu pomocou jednej z nasledujúcich troch kategórií:  
 áno, často, 
 áno, občas,  
 nie. 

K pocitu vystavenia stresu sa celkovo vyjadrilo 
132 účastníkov vzdelávania, 4 účastníci pocit neuviedli. 

Tabuľka 77.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa pocitu vystavenia stresu 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Áno, často   15 (11,0 %)     0   (0,0 %) 
Áno, občas   77 (56,6 %)   15 (71,4 %) 
Nie   40 (29,4 %)     6 (28,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov a tiež účastníkov 

študijného programu Medicína uviedol občasný pocit 
vystavenia stresu. Žiaden z účastníkov študijného programu 
Medicína neuviedol častý pocit vystavenia stresu (tabuľka 
77 a obrázok 87). 
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Obrázok 86.  Rozloženie žien a mužov podľa počtu  
hodín spánku za deň 
 

Pre tri kategórie počtu hodín spánku sme pomocou 
chí-kvadrát testu zisťovali aj to, či medzi skupinami 
užívateľov vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú 
štatisticky významné rozdiely, tiež pre skupinu žien a mužov.  

Medzi skupinou všetkých účastníkov vzdelávania 
a skupinou študijného programu Medicína neboli 
zaznamenané štatisticky významné rozdiely v kategóriách 
počtu hodín spánku (p = 0,252). Štatisticky významné 
rozdiely neboli zaznamenané ani medzi skupinou žien 
a mužov (p = 0,068). 
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Obrázok 86.  Rozloženie žien a mužov podľa počtu  
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Obrázok 86.  Rozloženie žien a mužov podľa počtu  
hodín spánku za deň 
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Obrázok 87.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa pocitu 
vystavenia stresu 
 
Tabuľka 78.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov 
podľa pocitu vystavenia stresu 

 
Ženy Muži 

Áno, často   15 (13,2 %)     0   (0,0 %) 
Áno, občas   64 (56,1 %)   13 (59,1 %) 
Nie   31 (27,2 %)     9 (40,9 %) 

Najväčší podiel žien a mužov uviedol občasný pocit 
vystavenia stresu. Žiaden z mužov neuviedol častý pocit 
vystavenia stresu (tabuľka 78 a obrázok 88). 
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Obrázok 88.  Rozloženie žien a mužov podľa pocitu 
vystavenia stresu 
 

Účastníci mali možnosť vyjadriť svoj pocit psychických 
alebo fyzických problémov z dôvodu dlhodobého stresu 
pomocou  jednej z nasledujúcich dvoch kategórií:  

 áno,  
 nie. 

Celkovo sa k pocitu psychických alebo fyzických 
problémov z dôvodu dlhodobého stresu vyjadrilo 133 
účastníkov vzdelávania, 3 účastníci pocit psychických alebo 
fyzických problémov z dôvodu dlhodobého stresu neuviedli. 
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Obrázok 87.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa pocitu 
vystavenia stresu 
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Obrázok 88.  Rozloženie žien a mužov podľa pocitu 
vystavenia stresu 
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Obrázok 88.  Rozloženie žien a mužov podľa pocitu 
vystavenia stresu 
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Obrázok 88.  Rozloženie žien a mužov podľa pocitu 
vystavenia stresu 
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Obrázok 88.  Rozloženie žien a mužov podľa pocitu 
vystavenia stresu 
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Obrázok 88.  Rozloženie žien a mužov podľa pocitu 
vystavenia stresu 
 

Účastníci mali možnosť vyjadriť svoj pocit psychických 
alebo fyzických problémov z dôvodu dlhodobého stresu 
pomocou  jednej z nasledujúcich dvoch kategórií:  
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 nie. 
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fyzických problémov z dôvodu dlhodobého stresu neuviedli. 
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Tabuľka 79.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa pocitu psychických alebo fyzických  
problémov z dôvodu dlhodobého stresu 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Áno   36 (26,5 %)     1   (4,8 %) 
Nie   97 (71,3 %)   19 (90,5 %) 

Najväčší podiel všetkých účastníkov a tiež účastníkov 
študijného programu Medicína uviedol, že nepociťuje 
psychické alebo fyzické problémy z dôvodu dlhodobého 
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Účastníci mali možnosť vyjadriť frekvenciu tráviacich 
problémov z dôvodu stresu pomocou  jednej z nasledujúcich 
piatich kategórií:  

 vždy,  
 často, 
 občas, 
 zriedka, 
 nikdy. 

Celkovo sa k frekvencii tráviacich problémov z dôvodu 
stresu vyjadrilo 127 účastníkov vzdelávania, 9 účastníci 
frekvenciu neuviedli. 

Tabuľka 81.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa frekvencie tráviacich problémov z dôvodu 
stresu 

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Vždy     0   (0,0 %)     0   (0,0 %) 
Často     9   (6,6 %)     1   (4,8 %) 
Občas   30 (22,1 %)     3 (14,3 %) 
Zriedka   45 (33,1 %)     7 (33,3 %) 
Nikdy   43 (31,6 %)     8 (38,1 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov uviedol zriedkavú 

frekvenciu tráviacich problémov z dôvodu stresu. Najväčší 
podiel účastníkov študijného programu Medicína uviedol 
žiadne tráviace problémy z dôvodu stresu (tabuľka 81 
a obrázok 91).  
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Obrázok 91.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa 
frekvencie tráviacich problémov z dôvodu stresu 
 
Tabuľka 82.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
frekvencie tráviacich problémov z dôvodu stresu 

 
Ženy Muži 

Vždy     0   (0,0 %)     0   (0,0 %) 
Často     9   (7,9 %)     0   (0,0 %) 
Občas   27 (23,7 %)     3 (13,6 %) 
Zriedka   41 (36,0 %)     4 (18,2 %) 
Nikdy   32 (28,1 %)   11 (50,0 %) 

Najväčší podiel žien uviedol zriedkavú frekvenciu tráviacich 
problémov z dôvodu stresu. Najväčší podiel mužov uviedol 
žiadne tráviace problémy z dôvodu stresu (tabuľka 82 
a obrázok 92). 
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Občas   30 (22,1 %)     3 (14,3 %) 
Zriedka   45 (33,1 %)     7 (33,3 %) 
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Najväčší podiel všetkých účastníkov uviedol zriedkavú 

frekvenciu tráviacich problémov z dôvodu stresu. Najväčší 
podiel účastníkov študijného programu Medicína uviedol 
žiadne tráviace problémy z dôvodu stresu (tabuľka 81 
a obrázok 91).  
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Najväčší podiel žien uviedol zriedkavú frekvenciu tráviacich 
problémov z dôvodu stresu. Najväčší podiel mužov uviedol 
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Obrázok 92.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
tráviacich problémov z dôvodu stresu  
 

Občasný pocit vystavenia stresu patril k najviac 
zastúpenej kategórii v prípade všetkých troch analyzovaných 
atribútov pri všetkých účastníkoch vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach ako aj v študijnom programe Medicína. 
Absencia pocitu psychických alebo fyzických problémov 
z dôvodu dlhodobého stresu tiež patrila k najviac zastúpenej 
kategórii v prípade všetkých troch analyzovaných atribútov 
pri všetkých účastníkoch vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako aj 
v študijnom programe Medicína. Najväčší podiel účastníkov 
sa líšil len v prípade frekvencie tráviacich problémov 
z dôvodu stresu, pričom u všetkých účastníkov patrila 
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k najviac zastúpenej kategórii zriedkavá frekvencia 
tráviacich problémov z dôvodu stresu, pri účastníkoch 
študijného program Medicína to bola absencia tráviacich 
problémov z dôvodu stresu (tabuľka 83). 

 
Tabuľka 83.  Kategórie otázok stresovej záťaže s najväčším 
podielom účastníkov  

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Pocit vystavenia 
stresu áno, občas áno, občas 
 
Pocit psychických 
alebo fyzických 
problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu nie  nie 
 
Tráviace problémy 
z dôvodu stresu zriedka nikdy 

 
Občasný pocit vystavenia stresu patril k najviac 

zastúpenej kategórii v prípade žien i mužov. Absencia pocitu 
psychických alebo fyzických problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu tiež patrila k najviac zastúpenej kategórii 
v prípade žien i mužov. Najväčší podiel žien i mužov sa líšil 
len v prípade frekvencie tráviacich problémov z dôvodu 
stresu, pričom u žien patrila k najviac zastúpenej kategórii 
zriedkavá frekvencia tráviacich problémov z dôvodu stresu, 
u mužov to bola absencia tráviacich problémov z dôvodu 
stresu (tabuľka 84). 

 

 

248 

 

 
Obrázok 92.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
tráviacich problémov z dôvodu stresu  
 

Občasný pocit vystavenia stresu patril k najviac 
zastúpenej kategórii v prípade všetkých troch analyzovaných 
atribútov pri všetkých účastníkoch vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach ako aj v študijnom programe Medicína. 
Absencia pocitu psychických alebo fyzických problémov 
z dôvodu dlhodobého stresu tiež patrila k najviac zastúpenej 
kategórii v prípade všetkých troch analyzovaných atribútov 
pri všetkých účastníkoch vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako aj 
v študijnom programe Medicína. Najväčší podiel účastníkov 
sa líšil len v prípade frekvencie tráviacich problémov 
z dôvodu stresu, pričom u všetkých účastníkov patrila 

 

249 

k najviac zastúpenej kategórii zriedkavá frekvencia 
tráviacich problémov z dôvodu stresu, pri účastníkoch 
študijného program Medicína to bola absencia tráviacich 
problémov z dôvodu stresu (tabuľka 83). 

 
Tabuľka 83.  Kategórie otázok stresovej záťaže s najväčším 
podielom účastníkov  

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Pocit vystavenia 
stresu áno, občas áno, občas 
 
Pocit psychických 
alebo fyzických 
problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu nie  nie 
 
Tráviace problémy 
z dôvodu stresu zriedka nikdy 

 
Občasný pocit vystavenia stresu patril k najviac 

zastúpenej kategórii v prípade žien i mužov. Absencia pocitu 
psychických alebo fyzických problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu tiež patrila k najviac zastúpenej kategórii 
v prípade žien i mužov. Najväčší podiel žien i mužov sa líšil 
len v prípade frekvencie tráviacich problémov z dôvodu 
stresu, pričom u žien patrila k najviac zastúpenej kategórii 
zriedkavá frekvencia tráviacich problémov z dôvodu stresu, 
u mužov to bola absencia tráviacich problémov z dôvodu 
stresu (tabuľka 84). 

 

 

248 

 

 
Obrázok 92.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
tráviacich problémov z dôvodu stresu  
 

Občasný pocit vystavenia stresu patril k najviac 
zastúpenej kategórii v prípade všetkých troch analyzovaných 
atribútov pri všetkých účastníkoch vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach ako aj v študijnom programe Medicína. 
Absencia pocitu psychických alebo fyzických problémov 
z dôvodu dlhodobého stresu tiež patrila k najviac zastúpenej 
kategórii v prípade všetkých troch analyzovaných atribútov 
pri všetkých účastníkoch vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako aj 
v študijnom programe Medicína. Najväčší podiel účastníkov 
sa líšil len v prípade frekvencie tráviacich problémov 
z dôvodu stresu, pričom u všetkých účastníkov patrila 

 

249 

k najviac zastúpenej kategórii zriedkavá frekvencia 
tráviacich problémov z dôvodu stresu, pri účastníkoch 
študijného program Medicína to bola absencia tráviacich 
problémov z dôvodu stresu (tabuľka 83). 

 
Tabuľka 83.  Kategórie otázok stresovej záťaže s najväčším 
podielom účastníkov  

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Pocit vystavenia 
stresu áno, občas áno, občas 
 
Pocit psychických 
alebo fyzických 
problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu nie  nie 
 
Tráviace problémy 
z dôvodu stresu zriedka nikdy 

 
Občasný pocit vystavenia stresu patril k najviac 

zastúpenej kategórii v prípade žien i mužov. Absencia pocitu 
psychických alebo fyzických problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu tiež patrila k najviac zastúpenej kategórii 
v prípade žien i mužov. Najväčší podiel žien i mužov sa líšil 
len v prípade frekvencie tráviacich problémov z dôvodu 
stresu, pričom u žien patrila k najviac zastúpenej kategórii 
zriedkavá frekvencia tráviacich problémov z dôvodu stresu, 
u mužov to bola absencia tráviacich problémov z dôvodu 
stresu (tabuľka 84). 

 

 

248 

 

 
Obrázok 92.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
tráviacich problémov z dôvodu stresu  
 

Občasný pocit vystavenia stresu patril k najviac 
zastúpenej kategórii v prípade všetkých troch analyzovaných 
atribútov pri všetkých účastníkoch vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach ako aj v študijnom programe Medicína. 
Absencia pocitu psychických alebo fyzických problémov 
z dôvodu dlhodobého stresu tiež patrila k najviac zastúpenej 
kategórii v prípade všetkých troch analyzovaných atribútov 
pri všetkých účastníkoch vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako aj 
v študijnom programe Medicína. Najväčší podiel účastníkov 
sa líšil len v prípade frekvencie tráviacich problémov 
z dôvodu stresu, pričom u všetkých účastníkov patrila 

 

249 

k najviac zastúpenej kategórii zriedkavá frekvencia 
tráviacich problémov z dôvodu stresu, pri účastníkoch 
študijného program Medicína to bola absencia tráviacich 
problémov z dôvodu stresu (tabuľka 83). 

 
Tabuľka 83.  Kategórie otázok stresovej záťaže s najväčším 
podielom účastníkov  

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Pocit vystavenia 
stresu áno, občas áno, občas 
 
Pocit psychických 
alebo fyzických 
problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu nie  nie 
 
Tráviace problémy 
z dôvodu stresu zriedka nikdy 

 
Občasný pocit vystavenia stresu patril k najviac 

zastúpenej kategórii v prípade žien i mužov. Absencia pocitu 
psychických alebo fyzických problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu tiež patrila k najviac zastúpenej kategórii 
v prípade žien i mužov. Najväčší podiel žien i mužov sa líšil 
len v prípade frekvencie tráviacich problémov z dôvodu 
stresu, pričom u žien patrila k najviac zastúpenej kategórii 
zriedkavá frekvencia tráviacich problémov z dôvodu stresu, 
u mužov to bola absencia tráviacich problémov z dôvodu 
stresu (tabuľka 84). 

 



 

248 

 

 
Obrázok 92.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
tráviacich problémov z dôvodu stresu  
 

Občasný pocit vystavenia stresu patril k najviac 
zastúpenej kategórii v prípade všetkých troch analyzovaných 
atribútov pri všetkých účastníkoch vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach ako aj v študijnom programe Medicína. 
Absencia pocitu psychických alebo fyzických problémov 
z dôvodu dlhodobého stresu tiež patrila k najviac zastúpenej 
kategórii v prípade všetkých troch analyzovaných atribútov 
pri všetkých účastníkoch vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako aj 
v študijnom programe Medicína. Najväčší podiel účastníkov 
sa líšil len v prípade frekvencie tráviacich problémov 
z dôvodu stresu, pričom u všetkých účastníkov patrila 

 

249 

k najviac zastúpenej kategórii zriedkavá frekvencia 
tráviacich problémov z dôvodu stresu, pri účastníkoch 
študijného program Medicína to bola absencia tráviacich 
problémov z dôvodu stresu (tabuľka 83). 

 
Tabuľka 83.  Kategórie otázok stresovej záťaže s najväčším 
podielom účastníkov  

 
Všetci 

Študijný program 
Medicína 

Pocit vystavenia 
stresu áno, občas áno, občas 
 
Pocit psychických 
alebo fyzických 
problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu nie  nie 
 
Tráviace problémy 
z dôvodu stresu zriedka nikdy 

 
Občasný pocit vystavenia stresu patril k najviac 

zastúpenej kategórii v prípade žien i mužov. Absencia pocitu 
psychických alebo fyzických problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu tiež patrila k najviac zastúpenej kategórii 
v prípade žien i mužov. Najväčší podiel žien i mužov sa líšil 
len v prípade frekvencie tráviacich problémov z dôvodu 
stresu, pričom u žien patrila k najviac zastúpenej kategórii 
zriedkavá frekvencia tráviacich problémov z dôvodu stresu, 
u mužov to bola absencia tráviacich problémov z dôvodu 
stresu (tabuľka 84). 

 

 

248 

 

 
Obrázok 92.  Rozloženie žien a mužov podľa frekvencie 
tráviacich problémov z dôvodu stresu  
 

Občasný pocit vystavenia stresu patril k najviac 
zastúpenej kategórii v prípade všetkých troch analyzovaných 
atribútov pri všetkých účastníkoch vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach ako aj v študijnom programe Medicína. 
Absencia pocitu psychických alebo fyzických problémov 
z dôvodu dlhodobého stresu tiež patrila k najviac zastúpenej 
kategórii v prípade všetkých troch analyzovaných atribútov 
pri všetkých účastníkoch vzdelávania na Univerzite tretieho 
veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako aj 
v študijnom programe Medicína. Najväčší podiel účastníkov 
sa líšil len v prípade frekvencie tráviacich problémov 
z dôvodu stresu, pričom u všetkých účastníkov patrila 

 

249 
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Tabuľka 84.  Kategórie otázok stresovej záťaže s najväčším 
podielom žien a mužov  

 
Ženy Muži 

Pocit vystavenia 
stresu áno, občas áno, občas 
 
Pocit psychických 
alebo fyzických 
problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu nie  nie 
 
Tráviace problémy 
z dôvodu stresu zriedka nikdy 

 
 
Pre jednotlivé prípady stresovej záťaže sme pomocou 

chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu nezávislosti 
zisťovali aj to, či medzi skupinami užívateľov vzdelávania 
na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach sú štatisticky významné rozdiely 
pri odpovediach na otázky o stresovej záťaži. Do týchto 
štatistík sme nezapočítavali účastníkov, ktorí frekvenciu 
stresovej záťaže neuviedli. 
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Tabuľka 85.  Štatistická významnosť rozdielov v odpovediach 
na otázky o stresovej záťaži medzi všetkými účastníkmi 
a účastníkmi v študijnom programe Medicína 

 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Pocit vystavenia 
stresu 0,871 nie 
 
Pocit psychických 
alebo fyzických 
problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu 0,046* áno 
 
Tráviace problémy 
z dôvodu stresu 0,589 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely pri stresovej záťaži medzi 

všetkými účastníkmi vzdelávania a účastníkmi študijného 
programu Medicína boli zistené pri pocite psychických alebo 
fyzických problémov z dôvodu dlhodobého stresu 
(tabuľka 85). 
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všetkými účastníkmi vzdelávania a účastníkmi študijného 
programu Medicína boli zistené pri pocite psychických alebo 
fyzických problémov z dôvodu dlhodobého stresu 
(tabuľka 85). 
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Tabuľka 86.  Štatistická významnosť rozdielov v odpovediach  
na otázky o stresovej záťaži medzi ženami a mužmi 

 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Pocit vystavenia 
stresu 0,235 nie 
 
Pocit psychických 
alebo fyzických 
problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu 0,187 nie 
 
Tráviace problémy 
z dôvodu stresu 0,269 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely pri stresovej záťaži neboli 

zistené medzi ženami a mužmi pri žiadnej otázke 
(tabuľka 86). 
 

Účastníci mali možnosť vyjadriť aj najviac tri rušivé 
faktory života  z nasledujúcich siedmich kategórií:  

 hluk, 
 prach, 
 nedostatok svetla, 
 vlhkosť, 
 zima, 
 veľké teplo, 
 vibrácie. 
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K rušivým faktorom života sa celkovo vyjadrilo 129 
účastníkov vzdelávania, 7 účastníci sa k otázke nevyjadrili, 
alebo neuviedli žiadne rušivé faktory života. 

Keďže účastníci si mohli zvoliť žiaden, jeden, dva alebo 
maximálne tri rušivé faktory života, súčet podielov 
účastníkov v jednotlivých kategóriách môže presiahnuť  
100 %.  
 
Tabuľka 87.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa rušivých faktorov života 

Rušivý faktor 
Všetci 
účastníci 

Účastníci študijného 
programu Medicína 

Hluk 96  (70,6 %) 13  (61,9 %) 
Prach 53  (39,0 %) 13  (61,9 %) 
Nedostatok svetla 44  (32,4 %)   6  (28,6 %) 
Vlhkosť 19  (14,0 %)   5  (23,8 %) 
Zima 42  (30,9 %)   4  (19,0 %) 
Veľké teplo 41  (30,1 %)   9  (42,9 %) 
Vibrácie 31  (22,8 %)   6  (28,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov zvolil hluk ako 

najviac rušivý faktor života v rámci uvedených 7 kategórií. 
V študijnom programe Medicína bol najviac rušivým 
faktorom hluk a prach. Najmenej rušivým faktorom 
u všetkých účastníkov bola vlhkosť a u účastníkov 
študijného programu Medicína to bola zima (tabuľka 87 
a obrázok 93). 
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Tabuľka 86.  Štatistická významnosť rozdielov v odpovediach  
na otázky o stresovej záťaži medzi ženami a mužmi 

 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Pocit vystavenia 
stresu 0,235 nie 
 
Pocit psychických 
alebo fyzických 
problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu 0,187 nie 
 
Tráviace problémy 
z dôvodu stresu 0,269 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely pri stresovej záťaži neboli 

zistené medzi ženami a mužmi pri žiadnej otázke 
(tabuľka 86). 
 

Účastníci mali možnosť vyjadriť aj najviac tri rušivé 
faktory života  z nasledujúcich siedmich kategórií:  

 hluk, 
 prach, 
 nedostatok svetla, 
 vlhkosť, 
 zima, 
 veľké teplo, 
 vibrácie. 
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K rušivým faktorom života sa celkovo vyjadrilo 129 
účastníkov vzdelávania, 7 účastníci sa k otázke nevyjadrili, 
alebo neuviedli žiadne rušivé faktory života. 

Keďže účastníci si mohli zvoliť žiaden, jeden, dva alebo 
maximálne tri rušivé faktory života, súčet podielov 
účastníkov v jednotlivých kategóriách môže presiahnuť  
100 %.  
 
Tabuľka 87.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa rušivých faktorov života 

Rušivý faktor 
Všetci 
účastníci 

Účastníci študijného 
programu Medicína 

Hluk 96  (70,6 %) 13  (61,9 %) 
Prach 53  (39,0 %) 13  (61,9 %) 
Nedostatok svetla 44  (32,4 %)   6  (28,6 %) 
Vlhkosť 19  (14,0 %)   5  (23,8 %) 
Zima 42  (30,9 %)   4  (19,0 %) 
Veľké teplo 41  (30,1 %)   9  (42,9 %) 
Vibrácie 31  (22,8 %)   6  (28,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov zvolil hluk ako 

najviac rušivý faktor života v rámci uvedených 7 kategórií. 
V študijnom programe Medicína bol najviac rušivým 
faktorom hluk a prach. Najmenej rušivým faktorom 
u všetkých účastníkov bola vlhkosť a u účastníkov 
študijného programu Medicína to bola zima (tabuľka 87 
a obrázok 93). 
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Tabuľka 86.  Štatistická významnosť rozdielov v odpovediach  
na otázky o stresovej záťaži medzi ženami a mužmi 

 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Pocit vystavenia 
stresu 0,235 nie 
 
Pocit psychických 
alebo fyzických 
problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu 0,187 nie 
 
Tráviace problémy 
z dôvodu stresu 0,269 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely pri stresovej záťaži neboli 

zistené medzi ženami a mužmi pri žiadnej otázke 
(tabuľka 86). 
 

Účastníci mali možnosť vyjadriť aj najviac tri rušivé 
faktory života  z nasledujúcich siedmich kategórií:  

 hluk, 
 prach, 
 nedostatok svetla, 
 vlhkosť, 
 zima, 
 veľké teplo, 
 vibrácie. 

 

253 

K rušivým faktorom života sa celkovo vyjadrilo 129 
účastníkov vzdelávania, 7 účastníci sa k otázke nevyjadrili, 
alebo neuviedli žiadne rušivé faktory života. 

Keďže účastníci si mohli zvoliť žiaden, jeden, dva alebo 
maximálne tri rušivé faktory života, súčet podielov 
účastníkov v jednotlivých kategóriách môže presiahnuť  
100 %.  
 
Tabuľka 87.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa rušivých faktorov života 

Rušivý faktor 
Všetci 
účastníci 

Účastníci študijného 
programu Medicína 

Hluk 96  (70,6 %) 13  (61,9 %) 
Prach 53  (39,0 %) 13  (61,9 %) 
Nedostatok svetla 44  (32,4 %)   6  (28,6 %) 
Vlhkosť 19  (14,0 %)   5  (23,8 %) 
Zima 42  (30,9 %)   4  (19,0 %) 
Veľké teplo 41  (30,1 %)   9  (42,9 %) 
Vibrácie 31  (22,8 %)   6  (28,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov zvolil hluk ako 

najviac rušivý faktor života v rámci uvedených 7 kategórií. 
V študijnom programe Medicína bol najviac rušivým 
faktorom hluk a prach. Najmenej rušivým faktorom 
u všetkých účastníkov bola vlhkosť a u účastníkov 
študijného programu Medicína to bola zima (tabuľka 87 
a obrázok 93). 
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Tabuľka 86.  Štatistická významnosť rozdielov v odpovediach  
na otázky o stresovej záťaži medzi ženami a mužmi 

 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Pocit vystavenia 
stresu 0,235 nie 
 
Pocit psychických 
alebo fyzických 
problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu 0,187 nie 
 
Tráviace problémy 
z dôvodu stresu 0,269 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely pri stresovej záťaži neboli 

zistené medzi ženami a mužmi pri žiadnej otázke 
(tabuľka 86). 
 

Účastníci mali možnosť vyjadriť aj najviac tri rušivé 
faktory života  z nasledujúcich siedmich kategórií:  

 hluk, 
 prach, 
 nedostatok svetla, 
 vlhkosť, 
 zima, 
 veľké teplo, 
 vibrácie. 
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K rušivým faktorom života sa celkovo vyjadrilo 129 
účastníkov vzdelávania, 7 účastníci sa k otázke nevyjadrili, 
alebo neuviedli žiadne rušivé faktory života. 

Keďže účastníci si mohli zvoliť žiaden, jeden, dva alebo 
maximálne tri rušivé faktory života, súčet podielov 
účastníkov v jednotlivých kategóriách môže presiahnuť  
100 %.  
 
