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Správa o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky
za roky 2012 – 2014

Zdravie človeka závisí od rozvoja spoločnosti v rôznych oblastiach. Zdravotný stav je
potom výsledkom i ukazovateľom úrovne podmienok, ktoré spoločnosť vytvára pre realizáciu
životného štýlu svojich obyvateľov. Predkladaná správa hodnotí obdobie rokov 2012 – 2014.
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DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

(Túto kapitolu pripravil Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzi základné determinanty zdravotného stavu populácie a jeho zmien patrí
demografický vývoj.
Hlavným demografickým vývojovým trendom sledovaného obdobia bolo starnutie
slovenskej populácie. Hlavnou príčinou je predovšetkým zásadná zmena reprodukčného
správania, ktorá začala v 90. rokoch dvadsiateho storočia a ktorá viedla k tomu, že sa
plodnosť populácie Slovenska dostala pod úroveň jednoduchej reprodukcie (starnutie zdola).
Ďalšími činiteľmi umocňujúcimi populačné starnutie je starnutie populácie zhora v dôsledku
predlžovania ľudského života a starnutie populácie i zo stredu (populačná vlna 70. rokov).
Dôsledkom toho začala transformácia vekovej štruktúry vedúca k populačnému starnutiu.
1.1

Počet a prírastky obyvateľstva

K 31. 12. 2014 mala Slovenská republika 5 421 349 obyvateľov, v tom 2 779 021 žien
a 2 642 328 mužov.
T1 Prírastky obyvateľstva, 2004 – 2014
Rok

Ukazovateľ
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prirodzený prírastok
absolútny počet
na 1 000 obyvateľov

1 895

955

603

568

4 196

8 304

6 965

8 910

3 098

2 734

3 687

0,4

0,2

0,1

0,1

0,8

1,5

1,3

1,7

0,6

0,5

0,7

2 874

3 403

3 854

6 793

7 060

4 367

3 383

2 966

3 416

2 379

1 713

0,5

0,6

0,7

1,3

1,3

0,8

0,6

0,5

0,6

0,4

0,3

4 769

4 358

4 457

7 361

11 256

12 671

10 348

11 876

6 514

5 113

5 400

0,9

0,8

0,8

1,4

2,1

2,3

1,9

2,2

1,2

0,9

1,0

Prírastok sťahovaním
absolútny počet
na 1 000 obyvateľov
Celkový prírastok
absolútny počet
na 1 000 obyvateľov

Zdroj, spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“)
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V roku 2014 dosiahol prirodzený prírastok hodnotu 3 687, zahraničnou migráciou získala
Slovenská republika 1 713 osôb. Celkový prírastok obyvateľstva dosiahol hodnotu 5 400
osôb.
G1 Prírastky obyvateľstva v regiónoch SR v roku 2014

Zdroj, spracovanie: ŠÚ SR
1.2

Charakteristiky veku

Veková štruktúra obyvateľstva patrí medzi základné demografické charakteristiky každej
populácie. Je obrazom demografických procesov z minulosti i obrazom budúceho
demografického vývoja.
Pre vekovú štruktúru obyvateľstva Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) sú typické dva
základné rysy, a to nerovnomernosť a starnutie. Nerovnomernosť je spôsobená predovšetkým
zmenami vo vývoji intenzity pôrodnosti v priebehu ostatných 100 rokov (vojny, babyboom,
2. demografický prechod). Pod starnutie sa podpisuje nízka plodnosť a zvyšovanie strednej
dĺžky života. Prvé príznaky starnutia populácie možno v slovenskej populácii pozorovať od
polovice 60-tych rokov. V súčasnosti dochádza k výraznejšiemu zrýchleniu tohto procesu,
pretože jednak silné povojnové ročníky dosahujú dôchodkový vek a na druhej strane sú vo
veku najvyššej fekundity (fyziologickej plodnosti) málo početné vekové skupiny narodené
v prvej polovici 90. rokov.
T2 Ekonomické vekové skupiny obyvateľstva SR, 2012 – 2014
Počet obyvateľov

Veková skupina
2012

2013

Štruktúra v %
2014

2012

2013

2014

0 – 14

830 576

829 925

830 181

15,4

15,4

15,3

15 – 64

3 870 038

3 852 888

3 834 289

71,5

71,1

70,7

710 222

733 136

756 879

13,1

13,5

14,0

5 410 836

5 415 949

5 421 349

100,0

100,0

100,0

65+
Spolu

Zdroj, spracovanie: ŠÚ SR
2

Intenzitu starnutia obyvateľstva dokumentujú i viaceré ukazovatele veku. Priemerný vek
žijúcich obyvateľov sa na Slovensku postupne zvyšuje a v roku 2014 dosiahol hodnotu 39,9
rokov (38,2 u mužov; 41,4 u žien). V priebehu sledovaného obdobia (2012 – 2014) sa zvýšil
o 0,6 roka.
Rovnako sa kontinuálne zvyšuje i index starnutia. V roku 2014 dosiahol hodnotu 91,2 %
(68,2 % u mužov a 115,3 % u žien), čo znamená, že v súčasnosti pripadá na 100 detí (0 – 14)
91 obyvateľov vo veku 65 rokov a starších. V tomto indexe sú ale výrazné rozdiely medzi
mužskou a ženskou zložkou populácie v dôsledku mužskej nadúmrtnosti.
T3 Vekové charakteristiky obyvateľstva SR podľa pohlavia, 2004 – 2014
Ukazovateľ

Pohlavie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Podiel osôb

Muži

18,0

17,5

17,0

16,6

16,3

16,2

16,1

16,2

16,2

16,1

16,1

v predproduktívnom veku (0 – 14)

Ženy

16,2

15,7

15,3

14,9

14,7

14,5

14,5

14,6

14,6

14,6

14,6

Podiel osôb

Muži

73,0

73,5

73,9

74,2

74,4

74,4

74,4

73,9

73,6

73,3

72,9

v produktívnom veku (15 – 64)

Ženy

69,7

70,0

70,3

70,5

70,6

70,5

70,4

69,9

69,5

69,1

68,7

Podiel osôb

Muži

9,0

9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,9

10,2

10,6

11,0

v poproduktívnom veku (65+)

Ženy

14,1

14,3

14,5

14,6

14,8

15,0

15,1

15,5

15,9

16,3

16,8

Muži

35,5

35,8

36,1

36,3

36,6

36,8

37,1

37,4

37,7

38,0

38,2

Ženy

38,7

39,0

39,3

39,5

39,8

40,1

40,3

40,6

40,9

41,2

41,4

Muži

33,5

33,9

34,2

34,6

35,0

35,4

35,8

36,3

36,7

37,1

37,6

Ženy

37,2

37,5

37,7

38,0

38,3

38,6

38,9

39,4

39,7

40,1

40,6

Index starnutia

Muži

49,7

51,6

53,5

55,3

56,9

58,2

59,1

60,9

63,2

65,7

68,2

((65+ / (0 – 14))

Ženy

87,5

90,8

94,5

97,8

100,7

102,9

104,1

106,2

109,1

112,2

115,3

Index ekonomického zaťaženia

Muži

36,9

36,1

35,4

34,8

34,4

34,4

34,5

35,3

35,8

36,5

37,2

((0 – 14) + 65 ) / (15 – 64))

Ženy

43,5

42,9

42,4

41,9

41,7

41,8

42,0

43,2

43,8

44,7

45,6

Priemerný vek

Mediánový vek

+

Zdroj, spracovanie: ŠÚ SR
Mieru hospodárskeho zaťaženia práceschopného obyvateľstva závislými osobami
zachytáva index ekonomického zaťaženia. Tento index dlhodobo, od začiatku 80. rokov,
klesal. Vplyvom reprodukčných zmien však v roku 2009 došlo k otočeniu trendu a jeho
hodnoty sa zvyšujú. V roku 2014 pripadlo podľa indexu na 100 osôb v produktívnom veku
41 závislých osôb (0 – 14-roční a 65-roční a starší), v sledovanom období (2012-2014) sa
zvýšil o 1,6 bodu.
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G2 Priemerný vek v krajoch SR v roku 2014

Zdroj, spracovanie: ŠÚ SR
1.3

Pôrodnosť

Pôrodnosť patrí medzi kľúčové demografické procesy, ktoré výrazným spôsobom
ovplyvňujú populačný rast. Od vývoja pôrodnosti závisí budúcnosť spoločnosti.
Na Slovensku sa začal pokles plodnosti a pôrodnosti začiatkom 80. rokov. V jednotlivých
časových etapách pokračoval s rôznou intenzitou až do začiatku 21. storočia, čím došlo k
výraznej zmene reprodukčných pomerov. Od 90. rokov úhrnná plodnosť (priemerný počet
živonarodených detí pripadajúcich na jednu ženu počas jej celého reprodukčného obdobia, pri
zachovaní úrovne plodnosti sledovaného roka a za predpokladu nulovej úmrtnosti) postupne
klesla až pod „kritickú hodnotu“ (1,5). V sledovanom období 2012 – 2014 sa úhrnná plodnosť
pohybovala nad 1,3.
V roku 2014 sa narodilo 55 199 detí, z toho 166 bolo mŕtvonarodených. V sledovanom
období 2012 – 2014 bola početnosť narodených relatívne stabilná a tak za toto obdobie
pribudlo vyše 165 tisíc živonarodených detí.
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G3 Pôrodnosť a plodnosť v rokoch 1994 – 2014

Zdroj, spracovanie: ŠÚ SR
Vo vzťahu k zdravotným aspektom pôrodnosti je podstatným vývojovým trendom
dlhodobé zvyšovanie priemerného veku žien pri pôrode i pri prvom pôrode.
V roku 2014 dosiahol priemerný vek žien pri pôrode 29,4 roka, za obdobie 2012 – 2014 sa
zvýšil o 0,3 roka. Priemerný vek prvorodičky má rovnakým tempom stúpajúci trend, v roku
2014 rodila žena svoje prvé dieťa v priemere vo veku 27,6 roka.
Zvyšovanie priemerného veku žien pri pôrode nepriamo signalizuje znižovanie úrovne
plodnosti, pretože s pribúdajúcim vekom ženy klesá jej schopnosť otehotnieť a donosiť dieťa.
Z hľadiska vekových skupín matiek klesajú početnosti pôrodov v najmladších vekových
skupinách, matkám do 19 rokov sa v sledovanom období rodilo okolo 3,4 tisíca detí matkám
vo veku 20 – 24 rokov okolo 9 tisíc detí. Najvyššie početnosti narodených sú u matiek vo
vekových skupinách 25 – 29 a 30 – 34 rokov, rodí sa okolo 17 tisíc detí v každej z nich.
V najstarších reprodukčných vekových skupinách žien početnosti pôrodov stúpajú, napr. vo
vekovej skupine 35 – 39 sa v roku 2014 narodilo 14,3 % zo všetkých živonarodených detí
a tento podiel v sledovanom období stúpol o 1,5 bodu. Takmer 1,3 tisíca detí sa v roku 2014
narodilo matkám starším ako 40 rokov.
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G4 Vekovo špecifické miery plodnosti v SR, 1994, 2004 a 2014

Zdroj, spracovanie: ŠÚ SR
Z hľadiska poradia živonarodených detí sa vysoký podiel detí rodí v prvom poradí,
v sledovanom období sa rodilo v prvom poradí 46 % detí. Výsledky sčítania obyvateľov
v roku 2011 ukázali, že tento trend sa premieta i do rodinných štruktúr, dochádza k určitej
transformácii rodinných typov, 46 % detí žijúcich v rodinách boli podľa výsledkov sčítania
2011 jedináčikovia, čo je podstatným psychosociálnym faktorom vo vývoji členov populácie.
Ďalším faktorom, ktorý mení podmienky vývoja detí je trend zvyšovania podielu detí
narodených mimo manželstva. V roku 2014 sa narodilo mimo manželstva až 39 % detí,
v sledovanom období došlo k zvýšeniu o 4 body.
1.4

Potratovosť

Úroveň potratovosti ovplyvňujú rôzne faktory. Ide najmä o reprodukčné zdravie populácie,
morálne hodnoty, legislatívne ustanovenia, religiozitu, rodinný stav, životný štýl, verejnú
mienku, ekonomickú úroveň, používané metódy antikoncepcie atď.
Počet potratov sa v Slovenskej republike pohyboval v sledovanom období okolo 16 tisíc. Z
hľadiska vývoja je pozitívnym faktom, že početnosti potratov sa znižujú od konca 80. rokov.
V tomto období boli počty maximálne, potratmi končilo takmer 60 tisíc tehotenstiev, z toho
bolo okolo 50 tisíc umelých potratov. V roku 2014 klesol počet umelých potratov po prvýkrát
od ich legalizácie pod 11 tisíc.
Negatívnejší charakter má vývoj podielov potratov podľa druhu, aktuálnym trendom je
znižovanie podielu umelých potratov a zvyšovanie podielov potratov spontánnych,
v sledovanom období boli početnosti spontánnych potratov nad 5 tisíc a v roku 2014 tvorili
takmer tretinu zo všetkých potratov.
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Z hľadiska veku je trendom zvyšovanie priemerného veku ženy pri potrate. V sledovanom
období dosiahol pri umelej i spontánnej potratovosti 31 rokov. Za uplynulých dvadsať rokov
sa však priemerný vek pri spontánnom potrate zvýšil o 4,3 roka, pri umelom o necelé 2 roky.
Z hľadiska urbanizácie, vyššia potratovosť je typická pre mestské obyvateľstvo, 65%
potratov je realizovaných v mestských sídlach.
G5 Potratovosť v SR v rokoch 1994 – 2014

Zdroj, spracovanie: ŠÚ SR
1.5

Úmrtnosť

Úmrtnostné pomery sú výsledkom zdravotnej starostlivosti, životného štýlu obyvateľstva
vrátane výživy a fyzického pohybu, kvality životného prostredia, intenzity psychickej,
sociálnej a ekonomickej záťaže populácie. Ďalšími faktormi sú vek, pohlavie, genetické
dispozície, vzdelanie, rodinný stav.
V sledovanom období zomieralo v Slovenskej republike 52 tisíc ľudí ročne. Typická je
nadúmrtnosť mužov, zomieralo priemerne o 1,6 tisíca mužov viac než žien. Na 1 000
zomretých žien tak pripadalo 1 066 zomretých mužov. Z hľadiska podielov tvorili muži
51,6 % zomretých, ženy 48,4 %. Nerovnomerná miera úmrtnosti medzi mužmi a ženami je
markantná predovšetkým v produktívnom veku, vo všetkých vekových skupinách medzi 20až 59-ročnými tvoria zomretí muži viac ako 70 %.
Hrubá miera úmrtnosti je relatívne stabilná, od prvej polovice 90. rokov sa udržuje pod
úrovňou 10 úmrtí na 1 000 obyvateľov stredného stavu, 9,5 ‰ v roku 2014 . Z hľadiska
pohlavia bola v roku 2014 hrubá miera úmrtnosti u mužov 10,0 ‰ a 8,9‰ u žien.
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Z celkového počtu zomretých zomrelo v roku 2014 v poproduktívnom veku 72,4 %
(62,6 % u mužov a 82,9 % u žien), v produktívnom veku 26,7 % (36,4 % u mužov a 16,4 %
u žien) a v predproduktívnom veku necelé 0,9, % (1 % u chlapcov, 0,8 % u dievčat).
G6 Podiel zomretých v SR podľa veku a pohlavia, 2014

Zdroj, spracovanie: ŠÚ SR
1.5.1

Dojčenská úmrtnosť

Z hľadiska vývoja úmrtnosti populácie je významná dojčenská úmrtnosť, je ukazovateľom
sociálnej vyspelosti jednotlivých populácií. Ovplyvňuje ju veková štruktúra matiek, ich
národnosť, vzdelanostná úroveň, prístup k informáciám, výskyt rizikového správania
(fajčenie, pitie alkoholu atď.). Dôležitú úlohu zohráva aj dostupnosť zdravotníckych služieb
(na vidieku môže byť problematickejšia ako v mestách, faktorom je i vzdialenosť od
zdravotníckeho zariadenia atď.).
Slovenská republika mávala v minulosti nepriaznivú úroveň dojčenskej úmrtnosti.
Dojčenská úmrtnosť (ako i úmrtnosť starších detí) začala klesať až v povojnovom období
predovšetkým v dôsledku zlepšenia zdravotnej starostlivosti, väčšej sústredenosti pôrodov do
ústavov a zavedenia povinného očkovania.
Z hľadiska aktuálneho vývoja miery dojčenskej (do 1 roka po narodení) i novorodeneckej
(0 – 27 dní po narodení) úmrtnosti klesajú. Dojčenská úmrtnosť sa udržuje už od roku 2008
pod 6 ‰. Novorodenecká úmrtnosť je od roku 2006 pod 4 ‰, v sledovanom období rokov
2012 – 2014 pod 3,5 ‰.
V absolútnych číslach v roku 2014 zomrelo 318 detí do jedného roka, z toho bolo 182
novorodencov.
Podľa štandardnej dojčenskej úmrtnosti pripadalo v sledovanom období na 1000
živonarodených s pôrodnou hmotnosťou 1000 g a viac 4,5 zomretých do 1 roka s pôrodnou
hmotnosťou 1000 g a viac. Pred dvadsiatimi rokmi sa hodnoty pohybovali okolo 9 ‰.
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G7 Vývoj perinatálnej, novorodeneckej a dojčenskej úmrtnosti v SR v rokoch 1994 –
2014

*Počet mŕtvonarodených a zomretých detí do 7 dní k počtu narodených
**Počet zomretých detí do 28 dní k počtu živonarodených
***Počet zomretých detí do jedného roka k počtu živonarodených.

Zdroj, spracovanie: ŠÚ SR
1.5.2 Stredná dĺžka života
Stredná dĺžka života (nádej na dožitie) je významným ukazovateľom úmrtnostných
pomerov populácií. Stredná dĺžka života v danom veku poskytuje informáciu o tom, ako dlho
bude v priemere žiť osoba v tomto veku za predpokladu, že sa počas celého jej života
úmrtnostné pomery nezmenia.
V Slovenskej republike sa stredná dĺžka života i keď pomaly ale dlhodobo zvyšuje, stále
však patríme medzi krajiny Európskej únie s najnižšou strednou dĺžkou života.
V roku 2011 nádej na dožitie pri narodení prvýkrát presiahla u mužov hranicu 72 rokov a u
žien hranicu 79. Aktuálne je medziročný rast strednej dĺžky života pri narodení u mužov
okolo 0,3 – 0,4 roka, u žien 0,1 – 0,2 roka.
Trendom je približovanie hodnôt strednej dĺžky života mužov a žien pri narodení. Kým v
50-tych rokoch 20. storočia rozdiel predstavoval okolo 4 roky, v ďalšom období sa prehlboval
a maximum (takmer 9 rokov) dosiahol začiatkom 90-tych rokov. V súčasnosti sa hodnoty
strednej dĺžky života mužov a žien pri narodení opäť približujú, rozdiel je necelých 7 rokov. S
pribúdajúcim vekom sa však tento rozdiel ešte zmenšuje a vo veku nad 85 rokov je stredná
dĺžka života mužov vyššia ako stredná dĺžka života žien, aj keď minimálne (do pol roka).
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G8 Stredná dĺžka života pri narodení v SR, 1994 – 2013

Zdroj, spracovanie: ŠÚ SR
1.5.3 Stredná dĺžka života v zdraví vo veku 65 rokov
Kombináciou stredných dĺžok života a údajov o zdravotnom stave obyvateľstva zo
zisťovania The EU Statistics on Income and Living Conditions (ďalej len „EU-SILC“) je
možné odvodiť ukazovateľ stredná dĺžka života v zdraví. Výpočet stredných dĺžok života
v zdraví vychádza z troch otázok o zdravotnom stave v zisťovaní EU-SILC a prepočítava sa
na úmrtnostné tabuľky v danom roku.
V roku 2013 bola v Slovenskej republike stredná dĺžka života vo veku 65 rokov 18,2 roka
u žien a 14,6 rokov u mužov. Podľa EU-SILC z roku 2013 strávia ženy vo veku 65 rokov, 3,6
roka (20 % ich zostávajúceho života) bez obmedzení v aktivitách, 8,1 roka (45 %) s
čiastočnými obmedzeniami v aktivitách a 6,5 roka (36 %) s výrazným obmedzením v
aktivitách. Muži v rovnakom veku strávia 4,2 roka (29 % ich zostávajúceho života) bez
obmedzení v aktivitách, 6,1 roka (41 %) s čiastočnými obmedzeniami v aktivitách a 4,4 roka
(30 %) s výrazným obmedzením v aktivitách.
Hoci celkový počet rokov prežitých mužmi bol menší ako počet rokov prežitých ženami,
pre všetky stredné dĺžky života v zdraví sa ukazuje, že počet rokov života strávených v
pozitívnom zdraví je vyšší u mužov ako u žien. V porovnaní s mužmi strávili ženy väčšiu časť
ich života v chorom zdraví a tieto roky chorého zdravia boli väčšinou rokmi s vážnymi
zdravotnými problémami.
(Pozn. pri interpretácii je potrebné brať do úvahy nezaradenie inštitucionalizovanej
populácie, ako sú napr. ľudia žijúci v opatrovateľských domoch a možný nižší výskyt osôb vo
veku 65 rokov vo vzorke).
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G9 Stredné dĺžky života v zdraví vo veku 65 rokov podľa zisťovania EU-SILC, 2013

Zdroj, spracovanie: ŠÚ SR
Záver
Demografický vývoj bude v období najbližších rokov jednoznačne determinovaný
starnutím populácie, ktoré je výsledkom predovšetkým populačných vĺn v minulosti a
meniaceho sa rodinného správania populácie, nízkou fertilitou, predlžovaním dĺžky ľudského
života v súčasnosti.
V nasledujúcich rokoch dôjde k výraznému nárastu populácie seniorov, čo predpokladá
zvýšenú zdravotnú a sociálnu starostlivosť z dôvodu vekom podmienenej znižujúcej sa miery
sebestačnosti jedinca.
Demografické zmeny tak vyžadujú potrebu celospoločenskej zhody na riešenie
očakávaných dôsledkov tohto vývoja, z hľadiska výdavkov na zdravotno-sociálnu
starostlivosť a sociálne zabezpečenie. Na druhej strane by ale spoločnosť mala vytvárať
i podmienky pre využitie potenciálu starnúcich generácií.
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M1 Stredná dĺžka života pri narodení mužov a žien v okresoch SR v roku 2013