Tabuľka 87.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa rušivých faktorov života 

Rušivý faktor 
Všetci 
účastníci 

Účastníci študijného 
programu Medicína 

Hluk 96  (70,6 %) 13  (61,9 %) 
Prach 53  (39,0 %) 13  (61,9 %) 
Nedostatok svetla 44  (32,4 %)   6  (28,6 %) 
Vlhkosť 19  (14,0 %)   5  (23,8 %) 
Zima 42  (30,9 %)   4  (19,0 %) 
Veľké teplo 41  (30,1 %)   9  (42,9 %) 
Vibrácie 31  (22,8 %)   6  (28,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov zvolil hluk ako 

najviac rušivý faktor života v rámci uvedených 7 kategórií. 
V študijnom programe Medicína bol najviac rušivým 
faktorom hluk a prach. Najmenej rušivým faktorom 
u všetkých účastníkov bola vlhkosť a u účastníkov 
študijného programu Medicína to bola zima (tabuľka 87 
a obrázok 93). 
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Tabuľka 86.  Štatistická významnosť rozdielov v odpovediach  
na otázky o stresovej záťaži medzi ženami a mužmi 

 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Pocit vystavenia 
stresu 0,235 nie 
 
Pocit psychických 
alebo fyzických 
problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu 0,187 nie 
 
Tráviace problémy 
z dôvodu stresu 0,269 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely pri stresovej záťaži neboli 

zistené medzi ženami a mužmi pri žiadnej otázke 
(tabuľka 86). 
 

Účastníci mali možnosť vyjadriť aj najviac tri rušivé 
faktory života  z nasledujúcich siedmich kategórií:  

 hluk, 
 prach, 
 nedostatok svetla, 
 vlhkosť, 
 zima, 
 veľké teplo, 
 vibrácie. 
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K rušivým faktorom života sa celkovo vyjadrilo 129 
účastníkov vzdelávania, 7 účastníci sa k otázke nevyjadrili, 
alebo neuviedli žiadne rušivé faktory života. 

Keďže účastníci si mohli zvoliť žiaden, jeden, dva alebo 
maximálne tri rušivé faktory života, súčet podielov 
účastníkov v jednotlivých kategóriách môže presiahnuť  
100 %.  
 
Tabuľka 87.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa rušivých faktorov života 

Rušivý faktor 
Všetci 
účastníci 

Účastníci študijného 
programu Medicína 

Hluk 96  (70,6 %) 13  (61,9 %) 
Prach 53  (39,0 %) 13  (61,9 %) 
Nedostatok svetla 44  (32,4 %)   6  (28,6 %) 
Vlhkosť 19  (14,0 %)   5  (23,8 %) 
Zima 42  (30,9 %)   4  (19,0 %) 
Veľké teplo 41  (30,1 %)   9  (42,9 %) 
Vibrácie 31  (22,8 %)   6  (28,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov zvolil hluk ako 

najviac rušivý faktor života v rámci uvedených 7 kategórií. 
V študijnom programe Medicína bol najviac rušivým 
faktorom hluk a prach. Najmenej rušivým faktorom 
u všetkých účastníkov bola vlhkosť a u účastníkov 
študijného programu Medicína to bola zima (tabuľka 87 
a obrázok 93). 
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Tabuľka 86.  Štatistická významnosť rozdielov v odpovediach  
na otázky o stresovej záťaži medzi ženami a mužmi 

 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Pocit vystavenia 
stresu 0,235 nie 
 
Pocit psychických 
alebo fyzických 
problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu 0,187 nie 
 
Tráviace problémy 
z dôvodu stresu 0,269 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely pri stresovej záťaži neboli 

zistené medzi ženami a mužmi pri žiadnej otázke 
(tabuľka 86). 
 

Účastníci mali možnosť vyjadriť aj najviac tri rušivé 
faktory života  z nasledujúcich siedmich kategórií:  

 hluk, 
 prach, 
 nedostatok svetla, 
 vlhkosť, 
 zima, 
 veľké teplo, 
 vibrácie. 
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K rušivým faktorom života sa celkovo vyjadrilo 129 
účastníkov vzdelávania, 7 účastníci sa k otázke nevyjadrili, 
alebo neuviedli žiadne rušivé faktory života. 

Keďže účastníci si mohli zvoliť žiaden, jeden, dva alebo 
maximálne tri rušivé faktory života, súčet podielov 
účastníkov v jednotlivých kategóriách môže presiahnuť  
100 %.  
 
Tabuľka 87.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa rušivých faktorov života 

Rušivý faktor 
Všetci 
účastníci 

Účastníci študijného 
programu Medicína 

Hluk 96  (70,6 %) 13  (61,9 %) 
Prach 53  (39,0 %) 13  (61,9 %) 
Nedostatok svetla 44  (32,4 %)   6  (28,6 %) 
Vlhkosť 19  (14,0 %)   5  (23,8 %) 
Zima 42  (30,9 %)   4  (19,0 %) 
Veľké teplo 41  (30,1 %)   9  (42,9 %) 
Vibrácie 31  (22,8 %)   6  (28,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov zvolil hluk ako 

najviac rušivý faktor života v rámci uvedených 7 kategórií. 
V študijnom programe Medicína bol najviac rušivým 
faktorom hluk a prach. Najmenej rušivým faktorom 
u všetkých účastníkov bola vlhkosť a u účastníkov 
študijného programu Medicína to bola zima (tabuľka 87 
a obrázok 93). 
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Tabuľka 86.  Štatistická významnosť rozdielov v odpovediach  
na otázky o stresovej záťaži medzi ženami a mužmi 

 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Pocit vystavenia 
stresu 0,235 nie 
 
Pocit psychických 
alebo fyzických 
problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu 0,187 nie 
 
Tráviace problémy 
z dôvodu stresu 0,269 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely pri stresovej záťaži neboli 

zistené medzi ženami a mužmi pri žiadnej otázke 
(tabuľka 86). 
 

Účastníci mali možnosť vyjadriť aj najviac tri rušivé 
faktory života  z nasledujúcich siedmich kategórií:  

 hluk, 
 prach, 
 nedostatok svetla, 
 vlhkosť, 
 zima, 
 veľké teplo, 
 vibrácie. 
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K rušivým faktorom života sa celkovo vyjadrilo 129 
účastníkov vzdelávania, 7 účastníci sa k otázke nevyjadrili, 
alebo neuviedli žiadne rušivé faktory života. 

Keďže účastníci si mohli zvoliť žiaden, jeden, dva alebo 
maximálne tri rušivé faktory života, súčet podielov 
účastníkov v jednotlivých kategóriách môže presiahnuť  
100 %.  
 
Tabuľka 87.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa rušivých faktorov života 

Rušivý faktor 
Všetci 
účastníci 

Účastníci študijného 
programu Medicína 

Hluk 96  (70,6 %) 13  (61,9 %) 
Prach 53  (39,0 %) 13  (61,9 %) 
Nedostatok svetla 44  (32,4 %)   6  (28,6 %) 
Vlhkosť 19  (14,0 %)   5  (23,8 %) 
Zima 42  (30,9 %)   4  (19,0 %) 
Veľké teplo 41  (30,1 %)   9  (42,9 %) 
Vibrácie 31  (22,8 %)   6  (28,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov zvolil hluk ako 

najviac rušivý faktor života v rámci uvedených 7 kategórií. 
V študijnom programe Medicína bol najviac rušivým 
faktorom hluk a prach. Najmenej rušivým faktorom 
u všetkých účastníkov bola vlhkosť a u účastníkov 
študijného programu Medicína to bola zima (tabuľka 87 
a obrázok 93). 
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Tabuľka 86.  Štatistická významnosť rozdielov v odpovediach  
na otázky o stresovej záťaži medzi ženami a mužmi 

 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Pocit vystavenia 
stresu 0,235 nie 
 
Pocit psychických 
alebo fyzických 
problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu 0,187 nie 
 
Tráviace problémy 
z dôvodu stresu 0,269 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely pri stresovej záťaži neboli 

zistené medzi ženami a mužmi pri žiadnej otázke 
(tabuľka 86). 
 

Účastníci mali možnosť vyjadriť aj najviac tri rušivé 
faktory života  z nasledujúcich siedmich kategórií:  

 hluk, 
 prach, 
 nedostatok svetla, 
 vlhkosť, 
 zima, 
 veľké teplo, 
 vibrácie. 
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K rušivým faktorom života sa celkovo vyjadrilo 129 
účastníkov vzdelávania, 7 účastníci sa k otázke nevyjadrili, 
alebo neuviedli žiadne rušivé faktory života. 

Keďže účastníci si mohli zvoliť žiaden, jeden, dva alebo 
maximálne tri rušivé faktory života, súčet podielov 
účastníkov v jednotlivých kategóriách môže presiahnuť  
100 %.  
 
Tabuľka 87.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania podľa rušivých faktorov života 

Rušivý faktor 
Všetci 
účastníci 

Účastníci študijného 
programu Medicína 

Hluk 96  (70,6 %) 13  (61,9 %) 
Prach 53  (39,0 %) 13  (61,9 %) 
Nedostatok svetla 44  (32,4 %)   6  (28,6 %) 
Vlhkosť 19  (14,0 %)   5  (23,8 %) 
Zima 42  (30,9 %)   4  (19,0 %) 
Veľké teplo 41  (30,1 %)   9  (42,9 %) 
Vibrácie 31  (22,8 %)   6  (28,6 %) 

 
Najväčší podiel všetkých účastníkov zvolil hluk ako 

najviac rušivý faktor života v rámci uvedených 7 kategórií. 
V študijnom programe Medicína bol najviac rušivým 
faktorom hluk a prach. Najmenej rušivým faktorom 
u všetkých účastníkov bola vlhkosť a u účastníkov 
študijného programu Medicína to bola zima (tabuľka 87 
a obrázok 93). 
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Obrázok 93.  Rozloženie účastníkov vzdelávania podľa rušivých 
faktorov života 
 
Tabuľka 88.  Absolútne a relatívne početnosti žien a mužov podľa 
rušivých faktorov života 

Rušivý faktor 
Všetci 
účastníci 

Účastníci študijného 
programu Medicína 

Hluk 84  (73,7 %) 12  (54,5 %) 
Prach 46  (40,4 %)   7  (31,8 %) 
Nedostatok svetla 42  (36,8 %)   2    (9,1 %) 
Vlhkosť 14  (12,3 %)   5  (22,7 %) 
Zima 34  (30,0 %)   8  (36,4 %) 
Veľké teplo 38  (33,3 %)   3  (13,6 %) 
Vibrácie 27  (23,7 %)   4  (18,2 %) 

 
Najväčší podiel žien a mužov zvolil hluk ako najviac 

rušivý faktor života v rámci uvedených 7 kategórií. Najmenej 
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rušivým faktorom u žien bola vlhkosť a u mužov nedostatok 
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Pre kategórie rušivých faktorov života sme pomocou 
chí-kvadrát testu zisťovali aj to, či medzi skupinami 
užívateľov vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
sú štatisticky významné rozdiely, tiež pre skupinu žien 
a mužov.   

Medzi skupinami všetkých účastníkov vzdelávania 
a účastníkmi študijného programu Medicína neboli 
zaznamenané štatisticky významné rozdiely podľa rušivých 
faktorov života (p = 0,565). Štatisticky významné rozdiely 
podľa rušivých faktorov života neboli zaznamenané ani 
medzi skupinou žien a mužov (p = 0,405). 
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7.2  Vybrané rizikové faktory životného štýlu 
vysokoškolských študentov 

Výsledky nášho výskumu u vysokoškolských študentov 
na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach rozdeľujeme do nasledujúcich častí: 

 fajčenie,  
 tvrdý alkohol,  
 stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia,  
 pocit vystavenia stresu. 

7.2.1  Fajčenie 
V súvislosti s fajčením mali aj vysokoškolskí študenti 

možnosť vyjadriť frekvenciu fajčenia v podobe výberu jednej 
možnosti z nasledujúcich kategórií:  

 nikdy, 
 občas 1 – 5 cigariet,  
 občas 6 – 10 cigariet, 
 menej ako 5 cigariet denne, 
 5 – 10 cigariet denne, 
 11 – 20 cigariet denne, 
 21 a viac cigariet denne.  

K frekvencii fajčenia sa celkovo vyjadrilo všetkých 135 
slovenských študentov a všetkých 328 zahraničných 
študentov. 
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sú štatisticky významné rozdiely, tiež pre skupinu žien 
a mužov.   

Medzi skupinami všetkých účastníkov vzdelávania 
a účastníkmi študijného programu Medicína neboli 
zaznamenané štatisticky významné rozdiely podľa rušivých 
faktorov života (p = 0,565). Štatisticky významné rozdiely 
podľa rušivých faktorov života neboli zaznamenané ani 
medzi skupinou žien a mužov (p = 0,405). 
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7.2  Vybrané rizikové faktory životného štýlu 
vysokoškolských študentov 

Výsledky nášho výskumu u vysokoškolských študentov 
na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach rozdeľujeme do nasledujúcich častí: 

 fajčenie,  
 tvrdý alkohol,  
 stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia,  
 pocit vystavenia stresu. 

7.2.1  Fajčenie 
V súvislosti s fajčením mali aj vysokoškolskí študenti 

možnosť vyjadriť frekvenciu fajčenia v podobe výberu jednej 
možnosti z nasledujúcich kategórií:  

 nikdy, 
 občas 1 – 5 cigariet,  
 občas 6 – 10 cigariet, 
 menej ako 5 cigariet denne, 
 5 – 10 cigariet denne, 
 11 – 20 cigariet denne, 
 21 a viac cigariet denne.  

K frekvencii fajčenia sa celkovo vyjadrilo všetkých 135 
slovenských študentov a všetkých 328 zahraničných 
študentov. 
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Tabuľka 89.  Absolútne a relatívne početnosti vysokoškolských 
študentov podľa frekvencie fajčenia 

 

Slovenskí 
študenti 

Zahraniční 
študenti 

Nikdy   97 (71,9 %) 221 (67,4 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     3   (2,2 %)   16   (4,9 %) 
Občas 6 – 10 cigariet   25 (18,5 %)   38 (11,6 %) 
Menej ako 5 cigariet denne     5   (3,7 %)   12   (3,7 %) 
5 – 10 cigariet denne     1   (0,7 %)   21   (6,4 %) 
11 – 20 cigariet denne     3   (2,2 %)   18   (5,5 %) 
21 a viac cigariet denne     1   (0,7 %)     2   (0,6 %) 

 
Najväčší podiel slovenských vysokoškolských študentov 

a tiež zahraničných vysokoškolských študentov uviedol, 
že nefajčia (tabuľka 89 a obrázok 95).  

 
Obrázok 95.  Rozloženie vysokoškolských študentov podľa 
frekvencie fajčenia 
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Tabuľka 90.  Absolútne a relatívne početnosti slovenských 
vysokoškolských študentov – žien a mužov podľa frekvencie 
fajčenia 

 
Slovenskí vysokoškolskí študenti 

 
Ženy Muži 

Nikdy   78 (72,9 %)   19 (67,9 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     2   (1,9 %)     1   (3,6 %) 
Občas 6 – 10 cigariet   20 (18,7 %)     5 (17,9 %) 
Menej ako 5 cigariet denne     4   (3,7 %)     1   (3,6 %) 
5 – 10 cigariet denne     1   (0,9 %)     0   (0,0 %) 
11 – 20 cigariet denne     2   (1,9 %)     1   (3,6 %) 
21 a viac cigariet denne     0   (0,0 %)     1   (3,6 %) 

 

Najväčší podiel slovenských vysokoškolských študentov 
(žien aj mužov) uviedol žiadne fajčenie (tabuľka 90 
a obrázok 96). 

 
Obrázok 96.  Rozloženie slovenských vysokoškolských študentov 
– žien a mužov podľa frekvencie fajčenia 
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Tabuľka 91.  Absolútne a relatívne početnosti zahraničných 
vysokoškolských študentov – žien a mužov podľa frekvencie 
fajčenia 

 
Zahraniční vysokoškolskí študenti 

 
Ženy Muži 

Nikdy 121 (72,9 %) 100 (61,7 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     5   (3,0 %)   11   (6,8 %) 
Občas 6 – 10 cigariet   16   (9,6 %)   22 (13,6 %) 
Menej ako 5 cigariet denne     7   (4,2 %)     5   (3,1 %) 
5 – 10 cigariet denne     9   (5,4 %)   12   (7,4 %) 
11 – 20 cigariet denne     8   (4,8 %)   10   (6,2 %) 
21 a viac cigariet denne     0   (0,0 %)     2   (1,2 %) 

 

Najväčší podiel zahraničných vysokoškolských študentov 
(žien aj mužov) uviedol žiadne fajčenie (tabuľka 91 
a obrázok 97). 

 
Obrázok 97.  Rozloženie zahraničných vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa frekvencie fajčenia 
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Žiadne fajčenie patrilo k najviac zastúpenej kategórii 
v prípade slovenských a zahraničných vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Podobný výsledok platí aj pre skupinu 
žien a mužov slovenských vysokoškolských študentov 
a skupinu žien a mužov zahraničných vysokoškolských 
študentov (tabuľka 92).  

 
Tabuľka 92.  Kategórie frekvencií fajčenia s najväčším podielom 
účastníkov  

Fajčenie 
Najviac zastúpená 
kategória  

Slovenskí vysokoškolskí študenti nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 

 
Pre jednotlivé kategórie frekvencie fajčenia sme pomocou 

chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu nezávislosti 
zisťovali aj to, či medzi skupinami slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež 
medzi skupinami žien a mužov sú štatisticky významné 
rozdiely. Do týchto štatistík sme nezapočítavali účastníkov, 
ktorí frekvenciu fajčenia neuviedli. 
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Tabuľka 91.  Absolútne a relatívne početnosti zahraničných 
vysokoškolských študentov – žien a mužov podľa frekvencie 
fajčenia 

 
Zahraniční vysokoškolskí študenti 

 
Ženy Muži 

Nikdy 121 (72,9 %) 100 (61,7 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     5   (3,0 %)   11   (6,8 %) 
Občas 6 – 10 cigariet   16   (9,6 %)   22 (13,6 %) 
Menej ako 5 cigariet denne     7   (4,2 %)     5   (3,1 %) 
5 – 10 cigariet denne     9   (5,4 %)   12   (7,4 %) 
11 – 20 cigariet denne     8   (4,8 %)   10   (6,2 %) 
21 a viac cigariet denne     0   (0,0 %)     2   (1,2 %) 

 

Najväčší podiel zahraničných vysokoškolských študentov 
(žien aj mužov) uviedol žiadne fajčenie (tabuľka 91 
a obrázok 97). 

 
Obrázok 97.  Rozloženie zahraničných vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa frekvencie fajčenia 
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Žiadne fajčenie patrilo k najviac zastúpenej kategórii 
v prípade slovenských a zahraničných vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Podobný výsledok platí aj pre skupinu 
žien a mužov slovenských vysokoškolských študentov 
a skupinu žien a mužov zahraničných vysokoškolských 
študentov (tabuľka 92).  

 
Tabuľka 92.  Kategórie frekvencií fajčenia s najväčším podielom 
účastníkov  

Fajčenie 
Najviac zastúpená 
kategória  

Slovenskí vysokoškolskí študenti nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 

 
Pre jednotlivé kategórie frekvencie fajčenia sme pomocou 

chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu nezávislosti 
zisťovali aj to, či medzi skupinami slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež 
medzi skupinami žien a mužov sú štatisticky významné 
rozdiely. Do týchto štatistík sme nezapočítavali účastníkov, 
ktorí frekvenciu fajčenia neuviedli. 
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Tabuľka 91.  Absolútne a relatívne početnosti zahraničných 
vysokoškolských študentov – žien a mužov podľa frekvencie 
fajčenia 

 
Zahraniční vysokoškolskí študenti 

 
Ženy Muži 

Nikdy 121 (72,9 %) 100 (61,7 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     5   (3,0 %)   11   (6,8 %) 
Občas 6 – 10 cigariet   16   (9,6 %)   22 (13,6 %) 
Menej ako 5 cigariet denne     7   (4,2 %)     5   (3,1 %) 
5 – 10 cigariet denne     9   (5,4 %)   12   (7,4 %) 
11 – 20 cigariet denne     8   (4,8 %)   10   (6,2 %) 
21 a viac cigariet denne     0   (0,0 %)     2   (1,2 %) 

 

Najväčší podiel zahraničných vysokoškolských študentov 
(žien aj mužov) uviedol žiadne fajčenie (tabuľka 91 
a obrázok 97). 

 
Obrázok 97.  Rozloženie zahraničných vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa frekvencie fajčenia 
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Žiadne fajčenie patrilo k najviac zastúpenej kategórii 
v prípade slovenských a zahraničných vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Podobný výsledok platí aj pre skupinu 
žien a mužov slovenských vysokoškolských študentov 
a skupinu žien a mužov zahraničných vysokoškolských 
študentov (tabuľka 92).  

 
Tabuľka 92.  Kategórie frekvencií fajčenia s najväčším podielom 
účastníkov  

Fajčenie 
Najviac zastúpená 
kategória  

Slovenskí vysokoškolskí študenti nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 

 
Pre jednotlivé kategórie frekvencie fajčenia sme pomocou 

chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu nezávislosti 
zisťovali aj to, či medzi skupinami slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež 
medzi skupinami žien a mužov sú štatisticky významné 
rozdiely. Do týchto štatistík sme nezapočítavali účastníkov, 
ktorí frekvenciu fajčenia neuviedli. 
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Tabuľka 91.  Absolútne a relatívne početnosti zahraničných 
vysokoškolských študentov – žien a mužov podľa frekvencie 
fajčenia 

 
Zahraniční vysokoškolskí študenti 

 
Ženy Muži 

Nikdy 121 (72,9 %) 100 (61,7 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     5   (3,0 %)   11   (6,8 %) 
Občas 6 – 10 cigariet   16   (9,6 %)   22 (13,6 %) 
Menej ako 5 cigariet denne     7   (4,2 %)     5   (3,1 %) 
5 – 10 cigariet denne     9   (5,4 %)   12   (7,4 %) 
11 – 20 cigariet denne     8   (4,8 %)   10   (6,2 %) 
21 a viac cigariet denne     0   (0,0 %)     2   (1,2 %) 

 

Najväčší podiel zahraničných vysokoškolských študentov 
(žien aj mužov) uviedol žiadne fajčenie (tabuľka 91 
a obrázok 97). 

 
Obrázok 97.  Rozloženie zahraničných vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa frekvencie fajčenia 
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Žiadne fajčenie patrilo k najviac zastúpenej kategórii 
v prípade slovenských a zahraničných vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Podobný výsledok platí aj pre skupinu 
žien a mužov slovenských vysokoškolských študentov 
a skupinu žien a mužov zahraničných vysokoškolských 
študentov (tabuľka 92).  

 
Tabuľka 92.  Kategórie frekvencií fajčenia s najväčším podielom 
účastníkov  

Fajčenie 
Najviac zastúpená 
kategória  

Slovenskí vysokoškolskí študenti nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 

 
Pre jednotlivé kategórie frekvencie fajčenia sme pomocou 

chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu nezávislosti 
zisťovali aj to, či medzi skupinami slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež 
medzi skupinami žien a mužov sú štatisticky významné 
rozdiely. Do týchto štatistík sme nezapočítavali účastníkov, 
ktorí frekvenciu fajčenia neuviedli. 
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Tabuľka 91.  Absolútne a relatívne početnosti zahraničných 
vysokoškolských študentov – žien a mužov podľa frekvencie 
fajčenia 

 
Zahraniční vysokoškolskí študenti 

 
Ženy Muži 

Nikdy 121 (72,9 %) 100 (61,7 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     5   (3,0 %)   11   (6,8 %) 
Občas 6 – 10 cigariet   16   (9,6 %)   22 (13,6 %) 
Menej ako 5 cigariet denne     7   (4,2 %)     5   (3,1 %) 
5 – 10 cigariet denne     9   (5,4 %)   12   (7,4 %) 
11 – 20 cigariet denne     8   (4,8 %)   10   (6,2 %) 
21 a viac cigariet denne     0   (0,0 %)     2   (1,2 %) 

 

Najväčší podiel zahraničných vysokoškolských študentov 
(žien aj mužov) uviedol žiadne fajčenie (tabuľka 91 
a obrázok 97). 

 
Obrázok 97.  Rozloženie zahraničných vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa frekvencie fajčenia 
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Žiadne fajčenie patrilo k najviac zastúpenej kategórii 
v prípade slovenských a zahraničných vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Podobný výsledok platí aj pre skupinu 
žien a mužov slovenských vysokoškolských študentov 
a skupinu žien a mužov zahraničných vysokoškolských 
študentov (tabuľka 92).  

 
Tabuľka 92.  Kategórie frekvencií fajčenia s najväčším podielom 
účastníkov  

Fajčenie 
Najviac zastúpená 
kategória  

Slovenskí vysokoškolskí študenti nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 

 
Pre jednotlivé kategórie frekvencie fajčenia sme pomocou 

chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu nezávislosti 
zisťovali aj to, či medzi skupinami slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež 
medzi skupinami žien a mužov sú štatisticky významné 
rozdiely. Do týchto štatistík sme nezapočítavali účastníkov, 
ktorí frekvenciu fajčenia neuviedli. 

 
  

 

260 

Tabuľka 91.  Absolútne a relatívne početnosti zahraničných 
vysokoškolských študentov – žien a mužov podľa frekvencie 
fajčenia 

 
Zahraniční vysokoškolskí študenti 

 
Ženy Muži 

Nikdy 121 (72,9 %) 100 (61,7 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     5   (3,0 %)   11   (6,8 %) 
Občas 6 – 10 cigariet   16   (9,6 %)   22 (13,6 %) 
Menej ako 5 cigariet denne     7   (4,2 %)     5   (3,1 %) 
5 – 10 cigariet denne     9   (5,4 %)   12   (7,4 %) 
11 – 20 cigariet denne     8   (4,8 %)   10   (6,2 %) 
21 a viac cigariet denne     0   (0,0 %)     2   (1,2 %) 

 

Najväčší podiel zahraničných vysokoškolských študentov 
(žien aj mužov) uviedol žiadne fajčenie (tabuľka 91 
a obrázok 97). 

 
Obrázok 97.  Rozloženie zahraničných vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa frekvencie fajčenia 
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Žiadne fajčenie patrilo k najviac zastúpenej kategórii 
v prípade slovenských a zahraničných vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Podobný výsledok platí aj pre skupinu 
žien a mužov slovenských vysokoškolských študentov 
a skupinu žien a mužov zahraničných vysokoškolských 
študentov (tabuľka 92).  