2 VYBRANÉ CHRONICKÉ A INÉ ZÁVAŽNÉ SKUPINY CHORÔB V SR
(túto kapitolu pripravilo Národné centrum zdravotníckych informácií)
Úvod
Na základe odporúčaní z materiálu Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO“)
„Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21.storočí“
sa už 15 rokov apeluje na význam
monitorovania výskytu prioritných chronických chorôb v populácii (surveillance). Napriek
cielenej medializácii v prevencii rizikových faktorov v rámci rôznych odborných i
populačných intervenčných aktivít, však v SR výskyt chronických (neprenosných) chorôb
neklesá.
Na 66. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia sa schválil Globálny akčný
plán pre prevenciu a kontrolu (surveillance) neprenosných ochorení 2013 – 2020. Medzi jeho
dobrovoľné globálne ciele okrem iného patrilo 25% zníženie relatívneho rizika predčasného
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úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia, nádory, diabetes mellitus (ďalej len „DM“) a chronické
respiračné ochorenia.
Globálne ciele boli zamerané aj na 25% relatívne zníženie výskytu vysokého krvného
tlaku, zastavenie nárastu cukrovky a obezity a na zníženie ďalších rizikových faktorov
populácii - k týmto cieľom sa Slovenská republika blíži veľmi pomaly z pohľadu európskeho
kontextu.
Takýto stav má nepriaznivý dopad aj na mieru úmrtnosti najmä na choroby obehovej
sústavy a nádory, v ktorej zaostávame za vyspelými krajinami Európy, ale aj v porovnaní
s Českou republikou.
Problematika chronických chorôb patrí primárne do rezortu zdravotníctva, ich
rôznorodá symptomatológia, ktorá často vplýva na kvalitu života pacienta a môže ho aj
invalidizovať, však posúva túto problematiku aj do pôsobnosti iných rezortov. Preto si
doterajšia koncepcia intervencie osôb s chronickými chorobami v rámci úrovne
poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj aktivity, ktoré by mali motivovať
obyvateľov k optimalizácii životného štýlu, vyžadujú naďalej cielené populačné riešenia.
V správe sa uvádzajú prioritné ukazovatele zdravotného stavu populácie z viacerých
zdrojov:
 úmrtia na všetky príčiny smrti v rokoch 2000-2014 z databázy exitovaných zo ŠÚ SR,
 úmrtia podľa príčin smrti v rokoch 2011-2014 z údajov revidovaných na Národnom centre
zdravotníckych informácií (ďalej len „ NCZI“),
 hospitalizácie na najčastejšie skupiny chorôb z databázy hospitalizovaných spracovávanej
v NCZI,
 špecifické údaje za vybrané skupiny chorôb z príslušných národných zdravotných registrov
v správe NCZI,
 iné vybrané údaje zo štatistických výkazov o činnosti špecializovaných ambulancií
vykonávaných v NCZI.
Pre monitorovanie hromadne sa vyskytujúcich a/alebo spoločensky závažných skupín
chorôb boli v SR od roku 2004 vytvorené legislatívne podmienky na zriadenie národných
zdravotných registrov (v správe NCZI), ktoré svoju činnosť zahájili v roku 2007.
V súčasnosti sa hlásna povinnosť týka 30 nozologických jednotiek z nich viac ako 2/3 sú
nové registre, ktoré sa kreujú.
Zdravotné registre by mali byť prínosom nielen pre objektivitu vo výskyte danej
nozologickej jednotky v populácii, ale pre ich komplexnejšiu nadstavbu aj v získavaní
špecifických údajov (klinické príznaky, diagnostika, liečba, rizikové faktory) o danej chorobe.
Cieľom analýzy spracovaných dát je prispieť k efektívnejšiemu manažmentu v poskytovaní
zdravotnej starostlivosti, ale aj k aktivitám v optimalizácii životného štýlu a zdravotného
uvedomenia obyvateľov nielen v rámci SR, najmä na úrovni regiónov. Pre znižovanie
rozdielov v zdravotnom stave obyvateľov i v posudzovaní úrovne zdravotníctva medzi
regiónmi je to dôležité.

2.1

Základné ukazovatele vo vývoji chronických (neprenosných) chorôb

2.1.1 Úmrtia, úmrtnosť.
V celkovom počte úmrtí sa v posledných 15 rokoch zaznamenali minimálne zmeny, ich
počet sa za dané obdobie pohyboval rádovo v intervale od 51 000 – 53 000. V roku 2014
zomrelo 51 346, čo je najmenej v uvedenom období (G10).
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Postupné zvyšovanie veku obyvateľov (starnutie populácie) sa odrazilo iba v miernom
vzostupe podielu úmrtí vo veku 65+ r. v prospech nižšieho podielu predčasných úmrtí do 64
rokov (WHO odporúča v súčasnosti za predčasné úmrtie určiť vekovú hranicu 67 rokov, ale
v tejto správe sa toto odporúčanie nezohľadňuje).
V roku 2014 tvoril podiel predčasných úmrtí zo všetkých úmrtí 27,5%, v roku 2009 a 2000
okolo 29,0%.V štruktúre úmrtí podľa pohlavia sa vo vekovej skupine 65+ ročných
zaznamenáva vyšší podiel žien (cca 53%-55%), vo veku do 64 rokov je podiel mužov
dlhodobo 2-2,5x vyšší ako u žien (70%/30%). Podrobnejšie údaje o zmene v počte úmrtí
v užších vekových skupinách v roku 2014 v porovnaní s rokom 2009 a 2000 uvádza T4. Z nej
vyplýva, že napr. v roku 2014 oproti roku 2000 došlo k poklesu úmrtí vo veku do 24 rokov
o 40 %, u 25-44 ročných o 30%, u 65-74 ročných o 20%. Do veku 74 rokov umiera viac
mužov ako žien, u 75 + ročných majú prevahu ženy.
G10 Vývoj celkového počtu úmrtí v SR v rokoch 2000-2014 vo vybraných vekových
skupinách

Zdroj: ŠÚ SR. Spracoval: NCZI
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T4 Zmeny v počte úmrtí v SR v rokoch 2000, 2009 a 2014 v príslušných vekových
skupinách a z nich podiel mužov
Roky
2014

Vek

2009

2000

Spolu

% muži

Spolu

% muži

Spolu

% muži

0-24 r.

740

62,8

900

66,6

1 258

66,2

25-44

1 868

72,6

2 127

73,4

2 563

75,4

45-64

11 549

69,9

12 554

70,1

11502

70,9

0-64

14 157

69,9

15 581

70,4

15 323

71,2

65-74

10 454

60,7

10 439

59,2

13 100

58,3

75-84

15 037

43,8

16 539

42,9

14 710

44,1

85+

11 698

31,3

10 354

30,9

9 591

32,5

spolu

51 346

51,6

52 913

51,9

52 724

53,4

Zdroj: ŠÚ SR, spracoval: NCZI
Pri analýze úmrtí sú z epidemiologického hľadiska objektívnejším ukazovateľom ako
absolútne počty úmrtí zmeny v miere úmrtnosti, čo je počet úmrtí/počet obyvateľov
(najčastejšie na 100 000) príslušnej vekovej skupiny a pohlavia, ktoré sa ale pre
medzinárodné porovnanie, resp. pri porovnaní 2 a viac regiónov majú uvádzať v
štandardizovaných mierach, aby sa dali objektívnejšie charakterizovať rozdiely medzi nimi.
Preto aj v tejto správe sú uvedené miery štandardizovanej úmrtnosti (i incidencie), a to
s použitím staršieho európskeho štandardu (z polovice 80. rokov) používaného ešte
v databázach WHO/EURO (European Health for All ďalej len „HFA“ databáza). V
materiáloch OECD sa už uvedené údaje uvádzajú podľa aktuálnejšieho štandardu európskej
populácie (2011-2012), ktoré vychádzajú oproti údajom v HFA databáze vo vyšších
hodnotách.
Úmrtnosť (bez ohľadu na príčiny smrti). Miera úmrtnosti je ovplyvnená aj zmenami
v počte a vekovej štruktúre populácie: za posledných 15 rokov počet obyvateľov SR varíroval
od 5 378 809 (v r. 2002) po 5 418649 (v r. 2014). Aj preto v celej populácii mieru úmrtnosti
v rokoch 2000-2014 charakterizoval výraznejší % pokles ako v samotnom poklese úmrtí
(G11): v roku 2014 bola miera úmrtnosti oproti roku 2009 nižšia o 13 %, oproti roku 2000
o 24%, pričom v počte úmrtí išlo o 3 % pokles v roku 2014 oproti obom porovnávaným
rokom.
Miera štandardizovanej predčasnej úmrtnosti (do veku 64 rokov) klesla v porovnávaných
rokoch o 13 % a 25,3 %. Údaje o zmenách v miere úmrtnosti v celej populácii (0-85+ r.), vo
vekovej skupine u 0-64 i 65+ ročných mužov i žien uvádza T5.
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V užších vekových skupinách, a to vo vekovej skupine 25+ročných (delených podľa
desaťročných vekových skupín) sa v roku 2014 oproti roku 2009 i 2000 eviduje pokles
v intervale 10 % - 35% u mužov i žien, s výnimkou 85+ ročných (čo je logické). Miera
štandardizovanej úmrtnosti vykazuje 1,5x – 3x vyššie hodnoty u mužov oproti ženám
v závislosti od vekovej skupiny (s nižším rozdielom u 85+ ročných) (T6).
G11 Miera štandardizovanej úmrtnosti v populácii 0-85 + a 0-64 ročných v SR v
rokoch 2000-2014n/ 100 000 obyv., eur. štandard

Zdroj: ŠÚ SR. Spracoval (vrátane výpočtu štandardizovanej miery):NCZI
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T5 Miera štandardizovanej úmrtnosti na všetky príčiny smrti v SR v rokoch 2000, 2009 a 2014
vo vybraných vekových skupinách u mužov a žien
n/ 100 000 obyv., eur. štandard

Roky
Vek

Pohlavie

0-85+

0-64

2014

2009

2000

muži

1 007,9

1 152,8

1 326,7

ženy

564,5

645,3

735,8

muži

377,0

452,6

542,5

ženy

155,4

179,3

199,6

muži

6 112,6

6 817,4

7 671,7

65+

ženy
3 874,5
4 415,2
5 073,5
Zdroj: ŠÚ SR. Spracoval (vrátane výpočtu štandardizovanej miery):NCZI
T6 Miera vekovo štandardizovanej úmrtnosti na všetky príčiny smrti v SR v rokoch 2000,2009
a 2014 vo vybraných vekových skupinách mužov a žien
n/ 100 000 obyv., eur. štandard

Muži

Ženy

Roky
Vekové
skupiny
2000

2009

2014

Rozdiel
medzi
rokom
2014/20
00

Roky

2000

2009

2014

Rozdiel
medzi rokom
2014/2000
(v %)

(v %)