 
Tabuľka 92.  Kategórie frekvencií fajčenia s najväčším podielom 
účastníkov  

Fajčenie 
Najviac zastúpená 
kategória  

Slovenskí vysokoškolskí študenti nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 

 
Pre jednotlivé kategórie frekvencie fajčenia sme pomocou 

chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu nezávislosti 
zisťovali aj to, či medzi skupinami slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež 
medzi skupinami žien a mužov sú štatisticky významné 
rozdiely. Do týchto štatistík sme nezapočítavali účastníkov, 
ktorí frekvenciu fajčenia neuviedli. 
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Tabuľka 91.  Absolútne a relatívne početnosti zahraničných 
vysokoškolských študentov – žien a mužov podľa frekvencie 
fajčenia 

 
Zahraniční vysokoškolskí študenti 

 
Ženy Muži 

Nikdy 121 (72,9 %) 100 (61,7 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     5   (3,0 %)   11   (6,8 %) 
Občas 6 – 10 cigariet   16   (9,6 %)   22 (13,6 %) 
Menej ako 5 cigariet denne     7   (4,2 %)     5   (3,1 %) 
5 – 10 cigariet denne     9   (5,4 %)   12   (7,4 %) 
11 – 20 cigariet denne     8   (4,8 %)   10   (6,2 %) 
21 a viac cigariet denne     0   (0,0 %)     2   (1,2 %) 

 

Najväčší podiel zahraničných vysokoškolských študentov 
(žien aj mužov) uviedol žiadne fajčenie (tabuľka 91 
a obrázok 97). 

 
Obrázok 97.  Rozloženie zahraničných vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa frekvencie fajčenia 
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Žiadne fajčenie patrilo k najviac zastúpenej kategórii 
v prípade slovenských a zahraničných vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Podobný výsledok platí aj pre skupinu 
žien a mužov slovenských vysokoškolských študentov 
a skupinu žien a mužov zahraničných vysokoškolských 
študentov (tabuľka 92).  

 
Tabuľka 92.  Kategórie frekvencií fajčenia s najväčším podielom 
účastníkov  

Fajčenie 
Najviac zastúpená 
kategória  

Slovenskí vysokoškolskí študenti nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 

 
Pre jednotlivé kategórie frekvencie fajčenia sme pomocou 

chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu nezávislosti 
zisťovali aj to, či medzi skupinami slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež 
medzi skupinami žien a mužov sú štatisticky významné 
rozdiely. Do týchto štatistík sme nezapočítavali účastníkov, 
ktorí frekvenciu fajčenia neuviedli. 
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Tabuľka 91.  Absolútne a relatívne početnosti zahraničných 
vysokoškolských študentov – žien a mužov podľa frekvencie 
fajčenia 

 
Zahraniční vysokoškolskí študenti 

 
Ženy Muži 

Nikdy 121 (72,9 %) 100 (61,7 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     5   (3,0 %)   11   (6,8 %) 
Občas 6 – 10 cigariet   16   (9,6 %)   22 (13,6 %) 
Menej ako 5 cigariet denne     7   (4,2 %)     5   (3,1 %) 
5 – 10 cigariet denne     9   (5,4 %)   12   (7,4 %) 
11 – 20 cigariet denne     8   (4,8 %)   10   (6,2 %) 
21 a viac cigariet denne     0   (0,0 %)     2   (1,2 %) 

 

Najväčší podiel zahraničných vysokoškolských študentov 
(žien aj mužov) uviedol žiadne fajčenie (tabuľka 91 
a obrázok 97). 

 
Obrázok 97.  Rozloženie zahraničných vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa frekvencie fajčenia 
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Žiadne fajčenie patrilo k najviac zastúpenej kategórii 
v prípade slovenských a zahraničných vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Podobný výsledok platí aj pre skupinu 
žien a mužov slovenských vysokoškolských študentov 
a skupinu žien a mužov zahraničných vysokoškolských 
študentov (tabuľka 92).  

 
Tabuľka 92.  Kategórie frekvencií fajčenia s najväčším podielom 
účastníkov  

Fajčenie 
Najviac zastúpená 
kategória  

Slovenskí vysokoškolskí študenti nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – muži  nikdy 

 
Pre jednotlivé kategórie frekvencie fajčenia sme pomocou 

chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu nezávislosti 
zisťovali aj to, či medzi skupinami slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež 
medzi skupinami žien a mužov sú štatisticky významné 
rozdiely. Do týchto štatistík sme nezapočítavali účastníkov, 
ktorí frekvenciu fajčenia neuviedli. 

 
  



 

262 

Tabuľka 93.  Štatistická významnosť rozdielov vo frekvencii 
fajčenia medzi vysokoškolskými študentmi 

Fajčenie 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 
 

Slovenskí a zahraniční študenti 0,036* áno 
Slovenskí študenti – ženy a muži 0,738 nie 
Zahraniční študenti – ženy a muži 0,079 nie 
Ženy – slovenskí a zahraniční študenti 0,046* áno 
Muži – slovenskí a zahraniční študenti 0,641 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely vo frekvencii fajčenia boli 

zaznamenané medzi slovenskými a zahraničnými 
vysokoškolskými študentmi a tiež medzi skupinou 
slovenských vysokoškolských žien a zahraničných 
vysokoškolských žien (tabuľka 93). 
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7.2.2  Tvrdý alkohol 
V súvislosti s konzumáciou tvrdého alkoholu mali aj 

vysokoškolskí študenti možnosť vyjadriť frekvenciu 
konzumácie tvrdého alkoholu v podobe výberu jednej 
možnosti z nasledujúcich kategórií:  

 nikdy, 
 občas, 
 mesačne,  
 týždenne, 
 denne.  

K frekvencii konzumácie tvrdého alkoholu sa celkovo 
vyjadrilo všetkých 135 slovenských študentov a 326 
zahraničných študentov. Dvaja zahraniční študenti 
frekvenciu neuviedli. 

Tabuľka 94.  Absolútne a relatívne početnosti vysokoškolských 
študentov podľa frekvencie konzumácie tvrdého alkoholu 

 

Slovenskí 
študenti 

Zahraniční 
študenti 

Nikdy   30 (22,2 %) 107 (32,6 %) 
Občas   74 (54,8 %) 147 (44,8 %) 
Mesačne   22 (16,3 %)   35 (10,7 %) 
Týždenne     9   (6,7 %)   37 (11,3 %) 
Denne     0   (0,0 %)     0   (0,0 %) 

 
Najväčší podiel slovenských vysokoškolských študentov 

a tiež zahraničných vysokoškolských študentov uviedol, že 
tvrdý alkohol konzumujú občasne (tabuľka 94 a obrázok 98).   
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Tabuľka 93.  Štatistická významnosť rozdielov vo frekvencii 
fajčenia medzi vysokoškolskými študentmi 

Fajčenie 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 
 

Slovenskí a zahraniční študenti 0,036* áno 
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7.2.2  Tvrdý alkohol 
V súvislosti s konzumáciou tvrdého alkoholu mali aj 

vysokoškolskí študenti možnosť vyjadriť frekvenciu 
konzumácie tvrdého alkoholu v podobe výberu jednej 
možnosti z nasledujúcich kategórií:  

 nikdy, 
 občas, 
 mesačne,  
 týždenne, 
 denne.  

K frekvencii konzumácie tvrdého alkoholu sa celkovo 
vyjadrilo všetkých 135 slovenských študentov a 326 
zahraničných študentov. Dvaja zahraniční študenti 
frekvenciu neuviedli. 

Tabuľka 94.  Absolútne a relatívne početnosti vysokoškolských 
študentov podľa frekvencie konzumácie tvrdého alkoholu 

 

Slovenskí 
študenti 

Zahraniční 
študenti 

Nikdy   30 (22,2 %) 107 (32,6 %) 
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Najväčší podiel slovenských vysokoškolských študentov 

a tiež zahraničných vysokoškolských študentov uviedol, že 
tvrdý alkohol konzumujú občasne (tabuľka 94 a obrázok 98).   
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Obrázok 98.  Rozloženie vysokoškolských študentov podľa 
frekvencie konzumácie tvrdého alkoholu 
 
Tabuľka 95.  Absolútne a relatívne početnosti slovenských 
vysokoškolských študentov – žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie tvrdého alkoholu 

 
Slovenskí vysokoškolskí študenti 

 
Ženy Muži 

Nikdy   29 (27,1 %)     1   (3,6 %) 
Občas    57 (53,3 %)   17 (60,7 %) 
Mesačne   17 (15,9 %)     5 (17,9 %) 
Týždenne     4   (3,7 %)     5 (17,9 %) 
Denne     0   (0,0 %)     0   (0,0 %) 

 
Najväčší podiel slovenských vysokoškolských študentov 

(žien aj mužov) uviedol občasnú konzumáciu tvrdého 
alkoholu (tabuľka 95 a obrázok 99). 
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Obrázok 99.  Rozloženie slovenských vysokoškolských študentov 
– žien a mužov podľa frekvencie konzumácie tvrdého alkoholu 
 
Tabuľka 96.  Absolútne a relatívne početnosti zahraničných 
vysokoškolských študentov – žien a mužov podľa frekvencie 
konzumácie tvrdého alkoholu 

 
Zahraniční vysokoškolskí študenti 

 
Ženy Muži 

Nikdy   66 (39,8 %)   41 (25,3 %) 
Občas    78 (47,0 %)   69 (42,6 %) 
Mesačne     8   (4,8 %)   27 (16,7 %) 
Týždenne   13   (7,8 %)   24 (14,8 %) 
Denne     0   (0,0 %)     0   (0,0 %) 

 
Najväčší podiel zahraničných vysokoškolských študentov 

(žien aj mužov) uviedol občasnú konzumáciu tvrdého 
alkoholu (tabuľka 96 a obrázok 100). 
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Obrázok 100.  Rozloženie zahraničných vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa frekvencie konzumácie tvrdého 
alkoholu 

 
Občasná konzumácia tvrdého alkoholu patrila k najviac 

zastúpenej kategórii v prípade slovenských a zahraničných 
vysokoškolských študentov na Lekárskej fakulte Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podobný výsledok platí aj 
pre skupinu žien a mužov slovenských vysokoškolských 
študentov a skupinu žien a mužov zahraničných 
vysokoškolských študentov (tabuľka 97). 
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Tabuľka 97.  Kategórie frekvencií konzumácie tvrdého alkoholu 
s najväčším podielom účastníkov  

Tvrdý alkohol 
Najviac zastúpená 
kategória  

Slovenskí vysokoškolskí študenti občas 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – ženy  občas 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – muži  občas 
Zahraniční vysokoškolskí študenti  občas 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – ženy  občas 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – muži  občas 

 
Pre jednotlivé kategórie frekvencie konzumácie tvrdého 

alkoholu sme pomocou chí-kvadrát testu a Fisherovho 
presného testu nezávislosti zisťovali aj to, či medzi 
skupinami slovenských a zahraničných vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, a tiež medzi skupinami žien a mužov 
sú štatisticky významné rozdiely. Do týchto štatistík sme 
nezapočítavali účastníkov, ktorí frekvenciu konzumácie 
tvrdého alkoholu neuviedli. 
 
Tabuľka 98.  Štatistická významnosť rozdielov vo frekvencii 
konzumácie tvrdého alkoholu medzi vysokoškolskými študentmi 

Tvrdý alkohol 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 
 

Slovenskí a zahraniční študenti 0,009** áno 
Slovenskí študenti – ženy a muži 0,005** áno 
Zahraniční študenti – ženy a muži 0,008** áno 
Ženy – slovenskí a zahraniční študenti 0,018* áno 
Muži – slovenskí a zahraniční študenti 0,007** áno 
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Obrázok 100.  Rozloženie zahraničných vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa frekvencie konzumácie tvrdého 
alkoholu 
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Štatisticky významné rozdiely vo frekvencii konzumácie 
tvrdého alkoholu boli zaznamenané medzi všetkými 
porovnávanými dvojicami skupín slovenských a tiež 
zahraničných vysokoškolských študentov. Štatistická 
významnosť rozdielov medzi slovenskými vysokoškolskými 
ženami a zahraničnými vysokoškolskými ženami bola 
preukázaná na hladine významnosti 5 %, teda 
s pravdepodobnosťou chyby najviac 5 %. Všetky ďalšie 
porovnania skupín boli štatisticky významné na hladine 
významnosti 1 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 1 % 
(tabuľka 98). 
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7.2.3  Stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia 
Vysokoškolskí študenti mali možnosť vyjadriť frekvenciu 

konzumácie jedál zo zariadení rýchleho občerstvenia 
v podobe výberu jednej možnosti z nasledujúcich kategórií:  

 nikdy alebo zriedka, 
 mesačne,  
 týždenne, 
 denne.  

K frekvencii konzumácie tvrdého alkoholu sa celkovo 
vyjadrilo všetkých 135 slovenských študentov a 320 
zahraničných študentov. Celkovo 8 zahraničných študentov 
frekvenciu neuviedlo. 

Tabuľka 99.  Absolútne a relatívne početnosti vysokoškolských 
študentov podľa frekvencie stravovania v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia 

 

Slovenskí 
študenti 

Zahraniční 
študenti 

Nikdy alebo zriedka   88 (65,2 %) 145 (44,2 %) 
Mesačne   40 (29,6 %) 156 (47,6 %) 
Týždenne     7   (5,2 %)   15   (4,6 %) 
Denne     0   (0,0 %)     4   (1,2 %) 

 
Najväčší podiel slovenských vysokoškolských študentov 

uviedol žiadnu alebo zriedkavú frekvenciu stravovania 
v zariadeniach rýchleho občerstvenia. Najväčší podiel 
zahraničných vysokoškolských študentov uviedol 
frekvenciu stravovania v zariadeniach rýchleho občerstvenia 
mesačne (tabuľka 99 a obrázok 101). 
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 mesačne,  
 týždenne, 
 denne.  

K frekvencii konzumácie tvrdého alkoholu sa celkovo 
vyjadrilo všetkých 135 slovenských študentov a 320 
zahraničných študentov. Celkovo 8 zahraničných študentov 
frekvenciu neuviedlo. 

Tabuľka 99.  Absolútne a relatívne početnosti vysokoškolských 
študentov podľa frekvencie stravovania v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia 

 

Slovenskí 
študenti 

Zahraniční 
študenti 

Nikdy alebo zriedka   88 (65,2 %) 145 (44,2 %) 
Mesačne   40 (29,6 %) 156 (47,6 %) 
Týždenne     7   (5,2 %)   15   (4,6 %) 
Denne     0   (0,0 %)     4   (1,2 %) 

 
Najväčší podiel slovenských vysokoškolských študentov 

uviedol žiadnu alebo zriedkavú frekvenciu stravovania 
v zariadeniach rýchleho občerstvenia. Najväčší podiel 
zahraničných vysokoškolských študentov uviedol 
frekvenciu stravovania v zariadeniach rýchleho občerstvenia 
mesačne (tabuľka 99 a obrázok 101). 
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Štatisticky významné rozdiely vo frekvencii konzumácie 
tvrdého alkoholu boli zaznamenané medzi všetkými 
porovnávanými dvojicami skupín slovenských a tiež 
zahraničných vysokoškolských študentov. Štatistická 
významnosť rozdielov medzi slovenskými vysokoškolskými 
ženami a zahraničnými vysokoškolskými ženami bola 
preukázaná na hladine významnosti 5 %, teda 
s pravdepodobnosťou chyby najviac 5 %. Všetky ďalšie 
porovnania skupín boli štatisticky významné na hladine 
významnosti 1 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 1 % 
(tabuľka 98). 
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Obrázok 101.  Rozloženie vysokoškolských študentov podľa 
frekvencie stravovania v zariadeniach rýchleho občerstvenia 
 
Tabuľka 100.  Absolútne a relatívne početnosti slovenských 
vysokoškolských študentov – žien a mužov podľa frekvencie 
stravovania v zariadeniach rýchleho občerstvenia 

 
Slovenskí vysokoškolskí študenti 

 
Ženy Muži 

Nikdy alebo zriedka   76 (71,0 %)   12 (42,9 %) 
Mesačne   28 (26,2 %)   12 (42,9 %) 
Týždenne     3   (2,8 %)     4 (14,3 %) 
Denne     0   (0,0 %)     0   (0,0 %) 

 
Najväčší podiel slovenských vysokoškolských študentov 

(žien aj mužov) uviedol žiadnu alebo zriedkavú frekvenciu 
stravovania v zariadeniach rýchleho občerstvenia. U mužov 
bol rovnaký podiel aj v prípade mesačnej frekvencie 
(tabuľka 100 a obrázok 102). 
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Obrázok 102.  Rozloženie slovenských vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa frekvencie stravovania 
v zariadeniach rýchleho občerstvenia 
 
Tabuľka 101.  Absolútne a relatívne početnosti zahraničných 
vysokoškolských študentov – žien a mužov podľa frekvencie 
stravovania v zariadeniach rýchleho občerstvenia 

 
Zahraniční vysokoškolskí študenti 

 
Ženy Muži 

Nikdy alebo zriedka   75 (45,2 %)   70 (43,2 %) 
Mesačne   81 (48,8 %)   75 (46,3 %) 
Týždenne     5   (3,0 %)   10   (6,2 %) 
Denne     0   (0,0 %)     4   (2,5 %) 

 

Najväčší podiel zahraničných vysokoškolských študentov 
(žien aj mužov) uviedol mesačnú frekvenciu stravovania 
v zariadeniach rýchleho občerstvenia (tabuľka 101 
a obrázok 103). 
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Obrázok 103.  Rozloženie zahraničných vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa frekvencie stravovania 
v zariadeniach rýchleho občerstvenia 
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v zariadeniach rýchleho občerstvenia patrila k najviac 
zastúpenej kategórii v prípade slovenských vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, tiež u žien a mužov slovenských 
vysokoškolských študentov (tabuľka 102). 
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Tabuľka 102.  Kategórie frekvencií stravovania v zariadeniach 
rýchleho občerstvenia s najväčším podielom účastníkov  

Rýchle občerstvenie 
Najviac zastúpená 
kategória  
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Slovenskí vysokoškolskí študenti – ženy  nikdy alebo zriedka 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – muži  nikdy alebo zriedka 
Zahraniční vysokoškolskí študenti  mesačne 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – ženy  mesačne 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – muži  mesačne 

 
Pre jednotlivé kategórie frekvencie stravovania 

v zariadeniach rýchleho občerstvenia sme pomocou 
chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu nezávislosti 
zisťovali aj to, či medzi skupinami slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež 
medzi skupinami žien a mužov sú štatisticky významné 
rozdiely. Do týchto štatistík sme nezapočítavali účastníkov, 
ktorí frekvenciu stravovania v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia neuviedli. 
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Tabuľka 103.  Štatistická významnosť rozdielov vo frekvencii 
stravovania v zariadeniach rýchleho občerstvenia medzi 
vysokoškolskými študentmi 

Rýchle občerstvenie 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 
 

Slovenskí a zahraniční študenti 0,000*** áno 
Slovenskí študenti – ženy a muži 0,005** áno 
Zahraniční študenti – ženy a muži 0,098 nie 
Ženy – slovenskí a zahraniční študenti 0,000*** áno 
Muži – slovenskí a zahraniční študenti 0,655 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely vo frekvencii stravovania 

v zariadeniach rýchleho občerstvenia boli zaznamenané 
medzi skupinami slovenských a zahraničných študentov 
a tiež medzi skupinami žien slovenských a zahraničných 
vysokoškolských študentov na hladine významnosti 0,1 %, 
teda s pravdepodobnosťou chyby najviac 0,1 %. Štatisticky 
významný rozdiel vo frekvencii stravovania v zariadeniach 
rýchleho občerstvenia bol zaznamenaný aj medzi skupinami 
žien a mužov slovenských vysokoškolských študentov 
na hladine významnosti 1 %, teda s pravdepodobnosťou 
chyby 1 % (tabuľka 103). 
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7.2.4  Pocit vystavenia stresu 
Vysokoškolskí študenti mali možnosť vyjadriť sa k pocitu 

vystavenia stresu v podobe výberu jednej možnosti z troch 
kategórií:  

 áno, často, 
 áno, občas,  
 nie. 

K pocitu vystavenia stresu sa celkovo vyjadrilo celkovo 
135 slovenských študentov a 321 zahraničných študentov. 
Celkovo 7 zahraničných študentov frekvenciu neuviedlo. 

Tabuľka 104.  Absolútne a relatívne početnosti vysokoškolských 
študentov podľa pocitu vystavenia stresu 

 

Slovenskí 
študenti 

Zahraniční 
študenti 

Áno, často   53 (39,3 %) 156 (47,6 %) 
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a tiež medzi skupinami žien slovenských a zahraničných 
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Obrázok 104.  Rozloženie vysokoškolských študentov podľa 
pocitu vystavenia stresu 
 
Tabuľka 105.  Absolútne a relatívne početnosti slovenských 
vysokoškolských študentov – žien a mužov podľa pocitu 
vystavenia stresu 

 
Slovenskí vysokoškolskí študenti 

 
Ženy Muži 

Áno, často   44 (41,1 %)     9 (32,1 %) 
Áno, občas    59 (55,1 %)   15 (53,6 %) 
Nie     4   (3,7 %)     4 (14,3 %) 

 
Najväčší podiel slovenských vysokoškolských študentov 

(žien aj mužov) uviedol občasný pocit vystavenia stresu. 
V prípade absencie pocitu vystavenia stresu bol väčší podiel 
v skupine mužov slovenských vysokoškolských študentov 
(tabuľka 105 a obrázok 105). 
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Obrázok 105.  Rozloženie slovenských vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa pocitu vystavenia stresu 
 
Tabuľka 106.  Absolútne a relatívne početnosti zahraničných 
vysokoškolských študentov – žien a mužov podľa pocitu 
vystavenia stresu 

 
Zahraniční vysokoškolskí študenti 

 
Ženy Muži 

Áno, často   99 (59,6 %)   57 (35,2 %) 
Áno, občas    62 (37,3 %)   78 (48,1 %) 
Nie     1   (0,6 %)   24 (14,8 %) 

 
Najväčší podiel zahraničných vysokoškolských žien 

uviedol častý pocit vystavenia stresu. U zahraničných 
vysokoškolských mužov dosiahol najväčší podiel občasný 
pocit vystavenia stresu (tabuľka 106 a obrázok 106).  
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Slovenskí vysokoškolskí študenti 
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Áno, často   44 (41,1 %)     9 (32,1 %) 
Áno, občas    59 (55,1 %)   15 (53,6 %) 
Nie     4   (3,7 %)     4 (14,3 %) 

 
Najväčší podiel slovenských vysokoškolských študentov 

(žien aj mužov) uviedol občasný pocit vystavenia stresu. 
V prípade absencie pocitu vystavenia stresu bol väčší podiel 
v skupine mužov slovenských vysokoškolských študentov 
(tabuľka 105 a obrázok 105). 
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Občasný pocit vystavenia stresu patril k najviac 
zastúpenej kategórii v prípade slovenských vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, tiež v skupine žien a mužov 
slovenských vysokoškolských študentov a v skupine mužov 
zahraničných vysokoškolských študentov.  

Častý pocit vystavenia stresu patril k najviac zastúpenej 
kategórii v skupine žien zahraničných vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach (tabuľka 107). 
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Tabuľka 107.  Kategórie pocitu vystavenia stresu s najväčším 
podielom účastníkov  

Pocit vystavenia stresu 
Najviac zastúpená 
kategória  

Slovenskí vysokoškolskí študenti áno, občas 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – ženy  áno, občas 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – muži  áno, občas 
Zahraniční vysokoškolskí študenti  áno, často 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – ženy  áno, často 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – muži  áno, občas 

 
Pre jednotlivé kategórie pocitu vystavenia stresu sme 

pomocou chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu 
nezávislosti zisťovali aj to, či medzi skupinami slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež 
medzi skupinami žien a mužov sú štatisticky významné 
rozdiely. Do týchto štatistík sme nezapočítavali účastníkov, 
ktorí pocit vystavenia stresu neuviedli. 
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Obrázok 106.  Rozloženie zahraničných vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa pocitu vystavenia stresu 
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slovenských vysokoškolských študentov a v skupine mužov 
zahraničných vysokoškolských študentov.  

Častý pocit vystavenia stresu patril k najviac zastúpenej 
kategórii v skupine žien zahraničných vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach (tabuľka 107). 
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Tabuľka 107.  Kategórie pocitu vystavenia stresu s najväčším 
podielom účastníkov  

Pocit vystavenia stresu 
Najviac zastúpená 
kategória  

Slovenskí vysokoškolskí študenti áno, občas 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – ženy  áno, občas 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – muži  áno, občas 
Zahraniční vysokoškolskí študenti  áno, často 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – ženy  áno, často 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – muži  áno, občas 

 
Pre jednotlivé kategórie pocitu vystavenia stresu sme 

pomocou chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu 
nezávislosti zisťovali aj to, či medzi skupinami slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež 
medzi skupinami žien a mužov sú štatisticky významné 
rozdiely. Do týchto štatistík sme nezapočítavali účastníkov, 
ktorí pocit vystavenia stresu neuviedli. 
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Obrázok 106.  Rozloženie zahraničných vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa pocitu vystavenia stresu 
 

Občasný pocit vystavenia stresu patril k najviac 
zastúpenej kategórii v prípade slovenských vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, tiež v skupine žien a mužov 
slovenských vysokoškolských študentov a v skupine mužov 
zahraničných vysokoškolských študentov.  

Častý pocit vystavenia stresu patril k najviac zastúpenej 
kategórii v skupine žien zahraničných vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach (tabuľka 107). 
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Tabuľka 107.  Kategórie pocitu vystavenia stresu s najväčším 
podielom účastníkov  

Pocit vystavenia stresu 
Najviac zastúpená 
kategória  

Slovenskí vysokoškolskí študenti áno, občas 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – ženy  áno, občas 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – muži  áno, občas 
Zahraniční vysokoškolskí študenti  áno, často 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – ženy  áno, často 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – muži  áno, občas 

 
Pre jednotlivé kategórie pocitu vystavenia stresu sme 

pomocou chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu 
nezávislosti zisťovali aj to, či medzi skupinami slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež 
medzi skupinami žien a mužov sú štatisticky významné 
rozdiely. Do týchto štatistík sme nezapočítavali účastníkov, 
ktorí pocit vystavenia stresu neuviedli. 
 
  

 

278 

 
Obrázok 106.  Rozloženie zahraničných vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa pocitu vystavenia stresu 
 

Občasný pocit vystavenia stresu patril k najviac 
zastúpenej kategórii v prípade slovenských vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, tiež v skupine žien a mužov 
slovenských vysokoškolských študentov a v skupine mužov 
zahraničných vysokoškolských študentov.  

Častý pocit vystavenia stresu patril k najviac zastúpenej 
kategórii v skupine žien zahraničných vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach (tabuľka 107). 
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Tabuľka 107.  Kategórie pocitu vystavenia stresu s najväčším 
podielom účastníkov  

Pocit vystavenia stresu 
Najviac zastúpená 
kategória  

Slovenskí vysokoškolskí študenti áno, občas 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – ženy  áno, občas 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – muži  áno, občas 
Zahraniční vysokoškolskí študenti  áno, často 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – ženy  áno, často 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – muži  áno, občas 

 
Pre jednotlivé kategórie pocitu vystavenia stresu sme 

pomocou chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu 
nezávislosti zisťovali aj to, či medzi skupinami slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež 
medzi skupinami žien a mužov sú štatisticky významné 
rozdiely. Do týchto štatistík sme nezapočítavali účastníkov, 
ktorí pocit vystavenia stresu neuviedli. 
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Obrázok 106.  Rozloženie zahraničných vysokoškolských 
študentov – žien a mužov podľa pocitu vystavenia stresu 
 

Občasný pocit vystavenia stresu patril k najviac 
zastúpenej kategórii v prípade slovenských vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, tiež v skupine žien a mužov 
slovenských vysokoškolských študentov a v skupine mužov 
zahraničných vysokoškolských študentov.  

Častý pocit vystavenia stresu patril k najviac zastúpenej 
kategórii v skupine žien zahraničných vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach (tabuľka 107). 
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Tabuľka 107.  Kategórie pocitu vystavenia stresu s najväčším 
podielom účastníkov  

Pocit vystavenia stresu 
Najviac zastúpená 
kategória  

Slovenskí vysokoškolskí študenti áno, občas 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – ženy  áno, občas 
Slovenskí vysokoškolskí študenti – muži  áno, občas 
Zahraniční vysokoškolskí študenti  áno, často 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – ženy  áno, často 
Zahraniční vysokoškolskí študenti – muži  áno, občas 

 
Pre jednotlivé kategórie pocitu vystavenia stresu sme 

pomocou chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu 
nezávislosti zisťovali aj to, či medzi skupinami slovenských 
a zahraničných vysokoškolských študentov na Lekárskej 
fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež 
medzi skupinami žien a mužov sú štatisticky významné 
rozdiely. Do týchto štatistík sme nezapočítavali účastníkov, 
ktorí pocit vystavenia stresu neuviedli. 
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Tabuľka 108.  Štatistická významnosť rozdielov v pocite 
vystavenia stresu medzi vysokoškolskými študentmi 

Pocit vystavenia stresu 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 
 

Slovenskí a zahraniční študenti 0,091 nie 
Slovenskí študenti – ženy a muži 0,099 nie 
Zahraniční študenti – ženy a muži 0,000*** áno 
Ženy – slovenskí a zahraniční študenti 0,001** áno 
Muži – slovenskí a zahraniční študenti 0,904 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely v pocite vystavenia stresu 

boli zaznamenané medzi skupinami žien a mužov 
zahraničných vysokoškolských študentov na hladine 
významnosti 0,1 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 
najviac 0,1 %. Štatisticky významný rozdiel pocitu 
vystavenia stresu bol zaznamenaný aj medzi skupinami žien 
slovenských a zahraničných vysokoškolských študentov 
na hladine významnosti 1 %, teda s pravdepodobnosťou 
chyby 1 % (tabuľka 108). 
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7.3  Porovnanie rizikových faktorov životného štýlu 
medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku a slovenskými vysokoškolskými 
študentmi 

Výsledky porovnania vybraných rizikových faktorov 
životného štýlu medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach rozdeľujeme do nasledujúcich častí: 

 fajčenie,  
 tvrdý alkohol,  
 stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia,  
 pocit vystavenia stresu, 
 porovnanie najčastejšie zastúpených kategórií 

rizikových faktorov životného štýlu medzi účastníkmi 
Univerzity tretieho veku a slovenskými 
vysokoškolskými študentmi,  

 porovnanie početností kategórií rizikových faktorov 
životného štýlu medzi účastníkmi Univerzity tretieho 
veku a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
na základe štatistickej významnosti.   

7.3.1  Fajčenie 
Slovenskí vysokoškolskí študenti a tiež účastníci 

Univerzity tretieho veku mali možnosť vyjadriť sa 
k frekvencii fajčenia pomocou zhodných kategórií, ktoré boli 
detailne uvedené v predchádzajúcich podkapitolách. V tejto 
časti prezentujeme ich porovnanie (tabuľka 109 
a obrázok 107).   
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Tabuľka 108.  Štatistická významnosť rozdielov v pocite 
vystavenia stresu medzi vysokoškolskými študentmi 

Pocit vystavenia stresu 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 
 

Slovenskí a zahraniční študenti 0,091 nie 
Slovenskí študenti – ženy a muži 0,099 nie 
Zahraniční študenti – ženy a muži 0,000*** áno 
Ženy – slovenskí a zahraniční študenti 0,001** áno 
Muži – slovenskí a zahraniční študenti 0,904 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely v pocite vystavenia stresu 

boli zaznamenané medzi skupinami žien a mužov 
zahraničných vysokoškolských študentov na hladine 
významnosti 0,1 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 
najviac 0,1 %. Štatisticky významný rozdiel pocitu 
vystavenia stresu bol zaznamenaný aj medzi skupinami žien 
slovenských a zahraničných vysokoškolských študentov 
na hladine významnosti 1 %, teda s pravdepodobnosťou 
chyby 1 % (tabuľka 108). 
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7.3  Porovnanie rizikových faktorov životného štýlu 
medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku a slovenskými vysokoškolskými 
študentmi 

Výsledky porovnania vybraných rizikových faktorov 
životného štýlu medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach rozdeľujeme do nasledujúcich častí: 

 fajčenie,  
 tvrdý alkohol,  
 stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia,  
 pocit vystavenia stresu, 
 porovnanie najčastejšie zastúpených kategórií 

rizikových faktorov životného štýlu medzi účastníkmi 
Univerzity tretieho veku a slovenskými 
vysokoškolskými študentmi,  

 porovnanie početností kategórií rizikových faktorov 
životného štýlu medzi účastníkmi Univerzity tretieho 
veku a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
na základe štatistickej významnosti.   

7.3.1  Fajčenie 
Slovenskí vysokoškolskí študenti a tiež účastníci 

Univerzity tretieho veku mali možnosť vyjadriť sa 
k frekvencii fajčenia pomocou zhodných kategórií, ktoré boli 
detailne uvedené v predchádzajúcich podkapitolách. V tejto 
časti prezentujeme ich porovnanie (tabuľka 109 
a obrázok 107).   
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Tabuľka 108.  Štatistická významnosť rozdielov v pocite 
vystavenia stresu medzi vysokoškolskými študentmi 

Pocit vystavenia stresu 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 
 

Slovenskí a zahraniční študenti 0,091 nie 
Slovenskí študenti – ženy a muži 0,099 nie 
Zahraniční študenti – ženy a muži 0,000*** áno 
Ženy – slovenskí a zahraniční študenti 0,001** áno 
Muži – slovenskí a zahraniční študenti 0,904 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely v pocite vystavenia stresu 

boli zaznamenané medzi skupinami žien a mužov 
zahraničných vysokoškolských študentov na hladine 
významnosti 0,1 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 
najviac 0,1 %. Štatisticky významný rozdiel pocitu 
vystavenia stresu bol zaznamenaný aj medzi skupinami žien 
slovenských a zahraničných vysokoškolských študentov 
na hladine významnosti 1 %, teda s pravdepodobnosťou 
chyby 1 % (tabuľka 108). 
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7.3  Porovnanie rizikových faktorov životného štýlu 
medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku a slovenskými vysokoškolskými 
študentmi 

Výsledky porovnania vybraných rizikových faktorov 
životného štýlu medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach rozdeľujeme do nasledujúcich častí: 

 fajčenie,  
 tvrdý alkohol,  
 stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia,  
 pocit vystavenia stresu, 
 porovnanie najčastejšie zastúpených kategórií 

rizikových faktorov životného štýlu medzi účastníkmi 
Univerzity tretieho veku a slovenskými 
vysokoškolskými študentmi,  

 porovnanie početností kategórií rizikových faktorov 
životného štýlu medzi účastníkmi Univerzity tretieho 
veku a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
na základe štatistickej významnosti.   

7.3.1  Fajčenie 
Slovenskí vysokoškolskí študenti a tiež účastníci 

Univerzity tretieho veku mali možnosť vyjadriť sa 
k frekvencii fajčenia pomocou zhodných kategórií, ktoré boli 
detailne uvedené v predchádzajúcich podkapitolách. V tejto 
časti prezentujeme ich porovnanie (tabuľka 109 
a obrázok 107).   
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Tabuľka 108.  Štatistická významnosť rozdielov v pocite 
vystavenia stresu medzi vysokoškolskými študentmi 

Pocit vystavenia stresu 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 
 

Slovenskí a zahraniční študenti 0,091 nie 
Slovenskí študenti – ženy a muži 0,099 nie 
Zahraniční študenti – ženy a muži 0,000*** áno 
Ženy – slovenskí a zahraniční študenti 0,001** áno 
Muži – slovenskí a zahraniční študenti 0,904 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely v pocite vystavenia stresu 

boli zaznamenané medzi skupinami žien a mužov 
zahraničných vysokoškolských študentov na hladine 
významnosti 0,1 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 
najviac 0,1 %. Štatisticky významný rozdiel pocitu 
vystavenia stresu bol zaznamenaný aj medzi skupinami žien 
slovenských a zahraničných vysokoškolských študentov 
na hladine významnosti 1 %, teda s pravdepodobnosťou 
chyby 1 % (tabuľka 108). 
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7.3  Porovnanie rizikových faktorov životného štýlu 
medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku a slovenskými vysokoškolskými 
študentmi 

Výsledky porovnania vybraných rizikových faktorov 
životného štýlu medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach rozdeľujeme do nasledujúcich častí: 

 fajčenie,  
 tvrdý alkohol,  
 stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia,  
 pocit vystavenia stresu, 
 porovnanie najčastejšie zastúpených kategórií 

rizikových faktorov životného štýlu medzi účastníkmi 
Univerzity tretieho veku a slovenskými 
vysokoškolskými študentmi,  

 porovnanie početností kategórií rizikových faktorov 
životného štýlu medzi účastníkmi Univerzity tretieho 
veku a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
na základe štatistickej významnosti.   

7.3.1  Fajčenie 
Slovenskí vysokoškolskí študenti a tiež účastníci 

Univerzity tretieho veku mali možnosť vyjadriť sa 
k frekvencii fajčenia pomocou zhodných kategórií, ktoré boli 
detailne uvedené v predchádzajúcich podkapitolách. V tejto 
časti prezentujeme ich porovnanie (tabuľka 109 
a obrázok 107).   
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Tabuľka 108.  Štatistická významnosť rozdielov v pocite 
vystavenia stresu medzi vysokoškolskými študentmi 

Pocit vystavenia stresu 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 
 

Slovenskí a zahraniční študenti 0,091 nie 
Slovenskí študenti – ženy a muži 0,099 nie 
Zahraniční študenti – ženy a muži 0,000*** áno 
Ženy – slovenskí a zahraniční študenti 0,001** áno 
Muži – slovenskí a zahraniční študenti 0,904 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely v pocite vystavenia stresu 

boli zaznamenané medzi skupinami žien a mužov 
zahraničných vysokoškolských študentov na hladine 
významnosti 0,1 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 
najviac 0,1 %. Štatisticky významný rozdiel pocitu 
vystavenia stresu bol zaznamenaný aj medzi skupinami žien 
slovenských a zahraničných vysokoškolských študentov 
na hladine významnosti 1 %, teda s pravdepodobnosťou 
chyby 1 % (tabuľka 108). 
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7.3  Porovnanie rizikových faktorov životného štýlu 
medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku a slovenskými vysokoškolskými 
študentmi 

Výsledky porovnania vybraných rizikových faktorov 
životného štýlu medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach rozdeľujeme do nasledujúcich častí: 

 fajčenie,  
 tvrdý alkohol,  
 stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia,  
 pocit vystavenia stresu, 
 porovnanie najčastejšie zastúpených kategórií 

rizikových faktorov životného štýlu medzi účastníkmi 
Univerzity tretieho veku a slovenskými 
vysokoškolskými študentmi,  

 porovnanie početností kategórií rizikových faktorov 
životného štýlu medzi účastníkmi Univerzity tretieho 
veku a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
na základe štatistickej významnosti.   

7.3.1  Fajčenie 
Slovenskí vysokoškolskí študenti a tiež účastníci 

Univerzity tretieho veku mali možnosť vyjadriť sa 
k frekvencii fajčenia pomocou zhodných kategórií, ktoré boli 
detailne uvedené v predchádzajúcich podkapitolách. V tejto 
časti prezentujeme ich porovnanie (tabuľka 109 
a obrázok 107).   
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Tabuľka 108.  Štatistická významnosť rozdielov v pocite 
vystavenia stresu medzi vysokoškolskými študentmi 

Pocit vystavenia stresu 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 
 

Slovenskí a zahraniční študenti 0,091 nie 
Slovenskí študenti – ženy a muži 0,099 nie 
Zahraniční študenti – ženy a muži 0,000*** áno 
Ženy – slovenskí a zahraniční študenti 0,001** áno 
Muži – slovenskí a zahraniční študenti 0,904 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely v pocite vystavenia stresu 

boli zaznamenané medzi skupinami žien a mužov 
zahraničných vysokoškolských študentov na hladine 
významnosti 0,1 %, teda s pravdepodobnosťou chyby 
najviac 0,1 %. Štatisticky významný rozdiel pocitu 
vystavenia stresu bol zaznamenaný aj medzi skupinami žien 
slovenských a zahraničných vysokoškolských študentov 
na hladine významnosti 1 %, teda s pravdepodobnosťou 
chyby 1 % (tabuľka 108). 
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7.3  Porovnanie rizikových faktorov životného štýlu 
medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku a slovenskými vysokoškolskými 
študentmi 

Výsledky porovnania vybraných rizikových faktorov 
životného štýlu medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach rozdeľujeme do nasledujúcich častí: 

 fajčenie,  
 tvrdý alkohol,  
 stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia,  
 pocit vystavenia stresu, 
 porovnanie najčastejšie zastúpených kategórií 

rizikových faktorov životného štýlu medzi účastníkmi 
Univerzity tretieho veku a slovenskými 
vysokoškolskými študentmi,  

 porovnanie početností kategórií rizikových faktorov 
životného štýlu medzi účastníkmi Univerzity tretieho 
veku a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
na základe štatistickej významnosti.   

7.3.1  Fajčenie 
Slovenskí vysokoškolskí študenti a tiež účastníci 

Univerzity tretieho veku mali možnosť vyjadriť sa 
k frekvencii fajčenia pomocou zhodných kategórií, ktoré boli 
detailne uvedené v predchádzajúcich podkapitolách. V tejto 
časti prezentujeme ich porovnanie (tabuľka 109 
a obrázok 107).   
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Tabuľka 108.  Štatistická významnosť rozdielov v pocite 
vystavenia stresu medzi vysokoškolskými študentmi 

Pocit vystavenia stresu 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 
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Slovenskí študenti – ženy a muži 0,099 nie 
Zahraniční študenti – ženy a muži 0,000*** áno 
Ženy – slovenskí a zahraniční študenti 0,001** áno 
Muži – slovenskí a zahraniční študenti 0,904 nie 
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7.3  Porovnanie rizikových faktorov životného štýlu 
medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku a slovenskými vysokoškolskými 
študentmi 

Výsledky porovnania vybraných rizikových faktorov 
životného štýlu medzi účastníkmi vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach rozdeľujeme do nasledujúcich častí: 

 fajčenie,  
 tvrdý alkohol,  
 stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia,  
 pocit vystavenia stresu, 
 porovnanie najčastejšie zastúpených kategórií 

rizikových faktorov životného štýlu medzi účastníkmi 
Univerzity tretieho veku a slovenskými 
vysokoškolskými študentmi,  

 porovnanie početností kategórií rizikových faktorov 
životného štýlu medzi účastníkmi Univerzity tretieho 
veku a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
na základe štatistickej významnosti.   

7.3.1  Fajčenie 
Slovenskí vysokoškolskí študenti a tiež účastníci 

Univerzity tretieho veku mali možnosť vyjadriť sa 
k frekvencii fajčenia pomocou zhodných kategórií, ktoré boli 
detailne uvedené v predchádzajúcich podkapitolách. V tejto 
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Tabuľka 108.  Štatistická významnosť rozdielov v pocite 
vystavenia stresu medzi vysokoškolskými študentmi 
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Univerzity tretieho veku mali možnosť vyjadriť sa 
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detailne uvedené v predchádzajúcich podkapitolách. V tejto 
časti prezentujeme ich porovnanie (tabuľka 109 
a obrázok 107).   



 

282 

Tabuľka 109.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku a slovenských 
vysokoškolských študentov podľa frekvencie fajčenia 

 

Slovenskí 
študenti 

Účastníci 
Univerzity 
tretieho veku 

Nikdy   97 (71,9 %) 119 (71,9 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     3   (2,2 %)     4   (2,2 %) 
Občas 6 – 10 cigariet   25 (18,5 %)     1 (18,5 %) 
Menej ako 5 cigariet denne     5   (3,7 %)     0   (3,7 %) 
5 – 10 cigariet denne     1   (0,7 %)     6   (0,7 %) 
11 – 20 cigariet denne     3   (2,2 %)     3   (2,2 %) 
21 a viac cigariet denne     1   (0,7 %)     1   (0,7 %) 

 
 

 
Obrázok 107.  Rozloženie účastníkov Univerzity tretieho veku 
a slovenských vysokoškolských študentov podľa frekvencie 
fajčenia 
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7.3.2  Tvrdý alkohol 
Slovenskí vysokoškolskí študenti a tiež účastníci 

Univerzity tretieho veku mali možnosť vyjadriť 
sa k frekvencii konzumácie tvrdého alkoholu pomocou 
zhodných kategórií, ktoré boli detailne uvedené 
v predchádzajúcich častiach práce. V tejto podkapitole 
prezentujeme ich porovnanie (tabuľka 110 a obrázok 108).   
 

Tabuľka 110.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku a slovenských 
vysokoškolských študentov podľa frekvencie  
konzumácie tvrdého alkoholu 

 

Slovenskí 
študenti 

Účastníci 
Univerzity 
tretieho veku 

Nikdy   30 (22,2 %)   54 (39,9 %) 
Občas    74 (54,8 %)   69 (50,7 %) 
Mesačne   22 (16,3 %)     5   (3,7 %) 
Týždenne     9   (6,7 %)     2   (1,5 %) 
Denne     0   (0,0 %)     0   (0,0 %) 
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sa k frekvencii konzumácie tvrdého alkoholu pomocou 
zhodných kategórií, ktoré boli detailne uvedené 
v predchádzajúcich častiach práce. V tejto podkapitole 
prezentujeme ich porovnanie (tabuľka 110 a obrázok 108).   
 

Tabuľka 110.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku a slovenských 
vysokoškolských študentov podľa frekvencie  
konzumácie tvrdého alkoholu 

 

Slovenskí 
študenti 

Účastníci 
Univerzity 
tretieho veku 

Nikdy   30 (22,2 %)   54 (39,9 %) 
Občas    74 (54,8 %)   69 (50,7 %) 
Mesačne   22 (16,3 %)     5   (3,7 %) 
Týždenne     9   (6,7 %)     2   (1,5 %) 
Denne     0   (0,0 %)     0   (0,0 %) 
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Tabuľka 109.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku a slovenských 
vysokoškolských študentov podľa frekvencie fajčenia 

 

Slovenskí 
študenti 

Účastníci 
Univerzity 
tretieho veku 

Nikdy   97 (71,9 %) 119 (71,9 %) 
Občas 1 – 5 cigariet     3   (2,2 %)     4   (2,2 %) 
Občas 6 – 10 cigariet   25 (18,5 %)     1 (18,5 %) 
Menej ako 5 cigariet denne     5   (3,7 %)     0   (3,7 %) 
5 – 10 cigariet denne     1   (0,7 %)     6   (0,7 %) 
11 – 20 cigariet denne     3   (2,2 %)     3   (2,2 %) 
21 a viac cigariet denne     1   (0,7 %)     1   (0,7 %) 

 
 

 
Obrázok 107.  Rozloženie účastníkov Univerzity tretieho veku 
a slovenských vysokoškolských študentov podľa frekvencie 
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Obrázok 108.  Rozloženie účastníkov Univerzity tretieho veku 
a slovenských vysokoškolských študentov podľa frekvencie 
konzumácie tvrdého alkoholu 

7.3.3  Stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia 
Slovenskí vysokoškolskí študenti a tiež účastníci 

Univerzity tretieho veku mali možnosť vyjadriť sa 
k frekvencii stravovania v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia pomocou zhodných kategórií, ktoré boli 
detailne uvedené v predchádzajúcich podkapitolách. V tejto 
časti prezentujeme ich porovnanie (tabuľka 111 
a obrázok 109).   
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Tabuľka 111.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku a slovenských 
vysokoškolských študentov podľa frekvencie stravovania 
v zariadeniach rýchleho občerstvenia 

 

Slovenskí 
študenti 

Účastníci 
Univerzity 
tretieho veku 

Nikdy alebo zriedka   88 (65,2 %) 122 (89,7 %) 
Mesačne   40 (29,6 %)   13   (9,6 %) 
Týždenne     7   (5,2 %)     0   (0,0 %) 
Denne     0   (0,0 %)     0   (0,0 %) 
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7.3.4  Pocit vystavenia stresu 
V tejto časti prezentujeme porovnanie účastníkov 

Univerzity tretieho veku a slovenských vysokoškolských 
študentov vzhľadom na pocit vystavenia stresu (tabuľka 112 
a obrázok 110). 
 
Tabuľka 112.  Absolútne a relatívne početnosti účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku a slovenských 
vysokoškolských študentov podľa pocitu vystavenia stresu 

 

Slovenskí 
študenti 

Účastníci 
Univerzity 
tretieho veku 

Áno, často   53 (39,3 %)   15 (11,0 %) 
Áno, občas   74 (54,8 %)   77 (56,6 %) 
Nie     8   (5,9 %)   40 (29,4 %) 

 

 
Obrázok 110.  Rozloženie účastníkov Univerzity tretieho veku 
a slovenských vysokoškolských študentov podľa pocitu 
vystavenia stresu   
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7.3.5  Porovnanie najčastejšie zastúpených kategórií 
a početnosti kategórií  

Porovnaním najčastejšie zastúpených kategórií rizikových 
faktorov životného štýlu sme zistili zhodu medzi účastníkmi 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a slovenskými vysokoškolskými 
študentmi na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach (tabuľka 113). 

 
Tabuľka 113.  Kategórie frekvencií vybraných rizikových 
faktorov životného štýlu s najväčším podielom účastníkov  
a študentov  

 

Slovenskí 
študenti 

Účastníci 
Univerzity  
tretieho veku 

Fajčenie nikdy nikdy 
Tvrdý alkohol občas  občas 
Rýchle občerstvenie nikdy/zriedka nikdy/zriedka 
Pocit vystavenia stresu áno, občas áno, občas 

 
Pre jednotlivé rizikové faktory životného štýlu sme 

pomocou chí-kvadrát testu a Fisherovho presného testu 
nezávislosti zisťovali aj to, či medzi skupinami užívateľov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a slovenskými vysokoškolskými 
študentmi na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika sú štatisticky významné rozdiely pri frekvencii 
fajčenia, konzumácii tvrdého alkoholu, stravovaní 
v zariadeniach rýchleho občerstvenia a pocite vystavenia 
stresu.  
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Tabuľka 114.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi účastníkmi Univerzity tretieho 
veku a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
Účastníci Univerzity 
tretieho veku  
a slovenskí  
vysokoškolskí študenti 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,000*** áno 
Tvrdý alkohol 0,001** áno 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,000*** áno 

 
Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 

účastníkmi Univerzity tretieho veku a slovenskými 
vysokoškolskými študentmi pre všetky analyzované rizikové 
faktory životného štýlu (tabuľka 114). 
 
Tabuľka 115.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi skupinou žien účastníkov 
Univerzity tretieho veku a skupinou žien slovenských 
vysokoškolských študentov 

Ženy Univerzity tretieho 
veku a ženy študujúci na 
vysokej škole 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,001** áno 
Tvrdý alkohol 0,001** áno 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,000*** áno 
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Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 
skupinou žien účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou žien slovenských vysokoškolských študentov 
pre všetky analyzované rizikové faktory životného štýlu 
(tabuľka 115). 
 
Tabuľka 116.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi skupinou mužov účastníkov 
Univerzity tretieho veku a skupinou mužov slovenských 
vysokoškolských študentov 

Muži Univerzity tretieho 
veku a muži študujúci na 
vysokej škole  

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,085 nie 
Tvrdý alkohol 0,308 nie 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,006 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 

skupinou mužov účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou mužov slovenských vysokoškolských študentov 
len pre frekvenciu stravovania v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia (tabuľka 116). 
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Tabuľka 114.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi účastníkmi Univerzity tretieho 
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rozdielov 

Fajčenie 0,001** áno 
Tvrdý alkohol 0,001** áno 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,000*** áno 
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Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 
skupinou žien účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou žien slovenských vysokoškolských študentov 
pre všetky analyzované rizikové faktory životného štýlu 
(tabuľka 115). 
 
Tabuľka 116.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi skupinou mužov účastníkov 
Univerzity tretieho veku a skupinou mužov slovenských 
vysokoškolských študentov 

Muži Univerzity tretieho 
veku a muži študujúci na 
vysokej škole  

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,085 nie 
Tvrdý alkohol 0,308 nie 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,006 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 

skupinou mužov účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou mužov slovenských vysokoškolských študentov 
len pre frekvenciu stravovania v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia (tabuľka 116). 
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Tabuľka 114.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi účastníkmi Univerzity tretieho 
veku a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
Účastníci Univerzity 
tretieho veku  
a slovenskí  
vysokoškolskí študenti 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,000*** áno 
Tvrdý alkohol 0,001** áno 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,000*** áno 

 
Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 

účastníkmi Univerzity tretieho veku a slovenskými 
vysokoškolskými študentmi pre všetky analyzované rizikové 
faktory životného štýlu (tabuľka 114). 
 