25-34

148,3

103,8

96,0

-35,3

38,5

36,3

34,3

-10,9

35-44

329,1

280,4

217,9

-33,8

119,4

106,9

88,9

-25,5

45-54

976,5

797,4

634,1

-35,1

324,9

306,8

247,4

-23,8

55-64

2 234,5

1915,1

1 644,0

-26,4

823,5

736,5

654,6

-20,5

65-74

4 952,6

4 048,7

3 446,1

-30,4

2 359,4

1877,5

1589,7

-32,6

75-84

10 064,3

9095,5

7992,1

-20,6

7 015,2

5988,7

5143,0

-26,7

85+

19 527,5

19 364,6

19 140,1

-2,0

18247,7

17458,1

16062,6

-12,0

Zdroj: ŠÚ SR. Spracoval (vrátane výpočtu štandardizovanej miery):NCZI
Úmrtnosť v okresoch. Celková miera úmrtnosti za SR je samozrejme odrazom situácie na
úrovni regiónov. Uvádzané mapy 2,3 prezentujú rozdiely v priemernej miere štandardizovanej
úmrtnosti v okresoch v rokoch 2011-2014, a to vo vekových skupinách 0-64 rokov a u 65+
ročných (bez ohľadu na pohlavie). Rozdiel v miere štandardizovanej úmrtnosti do 64 rokov
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medzi okresom s najnižšou (Košice III) a najvyššou mierou úmrtnosti (Revúca) bol viac ako 2násobný (2,2x), u 65+ ročných 1,5 násobný (najnižšia v okrese Košice I, najvyššia v okrese
Veľký Krtíš). T7 uvádza 3 okresy s najnižšou a 3 okresy s najvyššou priemernou mierou
štandardizovanej úmrtnosti v príslušných vekových skupinách zo 79 okresov SR.
T7 Tri okresy s najnižšou a najvyššou priemernou mierou štandardizovanej úmrtnosti v SR v
rokoch 2011-2014 podľa vybraných vekových skupín

0-64
Poradie
(zo 79
okresov)

Okres

65+
priemerná
miera
2011-2014

0-85+

priemerná miera
2011-2014

okres

okres

priemerná miera
2011-2014

1.

Košice III.

168,6

Košice I.

3768,8

Košice I.

432,3

2.

Košice I.

181,2

Košice III.

3806,5

Košice III.

446,8

3.

Bratislava I.

200,6

Bratislava I.

3904,9

Košice II.

453,9

77.

Poltár

336,0

Turč.Teplice

5663,3

Čadca

918,4

78.

Čadca

346,3

Revúca

5813,4

V.Krtíš

939,1

79.

Revúca

393,1

Veľký Krtíš

5941,8

Revúca

989,3

Zdroj: ŠÚ SR. Spracoval (vrátane výpočtu štandardizovanej miery):NCZI

M2 Rozdiely v priemernej miere štandardizovanej úmrtnosti na všetky príčiny smrti v okresoch
SR v rokoch 2011-2014 v populácii 0-64 ročných
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M3 Rozdiely v priemernej miere štandardizovanej úmrtnosti na všetky príčiny smrti v okresoch
SR v rokoch 2011-2014 v populácii 65+ročných

Zdroj:ŠÚ SR.
vytvoril):NCZI

Spracoval

(vrátane

výpočtu

štandardizovanej

miery

a mapy

Revízia príčin úmrtí – zmeny. Úmrtia z roku 2011-2014, ktoré primárne spracováva ŠÚ
SR, revidovali v rokoch 2013-2015 pracovníci NCZI (odd. zdrav. registrov; rok 2011 a 2012
bol publikovaný, rok 2013 a 2014 ešte nebol publikovaný). Podnetom pre komplexnú revíziu
dát (z dostupných zdrojov) boli nedostatky zistené vo výbere 1000 listov o prehliadke
mŕtveho (ďalej len „LoPM“) v databáze úmrtí SR z roku 2010. Revízia dát sa pri sporných
diagnózach opierala o kontrolu údajov z databázy hospitalizovaných, z onkologického
registra, konzultáciou s lekármi v nemocniciach, s patológmi, avšak nemalý podiel
prehodnotených úmrtí sa týkal priamo chybných kódov, ktoré popisovali úplne inú lokalizáciu
nozologickej jednotky (napr. pri nádoroch). V príslušných revidovaných rokoch až 12-14 %
diagnóz patrilo do inej kapitoly 10. revízie medzinárodnej klasifikácie chorôb (ďalej len
„MKCH-10“), v 10 -16% išlo o spresnenie diagnóz v rámci danej kapitoly, resp. podkapitoly.
Podiel úmrtí na najčastejšie príčiny smrti po revízii úmrtí za rok 2014 podľa vybraných
vekových skupín a pohlavia uvádza T8. U žien i mužov vo veku 65+ dominujú naďalej
choroby obehovej sústavy (ďalej len „CHOS“) a nádory, vo veku do 64 rokov bol najvyšší
podiel úmrtí u mužov i žien na nádory. Pred revíziou bol podiel úmrtí na CHOS vyšší vo
všetkých revidovaných rokoch.
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T8 Celkový počet úmrtí v danej vekovej skupine podľa pohlavia a z nich podiel úmrtí na
najčastejšie príčiny smrti po ich revízii v SR v roku 2014
z nich podiel ( %)
Veková
skupina

0 – 85+

z nich

0 – 64

65+

Pohlavie

Celkový
počet Obehová
Nádory
úmrtí
sústava

Úrazy

Tráviaca
Dýchacia sústava Ostatné
sústava
choroby

muži

26 499

39,8

28,9

8,4

6,0

4,7

10,5

ženy

24 847

49,7

24,1

3,8

4,6

4,0

13,1

muži

9 899

27,8

29,2

15,9

4,1

10,8

12,2

ženy

4 258

20,4

44,5

7,6

7,1

8,7

14,7

muži

16 600

46,9

28,7

3,9

4,8

4,0

9,5

ženy

20 589

55,8

19,8

3,0

4,8

3,8

12,8

Zdroj: NCZI (Baráková, Cvopová, Diba a kol., 2015, nepublikované .údaje)
Najdôležitejším zistením po revízii bol pokles úmrtí v dôsledku chorôb obehovej sústavy,
ktoré sa najčastejšie rutine uvádzali ako základná príčina smrti. Ich revíziou došlo k
„preradeniu“ týchto úmrtí do iných kapitol MKCH-10: do kapitoly úrazov ( najmä pre
zlomeniny stehnovej kosti u starších osôb), chorôb dýchacieho systému (chronická
obštrukčná choroba pľúc), nádorov (aj pri onkologickom pacientovi s metastázami lekári
uvádzali ako základnú príčinu smrti ischemickú chorobu srdca), do kapitoly duševných
chorôb (vaskulárne demencie) a chorôb nervového systému (najmä Alzheimerova choroba).
Po revízii sa celkovo zistil až 60 % nárast úmrtí (!), ktoré boli priamo či nepriamo
zapríčinené chronickou konzumáciou alkoholu (bližšie viď samostatná podkapitola 2.6), ale aj
nárast preležanín, ktoré boli najčastejšie uvádzané ako sepsa neznámej etiológie.
Zmeny v podiele úmrtí na všetky kapitoly chorôb podľa MKCH-10 v roku 2011 (kedy
bola prvýkrát vykonaná kompletná revízia úmrtí, bližšie viď. úvod) a v roku 2014 prezentujú
G12a, G12b.
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G12a,b Zmeny v podiele príčin úmrtí pred a po revízii z celkového počtu úmrtí v SR v roku
2011 a 2014 podľa kapitol MKCH-10

G12a

Zdroj: NCZI (Baráková, Diba a kol., 2013)
G12b

Zdroj: NCZI (Baráková, Cvopová, Diba a kol., 2015, nepublikované .údaje)
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2.1.2 Medzinárodné porovnanie miery úmrtnosti na prioritné skupiny chorôb.
Mieru úmrtnosti na všetky príčiny smrti najviac ovplyvňujú úmrtia na CHOS a nádory,
ktoré tvoria viac ako 70% úmrtí.
Pre posudzovanie vývoja úmrtnosti v danej krajine podľa príčin smrti je dôležité jej
porovnanie v medzinárodnom kontexte, a to podľa viacerých ukazovateľov (napr. aj podľa
vekových skupín a pohlavia). Pre objektivitu rozdielov v miere úmrtnosti je ale najdôležitejšie
mať na zreteli skutočnosť, že pri jej porovnávaní podľa užších podkapitol môže dôjsť
k skresleniu rozdielov medzi jednotlivými krajinami, ak sa nezoberie do úvahy aj porovnanie
úmrtnosti v rámci celej príslušnej kapitoly, resp. ak všetky krajiny nemajú rovnaký systém vo
výbere jednej príčiny smrti pre štatistické spracovanie, v ktorom by sa malo zohľadniť najmä
epidemiologické hľadisko. Odporúčaný a bezplatne WHO/EURO distribuovaný program pre
poloautomatický výber príčiny smrti (IRIS), ktorý je viazaný na zavedenie elektronického
záznamu LoPM, t.j so všetkými informáciami o bezprostrednej, predchádzajúcej, prvotnej či
inej vedľajšej (ale závažnej) chorobe, neuplatňujú mnohé krajiny, medzi nimi aj SR, pretože
nie sú vytvorené podmienky pre elektronický systém LoPM. ČR je LoPM kompletne
elektronizovaný v plnom rozsahu, preto sa uvedený spôsob výberu príčin smrti cez program
IRIS aplikuje už niekoľko rokov.
SR má v porovnaní s vybranými krajinami Európy (najmä susednými), vrátane priemeru
členských štátov pred rokom 2004 (EÚ 15) nasledujúce miery štandardizovanej úmrtnosti na
CHOS a nádory vo vekových skupinách 0-64 a 65+ ročných (bez ohľadu na pohlavie) (G13ad):
V populácii 0-64 rokov má SR mieru úmrtnosti na CHOS:

2,5 krát vyššiu ako Rakúsko a EÚ 15, 1,7-krát vyššiu ako Fínsko a 1,2 krát vyššiu ako
v Českej republike;

1,3 krát nižšiu ako v Maďarsku, a 2,4-krát nižšiu ako Ukrajina.
V populácii 0-64 rokov má SR mieru úmrtnosti na zhubné nádory :

1,8 krát vyššiu ako Fínsko, 1,4-1,5-krát vyššiu ako Rakúsko a EÚ 15 a 1,2 krát vyššiu
ako v Českej republike;

1,3 krát nižšiu ako v Maďarsku,

s Ukrajinou máme takmer rovnakú mieru úmrtnosti.
V populácii 65+ ročných má SR mieru úmrtnosti na CHOS:

2 krát vyššiu ako krajiny EÚ 15, 1,8-krát vyššiu ako Fínsko a Rakúsko, 1,1 krát vyššiu
ako v Českej republike;

1,1 krát nižšiu ako v Maďarsku a 1,8-krát nižšiu ako Ukrajina.
V populácii 65+ ročných má SR mieru úmrtnosti na zhubné nádory:

1,6-krát vyššiu ako Ukrajina, 1,2-1,4 krát vyššiu ako Fínsko, EÚ 15 a Rakúsko a 1,1
krát vyššia ako v Českej republike,

s Maďarskom máme takmer rovnakú mieru úmrtnosti.
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G13a-d Porovnanie miery štandardizovanej úmrtnosti na choroby obehovej sústavy
a nádory v SR v roku 2012 s inými krajinami Európy podľa príslušných
vekových skupín
n/ 100 000 obyv., eur. štandard

0-64
G13 a-b

65+
G13 c-d

Zdroj: HFA databáza WHO/EURO, 2015
Zdroj revidovaných údajov za SR: NCZI (Baráková, Cvopová, Safaei Diba a kol., 2015)
*
**

rok 2011
rok 2010
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Pre objektívne porovnanie a interpretáciu rozdielov medzi krajinami je nevyhnutné
prihliadať na viac aspektov, ale najmä na to, aký je systém kódovania príčin smrti a
ako sa monitoruje zdravotný stav v danej krajine.
2.1.3 Hospitalizácie, hospitalizovanosť
Medzi dôležité zdroje údajov, ktoré disponujú vybranými informáciami o
zdravotnom stave populácie SR, je databáza hospitalizovaných, ktorú vedie NCZI. Počet
hospitalizácií pre danú indikáciu (príčina/dôvod) vo vzťahu k veku a pohlaviu patria
medzi základné epidemiologické ukazovatele.
Vzostupy alebo poklesy hospitalizácií môžu byť odrazom viacerých dôvodov: závisia od
závažnosti základného ochorenia (resp. jeho komplikácií), od možnosti nemocníc liečiť
pacienta vo „vlastnej réžii“ alebo v spolupráci s iným oddelením tej istej alebo inej nemocnice
(preklady v rámci 1 kontinuálnej hospitalizácie), rehospitalizácie (viackrát do roka), ale aj od
toho, či sú možnosti nahradiť ústavnú liečbu efektívnou ambulantnou starostlivosťou.
Počet hospitalizácií nezohľadňuje počet pacientov ako fyzických osôb, ale „odbornú
vyťaženosť“ oddelení/nemocníc, čo závisí aj od organizačno-metodických postupov pri
manažovaní pacientov s príslušnou klinickou symptomatológiou.
Aj keď indikáciou k hospitalizácii sú skôr akútne než chronické stavy, úlohou ústavnej
zdravotnej starostlivosti je zabezpečiť čo najdlhšie adekvátne prežívanie aj u ťažko chronicky
chorých pacientov. Preto pri náraste hospitalizácií je dôležité primárne zohľadniť aj tieto
aspekty, aj keď v súčasnosti je nutné prihliadať aj na ekonomické hľadisko.
Počet a príčiny hospitalizácií. Vývoj počtu hospitalizácií má stúpajúci trend u mužov aj
žien (G14). V roku 2013 bolo spolu zaznamenaných 1 165 155 hospitalizácií (údaje za rok
2014 neboli ešte k dispozícii). Z nich však nie všetky hospitalizácie boli indikované pre
„klasickú“ chorobu - po odpočítaní hospitalizácií súvisiacich s tehotenstvom, pôrodom
a popôrodím (15. kapitola MKCH-10) a iných dôvodov pre hospitalizáciu uvedených v 21.
kapitole MKCH-10 (väčšinou doprovod pacienta, narodenie zdravého dieťaťa) išlo o 980831
hospitalizácií pre chorobu.
G14 Počet všetkých hospitalizácií v SR v rokoch 2000 – 2013 u mužov a žien a z nich
hospitalizácie pre chorobu2

Zdroj: NCZI. Spracoval: NCZI
2

nezahŕňa „nechorobné“ stavy: pôrody (XV. kap. MKCH) a iné „nechorobné“ dôvody (XXI. kap.), bližšie viď text..
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Z počtu všetkých hospitalizácií pre chorobu (takmer 981 000) sa aj v roku 2013
zaznamenal najvyšší podiel hospitalizácií pre choroby obehovej sústavy (18,7%), tráviacej
sústavy (11,4 %) a nádory (11 %). Ide o skupinu chorôb zvyčajne s akútnou
symptomatológiou a/alebo iným závažným stavom, ktoré zvyšujú hospitalizácie pacienta pre
jeho príjem na viaceré špecializované oddelenia v rámci jednej kontinuálnej hospitalizácie
(napr. pri akútnom koronárnom syndróme alebo pri akútnej brušnej príhode) alebo pre
opakované plánované hospitalizácie z dôvodu aplikácie špecifickej terapie (napr. pri
nádoroch).
Dôvody hospitalizácie a ich frekvencia (viď. vyššie) sú samozrejme závislé od klinických
ťažkostí pacienta; ktoré sú ovplyvnené aj vekom a pohlavím. Rozdiely medzi pohlaviami
v poradí i počte piatich najčastejších hospitalizácií v roku 2013 s rokom 2009 poukazujú
rámcovo na celkový pokles hospitalizácií pre chorobu vo veku do 24 rokov (najmä pre pokles
hospitalizácií pre choroby dýchacieho systému a úrazy), naopak vo veku 65+ došlo
k vzostupu hospitalizácií cca o 10%, počet hospitalizácií vo vekovej skupine 25-64 ročných
sa takmer nezmenil.
Päť najčastejších príčin hospitalizácie v príslušných vekových skupinách mužov a žien v roku
2013 v porovnaní s rokom 2009 (T9a-f):


vo veku do 24 rokov dominovali naďalej v oboch porovnávaných rokoch choroby
dýchacieho systému u oboch pohlaví, na 2.mieste boli u chlapcov (mladých mužov) úrazy,
u dievčat (mladých žien) choroby tráviacej sústavy. V užších vekových skupinách bolo
poradie v príčinách hospitalizácií trochu odlišné: u detí do 1 roka je najviac hospitalizácií
pre problémy v perinatálnom období novorodenca (50%), na 2.mieste sú choroby dýchacej
sústavy (20 %), ktoré dominujú vo vekovej skupine 1-4 i 5-14 ročných, pričom na deti do 4
rokov pripadalo takmer 2/3 hospitalizácií pre choroby dýchacieho systému u pacientov do
24 rokov. U 15-24 ročných dominujú v počte hospitalizácií úrazy.

 u 25 – 64 ročných sa počet všetkých hospitalizácií pre chorobu v roku 2013 oproti roku
2009 nezmenil. U mužov naďalej dominovali choroby obehovej sústavy a úrazy (nádory sa
počtom hospitalizácií zaradili na 4.miesto); u žien ide o prioritu nádorov a chorôb
močového a pohlavného systému (choroby obehovej sústavy boli na 4.mieste);
hospitalizácie pre choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva u žien
stúpli o 12%,
 u 65- a viacročných celkovo stúpol počet hospitalizácií pre chorobu o 10 %. Z dôvodov
hospitalizácií dominujú naďalej u mužov i žien choroby obehovej sústavy, najvyšší
vzostup v roku 2013 oproti roku 2009 sa evidoval v hospitalizáciách pre choroby svalovej
a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva u žien (artrózy, artritídy, vertebrogénne
ochorenia), a to viac ako o 25 %.
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T9 a-f Celkový počet hospitalizácií v nemocniciach SR v roku 2009 a 2013 a z nich 5
najčastejších príčin hospitalizácií podľa skupín chorôb v príslušných vekových
skupinách a pohlavia
Muži

Ženy

Hospitalizácie (0 – 24)

Hospitalizácie (0 – 24)

z nich

Všetky (bez XXI.
kapitoly )

Rok
2013

Rozdiel
2013/
2009

Počet

Počet

Percento

104 371

96 052

-8.0

Dýchacie

22 625

20 077

-11.3

Úrazy

15 169

13 077

-13.8

Tráviace

12 327

11 446

-7,1

Perinatálne

11 142

11 041

5 838

6 386

Infekčné

Skupina chorôb
podľa MKCH-10

Všetky (bez
XV.aXXI.kapitoly)

-14.8

Tráviace

11 947

11 206

-6,2

Perinatálne

9 459

9 482

+0,2

-0,9

Úrazy

6 677

6 300

-5.6

+9.4

Subjektívne

6 630

6 047

-8.8

Rok
2009

Rok
2013

Rozdiel
2013/
2009

Počet

Percento

Počet

Počet

Percento

224 701

226 362

+0.7

209 289

207 163

-1,0

Obehové

41 393

41 233

-0,4

Nádory

33 224

33 488

+0,8

Úrazy

32 151

29 903

-7.0

Močové

31 121

27 682

-11.1

Tráviace

29 714

29 390

-1,1

Tráviace

24 404

23 219

-4.9

Nádory

25 028

26 148

+4.5

Obehové

24 026

23 565

-1.9

Duševné

17 771

18 375

+3,4

Svalové

20 738

23 528

+13.5

Skupina chorôb
podľa MKCH-10

Všetky (bez XXI.a
XV.kapitoly)

z nich

z nich

Hospitalizácie (25 – 64)

Hospitalizácie (65+ )

Hospitalizácie (65+ )

Rok
2009

Rok
2013

Rozdiel
2013/
2009

Rok
2009

Rok
2013

Rozdiel
2013/
2009

Počet

Počet

Percento

Počet

Počet

Percento

136 935

154 274

+12.7

196 035

215 638

+10.0

Obehové

46 298

49 863

+7.7

Obehové

65 534

66 202

+1,0

Nádory

19 804

22 020

+11.2

Tráviace

19 074

21 242

+11.4

Tráviace

14 393

15 928

+10.7

Nádory

18 466

20 159

+9.2

Dýchacie

10 804

12 384

+14.6

Úrazy

16 556

19 272

+16.4

8 227

9 635

+17.1

Svalové

15 258

20 711

+35.7

Skupina chorôb
podľa MKCH-10

Všetky (bez XXI.
a XV.kapitoly)

z nich

z nich

Percento

15 326

Počet

Úrazy

Počet

17 978

Rozdiel
2013/
2009

Všetky (bez XXI.
kapitoly )

Počet

Dýchacie

Rok
2013

Skupina chorôb
podľa MKCH-10

Rozdiel
2013/
2009

-5.4

Rok
2009

Všetky (bez XXI.
kapitoly )

Rok
2013

81 272

Hospitalizácie (25 – 64)

Skupina chorôb
podľa MKCH-10

Rok
2009

85 913

z nich

Skupina chorôb
podľa MKCH-10

Rok
2009

Zdroj: Databáza hospitalizácií, NCZI
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2.1.4 Práceneschopnosť
Zdrojom údajov o práceneschopnosti (ďalej len „PN“) je Sociálna poisťovňa. V tejto stati
sa uvádzajú novopriznané PN, ktoré mohli alebo aj nemuseli byť v danom roku ukončené.
Tlačivo o dočasnej pracovnej neschopnosti sa môže vystaviť všetkým chorým osobám, nielen
tým, čo sú v zamestnaneckom pomere, ale aj tým, ktoré sú, ako nezamestnané, dobrovoľne ne
mocensky poistené. PN sa týka vekových skupín od 15 do 60 + rokov. Sociálna poisťovňa
vedie evidenciu dočasne práceneschopných poistencov od prvého dňa dočasnej pracovnej
neschopnosti (ďalej len „DPN“). Spracovanie údajov sa vykonáva v útvaroch lekárskej
posudkovej činnosti (ďalej len „LPČ“) v 36 pobočkách Sociálnej poisťovne. Nesleduje
a štatisticky sa nevyhodnocuje DPN všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, ale len
nemocensky poistených fyzických osôb v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).
T10 Základné údaje o počte, priemernom percente a priemernom trvaní DPN v rokoch
2012 až 2014
2012