Tabuľka 115.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi skupinou žien účastníkov 
Univerzity tretieho veku a skupinou žien slovenských 
vysokoškolských študentov 

Ženy Univerzity tretieho 
veku a ženy študujúci na 
vysokej škole 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,001** áno 
Tvrdý alkohol 0,001** áno 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,000*** áno 
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Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 
skupinou žien účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou žien slovenských vysokoškolských študentov 
pre všetky analyzované rizikové faktory životného štýlu 
(tabuľka 115). 
 
Tabuľka 116.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi skupinou mužov účastníkov 
Univerzity tretieho veku a skupinou mužov slovenských 
vysokoškolských študentov 

Muži Univerzity tretieho 
veku a muži študujúci na 
vysokej škole  

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,085 nie 
Tvrdý alkohol 0,308 nie 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,006 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 

skupinou mužov účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou mužov slovenských vysokoškolských študentov 
len pre frekvenciu stravovania v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia (tabuľka 116). 
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Tabuľka 114.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi účastníkmi Univerzity tretieho 
veku a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
Účastníci Univerzity 
tretieho veku  
a slovenskí  
vysokoškolskí študenti 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,000*** áno 
Tvrdý alkohol 0,001** áno 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,000*** áno 

 
Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 

účastníkmi Univerzity tretieho veku a slovenskými 
vysokoškolskými študentmi pre všetky analyzované rizikové 
faktory životného štýlu (tabuľka 114). 
 
Tabuľka 115.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi skupinou žien účastníkov 
Univerzity tretieho veku a skupinou žien slovenských 
vysokoškolských študentov 

Ženy Univerzity tretieho 
veku a ženy študujúci na 
vysokej škole 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,001** áno 
Tvrdý alkohol 0,001** áno 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,000*** áno 
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Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 
skupinou žien účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou žien slovenských vysokoškolských študentov 
pre všetky analyzované rizikové faktory životného štýlu 
(tabuľka 115). 
 
Tabuľka 116.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi skupinou mužov účastníkov 
Univerzity tretieho veku a skupinou mužov slovenských 
vysokoškolských študentov 

Muži Univerzity tretieho 
veku a muži študujúci na 
vysokej škole  

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,085 nie 
Tvrdý alkohol 0,308 nie 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,006 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 

skupinou mužov účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou mužov slovenských vysokoškolských študentov 
len pre frekvenciu stravovania v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia (tabuľka 116). 
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Tabuľka 114.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi účastníkmi Univerzity tretieho 
veku a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
Účastníci Univerzity 
tretieho veku  
a slovenskí  
vysokoškolskí študenti 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,000*** áno 
Tvrdý alkohol 0,001** áno 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,000*** áno 

 
Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 

účastníkmi Univerzity tretieho veku a slovenskými 
vysokoškolskými študentmi pre všetky analyzované rizikové 
faktory životného štýlu (tabuľka 114). 
 
Tabuľka 115.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi skupinou žien účastníkov 
Univerzity tretieho veku a skupinou žien slovenských 
vysokoškolských študentov 

Ženy Univerzity tretieho 
veku a ženy študujúci na 
vysokej škole 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,001** áno 
Tvrdý alkohol 0,001** áno 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,000*** áno 
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Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 
skupinou žien účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou žien slovenských vysokoškolských študentov 
pre všetky analyzované rizikové faktory životného štýlu 
(tabuľka 115). 
 
Tabuľka 116.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi skupinou mužov účastníkov 
Univerzity tretieho veku a skupinou mužov slovenských 
vysokoškolských študentov 

Muži Univerzity tretieho 
veku a muži študujúci na 
vysokej škole  

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,085 nie 
Tvrdý alkohol 0,308 nie 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,006 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 

skupinou mužov účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou mužov slovenských vysokoškolských študentov 
len pre frekvenciu stravovania v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia (tabuľka 116). 
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Tabuľka 114.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi účastníkmi Univerzity tretieho 
veku a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
Účastníci Univerzity 
tretieho veku  
a slovenskí  
vysokoškolskí študenti 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,000*** áno 
Tvrdý alkohol 0,001** áno 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,000*** áno 

 
Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 

účastníkmi Univerzity tretieho veku a slovenskými 
vysokoškolskými študentmi pre všetky analyzované rizikové 
faktory životného štýlu (tabuľka 114). 
 
Tabuľka 115.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi skupinou žien účastníkov 
Univerzity tretieho veku a skupinou žien slovenských 
vysokoškolských študentov 

Ženy Univerzity tretieho 
veku a ženy študujúci na 
vysokej škole 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,001** áno 
Tvrdý alkohol 0,001** áno 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,000*** áno 
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Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 
skupinou žien účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou žien slovenských vysokoškolských študentov 
pre všetky analyzované rizikové faktory životného štýlu 
(tabuľka 115). 
 
Tabuľka 116.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi skupinou mužov účastníkov 
Univerzity tretieho veku a skupinou mužov slovenských 
vysokoškolských študentov 

Muži Univerzity tretieho 
veku a muži študujúci na 
vysokej škole  

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,085 nie 
Tvrdý alkohol 0,308 nie 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,006 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 

skupinou mužov účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou mužov slovenských vysokoškolských študentov 
len pre frekvenciu stravovania v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia (tabuľka 116). 
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Tabuľka 114.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi účastníkmi Univerzity tretieho 
veku a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
Účastníci Univerzity 
tretieho veku  
a slovenskí  
vysokoškolskí študenti 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,000*** áno 
Tvrdý alkohol 0,001** áno 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,000*** áno 

 
Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 

účastníkmi Univerzity tretieho veku a slovenskými 
vysokoškolskými študentmi pre všetky analyzované rizikové 
faktory životného štýlu (tabuľka 114). 
 
Tabuľka 115.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi skupinou žien účastníkov 
Univerzity tretieho veku a skupinou žien slovenských 
vysokoškolských študentov 

Ženy Univerzity tretieho 
veku a ženy študujúci na 
vysokej škole 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,001** áno 
Tvrdý alkohol 0,001** áno 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,000*** áno 

 
  

 

289 

Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 
skupinou žien účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou žien slovenských vysokoškolských študentov 
pre všetky analyzované rizikové faktory životného štýlu 
(tabuľka 115). 
 
Tabuľka 116.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi skupinou mužov účastníkov 
Univerzity tretieho veku a skupinou mužov slovenských 
vysokoškolských študentov 

Muži Univerzity tretieho 
veku a muži študujúci na 
vysokej škole  

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,085 nie 
Tvrdý alkohol 0,308 nie 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,006 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 

skupinou mužov účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou mužov slovenských vysokoškolských študentov 
len pre frekvenciu stravovania v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia (tabuľka 116). 
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Tabuľka 114.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi účastníkmi Univerzity tretieho 
veku a slovenskými vysokoškolskými študentmi 
Účastníci Univerzity 
tretieho veku  
a slovenskí  
vysokoškolskí študenti 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,000*** áno 
Tvrdý alkohol 0,001** áno 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,000*** áno 

 
Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 

účastníkmi Univerzity tretieho veku a slovenskými 
vysokoškolskými študentmi pre všetky analyzované rizikové 
faktory životného štýlu (tabuľka 114). 
 
Tabuľka 115.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi skupinou žien účastníkov 
Univerzity tretieho veku a skupinou žien slovenských 
vysokoškolských študentov 

Ženy Univerzity tretieho 
veku a ženy študujúci na 
vysokej škole 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,001** áno 
Tvrdý alkohol 0,001** áno 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,000*** áno 
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Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 
skupinou žien účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou žien slovenských vysokoškolských študentov 
pre všetky analyzované rizikové faktory životného štýlu 
(tabuľka 115). 
 
Tabuľka 116.  Štatistická významnosť rozdielov rizikových 
faktorov životného štýlu medzi skupinou mužov účastníkov 
Univerzity tretieho veku a skupinou mužov slovenských 
vysokoškolských študentov 

Muži Univerzity tretieho 
veku a muži študujúci na 
vysokej škole  

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť 
rozdielov 

Fajčenie 0,085 nie 
Tvrdý alkohol 0,308 nie 
Rýchle občerstvenie 0,000*** áno 
Pocit vystavenia stresu 0,006 nie 

 
Štatisticky významné rozdiely boli zistené medzi 

skupinou mužov účastníkov Univerzity tretieho veku 
a skupinou mužov slovenských vysokoškolských študentov 
len pre frekvenciu stravovania v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia (tabuľka 116). 
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7.4  Vzťah medzi počtom ochorení účastníkov 
vzdelávania na Univerzity tretieho veku 
a rizikovými faktormi životného štýlu 

 Na stanovenie vzťahu medzi počtom skupín ochorení 
účastníkov vzdelávania (menej ako dva skupiny ochorení, 
dva skupiny ochorení a viac) a rizikovými faktormi 
životného štýlu (vrátane demografických atribútov) sme 
použili logistickú regresiu s nasledujúcimi nezávislými 
atribútmi a ich kategóriami: 

 pohlavie (muž, žena) 
 vek (menej ako 64 rokov, 64 rokov a viac), 
 stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia  

(nikdy alebo zriedka, 1 krát mesačne a viac),  
 množstvo čistej vody na deň (menej ako 1,5 litra; 1,5 

litra a viac), 
 frekvencia pohybovej aktivity (menej ako 3-krát 

týždenne, 3-krát týždenne a viac), 
 frekvencia fajčenia (nikdy, občas, denne),  
 frekvencia konzumácie tvrdého alkoholu (nikdy, 

občas, viackrát do týždňa), 
 počet hodín spánku na deň (menej ako 7 hodín, 

aspoň 7 hodín),  
 pocit vystavenia stresu (áno, často; áno, občas; nie).  

 
Hodnoty cieľového závislého atribútu pre logistickú 

regresiu sú znázornené na obrázku 111. Menej ako 2 skupiny 
ochorení uviedlo 74 všetkých účastníkov vzdelávania 
(54,4 %) a 2 skupiny a viac ochorení uviedlo 62 účastníkov 
(45,6 %). 
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Obrázok 111. Rozloženie hodnôt závislého atribútu pre logistickú 
regresiu 
 
Tabuľka 117.  Analýza rizikových faktorov životného štýlu 
účastníkov vzdelávania pomocou logistickej regresie 

 

p-hodnota 
(*p<0.05; 
**p<0.01; 
***p<0.001) 

Štatistická 
významnosť  

Pohlavie 0,246 nie 
Vek 0,020* áno 
Rýchle občerstvenia 0,031* áno 
Množstvo čistej vody 0,457 nie 
Pohybová aktivita 0,357 nie 
Frekvencia fajčenia 0,791 nie 
Tvrdý alkohol 0,171 nie 
Počet hodín spánku 0,325 nie 
Pocit vystavenia stresu 0,019* áno 
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7.4  Vzťah medzi počtom ochorení účastníkov 
vzdelávania na Univerzity tretieho veku 
a rizikovými faktormi životného štýlu 

 Na stanovenie vzťahu medzi počtom skupín ochorení 
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 pohlavie (muž, žena) 
 vek (menej ako 64 rokov, 64 rokov a viac), 
 stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia  

(nikdy alebo zriedka, 1 krát mesačne a viac),  
 množstvo čistej vody na deň (menej ako 1,5 litra; 1,5 

litra a viac), 
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regresiu sú znázornené na obrázku 111. Menej ako 2 skupiny 
ochorení uviedlo 74 všetkých účastníkov vzdelávania 
(54,4 %) a 2 skupiny a viac ochorení uviedlo 62 účastníkov 
(45,6 %). 
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S využitím logistickej regresie sme našli 3 štatisticky 
významné atribúty (vek, stravovanie v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia a pocit vystavenia stresu) v súvislosti s počtom 
skupín ochorení účastníkov vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach (tabuľka 117). 

Výsledky ukazujú, že účastníci vzdelávania, ktorí majú 
aspoň 2 rôzne skupiny ochorení, majú pravdepodobnejšie 
aspoň 64 rokov, pravdepodobnejšie sa stravujú 
v zariadeniach rýchleho občerstvenia a pravdepodobnejšie 
majú pocit vystavenia stresu. 

 
Okrem výsledkov, ktoré sme získali pomocou logistickej 

regresie sme vzťah medzi počtom skupín ochorení 
účastníkov vzdelávania a rizikovými faktormi životného 
štýlu skúmali aj pomocou rozhodovacích stromov.  

Jedným z atribútov, ktorý nám významne rozdeľuje 
účastníkov vzdelávania s menej ako dvoma skupinami 
ochorení a účastníkov s dvoma a viacerými skupinami 
ochorení, je pocit vystavenia stresu. Z rozhodovacieho 
stromu na obrázku 112 môžeme vidieť, že ak u účastníkov 
absentoval pocit stresu, tak ďalším významným atribútom, 
ktorý nám vhodne rozdeľuje účastníkov vzdelávania podľa 
počtu skupín ochorení je stravovanie v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia. 

Sumárne dostávame, že ak u účastníkov absentoval pocit 
vystavenia stresu a navyše sa nikdy alebo zriedka stravovali  
v zariadeniach rýchleho občerstvenia, u 75,6 % účastníkov 
sa prejavili menej ako dve skupiny ochorení. V prípade, 
ak absentuje pocit vystavenia stresu, ale účastníci sa občasne 
alebo častejšie stravovali v zariadeniach rýchleho 
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občerstvenia, u 100 % účastníkov sa prejavili aspoň dve 
skupiny ochorení. 

 

 
 
Obrázok 112.  Vzťahy medzi počtom skupín ochorení 
a rizikovými faktormi životného štýlu vyjadrené pomocou 
rozhodovacieho stromu 
 

Z rozhodovacieho stromu na obrázku 112 môžeme ďalej 
pozorovať, že ak bol u účastníkov prítomný častý pocit 
stresu, tak ďalším významným atribútom, ktorý nám vhodne 
rozdeľuje účastníkov vzdelávania podľa počtu ochorení 
je množstvo vypitej čistej vody počas dňa. Tento atribút 
nezaznamenal štatisticky významné rozdiely vzhľadom 
na počet skupín ochorení účastníkov s použitím metódy 
logistickej regresie, ale pomocou metódy rozhodovacích 
stromov je významný.  

Takýto atribút môžeme interpretovať podobne ako pri 
stravovaní sa účastníkov vzdelávania v zariadeniach 
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rýchleho občerstvenia. Ak  účastníci vzdelávania často 
pociťujú vystavenie stresu, ale pijú aspoň 1,5 litra čistej vody 
denne, tak 71,4 % takýchto účastníkov zaznamenáva menej 
ako dve skupiny ochorení. Naopak, ak účastníci pociťovali 
často vystavenie stresu, ale pijú menej ako 1,5 litra čistej 
vody denne, tak u 88,9 % takýchto účastníkov sa prejavili 
aspoň dve skupiny ochorení.  

Na záver môžeme podobne interpretovať aj demografický 
atribút vek, ktorý je významným atribútom v rozhodovacom 
strome vzhľadom na vetvu s občasným pocitom vystavenia 
stresu.  Ak  účastníci vzdelávania iba občasne pociťujú 
vystavenie stresu, ale majú menej ako 64 rokov, tak 77,8 % 
účastníkov zaznamenáva menej ako dve skupiny ochorení. 
Naopak, ak účastníci pociťovali občasné vystavenie stresu, 
ale majú aspoň 64 rokov, tak u 55,9 % týchto účastníkov sa 
prejavili aspoň dve skupiny ochorení. 
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8  DISKUSIA 

V našom výskumnom súbore sme pracovali s účastníkmi 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, z ktorých 83,8 % predstavovali 
ženy. Tento podiel je približne rovnaký ako hodnota 
uvádzaná celkovo pre všetky slovenské univerzity tretieho 
veku, na ktorých študuje približne 86 % žien. Selecký (2017) 
uvádza, že na vybraných univerzitách tretieho veku v Európe 
študuje 63 % žien, na vybranej poľskej univerzite tretieho 
veku evidujeme výskum aj s 92,5 % zastúpením žien 
(Zielińska-Więczkowska, 2017; Selecký, 2017). Jarvis 
(2009) uvádza, že celoživotné vzdelávanie nie je novou 
myšlienkou ani v Afrike, či Ázii, odhad podielu žien 
na vzdelávaní však neuvádza. Medzinárodná asociácia 
univerzít tretieho veku so sídlom vo francúzskom Tolouse, 
mieste prvej Univerzity tretieho veku, spája dohromady 
univerzity tretieho veku na všetkých kontinentoch, pričom 
už niekoľko desaťročí pomáha ľuďom v staršom veku 
prostredníctvom celoživotného vzdelávania, univerzitných 
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účastníkov sme zistili v konzumácii rýb a zeleniny, pitnom 
režime, konzumácii alkoholu vo všeobecnosti, či konzumácii 
vína alebo piva. Štatisticky významný rozdiel bol potvrdený 
aj v pocite psychických alebo fyzických problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu. Jedným z možných vysvetlení týchto 
rozdielov môže byť skutočnosť, že na študijný program 
Medicína prichádzajú ľudia, ktorí majú záujem riešiť svoje 
zdravotné problémy a svojmu životnému štýlu tak venujú 
viac pozornosti. Pri porovnaní žien a mužov sme zistili, 
že štatisticky významné rozdiely boli zaznamenané 
v konzumácii hovädzieho a bravčového mäsa, párkoch, 
frekvencii pohybovej aktivity, konzumácii alkoholu 
vo všeobecnosti, konzumácii tvrdého alkoholu, konzumácii 
vína alebo piva.  

Fajčenie, hoci aj občasné, uviedlo 12,5 % našich 
účastníkov vzdelávania, z toho 13,2 % žien a 9,9 % mužov. 
V študijnom programe Medicína fajčí 9,5 % účastníkov, 
aj keď niektorí len občasne. Získané percentuálne podiely 
fajčenia sú nižšie v porovnaní so zisteniami Ochabu 
a Bartošoviča (2010), ktorí uvádzali, že na Slovensku fajčí 
približne 18 % ľudí vo veku 65 rokov a starších. Podľa 
výskumu Zarembu a kol. (2005) fajčí viac mužov (26,7 %) 
ako žien (11,3 %), ak uvažujeme vekovú hranicu 60 rokov 
a viac. Bartošovič a kol. (2006) zisťovali prítomnosť fajčenia 
u obyvateľov domovov dôchodcov. Zistili, že v roku 2000 
fajčilo 27,1 % obyvateľov týchto domov dôchodcov. Takáč 
a Ištocyová (2004) skúmali indikátory zdravého starnutia 
u ľudí vo veku 65 až 75 rokov, ktorí žijú v domácom 
prostredí alebo boli hospitalizovaní v geriatrickom ústave. 
Zistili, že fajčenie bolo uvedené medzi zlozvykmi v 19 % 
prípadov s miernou prevahou u mužov. Marinho a kol. 
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(2010) skúmali celosvetovú prevalenciu fajčenia v staršom 
veku a možné faktory, ktoré vedú starších k takémuto 
rizikovému správaniu. Uvádzajú, že celková prevalencia 
fajčenia je u ľudí vo veku 60 rokov a viac vyššia u mužov, 
pričom medzi mužmi bol najvyšší podiel fajčiarov vo veku 
60 rokov a viac v Indonézii (84,5 %) a najmenší v Austrálii 
(11 %).  Medzi ženami vo veku 60 rokov a viac uvádzajú 
najvyššiu prevalenciu v oceánskej Tonge (26,1 %), najnižšiu 
v Kazachstane a v Bulharsku (pod 1 %). 

Vo všeobecnosti, úplnú absenciu alkoholu uviedlo 17,6 % 
všetkých našich účastníkov vzdelávania, 19,3 % žien a 9,1 % 
mužov. Vzhľadom na tvrdý alkohol už absenciu uvádzalo 
39,7 % všetkých účastníkov, z toho 44,7 % žien a 13,6 % 
mužov. Bartošovič a kol. (2006) zisťovali konzumáciu 
alkoholu u obyvateľov domovov dôchodcov. Zistili, 
že v roku 2000 uvádzalo úplnú absenciu alkoholu 50,8 % 
obyvateľov, 39 % uvádzalo príležitostné, občasné pitie 
alkoholu. Cintulová a kol. (2018) realizovali štruktúrované 
rozhovory so šiestimi klientmi slovenského zariadenia 
pre seniorov, ktorí uviedli, že spúšťačom opätovnej závislosti 
na alkohole u seniorov bolo zhoršenie zdravotného stavu, 
strata záujmov a životných hodnôt, snaha zabudnúť, 
frustrácia, depresie, či životný štýl. Z pohľadu vyjadrení 
ich rodinných príslušníkov boli týmito spúšťačmi nefunkčná 
rodina, traumy z minulosti, strata kontaktov, či silná túžba 
po alkohole. Mihailovič a kol. (2019) porovnávali 
prevalenciu konzumácie alkoholu u ľudí vo veku 55 rokov 
a viac v Maďarsku a Srbsku. Zistili, že konzumácia alkoholu 
bola potvrdená u 41,5 % ľudí v Srbsku a 62,5 % v Maďarsku. 
Vyššia prevalencia bola v oboch krajinách u mužov, ale 
u žien bola štatisticky vyššia v Maďarsku ako v Srbsku. 
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ako žien (11,3 %), ak uvažujeme vekovú hranicu 60 rokov 
a viac. Bartošovič a kol. (2006) zisťovali prítomnosť fajčenia 
u obyvateľov domovov dôchodcov. Zistili, že v roku 2000 
fajčilo 27,1 % obyvateľov týchto domov dôchodcov. Takáč 
a Ištocyová (2004) skúmali indikátory zdravého starnutia 
u ľudí vo veku 65 až 75 rokov, ktorí žijú v domácom 
prostredí alebo boli hospitalizovaní v geriatrickom ústave. 
Zistili, že fajčenie bolo uvedené medzi zlozvykmi v 19 % 
prípadov s miernou prevahou u mužov. Marinho a kol. 
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(2010) skúmali celosvetovú prevalenciu fajčenia v staršom 
veku a možné faktory, ktoré vedú starších k takémuto 
rizikovému správaniu. Uvádzajú, že celková prevalencia 
fajčenia je u ľudí vo veku 60 rokov a viac vyššia u mužov, 
pričom medzi mužmi bol najvyšší podiel fajčiarov vo veku 
60 rokov a viac v Indonézii (84,5 %) a najmenší v Austrálii 
(11 %).  Medzi ženami vo veku 60 rokov a viac uvádzajú 
najvyššiu prevalenciu v oceánskej Tonge (26,1 %), najnižšiu 
v Kazachstane a v Bulharsku (pod 1 %). 

Vo všeobecnosti, úplnú absenciu alkoholu uviedlo 17,6 % 
všetkých našich účastníkov vzdelávania, 19,3 % žien a 9,1 % 
mužov. Vzhľadom na tvrdý alkohol už absenciu uvádzalo 
39,7 % všetkých účastníkov, z toho 44,7 % žien a 13,6 % 
mužov. Bartošovič a kol. (2006) zisťovali konzumáciu 
alkoholu u obyvateľov domovov dôchodcov. Zistili, 
že v roku 2000 uvádzalo úplnú absenciu alkoholu 50,8 % 
obyvateľov, 39 % uvádzalo príležitostné, občasné pitie 
alkoholu. Cintulová a kol. (2018) realizovali štruktúrované 
rozhovory so šiestimi klientmi slovenského zariadenia 
pre seniorov, ktorí uviedli, že spúšťačom opätovnej závislosti 
na alkohole u seniorov bolo zhoršenie zdravotného stavu, 
strata záujmov a životných hodnôt, snaha zabudnúť, 
frustrácia, depresie, či životný štýl. Z pohľadu vyjadrení 
ich rodinných príslušníkov boli týmito spúšťačmi nefunkčná 
rodina, traumy z minulosti, strata kontaktov, či silná túžba 
po alkohole. Mihailovič a kol. (2019) porovnávali 
prevalenciu konzumácie alkoholu u ľudí vo veku 55 rokov 
a viac v Maďarsku a Srbsku. Zistili, že konzumácia alkoholu 
bola potvrdená u 41,5 % ľudí v Srbsku a 62,5 % v Maďarsku. 
Vyššia prevalencia bola v oboch krajinách u mužov, ale 
u žien bola štatisticky vyššia v Maďarsku ako v Srbsku. 
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účastníkov sme zistili v konzumácii rýb a zeleniny, pitnom 
režime, konzumácii alkoholu vo všeobecnosti, či konzumácii 
vína alebo piva. Štatisticky významný rozdiel bol potvrdený 
aj v pocite psychických alebo fyzických problémov z dôvodu 
dlhodobého stresu. Jedným z možných vysvetlení týchto 
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298 

Pomocou binárnej logistickej regresie zistili, že štatisticky 
významnými faktormi, ktoré ovplyvňovali konzumáciu 
alkoholu, boli vek, vzdelanie, dlhodobé ochorenia a celkový 
zdravotný stav. U mužov bol dôležitým faktorom aj rodinný 
stav (Mihailovič a kol., 2019). 

V oblasti pohybovej aktivity sme zistili, že 87,5 % 
účastníkov vzdelávania vykonáva pohybovú aktivitu aspoň 
raz týždenne, z toho 89,5 % žien a 77,3 % mužov. Z týchto 
účastníkov vykonáva pohybovú aktivitu nad 30 minút 31,3 % 
účastníkov vzdelávania, z toho 28,4 % žien a 47,0 % mužov. 
Takáč a Ištocyová (2004) vo svojom výskume zistili, že ich 
respondenti vo veku 65 až 75 rokov vykonávajú práce 
v domácnosti alebo v záhrade, pričom 13 % vykonáva 
fyzickú aktivitu aj vo forme športu, či aktívneho cvičenia. 
V našej práci (Uher, 2014) sme skúmali funkčnú zdatnosť 
seniorov v domovoch dôchodcov a v domácom prostredí. 
Porovnaním ukazovateľov funkčnej zdatnosti sme zistili, že 
lepšie ukazovatele zdatnosti boli potvrdené u seniorov, ktorí 
žijú v domácom prostredí. Nemčeková (2010) skúmala 
pohybové schopnosti žien nad 60 rokov testovaním 
predklonu v sede, úklonu trupu, stoja, sedu, zapaženia, či 
obiehania kužeľa. Ženy boli rozdelené do piatich vekových 
kategórií. Najmladšia veková kategória (60 až 64 rokov) bola 
charakterizovaná vyššou priemernou úrovňou ohybnosti 
chrbtice vo frontálnom smere, dynamickou rovnováhou, 
či flexibilitou pletenca pliec. Najstaršia veková kategória 
(80 až 89 rokov) vykazovala najnižšiu úroveň schopností 
s výnimkou ohybnosti pletenca pliec (vyššia ako u žien 
75 až 79 rokov) a tiež sila dolných končatín bola v tejto 
vekovej skupine v hornej polovici stanovej normy. Cvečka 
a kol. (2015) zistili, že silový tréning s proprioceptívnou 

 

299 

stimuláciou a funkčnou elektrickou stimuláciou zlepšujú 
maximálnu silu a motorické funkcie u ľudí v staršom veku. 
Silový tréning sa javí ako prospešnejší pre posturálnu 
kontrolu u ľudí v staršom veku. Obe metódy predstavujú 
efektívny a bezpečný spôsob zlepšenia sily a funkčných 
schopností ľudí v staršom veku so sedavým spôsobom života. 
Pohybová aktivita patrí medzi podporné spôsoby, ktoré 
znižujú riziko nádorových ochorení. Najpresvedčivejšie 
sú vedecké dôkazy o preventívnom účinku telesnej aktivity 
pri nádorových ochoreniach hrubého čreva a prsníkov. 