2013

2014

Počet novopriznaných DPN

689 306

693 358

649 814

Priemerné percento DPN

4,156%

3,505%

3,190%

50,69 dní

46,07 dní

46,46 dní

Priemerná doba trvania 1 prípadu DPN
Zdroj údajov: Sociálna poisťovňa

Rok 2014. V tomto roku sa v SR evidovalo 649 814 novopriznaných prípadov PN (G13), čo
predstavuje 2 506 prípadov na 10 000 poistencov. Teoreticky každý štvrtý poistenec bol
v tomto roku 1x práceneschopný. Hodnoty za obdobie 2012 až 2014 sú priaznivejšie ako
v rokoch 2007 až 2011, kedy sa počet novopriznaných DPN pohyboval stabilne nad 700 tisíc
ročne. Zo všetkých DPN na prvých troch miestach u oboch pohlaví dominovala PN pre
choroby dýchacej sústavy (s podielom 34,7 %), svalovej a kostrovej sústavy (23,3 %) a úrazy
(8,9 %). Časový vývoj hlavných príčin DPN v rokoch 2012 až 2014 zobrazuje tabuľka T11.
T11 Príčiny DPN v rokoch 2012 až 2014
rok
rok
č.
Skupina chorôb 2012
2013
10

13

19

Choroby dýchacej 234441
sústavy
33,67%
Choroby svalovej
a kostrovej sústavy 169995
a spojivového
24,42%
tkaniva
Poranenia, otravy
60252
a iné následky
vonkajších príčin
mimo výkonu
8,65%
zamestnania

272066

rok
2014
223727

39,02% 34,72%
152105

150310

21,82% 23,32%
59875

57093

8,59%

8,86%

Zdroj údajov: Sociálna poisťovňa
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Najväčšie rozdiely medzi mužmi a ženami sú (ako dlhodobo) v PN pre úrazy (tabuľka T12).
T12 Najčastejšie príčiny DPN podľa pohlavia a podľa MKCH v roku 2014
MUŽI
1. Choroby dýchacej sústavy
30,40%
2. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
25,26%
3. Poranenia, otravy a iné následky vonkajších príčin mimo výkonu
zamestnania
4. Choroby tráviacej sústavy
5. Choroby obehovej sústavy
ŽENY
1. Choroby dýchacej sústavy
2. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

12,11%

3. Choroby močovej a pohlavnej sústavy
4. Choroby tráviacej sústavy
5. Poranenia, otravy a iné následky vonkajších príčin mimo výkonu
zamestnania

6,41%
6,11%
5,56%

6,90%
4,95%
35,01%
21,34%

Zdroj údajov: Sociálna poisťovňa
V roku 2014 sa spolu „prepéenkovalo“ vyše 30 miliónov dní, čo predstavuje takmer 83 000
„prepéenkovaných“ rokov, ide o najpriaznivejšiu hodnotu od r. 2008. Ako je zrejmé z grafu
G15, priemerné percento DPN malo počas sledovaného obdobia klesajúcu tendenciu.
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G15 Vývoj dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz v SR podľa štatistiky
pobočiek Sociálnej poisťovne. Priemerné percento DPN – porovnanie rokov 2012 2014

Na úrovni krajov bol najvyšší počet novohlásených prípadov PN i dĺžka jej trvania (ako
dlhodobo) v Prešovskom kraji, naopak, najpriaznivejšie hodnoty v týchto parametroch boli
zaznamenané v Bratislavskom kraji, tieto sa v pozitívnom smere výrazne odlišujú od hodnôt
ostatných krajov Slovenskej republiky.
Z hľadiska časového priebehu DPN je z údajov predložených v tabuľke zrejmé, že ich
najčastejšie trvanie je v intervale 4 – 10 dní, 56% z celkového počtu DPN trvá do 21 dní,
naopak vyše 5% trvá dlhšie ako 6 mesiacov.
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T13 Ukončené prípady dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz v
Slovenskej republike v roku 2014 (podľa dĺžky trvania v dňoch)
Dĺžka trvania
dočasnej
PN v dňoch:

Počet prípadov dočasnej
pracovnej neschopnosti
muži

ženy

podiel v %
z celk. počtu

spolu

224

127

351

0,1%

2–3

6 856

5 321

12 177

1,9%

4 – 10

92 857

84 024

176 881

27,4%

1

1 - 10 dní

99 937

11 – 14
1 - 14 dní

45 532
145 469

15 – 21
1 - 21 dní

89 472

45 283
134 755

40 034
185 503

189 409

90 815
280 224

40 916
175 671

80 950
361 174

29,4%

14,1%
43,5%
12,6%
56,0%

22 – 28

24 847

26 247

51 094

7,9%

29 – 35

19 072

17 893

36 965

5,7%

36 – 42

12 425

11 817

24 242

3,8%

43 – 91

43 544

43 111

86 655

13,4%

6 mesiacov
92 - 182

21 504

25 440

46 944

7,3%

1 - 182 dní

306 895
17 394

183 - 366
183 - 366 dní

Celkom

300 179

17 394

324 289

607 074

19 984
19 984

320 163

37 378
37 378

644 452

94,2%
5,8%
5,8%

100%

Zdroj: APV Syrius - aktuálne údaje ku dňu 22. 1. 2015
2.1.5 Invalidizácia
Zdrojom údajov o invalidizácii je Sociálna poisťovňa. Podľa § 70 ods. 1 zákona
o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal
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počet rokov dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na
starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.
Podľa §70 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 439/2004 Z. z., fyzická
osoba má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je
nezaopatreným dieťaťom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Nárok na
invalidný dôchodok tejto fyzickej osobe vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.
Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou počas
doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov veku a má na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt.
Jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok je uznanie invalidity. Podľa § 71 ods.
1 zákona o sociálnom poistení poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný
stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so
zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý
spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov
lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.
Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej
schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti
zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť (ďalej len „MPSVZČ“) sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli
zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.
Zdravotný stav na účely invalidného dôchodku posudzuje posudkový lekár sociálneho
poistenia útvaru LPČ pobočky Sociálnej poisťovne a posudkový lekár Sociálnej poisťovne,
ústredie.
Počty uznaných invalidít pri zisťovacích lekárskych prehliadkach v rokoch 2012 až 2014
sú zobrazené v tabuľke T14
T14 Počet uznaných invalidít podľa druhov v rokoch 2012 až 2014
Uznaná invalidita

2012

2013

2014

16 382

16 124

16 492

Invalidita s MPSVZČ o viac ako 70%

6 470

6 240

6 173

Invalidita z mladosti uznaná

2 570

2 786

3 086

25 422

25 150

25 751

Invalidita s MPSVZČ o viac ako 40% do 70%

Invalidita spolu
Najčastejšie príčiny invalidity

V nasledujúcom texte uvádzame najčastejšie príčiny invalidity podľa pohlavia a MPSVZČ.
MUŽI – invalidita s MPSVZČ o viac ako 40% do 70%
1. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
2. Duševné poruchy a poruchy správania
3. Choroby obehovej sústavy
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ŽENY – invalidita s MPSVZČ o viac ako 40% do 70%
1. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
2. Duševné poruchy a poruchy správania
3. Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok
MUŽI – invalidita s MPSVZČ o viac ako 70%
1. Nádory (novotvary)
2. Duševné poruchy a poruchy správania
3. Choroby obehovej sústavy
ŽENY – invalidita s MPSVZČ o viac ako 70%
1. Nádory (novotvary)
2. Duševné poruchy a poruchy správania
3. Choroby nervového systému
MUŽI – invalidita s MPSVZČ o viac ako 40% (spolu)
1. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
2. Choroby obehovej sústavy
3. Nádory (novotvary)
ŽENY – invalidita s MPSVZČ o viac ako 40% (spolu)
1. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
2. Nádory (novotvary
3. Duševné poruchy a poruchy správania
Z hľadiska uvedených údajov je možné konštatovať pretrvávanie dlhodobého stavu,
najčastejšou celkovou príčinou invalidizácie sú u mužov i žien choroby svalovej a kostrovej
sústavy a spojivového tkaniva, najčastejšou príčinou invalidity s MPSVZČ o viac ako 70% sú
pre obe pohlavia nádory (novotvary). Rozdiely medzi pohlaviami nachádzame až na ďalších
priečkach (viď výsledky).
2.2

Prioritné chronické choroby – charakteristika ich vývoja

Medzi prioritné chronické (neprenosné) skupiny chorôb, ktoré majú zásadný dopad na
kvalitu života populácie patria choroby obehovej sústavy, nádory, choroby dýchacej
a tráviacej sústavy, diabetes a duševné choroby. V tejto kapitole sa okrem uvedených skupín
chorôb uvádzajú aj vybrané ukazovatele z kapitoly poranenia, otravy, a daktoré iné následky
vonkajších príčin (ďalej len úrazy).
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2.2.1 Choroby obehovej sústavy
Úmrtia, úmrtnosť. CHOS patrí dlhodobo dominantné postavenie v príčinách smrti.
Väčšinou ich podiel z celkového počtu úmrtí dosahoval okolo 52-55 %. Po komplexnej revízii
úmrtí v rokoch 2011- 2014 sa preradením pôvodnej príčiny úmrtia pre CHOS do iných kapitol
MKCH-10 (G16) ich podiel z celkového počtu úmrtí znížil aj pod 45 %. Dokonca aj v rámci
prierezovej analýzy LoPM z roku 2001, sa už evidoval podiel úmrtí na CHOS pod 50 %, aj
keď išlo o náhodný výber LoPM a nie kompletnú analýzu.
G16 Zmeny v počte úmrtí na choroby obehovej sústavy v SR po ich „preradení“ do
iných kapitol MKCH-10 v rámci revízie úmrtí

1- nižší počet preradených úmrtí na CHOS do iných kapitol MKCH -10 v roku 2014 oproti roku 2011 súvisí s optimálnejším
výberom príčin smrti na ŠÚ SR (po poučení z nedostatkov výberu v predchádzajúcich rokoch). Vyšší počet úmrtí medzi „ ostatné“
úmrtia v roku 2014 sa týkal preradením pôvodných príčin úmrtí do kapitoly chorôb nervového systému, do chorôb žliaz s vnútorným
vylučovaním (najmä diabetes) a do príčiny úmrtí pre starobu. Zdroj: NCZI (Baráková, Cvopová, Safaei Diba a kol., 2013,2015)

Znížením úmrtí na CHOS po revízii (viď úmrtia v rámci všeob. časti) sa teda znížil aj ich
podiel zo všetkých príčin smrti, a to v roku 2014 zo 49,1 % na 44,6 %; v roku 2011 to bolo
z 52,5 % na 45,5 %. Po revízii LoPM za roky 2011-2014 sa v úmrtiach na CHOS oproti
pôvodne zaznamenaným príčinám smrti zaznamenal pokles od 9,1 % (v r.2014) po 15,0 % (v
r.2012) (dôvody nižšieho poklesu úmrtí na CHOS viď poznámka pod G7).
Z počtu osôb, ktoré zomreli na CHOS (po revízii), bolo 15,8 % mladších ako 65.rokov - na
3 predčasné úmrtia mužov pripadalo 1 úmrtie ženy. V porovnaní s rokom 2011 sa podiel
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predčasných úmrtí medzi mužmi a ženami nezmenil. U 65+ ročných je pomer úmrtí medzi
mužmi a ženami 1:1,5.
Pri posúdení rozdielov v miere štandardizovanej úmrtnosti medzi pohlaviami a podľa
vekových skupín sú rozdiely iné ako pri porovnaní iba absolútneho počtu úmrtí.
Pokles úmrtí na CHOS sa odrazil pochopiteľne aj v miere štandardizovanej úmrtnosti
v revidovaných rokoch 2011-2014 (vrátane odhadu v roku 2001) (G17).
G17 Vývoj miery štandardizovanej úmrtnosti na CHOS u mužov i žien v SR
rokoch 2001- 2014
n/1000 000, eur.štandard

Zdroj revidovaných údajov za SR: NCZI (Baráková, Cvopová, Safaei Diba a kol.,
2013,2015)
V roku 2014 bola revidovaná miera štandardizovanej úmrtnosti na CHOS spolu 323,2 /
100 000 obyvateľov (u mužov 411,3/u žien 258,2).
Pri revízii úmrtí v rámci kapitoly „Choroby obehovej sústavy“, došlo k spresneniu najmä
úmrtí, ktoré boli zapríčinené hypertenznou chorobou srdca (namiesto pôvodného výberu
chronickej ischemickej choroby srdca); pôvodný výber univerzálnej aterosklerózy (I70.9)
v LoPM bol naopak často spresnený a prehodnotený na chronickú ischemickú chorobu srdca
(ak bola v LoPM uvedená) alebo sa univerzálna ateroskleróza špecifikovala podľa
lokalizácie. Diagnóza „chronické zlyhanie srdca“ (I50) sa v rámci revízie uvádzala vtedy, ak
boli uvedené funkčné zmeny srdca, ktoré viedli k zlyhaniu srdca. Podiely vybraných skupín
chorôb v rámci CHOS po revízii roku 2014 uvádza T15.
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T15

Spolu

0-85+

65+

0-64

25-64

Počet úmrtí na choroby obehovej sústavy v roku 2014 a z nich podiely na
najčastejšie skupiny chorôb podľa vekových skupín a pohlavia v SR pred a po
revízii

R. 2014

Počet
úmrtí
na
CHOS

z nich podiel (%)
z toho
I10-I15

I20-25

I50

I60I69

I70-I79

I80-I89

ostatné

I21-I22

pred revíziou

25 198

3,3

60,0

18,2

5,4

20,1

3,2

0,9

7,2

po revízii

22 893

5,7

58,3

17,3

5,1

22,7

2,1

1,0

5,2

pred revíziou

21 281

3,3

61,6

14,5

5,2

19,9

3,1

0,7

6,2

po revízii

19 274

5,9

59,4

12,5

5,4

22,8

1,9

0,7

3,8

pred revíziou

3 917

3,1

51,5

42,1

6,2

20,9

3,9

2,0

12,5

po revízii

3 619

4,9

52,0

45,9

3,5

21,8

3,3

2,2

12,3

pred revíziou

3 894

3,1

51,8

42,1

6,0

20,9

3,9

1,9

12,4

po revízii

3 607

4,9

52,2

45,9

3,5

21,8

3,3

2,1

12,3

Zdroj údajov: NCZI
Hospitalizácie, hospitalizovaní. Podľa údajov NCZI bolo v roku 2013 pre CHOS
indikovaných 183 683 hospitalizácií; týkali sa 135 373 osôb (po odpočte prekladov v rámci
tej istej alebo do inej nemocnice, ale vrátane rehospitalizácie po predchádzajúcom prepustení
domov). V databáze hospitalizovaných bolo pre:
- akútny koronárny syndróm (ďalej len „AKS“), I20-I22, evidovaných 24 986 hospitalizácií,
ktoré sa po odpočte prekladov (38 %) týkali 15 076 osôb so suspektným alebo dokázaným
AKS.
- cievnu mozgovú príhodu (ďalej len „CMP“, I60-I64) a prechodnú ischémiu mozgu (TIA G45) indikovaných 29 380 hospitalizácií, z nich po odpočte prekladov (34%) išlo o 19 265
osôb.
Pri AKS a CMP s TIA u mužov dominovali 45-64 roční (50% /38%), u žien 75+ ročné
(37% /50%).
Národný register AKS a CMP. V registri AKS sa od roku jeho vzniku (rok 2007) evidovalo
ročne od 3 697 (r.2011) – 5 250 (r.2012). V roku 2013 išlo o 4 109 pacientov (ako fyzických
osôb), v roku 2009 o 4 292. Najvyšší počet prípadov sa týkal stále vekovej skupiny 45-64
ročných; tá v roku 2013 tvorila 38,4 % podiel, v roku 2009 - 41,7 %.
Z vyššie uvedených údajov o hospitalizovaných osobách s AKS teoreticky vyplýva, že
(s prihliadnutím na rezervy v hlásení do registra AKS), v nemocniciach SR na 1 pacienta
s dokázaným AKS pripadajú 3 s nepotvrdeným AKS.
V registri CMP sa od jeho vzniku (r.2007) registrovalo ročne od 7 500 do 10 200 osôb
pacientov ročne (nárast hlásení súvisel s apelom na vyššiu hlásnu disciplínu garantom
registra).
V roku 2013 bolo registrovaných 9 052 pacientov (ako fyzických osôb):
z vekových skupín dominovali 65+ roční (69,3%).
Klinicky má dlhodobo prevahu ložisková ischémia mozgu (89,7%), v 70 % sa týkala 65+
ročných pacientov; intracerebrálne krvácanie malo 9,8 % osôb, až v 45 % išlo pacientov
mladších ako 65 rokov!), iné formy CMP malo 0,5 % osôb.
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Vzhľadom na to, že do nemocnice sa prijímajú všetky prípady s podozrením na AKS
i CMP, nie všetky však musia byť potvrdené, mieru incidencie na AKS či CMP je možné
získať iba vyčerpávajúcim hlásením do registrov (aby neboli nadhodnotené aj suspektnými
prípadmi z databázy hospitalizovaných).
2.2.2 Nádory
Úmrtia, úmrtnosť. Nádory patria dlhodobo medzi 2.najčastejšie príčiny smrti s podielom
okolo 25%, ktorý bol len minimálne ovplyvnený v rokoch revízie úmrtí, zmeny nastali
v štruktúre národov pri spresnení ich lokalizácií. V roku 2014 zomrelo 13 643 osôb so
zhubným nádorom alebo s nezhubným nádorom, ktorého lokalizácia bola klinicky veľmi
závažná.
Miera revidovanej štandardizovanej úmrtnosti dosiahla v roku 2014 hodnotu 207/100 000
obyvateľov (289,4 u mužov/ 153,3 u žien).
Hospitalizácie. V roku 2013 bolo zaznamenaných 107 500 hospitalizácií pre nádory, čo
predstavuje 11 % z celkového počtu hospitalizácií pre chorobu. Bližšie informácie o počte
hospitalizácií pre nádory podľa vekových skupín a pohlavia uvádzajú T6a-f vo všeobecnej
časti danej kapitoly. U 25-64 ročných žien tieto hospitalizácie dominujú, u mužov v rovnakej
vekovej skupine sú na 4.mieste.
Incidencia. Výskyt zhubných nádorov (ďalej len „ZN“) v celej populácii stúpa. Počet ZN
(prípadov) nie je 100 % totožný s počtom pacientov ako fyzických osôb, pretože jeden pacient
môže mať aj viac ako 1 ZN – ide o tzv. duplex nádory (na sebe nezávislé), nie o metastázy pri
primárnom ZN.
Počet ZN v celej populácii mužov bol stále vyšší ako v populácii žien, v roku 2007 sa ženy
počtom ZN mužom priblížili, v roku 2008 ich už mierne prevýšili. Vo vekovej skupine do 64
rokov v roku 2007 a 2008 sa u žien zaznamenal vyšší počet ZN ako u mužov, u 65+ ročných
dominujú naďalej muži (G18).
Vo vývoji miery štandardizovanej incidencie sa u oboch pohlaví v rámci celej populácie
zaznamenáva iba mierny vzostup (u mužov je dlhodobo incidencia oproti ženám vyššia o 50
%). V populácii do 64 rokov sa miera incidencie u oboch pohlaví približuje od roku 2003,
v roku 2007-2008 je už takmer rovnaká; v populácii 65+ ročných, ktorá ovplyvnila aj vývoj
ZN v celej populácii, je evidentný stúpajúci trend u oboch pohlaví, u mužov je však 1,8x
vyššia incidencia ako u 65+ ročných žien (G 18 a-b).
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G18a-b Počet zachytených prípadov zhubných nádorov a trend miery štandardizovanej
incidencie podľa pohlavia v SR v rokoch 1999- 2008
n/ 100 000, eur. štandard

Zdroj: Národný onkologický register NCZI: Pleško, Safaei Diba a kol. publikácia: Incidencia
zhubných nádorov v SR
Podľa lokalizácie ZN dominuje v roku 2008 u mužov kolorektálny karcinóm (s takmer
15% podielom zo všetkých hlásených ZN u mužov), u žien karcinóm prsníka (17% zo
všetkých ZN u žien). Druhou najčastejšou lokalizáciou u mužov je karcinóm pľúc (ich počet
je len o 4 % vyšší oproti roku 1999), u žien je to kolorektálny karcinóm (ich počet je oproti
mužom nižší o 25 %).
Vysoký počet zachytených karcinómov prsníka u žien súvisí s ich väčšou zodpovednosťou
v absolvovaní preventívnych prehliadok, na ktorú vplývajú aj cielené medializované kampane
v boji s rakovinou prsníka v garancii tretieho sektora, resp. špecifických firiem pre ženy (Liga
proti rakovine, AVON). U mužov bolo v roku 2008 zachytených 10 prípadov ZN prsníka.
Zmeny vo výskyte ZN v 5 najčastejších lokalitách v roku 1999,2008 a odhad v ich počte
v roku 2012 podľa onkoportálu GLOBOCAN 2012, do ktorého za SR prispieva NOR NCZI,
prezentuje T16.
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T16 Počet piatich najčastejších lokalizácií zhubných nádorov u mužov a žien v SR
hlásených v roku 2008 a 1999 do Národného onkologického registra NCZI
Muži
Lokalita

odhad

1

2 178

2 347 Prsník (C50)

1 862

1 931

1 804

Prostata (C61)

838

1 758

1 934

Močový mechúr
(C67)

434

689

716

Žalúdok (C16)

597

563

Priedušnica,
534 pľúca (C33 –
C34)

Priedušnica,
pľúca (C33 –
C34)

r. 2012
r. 1999 r. 2008

1 630

(C18 – C21)

1

Lokalita

r.2012
r.1999 r.2008

Kolorektum

Ženy
odhad

1

1 836

2 639

2 643

1 132

1 621

1 616

Telo maternice
(C54)