Porovnaním rizikových faktorov životného štýlu medzi 
účastníkmi vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a slovenskými vysokoškolskými študentmi na Lekárskej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sme zistili 
štatisticky významné rozdiely pri frekvencii fajčenia, 
konzumácii tvrdého alkoholu, stravovaní v zariadeniach 
rýchleho občerstvenia a pocite vystavenia stresu. Podobné 
výsledky sa potvrdili aj medzi skupinou žien na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a skupinou žien slovenských vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika. U mužov tieto štatisticky významné rozdiely boli 
zistené len pri stravovaní v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia.  

Ak navyše porovnáme výsledky nášho súčasného 
výskumu s našou predchádzajúcou prácou (Kimáková, 
2018), zistíme, že kým u vysokoškolských študentov sme 
zaznamenali pravidelnú fyzickú aktivitu u 40,3 % študentov, 
v prípade účastníkov vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je táto 

 

298 

Pomocou binárnej logistickej regresie zistili, že štatisticky 
významnými faktormi, ktoré ovplyvňovali konzumáciu 
alkoholu, boli vek, vzdelanie, dlhodobé ochorenia a celkový 
zdravotný stav. U mužov bol dôležitým faktorom aj rodinný 
stav (Mihailovič a kol., 2019). 

V oblasti pohybovej aktivity sme zistili, že 87,5 % 
účastníkov vzdelávania vykonáva pohybovú aktivitu aspoň 
raz týždenne, z toho 89,5 % žien a 77,3 % mužov. Z týchto 
účastníkov vykonáva pohybovú aktivitu nad 30 minút 31,3 % 
účastníkov vzdelávania, z toho 28,4 % žien a 47,0 % mužov. 
Takáč a Ištocyová (2004) vo svojom výskume zistili, že ich 
respondenti vo veku 65 až 75 rokov vykonávajú práce 
v domácnosti alebo v záhrade, pričom 13 % vykonáva 
fyzickú aktivitu aj vo forme športu, či aktívneho cvičenia. 
V našej práci (Uher, 2014) sme skúmali funkčnú zdatnosť 
seniorov v domovoch dôchodcov a v domácom prostredí. 
Porovnaním ukazovateľov funkčnej zdatnosti sme zistili, že 
lepšie ukazovatele zdatnosti boli potvrdené u seniorov, ktorí 
žijú v domácom prostredí. Nemčeková (2010) skúmala 
pohybové schopnosti žien nad 60 rokov testovaním 
predklonu v sede, úklonu trupu, stoja, sedu, zapaženia, či 
obiehania kužeľa. Ženy boli rozdelené do piatich vekových 
kategórií. Najmladšia veková kategória (60 až 64 rokov) bola 
charakterizovaná vyššou priemernou úrovňou ohybnosti 
chrbtice vo frontálnom smere, dynamickou rovnováhou, 
či flexibilitou pletenca pliec. Najstaršia veková kategória 
(80 až 89 rokov) vykazovala najnižšiu úroveň schopností 
s výnimkou ohybnosti pletenca pliec (vyššia ako u žien 
75 až 79 rokov) a tiež sila dolných končatín bola v tejto 
vekovej skupine v hornej polovici stanovej normy. Cvečka 
a kol. (2015) zistili, že silový tréning s proprioceptívnou 
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stimuláciou a funkčnou elektrickou stimuláciou zlepšujú 
maximálnu silu a motorické funkcie u ľudí v staršom veku. 
Silový tréning sa javí ako prospešnejší pre posturálnu 
kontrolu u ľudí v staršom veku. Obe metódy predstavujú 
efektívny a bezpečný spôsob zlepšenia sily a funkčných 
schopností ľudí v staršom veku so sedavým spôsobom života. 
Pohybová aktivita patrí medzi podporné spôsoby, ktoré 
znižujú riziko nádorových ochorení. Najpresvedčivejšie 
sú vedecké dôkazy o preventívnom účinku telesnej aktivity 
pri nádorových ochoreniach hrubého čreva a prsníkov. 

Porovnaním rizikových faktorov životného štýlu medzi 
účastníkmi vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a slovenskými vysokoškolskými študentmi na Lekárskej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sme zistili 
štatisticky významné rozdiely pri frekvencii fajčenia, 
konzumácii tvrdého alkoholu, stravovaní v zariadeniach 
rýchleho občerstvenia a pocite vystavenia stresu. Podobné 
výsledky sa potvrdili aj medzi skupinou žien na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a skupinou žien slovenských vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika. U mužov tieto štatisticky významné rozdiely boli 
zistené len pri stravovaní v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia.  

Ak navyše porovnáme výsledky nášho súčasného 
výskumu s našou predchádzajúcou prácou (Kimáková, 
2018), zistíme, že kým u vysokoškolských študentov sme 
zaznamenali pravidelnú fyzickú aktivitu u 40,3 % študentov, 
v prípade účastníkov vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je táto 
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Pomocou binárnej logistickej regresie zistili, že štatisticky 
významnými faktormi, ktoré ovplyvňovali konzumáciu 
alkoholu, boli vek, vzdelanie, dlhodobé ochorenia a celkový 
zdravotný stav. U mužov bol dôležitým faktorom aj rodinný 
stav (Mihailovič a kol., 2019). 

V oblasti pohybovej aktivity sme zistili, že 87,5 % 
účastníkov vzdelávania vykonáva pohybovú aktivitu aspoň 
raz týždenne, z toho 89,5 % žien a 77,3 % mužov. Z týchto 
účastníkov vykonáva pohybovú aktivitu nad 30 minút 31,3 % 
účastníkov vzdelávania, z toho 28,4 % žien a 47,0 % mužov. 
Takáč a Ištocyová (2004) vo svojom výskume zistili, že ich 
respondenti vo veku 65 až 75 rokov vykonávajú práce 
v domácnosti alebo v záhrade, pričom 13 % vykonáva 
fyzickú aktivitu aj vo forme športu, či aktívneho cvičenia. 
V našej práci (Uher, 2014) sme skúmali funkčnú zdatnosť 
seniorov v domovoch dôchodcov a v domácom prostredí. 
Porovnaním ukazovateľov funkčnej zdatnosti sme zistili, že 
lepšie ukazovatele zdatnosti boli potvrdené u seniorov, ktorí 
žijú v domácom prostredí. Nemčeková (2010) skúmala 
pohybové schopnosti žien nad 60 rokov testovaním 
predklonu v sede, úklonu trupu, stoja, sedu, zapaženia, či 
obiehania kužeľa. Ženy boli rozdelené do piatich vekových 
kategórií. Najmladšia veková kategória (60 až 64 rokov) bola 
charakterizovaná vyššou priemernou úrovňou ohybnosti 
chrbtice vo frontálnom smere, dynamickou rovnováhou, 
či flexibilitou pletenca pliec. Najstaršia veková kategória 
(80 až 89 rokov) vykazovala najnižšiu úroveň schopností 
s výnimkou ohybnosti pletenca pliec (vyššia ako u žien 
75 až 79 rokov) a tiež sila dolných končatín bola v tejto 
vekovej skupine v hornej polovici stanovej normy. Cvečka 
a kol. (2015) zistili, že silový tréning s proprioceptívnou 
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stimuláciou a funkčnou elektrickou stimuláciou zlepšujú 
maximálnu silu a motorické funkcie u ľudí v staršom veku. 
Silový tréning sa javí ako prospešnejší pre posturálnu 
kontrolu u ľudí v staršom veku. Obe metódy predstavujú 
efektívny a bezpečný spôsob zlepšenia sily a funkčných 
schopností ľudí v staršom veku so sedavým spôsobom života. 
Pohybová aktivita patrí medzi podporné spôsoby, ktoré 
znižujú riziko nádorových ochorení. Najpresvedčivejšie 
sú vedecké dôkazy o preventívnom účinku telesnej aktivity 
pri nádorových ochoreniach hrubého čreva a prsníkov. 

Porovnaním rizikových faktorov životného štýlu medzi 
účastníkmi vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a slovenskými vysokoškolskými študentmi na Lekárskej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sme zistili 
štatisticky významné rozdiely pri frekvencii fajčenia, 
konzumácii tvrdého alkoholu, stravovaní v zariadeniach 
rýchleho občerstvenia a pocite vystavenia stresu. Podobné 
výsledky sa potvrdili aj medzi skupinou žien na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a skupinou žien slovenských vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika. U mužov tieto štatisticky významné rozdiely boli 
zistené len pri stravovaní v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia.  

Ak navyše porovnáme výsledky nášho súčasného 
výskumu s našou predchádzajúcou prácou (Kimáková, 
2018), zistíme, že kým u vysokoškolských študentov sme 
zaznamenali pravidelnú fyzickú aktivitu u 40,3 % študentov, 
v prípade účastníkov vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je táto 
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Pomocou binárnej logistickej regresie zistili, že štatisticky 
významnými faktormi, ktoré ovplyvňovali konzumáciu 
alkoholu, boli vek, vzdelanie, dlhodobé ochorenia a celkový 
zdravotný stav. U mužov bol dôležitým faktorom aj rodinný 
stav (Mihailovič a kol., 2019). 

V oblasti pohybovej aktivity sme zistili, že 87,5 % 
účastníkov vzdelávania vykonáva pohybovú aktivitu aspoň 
raz týždenne, z toho 89,5 % žien a 77,3 % mužov. Z týchto 
účastníkov vykonáva pohybovú aktivitu nad 30 minút 31,3 % 
účastníkov vzdelávania, z toho 28,4 % žien a 47,0 % mužov. 
Takáč a Ištocyová (2004) vo svojom výskume zistili, že ich 
respondenti vo veku 65 až 75 rokov vykonávajú práce 
v domácnosti alebo v záhrade, pričom 13 % vykonáva 
fyzickú aktivitu aj vo forme športu, či aktívneho cvičenia. 
V našej práci (Uher, 2014) sme skúmali funkčnú zdatnosť 
seniorov v domovoch dôchodcov a v domácom prostredí. 
Porovnaním ukazovateľov funkčnej zdatnosti sme zistili, že 
lepšie ukazovatele zdatnosti boli potvrdené u seniorov, ktorí 
žijú v domácom prostredí. Nemčeková (2010) skúmala 
pohybové schopnosti žien nad 60 rokov testovaním 
predklonu v sede, úklonu trupu, stoja, sedu, zapaženia, či 
obiehania kužeľa. Ženy boli rozdelené do piatich vekových 
kategórií. Najmladšia veková kategória (60 až 64 rokov) bola 
charakterizovaná vyššou priemernou úrovňou ohybnosti 
chrbtice vo frontálnom smere, dynamickou rovnováhou, 
či flexibilitou pletenca pliec. Najstaršia veková kategória 
(80 až 89 rokov) vykazovala najnižšiu úroveň schopností 
s výnimkou ohybnosti pletenca pliec (vyššia ako u žien 
75 až 79 rokov) a tiež sila dolných končatín bola v tejto 
vekovej skupine v hornej polovici stanovej normy. Cvečka 
a kol. (2015) zistili, že silový tréning s proprioceptívnou 
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stimuláciou a funkčnou elektrickou stimuláciou zlepšujú 
maximálnu silu a motorické funkcie u ľudí v staršom veku. 
Silový tréning sa javí ako prospešnejší pre posturálnu 
kontrolu u ľudí v staršom veku. Obe metódy predstavujú 
efektívny a bezpečný spôsob zlepšenia sily a funkčných 
schopností ľudí v staršom veku so sedavým spôsobom života. 
Pohybová aktivita patrí medzi podporné spôsoby, ktoré 
znižujú riziko nádorových ochorení. Najpresvedčivejšie 
sú vedecké dôkazy o preventívnom účinku telesnej aktivity 
pri nádorových ochoreniach hrubého čreva a prsníkov. 

Porovnaním rizikových faktorov životného štýlu medzi 
účastníkmi vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a slovenskými vysokoškolskými študentmi na Lekárskej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sme zistili 
štatisticky významné rozdiely pri frekvencii fajčenia, 
konzumácii tvrdého alkoholu, stravovaní v zariadeniach 
rýchleho občerstvenia a pocite vystavenia stresu. Podobné 
výsledky sa potvrdili aj medzi skupinou žien na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a skupinou žien slovenských vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika. U mužov tieto štatisticky významné rozdiely boli 
zistené len pri stravovaní v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia.  

Ak navyše porovnáme výsledky nášho súčasného 
výskumu s našou predchádzajúcou prácou (Kimáková, 
2018), zistíme, že kým u vysokoškolských študentov sme 
zaznamenali pravidelnú fyzickú aktivitu u 40,3 % študentov, 
v prípade účastníkov vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je táto 
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Pomocou binárnej logistickej regresie zistili, že štatisticky 
významnými faktormi, ktoré ovplyvňovali konzumáciu 
alkoholu, boli vek, vzdelanie, dlhodobé ochorenia a celkový 
zdravotný stav. U mužov bol dôležitým faktorom aj rodinný 
stav (Mihailovič a kol., 2019). 

V oblasti pohybovej aktivity sme zistili, že 87,5 % 
účastníkov vzdelávania vykonáva pohybovú aktivitu aspoň 
raz týždenne, z toho 89,5 % žien a 77,3 % mužov. Z týchto 
účastníkov vykonáva pohybovú aktivitu nad 30 minút 31,3 % 
účastníkov vzdelávania, z toho 28,4 % žien a 47,0 % mužov. 
Takáč a Ištocyová (2004) vo svojom výskume zistili, že ich 
respondenti vo veku 65 až 75 rokov vykonávajú práce 
v domácnosti alebo v záhrade, pričom 13 % vykonáva 
fyzickú aktivitu aj vo forme športu, či aktívneho cvičenia. 
V našej práci (Uher, 2014) sme skúmali funkčnú zdatnosť 
seniorov v domovoch dôchodcov a v domácom prostredí. 
Porovnaním ukazovateľov funkčnej zdatnosti sme zistili, že 
lepšie ukazovatele zdatnosti boli potvrdené u seniorov, ktorí 
žijú v domácom prostredí. Nemčeková (2010) skúmala 
pohybové schopnosti žien nad 60 rokov testovaním 
predklonu v sede, úklonu trupu, stoja, sedu, zapaženia, či 
obiehania kužeľa. Ženy boli rozdelené do piatich vekových 
kategórií. Najmladšia veková kategória (60 až 64 rokov) bola 
charakterizovaná vyššou priemernou úrovňou ohybnosti 
chrbtice vo frontálnom smere, dynamickou rovnováhou, 
či flexibilitou pletenca pliec. Najstaršia veková kategória 
(80 až 89 rokov) vykazovala najnižšiu úroveň schopností 
s výnimkou ohybnosti pletenca pliec (vyššia ako u žien 
75 až 79 rokov) a tiež sila dolných končatín bola v tejto 
vekovej skupine v hornej polovici stanovej normy. Cvečka 
a kol. (2015) zistili, že silový tréning s proprioceptívnou 
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stimuláciou a funkčnou elektrickou stimuláciou zlepšujú 
maximálnu silu a motorické funkcie u ľudí v staršom veku. 
Silový tréning sa javí ako prospešnejší pre posturálnu 
kontrolu u ľudí v staršom veku. Obe metódy predstavujú 
efektívny a bezpečný spôsob zlepšenia sily a funkčných 
schopností ľudí v staršom veku so sedavým spôsobom života. 
Pohybová aktivita patrí medzi podporné spôsoby, ktoré 
znižujú riziko nádorových ochorení. Najpresvedčivejšie 
sú vedecké dôkazy o preventívnom účinku telesnej aktivity 
pri nádorových ochoreniach hrubého čreva a prsníkov. 

Porovnaním rizikových faktorov životného štýlu medzi 
účastníkmi vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a slovenskými vysokoškolskými študentmi na Lekárskej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sme zistili 
štatisticky významné rozdiely pri frekvencii fajčenia, 
konzumácii tvrdého alkoholu, stravovaní v zariadeniach 
rýchleho občerstvenia a pocite vystavenia stresu. Podobné 
výsledky sa potvrdili aj medzi skupinou žien na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a skupinou žien slovenských vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika. U mužov tieto štatisticky významné rozdiely boli 
zistené len pri stravovaní v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia.  

Ak navyše porovnáme výsledky nášho súčasného 
výskumu s našou predchádzajúcou prácou (Kimáková, 
2018), zistíme, že kým u vysokoškolských študentov sme 
zaznamenali pravidelnú fyzickú aktivitu u 40,3 % študentov, 
v prípade účastníkov vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je táto 
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Pomocou binárnej logistickej regresie zistili, že štatisticky 
významnými faktormi, ktoré ovplyvňovali konzumáciu 
alkoholu, boli vek, vzdelanie, dlhodobé ochorenia a celkový 
zdravotný stav. U mužov bol dôležitým faktorom aj rodinný 
stav (Mihailovič a kol., 2019). 

V oblasti pohybovej aktivity sme zistili, že 87,5 % 
účastníkov vzdelávania vykonáva pohybovú aktivitu aspoň 
raz týždenne, z toho 89,5 % žien a 77,3 % mužov. Z týchto 
účastníkov vykonáva pohybovú aktivitu nad 30 minút 31,3 % 
účastníkov vzdelávania, z toho 28,4 % žien a 47,0 % mužov. 
Takáč a Ištocyová (2004) vo svojom výskume zistili, že ich 
respondenti vo veku 65 až 75 rokov vykonávajú práce 
v domácnosti alebo v záhrade, pričom 13 % vykonáva 
fyzickú aktivitu aj vo forme športu, či aktívneho cvičenia. 
V našej práci (Uher, 2014) sme skúmali funkčnú zdatnosť 
seniorov v domovoch dôchodcov a v domácom prostredí. 
Porovnaním ukazovateľov funkčnej zdatnosti sme zistili, že 
lepšie ukazovatele zdatnosti boli potvrdené u seniorov, ktorí 
žijú v domácom prostredí. Nemčeková (2010) skúmala 
pohybové schopnosti žien nad 60 rokov testovaním 
predklonu v sede, úklonu trupu, stoja, sedu, zapaženia, či 
obiehania kužeľa. Ženy boli rozdelené do piatich vekových 
kategórií. Najmladšia veková kategória (60 až 64 rokov) bola 
charakterizovaná vyššou priemernou úrovňou ohybnosti 
chrbtice vo frontálnom smere, dynamickou rovnováhou, 
či flexibilitou pletenca pliec. Najstaršia veková kategória 
(80 až 89 rokov) vykazovala najnižšiu úroveň schopností 
s výnimkou ohybnosti pletenca pliec (vyššia ako u žien 
75 až 79 rokov) a tiež sila dolných končatín bola v tejto 
vekovej skupine v hornej polovici stanovej normy. Cvečka 
a kol. (2015) zistili, že silový tréning s proprioceptívnou 
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stimuláciou a funkčnou elektrickou stimuláciou zlepšujú 
maximálnu silu a motorické funkcie u ľudí v staršom veku. 
Silový tréning sa javí ako prospešnejší pre posturálnu 
kontrolu u ľudí v staršom veku. Obe metódy predstavujú 
efektívny a bezpečný spôsob zlepšenia sily a funkčných 
schopností ľudí v staršom veku so sedavým spôsobom života. 
Pohybová aktivita patrí medzi podporné spôsoby, ktoré 
znižujú riziko nádorových ochorení. Najpresvedčivejšie 
sú vedecké dôkazy o preventívnom účinku telesnej aktivity 
pri nádorových ochoreniach hrubého čreva a prsníkov. 

Porovnaním rizikových faktorov životného štýlu medzi 
účastníkmi vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a slovenskými vysokoškolskými študentmi na Lekárskej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sme zistili 
štatisticky významné rozdiely pri frekvencii fajčenia, 
konzumácii tvrdého alkoholu, stravovaní v zariadeniach 
rýchleho občerstvenia a pocite vystavenia stresu. Podobné 
výsledky sa potvrdili aj medzi skupinou žien na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a skupinou žien slovenských vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika. U mužov tieto štatisticky významné rozdiely boli 
zistené len pri stravovaní v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia.  

Ak navyše porovnáme výsledky nášho súčasného 
výskumu s našou predchádzajúcou prácou (Kimáková, 
2018), zistíme, že kým u vysokoškolských študentov sme 
zaznamenali pravidelnú fyzickú aktivitu u 40,3 % študentov, 
v prípade účastníkov vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je táto 
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Pomocou binárnej logistickej regresie zistili, že štatisticky 
významnými faktormi, ktoré ovplyvňovali konzumáciu 
alkoholu, boli vek, vzdelanie, dlhodobé ochorenia a celkový 
zdravotný stav. U mužov bol dôležitým faktorom aj rodinný 
stav (Mihailovič a kol., 2019). 

V oblasti pohybovej aktivity sme zistili, že 87,5 % 
účastníkov vzdelávania vykonáva pohybovú aktivitu aspoň 
raz týždenne, z toho 89,5 % žien a 77,3 % mužov. Z týchto 
účastníkov vykonáva pohybovú aktivitu nad 30 minút 31,3 % 
účastníkov vzdelávania, z toho 28,4 % žien a 47,0 % mužov. 
Takáč a Ištocyová (2004) vo svojom výskume zistili, že ich 
respondenti vo veku 65 až 75 rokov vykonávajú práce 
v domácnosti alebo v záhrade, pričom 13 % vykonáva 
fyzickú aktivitu aj vo forme športu, či aktívneho cvičenia. 
V našej práci (Uher, 2014) sme skúmali funkčnú zdatnosť 
seniorov v domovoch dôchodcov a v domácom prostredí. 
Porovnaním ukazovateľov funkčnej zdatnosti sme zistili, že 
lepšie ukazovatele zdatnosti boli potvrdené u seniorov, ktorí 
žijú v domácom prostredí. Nemčeková (2010) skúmala 
pohybové schopnosti žien nad 60 rokov testovaním 
predklonu v sede, úklonu trupu, stoja, sedu, zapaženia, či 
obiehania kužeľa. Ženy boli rozdelené do piatich vekových 
kategórií. Najmladšia veková kategória (60 až 64 rokov) bola 
charakterizovaná vyššou priemernou úrovňou ohybnosti 
chrbtice vo frontálnom smere, dynamickou rovnováhou, 
či flexibilitou pletenca pliec. Najstaršia veková kategória 
(80 až 89 rokov) vykazovala najnižšiu úroveň schopností 
s výnimkou ohybnosti pletenca pliec (vyššia ako u žien 
75 až 79 rokov) a tiež sila dolných končatín bola v tejto 
vekovej skupine v hornej polovici stanovej normy. Cvečka 
a kol. (2015) zistili, že silový tréning s proprioceptívnou 
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stimuláciou a funkčnou elektrickou stimuláciou zlepšujú 
maximálnu silu a motorické funkcie u ľudí v staršom veku. 
Silový tréning sa javí ako prospešnejší pre posturálnu 
kontrolu u ľudí v staršom veku. Obe metódy predstavujú 
efektívny a bezpečný spôsob zlepšenia sily a funkčných 
schopností ľudí v staršom veku so sedavým spôsobom života. 
Pohybová aktivita patrí medzi podporné spôsoby, ktoré 
znižujú riziko nádorových ochorení. Najpresvedčivejšie 
sú vedecké dôkazy o preventívnom účinku telesnej aktivity 
pri nádorových ochoreniach hrubého čreva a prsníkov. 

Porovnaním rizikových faktorov životného štýlu medzi 
účastníkmi vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a slovenskými vysokoškolskými študentmi na Lekárskej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sme zistili 
štatisticky významné rozdiely pri frekvencii fajčenia, 
konzumácii tvrdého alkoholu, stravovaní v zariadeniach 
rýchleho občerstvenia a pocite vystavenia stresu. Podobné 
výsledky sa potvrdili aj medzi skupinou žien na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a skupinou žien slovenských vysokoškolských 
študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika. U mužov tieto štatisticky významné rozdiely boli 
zistené len pri stravovaní v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia.  

Ak navyše porovnáme výsledky nášho súčasného 
výskumu s našou predchádzajúcou prácou (Kimáková, 
2018), zistíme, že kým u vysokoškolských študentov sme 
zaznamenali pravidelnú fyzickú aktivitu u 40,3 % študentov, 
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hodnota na úrovni 17,6 % účastníkov vzdelávania. Absenciu 
fyzickej aktivity uvádzalo 12 % vysokoškolských študentov 
a 12,5 % účastníkov vzdelávania na Univerzite tretieho veku. 
Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že jeden 
zo štyroch dospelých globálne nenapĺňa odporúčanú úroveň 
fyzickej aktivity, ktorá je pre jednotlivé vekové skupiny 
bližšie špecifikovaná. Nemôžeme očakávať objektívne 
porovnanie vysokoškolských študentov s ľuďmi v staršom 
veku z hľadiska intenzity a dĺžky fyzickej aktivity, ale 
v našom výskume môžeme pozorovať, že približne každý 
desiaty vysokoškolský študent alebo účastník vzdelávania 
na Univerzite tretieho veku fyzickú aktivitu nevykonáva 
vôbec. Je však už všeobecný predpoklad, že aspoň minimálna 
pohybová aktivita je lepšia ako žiadna a že v žiadnom období 
nie je neskoro začať. To by mohlo znamenať, že aj 
z minimálnej pohybovej aktivity by mohli mať úžitok ľudia 
v staršom veku aj v prípade, že boli väčšinu svojho života 
neaktívni. Aj minimálne odporúčané množstvo fyzickej 
aktivity poskytuje 30 až 50 % zdravotných výhod (Cvečka 
a kol., 2015). 

Porovnaním výživy vysokoškolských študentov 
(Kimáková, 2018) a účastníkov vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach sme zistili, že kým najväčšia skupina študentov 
na Lekárskej a Právnickej fakulte konzumovala denne 
zeleninu, ovocie, mliečne výrobky, jogurty, syry, celozrnné 
výrobky, sladkosti, potraviny s vlákninou, pri účastníkoch 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku sme dennú 
konzumáciu zaznamenali najmä pri ovocí, zelenine, 
či mliečnych produktoch. Konzumáciu sladkostí uviedla 
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najväčšia skupina účastníkov vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku len jedenkrát až trikrát týždenne.  

Spáčilová a kol. (2018) skúmali rizikové faktory 
nádorových ochorení hrubého čreva, konkrétne konzumáciu 
alkoholu, konzumáciu červeného mäsa, konzumáciu 
zeleniny, fajčenie a pohybovú aktivitu medzi obyvateľmi 
miest a obcí Slovenskej republiky vo veku 50 rokov a viac. 
Respondentov rozdelili na dve skupiny – 50 až 59 rokov, 
60 rokov a viac. Štatisticky významný rozdiel medzi týmito 
dvoma skupinami bol zistený v konzumácii červeného mäsa 
(mladší konzumujú týždenne tri a viac porcií červeného mäsa 
častejšie ako starší), vo fajčení (mladší fajčia častejšie), 
v pohybovej aktivite (mladší vykonávajú viac pohybovej 
aktivity). Ak porovnáme výsledky našej práce a výsledky 
dosiahnuté v práci (Kimáková, 2018), pri pohybovej aktivite 
a konzumácii hovädzieho a bravčového mäsa bola tiež 
vyššia frekvencia u mladších, ale v našom prípade 
porovnávame skupiny s väčším vekovým rozdielom, a teda 
vysokoškolských študentov a účastníkov vzdelávania 
na Univerzite tretieho veku. Velčická (2015) uvádza 
na základe Európskeho zisťovania o zdraví formou 
rozhovoru EHIS, že v roku 2014 pilo každý deň alebo takmer 
každý deň alkoholický nápoj ľubovoľného typu 4,2 % 
obyvateľov Slovenska. U osôb vo veku 65 rokov a viac to 
bolo zriedkavejšie. Spáčilová a kol. (2018) zistili, 
že približne 61 % obyvateľov vo veku 50 až 59 rokov a 59 % 
obyvateľov vo veku 60 rokov a viac nekonzumovalo počas 
dňa alkohol. V našom prípade menej ako dennú, resp. 
týždennú konzumáciu uviedlo 87,5 % účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. U vysokoškolských študentov 
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každý deň alkoholický nápoj ľubovoľného typu 4,2 % 
obyvateľov Slovenska. U osôb vo veku 65 rokov a viac to 
bolo zriedkavejšie. Spáčilová a kol. (2018) zistili, 
že približne 61 % obyvateľov vo veku 50 až 59 rokov a 59 % 
obyvateľov vo veku 60 rokov a viac nekonzumovalo počas 
dňa alkohol. V našom prípade menej ako dennú, resp. 
týždennú konzumáciu uviedlo 87,5 % účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. U vysokoškolských študentov 

 

300 

hodnota na úrovni 17,6 % účastníkov vzdelávania. Absenciu 
fyzickej aktivity uvádzalo 12 % vysokoškolských študentov 
a 12,5 % účastníkov vzdelávania na Univerzite tretieho veku. 
Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že jeden 
zo štyroch dospelých globálne nenapĺňa odporúčanú úroveň 
fyzickej aktivity, ktorá je pre jednotlivé vekové skupiny 
bližšie špecifikovaná. Nemôžeme očakávať objektívne 
porovnanie vysokoškolských študentov s ľuďmi v staršom 
veku z hľadiska intenzity a dĺžky fyzickej aktivity, ale 
v našom výskume môžeme pozorovať, že približne každý 
desiaty vysokoškolský študent alebo účastník vzdelávania 
na Univerzite tretieho veku fyzickú aktivitu nevykonáva 
vôbec. Je však už všeobecný predpoklad, že aspoň minimálna 
pohybová aktivita je lepšia ako žiadna a že v žiadnom období 
nie je neskoro začať. To by mohlo znamenať, že aj 
z minimálnej pohybovej aktivity by mohli mať úžitok ľudia 
v staršom veku aj v prípade, že boli väčšinu svojho života 
neaktívni. Aj minimálne odporúčané množstvo fyzickej 
aktivity poskytuje 30 až 50 % zdravotných výhod (Cvečka 
a kol., 2015). 

Porovnaním výživy vysokoškolských študentov 
(Kimáková, 2018) a účastníkov vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach sme zistili, že kým najväčšia skupina študentov 
na Lekárskej a Právnickej fakulte konzumovala denne 
zeleninu, ovocie, mliečne výrobky, jogurty, syry, celozrnné 
výrobky, sladkosti, potraviny s vlákninou, pri účastníkoch 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku sme dennú 
konzumáciu zaznamenali najmä pri ovocí, zelenine, 
či mliečnych produktoch. Konzumáciu sladkostí uviedla 
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najväčšia skupina účastníkov vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku len jedenkrát až trikrát týždenne.  

Spáčilová a kol. (2018) skúmali rizikové faktory 
nádorových ochorení hrubého čreva, konkrétne konzumáciu 
alkoholu, konzumáciu červeného mäsa, konzumáciu 
zeleniny, fajčenie a pohybovú aktivitu medzi obyvateľmi 
miest a obcí Slovenskej republiky vo veku 50 rokov a viac. 
Respondentov rozdelili na dve skupiny – 50 až 59 rokov, 
60 rokov a viac. Štatisticky významný rozdiel medzi týmito 
dvoma skupinami bol zistený v konzumácii červeného mäsa 
(mladší konzumujú týždenne tri a viac porcií červeného mäsa 
častejšie ako starší), vo fajčení (mladší fajčia častejšie), 
v pohybovej aktivite (mladší vykonávajú viac pohybovej 
aktivity). Ak porovnáme výsledky našej práce a výsledky 
dosiahnuté v práci (Kimáková, 2018), pri pohybovej aktivite 
a konzumácii hovädzieho a bravčového mäsa bola tiež 
vyššia frekvencia u mladších, ale v našom prípade 
porovnávame skupiny s väčším vekovým rozdielom, a teda 
vysokoškolských študentov a účastníkov vzdelávania 
na Univerzite tretieho veku. Velčická (2015) uvádza 
na základe Európskeho zisťovania o zdraví formou 
rozhovoru EHIS, že v roku 2014 pilo každý deň alebo takmer 
každý deň alkoholický nápoj ľubovoľného typu 4,2 % 
obyvateľov Slovenska. U osôb vo veku 65 rokov a viac to 
bolo zriedkavejšie. Spáčilová a kol. (2018) zistili, 
že približne 61 % obyvateľov vo veku 50 až 59 rokov a 59 % 
obyvateľov vo veku 60 rokov a viac nekonzumovalo počas 
dňa alkohol. V našom prípade menej ako dennú, resp. 
týždennú konzumáciu uviedlo 87,5 % účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. U vysokoškolských študentov 
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najväčšia skupina účastníkov vzdelávania na Univerzite 
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pohybová aktivita je lepšia ako žiadna a že v žiadnom období 
nie je neskoro začať. To by mohlo znamenať, že aj 
z minimálnej pohybovej aktivity by mohli mať úžitok ľudia 
v staršom veku aj v prípade, že boli väčšinu svojho života 
neaktívni. Aj minimálne odporúčané množstvo fyzickej 
aktivity poskytuje 30 až 50 % zdravotných výhod (Cvečka 
a kol., 2015). 
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tretieho veku len jedenkrát až trikrát týždenne.  

Spáčilová a kol. (2018) skúmali rizikové faktory 
nádorových ochorení hrubého čreva, konkrétne konzumáciu 
alkoholu, konzumáciu červeného mäsa, konzumáciu 
zeleniny, fajčenie a pohybovú aktivitu medzi obyvateľmi 
miest a obcí Slovenskej republiky vo veku 50 rokov a viac. 
Respondentov rozdelili na dve skupiny – 50 až 59 rokov, 
60 rokov a viac. Štatisticky významný rozdiel medzi týmito 
dvoma skupinami bol zistený v konzumácii červeného mäsa 
(mladší konzumujú týždenne tri a viac porcií červeného mäsa 
častejšie ako starší), vo fajčení (mladší fajčia častejšie), 
v pohybovej aktivite (mladší vykonávajú viac pohybovej 
aktivity). Ak porovnáme výsledky našej práce a výsledky 
dosiahnuté v práci (Kimáková, 2018), pri pohybovej aktivite 
a konzumácii hovädzieho a bravčového mäsa bola tiež 
vyššia frekvencia u mladších, ale v našom prípade 
porovnávame skupiny s väčším vekovým rozdielom, a teda 
vysokoškolských študentov a účastníkov vzdelávania 
na Univerzite tretieho veku. Velčická (2015) uvádza 
na základe Európskeho zisťovania o zdraví formou 
rozhovoru EHIS, že v roku 2014 pilo každý deň alebo takmer 
každý deň alkoholický nápoj ľubovoľného typu 4,2 % 
obyvateľov Slovenska. U osôb vo veku 65 rokov a viac to 
bolo zriedkavejšie. Spáčilová a kol. (2018) zistili, 
že približne 61 % obyvateľov vo veku 50 až 59 rokov a 59 % 
obyvateľov vo veku 60 rokov a viac nekonzumovalo počas 
dňa alkohol. V našom prípade menej ako dennú, resp. 
týždennú konzumáciu uviedlo 87,5 % účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. U vysokoškolských študentov 



 

302 

sme zisťovali iba konzumáciu tvrdého alkoholu, pričom sme 
zistili menej ako dennú, resp. týždennú konzumáciu tvrdého 
alkoholu u 93,3 % slovenských vysokoškolských študentov 
a tiež u 88,7 % zahraničných vysokoškolských študentov. 
Pri konzumácii zeleniny a ovocia sa uvádza, že v roku 2014 
konzumovalo každý deň na Slovensku 44 % obyvateľov 
(Velčická, 2015). Spáčilová a kol. (2018) zistili, že približne 
23,5 % obyvateľov vo veku 50 až 59 rokov a 26,5 % 
obyvateľov vo veku 60 rokov a viac konzumovalo ovocie 
a zeleninu denne. Jurkovičová a kol. (2009) uvádza dennú 
konzumáciu zeleniny a ovocia u 38,1 % mužov a 44,5 % žien 
vo veku nad 65 rokov. V našom prípade dennú konzumáciu 
ovocia  uviedlo 33,1 % účastníkov vzdelávania na Univerzite 
tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, z toho 35,1 % žien a 22,7 % mužov. V prípade 
zeleniny bol podiel dennej konzumácie u 20,6 % účastníkov 
vzdelávania, z toho 21,9 % žien a 13,6 % mužov. Najväčší 
podiel našich účastníkov (približne polovica) uvádzalo 
konzumáciu ovocia a zeleniny 4 až 6 krát týždenne. V našom 
predchádzajúcom výskume (Kimáková, 2018) sme 
u vysokoškolských študentov zistili 67,3 % študentov 
s dennou konzumáciou zeleniny a 68,7 % študentov s dennou 
konzumáciou ovocia. Lukšová a Vrublová (2014) hodnotili 
navyše aj stav výživy starších ľudí v inštitucionálnej 
starostlivosti, pričom zistili riziko podvýživy u 38 % 
seniorov a podvýživu u 30 % seniorov. 

Na záver našej diskusie v súlade s prácou Takáča 
a Ištocyovej (2004), ktorí skúmali morbiditu u ľudí vo veku 
65 až 75 rokov žijúcich v domácom prostredí alebo 
hospitalizovaných v geriatrickom ústave, uvádzame naše 
zistenia, že častou príčinou morbidít aj v našom výskume sú 
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najmä kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia pohybovej 
sústavy a ochorenia tráviacej sústavy. S využitím logistickej 
regresie sme navyše našli tri štatisticky významné atribúty 
(vek, stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia 
a pocit vystavenia stresu v súvislosti s počtom skupín 
ochorení účastníkov vzdelávanie na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Výsledky 
ukazujú, že účastníci vzdelávania, ktorí majú aspoň 2 rôzne 
skupiny ochorení, majú pravdepodobnejšie aspoň 64 rokov, 
pravdepodobnejšie sa stravujú v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia a pravdepodobnejšie zažívajú pocit vystavenia 
stresu. 
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konzumáciu ovocia a zeleniny 4 až 6 krát týždenne. V našom 
predchádzajúcom výskume (Kimáková, 2018) sme 
u vysokoškolských študentov zistili 67,3 % študentov 
s dennou konzumáciou zeleniny a 68,7 % študentov s dennou 
konzumáciou ovocia. Lukšová a Vrublová (2014) hodnotili 
navyše aj stav výživy starších ľudí v inštitucionálnej 
starostlivosti, pričom zistili riziko podvýživy u 38 % 
seniorov a podvýživu u 30 % seniorov. 

Na záver našej diskusie v súlade s prácou Takáča 
a Ištocyovej (2004), ktorí skúmali morbiditu u ľudí vo veku 
65 až 75 rokov žijúcich v domácom prostredí alebo 
hospitalizovaných v geriatrickom ústave, uvádzame naše 
zistenia, že častou príčinou morbidít aj v našom výskume sú 
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najmä kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia pohybovej 
sústavy a ochorenia tráviacej sústavy. S využitím logistickej 
regresie sme navyše našli tri štatisticky významné atribúty 
(vek, stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia 
a pocit vystavenia stresu v súvislosti s počtom skupín 
ochorení účastníkov vzdelávanie na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Výsledky 
ukazujú, že účastníci vzdelávania, ktorí majú aspoň 2 rôzne 
skupiny ochorení, majú pravdepodobnejšie aspoň 64 rokov, 
pravdepodobnejšie sa stravujú v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia a pravdepodobnejšie zažívajú pocit vystavenia 
stresu. 
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9  NÁVRHY A ODPORÚČANIA 

V záverečnej časti vedeckej monografie prinášame 
prehľad najdôležitejších odporúčaní pre zdravé starnutie, 
ktoré sme priebežne prezentovali v tejto práci (Altevogt 
a Colten, 2006; Hegyi a Krajčík, 2015; WHO, 2015b, 2020c; 
Shlisky a kol., 2017; Cohen a kol., 2021 a iné). 

9.1  Niekoľko krokov pre zdravé starnutie v oblasti 
pohybovej a fyzickej aktivity 

V oblasti pohybovej aktivity odporúčame: 
 vykonávanie aspoň 150 až 300 minút aeróbnej 

fyzickej aktivity strednej intenzity počas týždňa; 
alebo najmenej 75 až 150 minút aeróbnej fyzickej 
aktivity s veľkou intenzitou; alebo ekvivalentná 
kombinácia aktivity strednej a vysokej intenzity 
počas celého týždňa; 

 vykonávanie činností na posilnenie kostrového 
svalstva pri strednej alebo väčšej intenzite, ktoré 
zahŕňajú všetky hlavné svalové skupiny dva alebo 
viac dní v týždni, pretože poskytujú ďalšie zdravotné 
výhody; 

 obmedzenie stráveného času sedením, nahradenie 
sedavého času fyzickou aktivitou akejkoľvek 
intenzity  (vrátane rôznej intenzity svetla); 

 ako súčasť svojej týždennej fyzickej aktivity by ľudia 
v staršom veku mali vykonávať rôznorodú 
viaczložkovú fyzickú aktivitu, ktorá zdôrazňuje 
funkčnú rovnováhu a silový tréning so strednou alebo 
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vysokou intenzitou, najmenej 3 dni v týždni, aby sa 
zvýšila funkčná zdatnosť a zabránilo sa pádom; 

 zvoliť primeranú námahu; ak pri pohybe sme 
schopní rozprávať, intenzita námahy je primeraná; 
v prípade, že lapáme po dychu, je potrebné námahu 
znížiť; ak sa nám náhle zatočí hlava, je potrebné 
cvičenie ihneď prerušiť; 

 rytmický pohyb, aeróbne cvičenie, aktivity 
na čerstvom vzduchu aspoň 30 minút až hodinu 
denne s použitím kvalitnej, prípadne ortopedickej 
obuvi;  

 starším sa odporúča chôdza v podobe prechádzky 
v parku alebo v lese;  

 statické naťahovacie cvičenia (aktívne a pasívne) 
na zlepšenie flexibility, svalovej sily, rovnováhy 
a agility;  

 dýchať zhlboka nosom, lepšie je cvičiť pravidelne 
kratší čas, než nárazovo, dlho a usilovne; 

 chôdzu po schodoch, chôdzu do kopca, chôdzu 
na bežiacom páse pri naklonení roviny smerom 
nahor, prípadne výstup na rebrík z dôvodu cvičenia 
ohýbačov kolena. 
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9.2  Niekoľko krokov pre zdravé starnutie v oblasti 
zdravej výživy 

V oblasti zdravej výživy odporúčame: 
 zabezpečiť príjem bielkovín u ľudí v staršom veku 

v rozsahu 0,9 až 1,1 gramov na kilogram telesnej 
hmotnosti na deň; polovica príjmu bielkovín by mala 
pochádzať z konzumácie chudého mäsa, mlieka, 
mliečnych a kyslomliečnych výrobkov, z vajec, druhú 
polovicu by mali pokryť bielkoviny z rastlinných 
zdrojov ako sú napríklad strukoviny, zemiaky, sója, 
obilniny, cereálie;  

 znížiť množstvo tukov na maximálne 30 % 
energetického príjmu pre osoby so sedavou činnosťou 
a 35 % pre aktívne osoby v staršom veku, obmedziť 
živočíšne tuky  a cholesterol, preferovať rastlinné 
oleje za studena lisované; obmedzovať príjem 
rafinovaného cukru (klesajúca intolerancia glukózy 
s vekom); 

 zvýšiť množstvo polysacharidov (škrobovín 
a vlákniny) ako prevenciu zápchy príjmom z ovocia, 
zeleniny, cereálnych výrobkov, strukovín a podobne; 

 bielkoviny by mali pokryť 20 až 25 % energetického 
príjmu, sacharidy 50 až 60 % a tuky 20 až 25 %. 

 dostatok vitamínov a minerálov; vo vyššom veku je 
horšie vstrebávanie, organizmus je ohrozený ich 
nižším príjmom; sledovať potrebu vápnika, horčíka, 
železa, zinku, jódu, niektorých antioxidantov ako 
selén a zinok, vitamínov C, D, E, tiež vitamíny 
skupiny B; využiteľnosť vápnika z rastlinných zdrojov 
klesá, tiež je u starších pozorovateľný deficit železa; 
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zvýšila funkčná zdatnosť a zabránilo sa pádom; 

 zvoliť primeranú námahu; ak pri pohybe sme 
schopní rozprávať, intenzita námahy je primeraná; 
v prípade, že lapáme po dychu, je potrebné námahu 
znížiť; ak sa nám náhle zatočí hlava, je potrebné 
cvičenie ihneď prerušiť; 

 rytmický pohyb, aeróbne cvičenie, aktivity 
na čerstvom vzduchu aspoň 30 minút až hodinu 
denne s použitím kvalitnej, prípadne ortopedickej 
obuvi;  

 starším sa odporúča chôdza v podobe prechádzky 
v parku alebo v lese;  

 statické naťahovacie cvičenia (aktívne a pasívne) 
na zlepšenie flexibility, svalovej sily, rovnováhy 
a agility;  

 dýchať zhlboka nosom, lepšie je cvičiť pravidelne 
kratší čas, než nárazovo, dlho a usilovne; 

 chôdzu po schodoch, chôdzu do kopca, chôdzu 
na bežiacom páse pri naklonení roviny smerom 
nahor, prípadne výstup na rebrík z dôvodu cvičenia 
ohýbačov kolena. 
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9.2  Niekoľko krokov pre zdravé starnutie v oblasti 
zdravej výživy 

V oblasti zdravej výživy odporúčame: 
 zabezpečiť príjem bielkovín u ľudí v staršom veku 
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pochádzať z konzumácie chudého mäsa, mlieka, 
mliečnych a kyslomliečnych výrobkov, z vajec, druhú 
polovicu by mali pokryť bielkoviny z rastlinných 
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a vlákniny) ako prevenciu zápchy príjmom z ovocia, 
zeleniny, cereálnych výrobkov, strukovín a podobne; 
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príjmu, sacharidy 50 až 60 % a tuky 20 až 25 %. 

 dostatok vitamínov a minerálov; vo vyššom veku je 
horšie vstrebávanie, organizmus je ohrozený ich 
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doplnok vitamínov je vhodný, ale ich konzum 
sa nevyrovná pestrej a kvalitnej strave;  

 príjem vápnika v rozmedzí od 800 do 1200 
miligramov na deň má priaznivý vplyv na minerálnu 
hustotu stehennej kosti, krku a bedrovej chrbtice 
a zníženie počtu zlomenín; potenciálne výhody 
vysokého príjmu vápnika môžu súvisieť aj 
so zníženým krvným tlakom a zníženým rizikom 
nádorových ochorení hrubého čreva; 

 príjem medi u starších ľudí nad 60 rokov by mal byť 
1,3 miligramov na deň; starnutie je spojené 
s významnými zmenami v metabolizme medi; 

 rovnováha chrómu u starších ľudí je zabezpečená 
jeho príjmom do 50 mikrogramov denne; doplnenie 
chrómu 200 až 250 mikrogramov na deň môže 
spôsobiť zlepšenie v tolerancii glukózy, inzulínovej 
rezistencii, krvných lipidoch; 

 príjem železa u ľudí v staršom veku by mal byť 10 
miligramov na deň; 

 príjem horčíka v potrave u ľudí nad 65 rokov by mal 
byť 225 až 280 miligramov na deň; 

 nízke koncentrácie selénu v plazme dospelých nad 60 
rokov v porovnaní s mladšími dospelými poukazujú 
na potrebu 50 až 70 mikrogramov tohto antioxidantu 
denne pre staršie osoby; 

 stav zinku je dôležitý pre u ľudí v staršom veku 
pre zachovanie imunokompetencie; odporúčaný 
príjem zinku v potrave pre osoby staršie ako 65 rokov 
je od 5 do 13 miligramov denne; 
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 s cieľom pokryť potreby starších ľudí s atrofickou 
gastritídou by mal byť príjem vitamínu B12 približne 
2,5 mikrogramov na deň;  

 600 až 700 mikrogramov vitamínu A predstavuje 
adekvátny príjem pre ľudí v staršom veku s cieľom 
prevencie kardiovaskulárnych a nádorových ochorení; 

 hladiny vitamínu C v krvi môžu byť spojené s nižšou 
hladinou prevalencie senilnej katarakty, vyššou 
koncentráciou cholesterolu s vysokou hustotou 
lipoproteínov a nižším výskytom ischemickej choroby 
srdca; úroveň príjmu 60 až 100 mg vitamínu C na deň 
by mala byť dostatočná aj v staršom veku;  

 staršie osoby potrebujú 10 až 20 mikrogramov 
vitamínu D denne na zabezpečenie optimálneho 
zdravia kostí a prevencie zlomenín; 

 vyššie dávky vitamínu E môžu hrať úlohu 
pri spomalení progresie Alzheimerovej choroby alebo 
zabrániť kardiovaskulárnym ochoreniam; 

 v spôsobe prípravy stravy voliť mäkšie pokrmy, 
preferovať varené, dusené, vylúčiť smažené a pečené 
pokrmy; 

 konzumovať tradičné potraviny našich predkov 
(obilniny, strukoviny, zemiaky, koreňová a hlúbová 
zelenina); 

 menej soliť, viac dochucovať nedráždivými 
koreninami a sušenou zeleninou; 

 rešpektovať celoživotné stravovacie návyky 
a potrebné zmeny realizovať postupne.   
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9.3  Niekoľko krokov pre zdravé starnutie v oblasti 
pitného režimu 

V oblasti pitného režimu odporúčame: 
 dostatočný denný príjem čistej vody od jeden a pol 

litrov až tri litre, počas horúčav i väčšie množstvo; 
 dopĺňať tekutiny v malých a pravidelných dávkach 

v priebehu celého dňa; 
 dopĺňať tekutiny i napriek skutočnosti, že smäd 

nepociťujeme;   
 ráno nalačno vypiť pol litra až jeden liter vody podľa 

telesnej hmotnosti; 
 vo večerných hodinách je možné pitný režim mierne 

obmedziť, ak narušuje nočný spánok a príjem tekutín 
počas dňa bol dostatočný;  

 dodávať organizmu kvalitnú, dostatočne tvrdú pitnú 
vodu; 

 ako základ pitného režimu zvoliť čistú nesýtenú 
vodu, za vhodné sa považujú aj nesladené bylinné 
alebo ovocné čaje, čerstvé ovocné alebo zeleninové 
šťavy, ktoré obsahujú vitamíny, minerály 
a fytoprodukty; 

 pitie minerálnej vody iba ako doplnok v pitnom 
režime, jej denná spotreba by mala byť najviac 
pol litra; najvhodnejšie minerálne vody sú s obsahom 
do 400 mg minerálov na liter;  

 pre zdravie sú najvýhodnejšie vody s vysokým 
obsahom draslíka a horčíka, ale s nízkym obsahom 
sodíka; 

 sledovať farbu a množstvo vlastného moču, prípadne 
dehydratáciu zisťovať natiahnutím kožnej riasy.  
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9.4  Niekoľko krokov pre zdravé starnutie v oblasti 
fajčenia, užívania alkoholu a spánku 

V oblasti fajčenia, alkoholu a spánku odporúčame: 
 nefajčiť, prípadne prestať fajčiť úplne; zdravotné 

výhody ukončenia fajčenia začínajú okamžite; 
 obmedziť konzumáciu alkoholu maximálne na dva 

nápoje denne k jedlu na podporu chuti do jedla (každý 
s obsahom maximálne 10 gramov alkoholu); lepšie 
je však abstinovať úplne ako konzumovať alkohol 
vo veľkých množstvách; 

 udržiavať pravidelný spánok, obmedziť denný 
spánok na maximálne 45 minút, prispôsobiť dobu 
nočného spánku na približne 7 až 8 hodín; 

 vyhnúť sa nadmernej konzumácii kofeínových 
produktov počas dňa; 

 nekonzumovať pred spaním nadmerné množstvo 
alkoholu, čierny čaj alebo kávu, nefajčiť; 

 vyhnúť sa konzumácii ťažkých jedál pred spaním, 
nekonzumovať pokrmy po devätnástej hodine; 

 nácvik relaxačných techník, napínanie, uvoľňovanie 
rôznych svalových skupín, techniky hlbokého 
dýchania, vizualizácia pokojových scén;  

 vyhnúť sa intenzívnemu cvičeniu tesne pred spaním; 
 v spálni zabezpečiť optimálne svetelné, tepelné a tiché 

podmienky; 
 ak sa celý deň nachádzame iba v miestnostiach, tak je 

potrebné zabezpečiť v týchto miestnostiach počas dňa 
dostatok svetla; 

 viesť zdravý a aktívny životný štýl s primeraným 
množstvom telesnej ako aj duševnej aktivity. 
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 vo večerných hodinách je možné pitný režim mierne 

obmedziť, ak narušuje nočný spánok a príjem tekutín 
počas dňa bol dostatočný;  

 dodávať organizmu kvalitnú, dostatočne tvrdú pitnú 
vodu; 

 ako základ pitného režimu zvoliť čistú nesýtenú 
vodu, za vhodné sa považujú aj nesladené bylinné 
alebo ovocné čaje, čerstvé ovocné alebo zeleninové 
šťavy, ktoré obsahujú vitamíny, minerály 
a fytoprodukty; 

 pitie minerálnej vody iba ako doplnok v pitnom 
režime, jej denná spotreba by mala byť najviac 
pol litra; najvhodnejšie minerálne vody sú s obsahom 
do 400 mg minerálov na liter;  

 pre zdravie sú najvýhodnejšie vody s vysokým 
obsahom draslíka a horčíka, ale s nízkym obsahom 
sodíka; 

 sledovať farbu a množstvo vlastného moču, prípadne 
dehydratáciu zisťovať natiahnutím kožnej riasy.  
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9.4  Niekoľko krokov pre zdravé starnutie v oblasti 
fajčenia, užívania alkoholu a spánku 

V oblasti fajčenia, alkoholu a spánku odporúčame: 
 nefajčiť, prípadne prestať fajčiť úplne; zdravotné 

výhody ukončenia fajčenia začínajú okamžite; 
 obmedziť konzumáciu alkoholu maximálne na dva 

nápoje denne k jedlu na podporu chuti do jedla (každý 
s obsahom maximálne 10 gramov alkoholu); lepšie 
je však abstinovať úplne ako konzumovať alkohol 
vo veľkých množstvách; 

 udržiavať pravidelný spánok, obmedziť denný 
spánok na maximálne 45 minút, prispôsobiť dobu 
nočného spánku na približne 7 až 8 hodín; 

 vyhnúť sa nadmernej konzumácii kofeínových 
produktov počas dňa; 

 nekonzumovať pred spaním nadmerné množstvo 
alkoholu, čierny čaj alebo kávu, nefajčiť; 

 vyhnúť sa konzumácii ťažkých jedál pred spaním, 
nekonzumovať pokrmy po devätnástej hodine; 

 nácvik relaxačných techník, napínanie, uvoľňovanie 
rôznych svalových skupín, techniky hlbokého 
dýchania, vizualizácia pokojových scén;  

 vyhnúť sa intenzívnemu cvičeniu tesne pred spaním; 
 v spálni zabezpečiť optimálne svetelné, tepelné a tiché 

podmienky; 
 ak sa celý deň nachádzame iba v miestnostiach, tak je 

potrebné zabezpečiť v týchto miestnostiach počas dňa 
dostatok svetla; 

 viesť zdravý a aktívny životný štýl s primeraným 
množstvom telesnej ako aj duševnej aktivity. 
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9.5  Niekoľko krokov pre zdravé starnutie 
v sociálnej oblasti a pri vzdelávaní 

V sociálnej oblasti a pri vzdelávaní odporúčame: 
 zúčastňovať sa voľnočasových vzdelávacích 

programov, inštitucionálnych programov, univerzít 
tretieho veku, prednáškových podujatí, odborných 
stretnutí,  

 podporovať činnosť mozgu, posilňovať pamäť, hranie 
hier, čítanie;  

 budovať a udržiavať vzťahy, zapájať sa do života 
spoločnosti, odovzdávať svoje skúsenosti, vyhľadávať 
možnosti potešenia sa, zahŕňať iných láskou; 

 viesť k zdravému životnému štýlu aj ľudí vo svojom 
okolí. 
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ZÁVER 

Z hľadiska rastu podielu starších ľudí patrí Slovensko 
k popredným krajinám v rámci Európskej únie. Starnutie 
populácie môže byť spôsobené zmenami životného štýlu 
seniorov, ale aj dostupnejšou a efektívnejšou liečebnou 
a preventívnou starostlivosťou pri súčasnom stave zníženej 
pôrodnosti. Výskum životného štýlu seniorov tak predstavuje 
jednu z aktuálnych výziev v oblasti starnutia populácie. 
Zmena životného štýlu, zvýšenie pohybovej aktivity ako aj 
ozdravenie životného prostredia poskytujú možné riešenia 
pre zdravé starnutie a spomalenie priebehu ochorení. 

V našej práci sme zistili, že aj keď v hodnotení celkového 
zdravia a rôznych typoch ochorení sa zapojení účastníci 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach štatisticky významne nelíšili 
od účastníkov Univerzity tretieho veku v študijnom 
programe Medicína, v spôsobe životného štýlu už tie rozdiely 
nachádzame. Štatisticky významné rozdiely medzi týmito 
dvoma skupinami účastníkov sme zistili v konzumácii rýb 
a zeleniny, pitnom režime, konzumácii alkoholu 
vo všeobecnosti, či konzumácii vína alebo piva. Štatisticky 
významný rozdiel bol potvrdený aj v pocite psychických 
alebo fyzických problémov z dôvodu dlhodobého stresu. 
Porovnaním rizikových faktorov životného štýlu medzi 
účastníkmi vzdelávania na Univerzite tretieho veku 
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a slovenskými vysokoškolskými študentmi na Lekárskej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sme zistili 
štatisticky významné rozdiely pri frekvencii fajčenia, 
konzumácii tvrdého alkoholu, stravovaní v zariadeniach 
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a slovenskými vysokoškolskými študentmi na Lekárskej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sme zistili 
štatisticky významné rozdiely pri frekvencii fajčenia, 
konzumácii tvrdého alkoholu, stravovaní v zariadeniach 
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rýchleho občerstvenia a pocite vystavenia stresu. Logistickou 
regresiou sme ukázali, že o počte skupín ochorení účastníkov 
vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach s veľkou pravdepodobnosťou 
rozhoduje aj vek, stravovanie v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia, či pocit vystavenia stresu.  

Problematika ochrany zdravia a výskytu rizikových 
faktorov životného štýlu v spôsobe života ľudí v staršom 
veku je neustále aktuálna. Svedčia o tom iniciatívy Európskej 
komisie s názvom Európska únia pre zdravie, Svetovej 
zdravotníckej organizácie s názvom Dekáda zdravého 
starnutia 2020 – 2030, ale aj plány na národnej a regionálnej 
úrovni. Na všetkých úrovniach je významným cieľom 
dosiahnuť pozitívny posun vo vnímaní zodpovednosti 
za zdravie ľudí v staršom veku a ich zdravé starnutie. 
Osvojenie si zdravého životného štýlu a aktívna účasť 
na zdravotnej starostlivosti o seba samého sú dôležitými 
prvkami vo všetkých etapách nášho života. Na zmenu svojho 
životného štýlu nie je neskoro ani v neskorších rokoch života. 
Naopak, racionálne vykonávanie primeranej fyzickej 
aktivity, zdravé stravovanie, absencia užívania tabaku, 
alkoholu a iných návykových látok môže vo vyššom veku 
pomôcť predchádzať ochoreniam a znižovaniu funkčných 
schopností, predĺžiť dĺžku života a zlepšiť jeho kvalitu.   
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rozhoduje aj vek, stravovanie v zariadeniach rýchleho 
občerstvenia, či pocit vystavenia stresu.  

Problematika ochrany zdravia a výskytu rizikových 
faktorov životného štýlu v spôsobe života ľudí v staršom 
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komisie s názvom Európska únia pre zdravie, Svetovej 
zdravotníckej organizácie s názvom Dekáda zdravého 
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úrovni. Na všetkých úrovniach je významným cieľom 
dosiahnuť pozitívny posun vo vnímaní zodpovednosti 
za zdravie ľudí v staršom veku a ich zdravé starnutie. 
Osvojenie si zdravého životného štýlu a aktívna účasť 
na zdravotnej starostlivosti o seba samého sú dôležitými 
prvkami vo všetkých etapách nášho života. Na zmenu svojho 
životného štýlu nie je neskoro ani v neskorších rokoch života. 
Naopak, racionálne vykonávanie primeranej fyzickej 
aktivity, zdravé stravovanie, absencia užívania tabaku, 
alkoholu a iných návykových látok môže vo vyššom veku 
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schopností, predĺžiť dĺžku života a zlepšiť jeho kvalitu.   
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v Košiciach, pôsobiaci na Ústave telesnej výchovy a športu. 
Promoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Pedagogickej fakulte v Prešove v študijnom odbore Učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov ruský jazyk a telesná výchova. 
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ukončil v roku 2008 na 
Prešovej univerzite v Prešove, na Fakulte športu v študijnom 
odbore Športová edukológia. Témou jeho dizertačnej práce bol 
vplyv pohybového programu na zdravie v strednom a staršom 
veku. Habilitoval v roku 2015 na Prešovskej univerzite v Prešove, 
na Fakulte humanitných a prírodných vied, v študijnom odbore 
Antropológia. Dva roky pôsobil ako asistent na Simon Fraser 
University v Kanade. Má dlhodobé skúsenosti s výučbou predmetu 
Fyziológia a fyziológia telesných cvičení, výživa a zdravie, 
pohybová aktivita a vek na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Je autorom vedeckej monografie zameranej 
na determinanty kvality života seniorov, tiež spoluautorom 
vysokoškolskej učebnice Humánna fyziológia so zameraním 
na pohybovú aktivitu a šport (vybrané kapitoly). Publikoval viac 
než 100 vedeckých prác, z toho 5 vedeckých prác je publikovaných 
v zahraničných karentovaných časopisoch. Na jeho práce 
je zaznamenaných viac než 100 citačných ohlasov. Je členom 
Slovenskej antropologickej spoločnosti.
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MUDr. Štefan Tóth, PhD., MBA, MPH, 
 
odborný asistent na Klinike gerontológie a geriatrie Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty a Nemocnice 
svätého Michala, a.s. Promoval na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte v študijnom odbore 
Všeobecné lekárstvo. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 
ukončil v roku 2016 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Lekárskej fakulte v študijnom odbore Vnútorné 
choroby. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval potenciálnym 
rizikovým faktorom a markerom aterogenézy a ich vzťahu 
k viscerálnemu tukovému tkanivu. Špecializuje sa v oblasti 
kardiológie, sledovania vplyvu pôsobenia rôznych komorbidít 
na vznik a progresiu kardiovaskulárnych ochorení, sledovanie 
markerov zvýšeného kardiovaskulárneho rizika, ako aj v oblasti 
genetickej analýzy a počítačového učenia.  Publikoval viac než 
50 vedeckých prác, z toho 11 vedeckých prác je publikovaných 
v zahraničných karentovaných časopisoch. Na jeho vedecké práce 
je zaznamenaných viac než 70 citačných ohlasov registrovaných 
v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS. 
Je členom Aterosklerotickej spoločnosti,  Európskej spoločnosti 
pre klinický výskum, Európskej kardiologickej spoločnosti. Získal 
Bursary award Medzinárodnej asociácie patológov, Európskej 
spoločnosti pre klinický výskum. Svoje výsledky prezentoval 
na Kongrese kardiológov Európskej kardiologickej spoločnosti 
pre klinický výskum v roku 2017. 
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Doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD., MPH, 
 
vysokoškolský pedagóg na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach, pôsobiaci na Ústave telesnej výchovy a športu. 
Promoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Pedagogickej fakulte v Prešove v študijnom odbore Učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov ruský jazyk a telesná výchova. 
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ukončil v roku 2008 na 
Prešovej univerzite v Prešove, na Fakulte športu v študijnom 
odbore Športová edukológia. Témou jeho dizertačnej práce bol 
vplyv pohybového programu na zdravie v strednom a staršom 
veku. Habilitoval v roku 2015 na Prešovskej univerzite v Prešove, 
na Fakulte humanitných a prírodných vied, v študijnom odbore 
Antropológia. Dva roky pôsobil ako asistent na Simon Fraser 
University v Kanade. Má dlhodobé skúsenosti s výučbou predmetu 
Fyziológia a fyziológia telesných cvičení, výživa a zdravie, 
pohybová aktivita a vek na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Je autorom vedeckej monografie zameranej 
na determinanty kvality života seniorov, tiež spoluautorom 
vysokoškolskej učebnice Humánna fyziológia so zameraním 
na pohybovú aktivitu a šport (vybrané kapitoly). Publikoval viac 
než 100 vedeckých prác, z toho 5 vedeckých prác je publikovaných 
v zahraničných karentovaných časopisoch. Na jeho práce 
je zaznamenaných viac než 100 citačných ohlasov. Je členom 
Slovenskej antropologickej spoločnosti.

 

338 

 
 
 
 
MUDr. Štefan Tóth, PhD., MBA, MPH, 
 
odborný asistent na Klinike gerontológie a geriatrie Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty a Nemocnice 
svätého Michala, a.s. Promoval na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte v študijnom odbore 
Všeobecné lekárstvo. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 
ukončil v roku 2016 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Lekárskej fakulte v študijnom odbore Vnútorné 
choroby. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval potenciálnym 
rizikovým faktorom a markerom aterogenézy a ich vzťahu 
k viscerálnemu tukovému tkanivu. Špecializuje sa v oblasti 
kardiológie, sledovania vplyvu pôsobenia rôznych komorbidít 
na vznik a progresiu kardiovaskulárnych ochorení, sledovanie 
markerov zvýšeného kardiovaskulárneho rizika, ako aj v oblasti 
genetickej analýzy a počítačového učenia.  Publikoval viac než 
50 vedeckých prác, z toho 11 vedeckých prác je publikovaných 
v zahraničných karentovaných časopisoch. Na jeho vedecké práce 
je zaznamenaných viac než 70 citačných ohlasov registrovaných 
v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS. 
Je členom Aterosklerotickej spoločnosti,  Európskej spoločnosti 
pre klinický výskum, Európskej kardiologickej spoločnosti. Získal 
Bursary award Medzinárodnej asociácie patológov, Európskej 
spoločnosti pre klinický výskum. Svoje výsledky prezentoval 
na Kongrese kardiológov Európskej kardiologickej spoločnosti 
pre klinický výskum v roku 2017. 
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Doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD., MPH, 
 
vysokoškolský pedagóg na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach, pôsobiaci na Ústave telesnej výchovy a športu. 
Promoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Pedagogickej fakulte v Prešove v študijnom odbore Učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov ruský jazyk a telesná výchova. 
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ukončil v roku 2008 na 
Prešovej univerzite v Prešove, na Fakulte športu v študijnom 
odbore Športová edukológia. Témou jeho dizertačnej práce bol 
vplyv pohybového programu na zdravie v strednom a staršom 
veku. Habilitoval v roku 2015 na Prešovskej univerzite v Prešove, 
na Fakulte humanitných a prírodných vied, v študijnom odbore 
Antropológia. Dva roky pôsobil ako asistent na Simon Fraser 
University v Kanade. Má dlhodobé skúsenosti s výučbou predmetu 
Fyziológia a fyziológia telesných cvičení, výživa a zdravie, 
pohybová aktivita a vek na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Je autorom vedeckej monografie zameranej 
na determinanty kvality života seniorov, tiež spoluautorom 
vysokoškolskej učebnice Humánna fyziológia so zameraním 
na pohybovú aktivitu a šport (vybrané kapitoly). Publikoval viac 
než 100 vedeckých prác, z toho 5 vedeckých prác je publikovaných 
v zahraničných karentovaných časopisoch. Na jeho práce 
je zaznamenaných viac než 100 citačných ohlasov. Je členom 
Slovenskej antropologickej spoločnosti.
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MUDr. Štefan Tóth, PhD., MBA, MPH, 
 
odborný asistent na Klinike gerontológie a geriatrie Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty a Nemocnice 
svätého Michala, a.s. Promoval na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte v študijnom odbore 
Všeobecné lekárstvo. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 
ukončil v roku 2016 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Lekárskej fakulte v študijnom odbore Vnútorné 
choroby. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval potenciálnym 
rizikovým faktorom a markerom aterogenézy a ich vzťahu 
k viscerálnemu tukovému tkanivu. Špecializuje sa v oblasti 
kardiológie, sledovania vplyvu pôsobenia rôznych komorbidít 
na vznik a progresiu kardiovaskulárnych ochorení, sledovanie 
markerov zvýšeného kardiovaskulárneho rizika, ako aj v oblasti 
genetickej analýzy a počítačového učenia.  Publikoval viac než 
50 vedeckých prác, z toho 11 vedeckých prác je publikovaných 
v zahraničných karentovaných časopisoch. Na jeho vedecké práce 
je zaznamenaných viac než 70 citačných ohlasov registrovaných 
v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS. 
Je členom Aterosklerotickej spoločnosti,  Európskej spoločnosti 
pre klinický výskum, Európskej kardiologickej spoločnosti. Získal 
Bursary award Medzinárodnej asociácie patológov, Európskej 
spoločnosti pre klinický výskum. Svoje výsledky prezentoval 
na Kongrese kardiológov Európskej kardiologickej spoločnosti 
pre klinický výskum v roku 2017. 
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Doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD., MPH, 
 
vysokoškolský pedagóg na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach, pôsobiaci na Ústave telesnej výchovy a športu. 
Promoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Pedagogickej fakulte v Prešove v študijnom odbore Učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov ruský jazyk a telesná výchova. 
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ukončil v roku 2008 na 
Prešovej univerzite v Prešove, na Fakulte športu v študijnom 
odbore Športová edukológia. Témou jeho dizertačnej práce bol 
vplyv pohybového programu na zdravie v strednom a staršom 
veku. Habilitoval v roku 2015 na Prešovskej univerzite v Prešove, 
na Fakulte humanitných a prírodných vied, v študijnom odbore 
Antropológia. Dva roky pôsobil ako asistent na Simon Fraser 
University v Kanade. Má dlhodobé skúsenosti s výučbou predmetu 
Fyziológia a fyziológia telesných cvičení, výživa a zdravie, 
pohybová aktivita a vek na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Je autorom vedeckej monografie zameranej 
na determinanty kvality života seniorov, tiež spoluautorom 
vysokoškolskej učebnice Humánna fyziológia so zameraním 
na pohybovú aktivitu a šport (vybrané kapitoly). Publikoval viac 
než 100 vedeckých prác, z toho 5 vedeckých prác je publikovaných 
v zahraničných karentovaných časopisoch. Na jeho práce 
je zaznamenaných viac než 100 citačných ohlasov. Je členom 
Slovenskej antropologickej spoločnosti.
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MUDr. Štefan Tóth, PhD., MBA, MPH, 
 
odborný asistent na Klinike gerontológie a geriatrie Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty a Nemocnice 
svätého Michala, a.s. Promoval na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte v študijnom odbore 
Všeobecné lekárstvo. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 
ukončil v roku 2016 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Lekárskej fakulte v študijnom odbore Vnútorné 
choroby. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval potenciálnym 
rizikovým faktorom a markerom aterogenézy a ich vzťahu 
k viscerálnemu tukovému tkanivu. Špecializuje sa v oblasti 
kardiológie, sledovania vplyvu pôsobenia rôznych komorbidít 
na vznik a progresiu kardiovaskulárnych ochorení, sledovanie 
markerov zvýšeného kardiovaskulárneho rizika, ako aj v oblasti 
genetickej analýzy a počítačového učenia.  Publikoval viac než 
50 vedeckých prác, z toho 11 vedeckých prác je publikovaných 
v zahraničných karentovaných časopisoch. Na jeho vedecké práce 
je zaznamenaných viac než 70 citačných ohlasov registrovaných 
v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS. 
Je členom Aterosklerotickej spoločnosti,  Európskej spoločnosti 
pre klinický výskum, Európskej kardiologickej spoločnosti. Získal 
Bursary award Medzinárodnej asociácie patológov, Európskej 
spoločnosti pre klinický výskum. Svoje výsledky prezentoval 
na Kongrese kardiológov Európskej kardiologickej spoločnosti 
pre klinický výskum v roku 2017. 
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Doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD., MPH, 
 
vysokoškolský pedagóg na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach, pôsobiaci na Ústave telesnej výchovy a športu. 
Promoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Pedagogickej fakulte v Prešove v študijnom odbore Učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov ruský jazyk a telesná výchova. 
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ukončil v roku 2008 na 
Prešovej univerzite v Prešove, na Fakulte športu v študijnom 
odbore Športová edukológia. Témou jeho dizertačnej práce bol 
vplyv pohybového programu na zdravie v strednom a staršom 
veku. Habilitoval v roku 2015 na Prešovskej univerzite v Prešove, 
na Fakulte humanitných a prírodných vied, v študijnom odbore 
Antropológia. Dva roky pôsobil ako asistent na Simon Fraser 
University v Kanade. Má dlhodobé skúsenosti s výučbou predmetu 
Fyziológia a fyziológia telesných cvičení, výživa a zdravie, 
pohybová aktivita a vek na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Je autorom vedeckej monografie zameranej 
na determinanty kvality života seniorov, tiež spoluautorom 
vysokoškolskej učebnice Humánna fyziológia so zameraním 
na pohybovú aktivitu a šport (vybrané kapitoly). Publikoval viac 
než 100 vedeckých prác, z toho 5 vedeckých prác je publikovaných 
v zahraničných karentovaných časopisoch. Na jeho práce 
je zaznamenaných viac než 100 citačných ohlasov. Je členom 
Slovenskej antropologickej spoločnosti.
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MUDr. Štefan Tóth, PhD., MBA, MPH, 
 
odborný asistent na Klinike gerontológie a geriatrie Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty a Nemocnice 
svätého Michala, a.s. Promoval na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte v študijnom odbore 
Všeobecné lekárstvo. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 
ukončil v roku 2016 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Lekárskej fakulte v študijnom odbore Vnútorné 
choroby. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval potenciálnym 
rizikovým faktorom a markerom aterogenézy a ich vzťahu 
k viscerálnemu tukovému tkanivu. Špecializuje sa v oblasti 
kardiológie, sledovania vplyvu pôsobenia rôznych komorbidít 
na vznik a progresiu kardiovaskulárnych ochorení, sledovanie 
markerov zvýšeného kardiovaskulárneho rizika, ako aj v oblasti 
genetickej analýzy a počítačového učenia.  Publikoval viac než 
50 vedeckých prác, z toho 11 vedeckých prác je publikovaných 
v zahraničných karentovaných časopisoch. Na jeho vedecké práce 
je zaznamenaných viac než 70 citačných ohlasov registrovaných 
v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS. 
Je členom Aterosklerotickej spoločnosti,  Európskej spoločnosti 
pre klinický výskum, Európskej kardiologickej spoločnosti. Získal 
Bursary award Medzinárodnej asociácie patológov, Európskej 
spoločnosti pre klinický výskum. Svoje výsledky prezentoval 
na Kongrese kardiológov Európskej kardiologickej spoločnosti 
pre klinický výskum v roku 2017. 
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Doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD., MPH, 
 
vysokoškolský pedagóg na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach, pôsobiaci na Ústave telesnej výchovy a športu. 
Promoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Pedagogickej fakulte v Prešove v študijnom odbore Učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov ruský jazyk a telesná výchova. 
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ukončil v roku 2008 na 
Prešovej univerzite v Prešove, na Fakulte športu v študijnom 
odbore Športová edukológia. Témou jeho dizertačnej práce bol 
vplyv pohybového programu na zdravie v strednom a staršom 
veku. Habilitoval v roku 2015 na Prešovskej univerzite v Prešove, 
na Fakulte humanitných a prírodných vied, v študijnom odbore 
Antropológia. Dva roky pôsobil ako asistent na Simon Fraser 
University v Kanade. Má dlhodobé skúsenosti s výučbou predmetu 
Fyziológia a fyziológia telesných cvičení, výživa a zdravie, 
pohybová aktivita a vek na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Je autorom vedeckej monografie zameranej 
na determinanty kvality života seniorov, tiež spoluautorom 
vysokoškolskej učebnice Humánna fyziológia so zameraním 
na pohybovú aktivitu a šport (vybrané kapitoly). Publikoval viac 
než 100 vedeckých prác, z toho 5 vedeckých prác je publikovaných 
v zahraničných karentovaných časopisoch. Na jeho práce 
je zaznamenaných viac než 100 citačných ohlasov. Je členom 
Slovenskej antropologickej spoločnosti.
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MUDr. Štefan Tóth, PhD., MBA, MPH, 
 
odborný asistent na Klinike gerontológie a geriatrie Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty a Nemocnice 
svätého Michala, a.s. Promoval na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte v študijnom odbore 
Všeobecné lekárstvo. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 
ukončil v roku 2016 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Lekárskej fakulte v študijnom odbore Vnútorné 
choroby. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval potenciálnym 
rizikovým faktorom a markerom aterogenézy a ich vzťahu 
k viscerálnemu tukovému tkanivu. Špecializuje sa v oblasti 
kardiológie, sledovania vplyvu pôsobenia rôznych komorbidít 
na vznik a progresiu kardiovaskulárnych ochorení, sledovanie 
markerov zvýšeného kardiovaskulárneho rizika, ako aj v oblasti 
genetickej analýzy a počítačového učenia.  Publikoval viac než 
50 vedeckých prác, z toho 11 vedeckých prác je publikovaných 
v zahraničných karentovaných časopisoch. Na jeho vedecké práce 
je zaznamenaných viac než 70 citačných ohlasov registrovaných 
v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS. 
Je členom Aterosklerotickej spoločnosti,  Európskej spoločnosti 
pre klinický výskum, Európskej kardiologickej spoločnosti. Získal 
Bursary award Medzinárodnej asociácie patológov, Európskej 
spoločnosti pre klinický výskum. Svoje výsledky prezentoval 
na Kongrese kardiológov Európskej kardiologickej spoločnosti 
pre klinický výskum v roku 2017. 
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Doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD., MPH, 
 
vysokoškolský pedagóg na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika  
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