692

876

927

Krčok maternice
(C53)

535

634

607

321

594

727

Kolorektum
(C18 – C21)

odhad z onkoportálu GLOBOCAN (www.globoca.iarc.fr)

V sledovaných lokalitách ZN sa v roku 2012 odhadoval mierny vzostup (resp. stagnácia),
výnimka patrí výskytu ZN žalúdka, kde sa už dlhšie zaznamenáva klesajúce trend. Najvyšší
nárast v ZN podľa ich lokalizácie sa v roku 2008 oproti roku 1999 zaznamenal u mužov pri
ZN prostaty (až 2-násobok) a u žien pri ZN pľúc (1,8-násobok). Vyšší záchyt ZN prostaty
pravdepodobne súvisí aj so zavedením nových neinvazívnych vyšetrovacích metód u 50+
ročných mužov (1x ročne), čo muži viac akceptujú; u žien nárast ZN pľúc môže súvisieť aj
s tým, že podiel fajčiarok neklesá (G19).
Prognóza pacienta so ZN závisí predovšetkým od včasného záchytu nádorového
ochorenia, t.j. aby bol rozsah nádoru, ktorý sa určuje od I.-IV. štádia, čo najmenší. Najvyšší
podiel I. štádia sa u mužov zaznamenáva pri ZN močového mechúra; u žien pri ZN maternice
(v roku 2008 to u mužov bolo 64 %, u žien 66% - vyšší záchyt ZN v týchto lokalitách, ktoré
spolu s II. štádiom predstavujú aj viac ako 80%, pozitívne ovplyvňuje aj nežiaduca klinická
symptomatológia, ktorá je signálom pre vyhľadanie lekára).
Včasný záchyt má priaznivý vplyv na dĺžku prežívania: napr. 5-a viacročné prežívanie sa
v SR v rokoch 2000-2007 týkalo 61 % mužov so ZN močového mechúra a 77 % žien so ZN
maternice. Iná situácia je v záchyte ZN pľúc: 5-a viacročné prežívanie sa v SR v rokoch 20002007 týkalo iba 10 % mužov a 15 % žien, pretože sú často diagnostikované až vo vyšších
štádiách (predtým pod obrazom recidivujúcich bronchopneumónií). Podiel vyššieho
(nepriaznivého) III. a IV. štádia aj v roku 2008 predstavoval 70-75 %, a to u mužov i žien.
V prognóze pacienta so ZN zohráva dôležitú úlohu aj vek pacienta, pretože v staršom veku
fyzickú i psychickú kondíciu môžu ovplyvňovať aj iné chronické ochorenia, čo prognózu ZN
môžu zhoršovať.
Miera vekovo štandardizovanej incidencie. Pri ZN prostaty u mužov a pri ZN prsníka
u žien je evidentný vzostup incidencie už vo vekovej skupine 55-64 rokov v roku 2008
v porovnaní s rokom 1999, čo môže súvisieť aj s vyššou uvedomelosťou pacientov
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k prevencii s dostupnosťou prijateľnejších vyšetrovacích metód (ako bolo uvedené vyššie).
Vzostup v miere vekovo štandardizovanej incidencie v iných vybraných lokalitách ZN v roku
2008 v porovnaní s rokom 1999 (G20 a - f) sa výraznejšie zaznamenal vo vekovej skupine 75
-84 ročných.
G19 Percentuálny rozdiel vo výskyte vybraných lokalizácií ZN u mužov a žien v roku
2008 v porovnaní s rokom 1999
ŽENY
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Zdroj: Národný onkologický register NCZI: Pleško, Safaei Diba a kol. publikácia:
Incidencia zhubných nádorov v SR
G20 a - f Zmeny v miere vekovo štandardizovanej incidencie zhubných nádorov vo
vybraných lokalizáciách u mužov a žien v SR v roku
2008 v porovnaní s rokom 1999
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Zdroj: Národný onkologický register (NOR) NCZI – r.1999 (Pleško a kol.), r.2008 – Safaei
Diba a kol.
Klinické prejavy ZN sú rôznorodé, v závislosti na tom, či človeka obmedzujú v bežnom
živote, pre ktoré vyhľadá včas (alebo až neskôr) lekársku pomoc. Pre závažnosť zhubných
ochorení a ich negatívny sociálne- spoločenský, ale aj zdravotno-ekonomický dopad (vysoké
náklady na liečbu) je monitorovanie výskytu zhubných nádorov na národnej úrovni dôležité.
V SR sa zriadil Národný onkologický register už v roku 1976, v ktorom sú k dispozícii dáta
od roku 1968.
Analýza vývoja ZN poskytuje cenné informácie pre optimálne nastavenie skríningu pre
príslušné lokalizácie ZN, pretože podľa podielu výskytu ZN vo vekových skupinách určuje aj
vek potenciálneho pacienta, na ktorý je potrebné sa v skríningu zamerať.
Žiaľ, napriek medializácii významu preventívnych prehliadok sa ich ešte stále zúčastňuje
nízke percento obyvateľov, aj keď zdravotná uvedomelosť žien oproti mužov je stále
omnoho vyššia.
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2.2.3 Úrazy
Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb je oficiálny názov kapitoly: Poranenie, otravy
a niektoré iné následky vonkajších príčin (ďalej ako úrazy...).
Úmrtia, úmrtnosť. V roku 2014 patrilo úrazom z celkového počtu úmrtí 3.miesto. Po revízii
sa ich podiel pre navýšenie úmrtí následkom úrazu zvýšil napr. v roku 2011 z 5,4 % na 8,0
%, v roku 2014 z 5,4 % na 6,2 % (viď G3a-b). Tieto zmeny súviseli s prehodnotením
pôvodnej príčiny smrti, a to najčastejšie rutinne uvádzaných úmrtí na choroby obehovej
sústavy, v „prospech“ úrazov a ich následkov, a to najmä vo vekovej skupine 65+ ročných
(pre zlomeninu stehnovej kosti, viď ďalej).
V roku 2014 sa zaznamenalo po revízii úmrtí 3 162 úmrtí pre úrazy: mužov sa týkalo viac
ako každé 5.úmrtie (22%) zapríčinené úmyselným úrazom (samovraždy a úrazy spôsobené
inou osobou), u žien každé 10. úmrtie (9,5 %). Z neúmyselných úrazov každý 5.muž (18,4 %)
zomrel v dôsledku dopravnej nehody a každá 9.žena (11,9 %).
Samozrejme podiel dopravných nehôd z počtu úmrtí pre úrazy je odlišný v závislosti od
vekových skupín. Pri porovnaní úmrtí v dôsledku úrazov v roku 2014 s rokom 2009 sa počet
úmrtí znížil v každej vekovej skupine, s výnimkou úmrtí u 65+ ročných žien (T17).
Celkovo platí, že počet úmrtí pre úrazy stúpa vekom, a to do veku 64 rokov (najmä od 15
rokov, kde sú úmrtia u chlapcov/mužov 3-6x vyššie ako u dievčat/žien pre rizikovejšie
modely v ich správaní). U 65+ ročných mužov sa oproti vekovej skupine 45-64 ročných
zaznamenáva pokles (pre iné príčiny smrti u mužov), naopak, u 65+ročných žien úmrtia pre
úrazy stúpajú; napriek tomu je miera štandardizovanej úmrtnosti (počet úmrtí/100 000 obyv.)
na úrazy v populácii 65+ ročných mužov naďalej vyššia ako u žien.
Miera štandardizovanej úmrtnosti pre úrazy v celej populácii v roku 2014 bola 50,4 /100 000
obyvateľov (u mužov – 80,5/ u žien - 24,0)
T17 Zmeny v počte a podiele úmrtí na úrazy zo všetkých príčin smrti podľa a vekových skupín
vrátane podielu úmrtí v dôsledku dopravných nehôd zo všetkých úmrtí pre úrazy v SR
v roku 2014 a 2009
Vekové skupiny
Ukazovateľ

Rok

Úmrtia na
úrazy / počet

2009

2014

20

14

126

35

497

92

935

184

640

619

% úrazov zo
všetkých
úmrtí
Úmrtia na
dopravné
nehody /
počet
%
dopravných
nehôd zo
všetkých
úrazov

2009

12,3

9,6

64,4

34,9

38,2

18,9

12,2

5,0

4,9

4,0

2014

7,9
8

7,2
3

59,4
92

43,2
13

36,7
126

18,0
25

11,6
150

5,3
36

3,9
43

3,0
39

6

3

52

20

108

33

106

26

44

30

21,1

14,3

49,5

44,8

21,1

23,4

14,0

19,0

5,3

4,6

30,0

21,4

41,3

57,1

21,7

35,9

11,3

14,1

6,9

4,8

2009

2014
2009

0 – 14
15 – 24
25 – 44
45 – 64
65+
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
38
21
186
29
597
107 1071
189
810
840

2014

Zdroj: ŠÚ SR
Spracovanie: NCZI, údaje z roku 2009 (Baráková, Dudová a kol.: Vývoj úrazovosti na
Slovensku v rokoch 1999-2009 (Analytické publikácie NCZI,2010).
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Podiel úrazov zo všetkých príčin smrti v danej vekovej skupine mužov i žien vrátane podielu
úmrtí v dôsledku dopravných nehôd zo všetkých úmrtí pre úrazy prezentuje G21 a-b. Najvyšší
podiel úmrtí pre úrazy z celkového počtu úmrtí v danej vekovej skupine a pohlavia sa
dlhodobo zaznamenáva u 15-24 ročných: v roku 2014 to bolo u chlapcov 59,4% a u dievčat
43,2% z celkového počtu úmrtí v tejto vekovej skupine chlapcov/dievčat. Podiel dopravných
úrazov z úmrtí na všetky úrazy u 15-24 ročných chlapcov predstavoval 41,3%, u dievčat
57,1% (pričom je ale dôležité si uvedomiť, že v roku 2014 bol počet úmrtí u 15-24 ročných
chlapcov nižší ako v roku 2009).
Druhou najrizikovejšou vekovou skupinou sú 25-44 roční muži s podielom okolo 40 %
úmrtí pre úrazy (z nich dopravné tvoria viac ako 20%).
Prezídium policajného zboru SR (odbor dopravy) vykazuje vo svojich ročenkách počet
„dopravných“ úmrtí, ale neuvádza, že ide iba o úmrtia do 24 hodín po nehode.
Hospitalizácia. V roku 2014 bolo zaznamenaných 92 342 hospitalizácií pre úrazy, z nich
najviac (17,6 %) pre vnútrolebkové poranenie a pre zlomeninu stehnovej kosti (15,1%), čo
tieto diagnózy zaraďuje na 3. a 9.miesto najčastejších príčin hospitalizácií podľa konkrétnej
diagnózy pri vylúčení 4 diagnóz, ktoré nie sú chorobou (ide o doprovod k dieťaťu - Z76,
živonarodené deti - Z38 a spontánny pôrod a pôrod cisárskym rezom (O80/ O82).
Zlomenina stehnovej kosti sa v 80 % prípadov týka 60 + ročných, z nich v ¾ ide o 80 +
ročných. Do 3 mesiacov od prijatia do nemocnice zomiera okolo 20 % z počtu 60+ ročných
hospitalizovaných pacientov (ide o úmrtia v nemocnici a po prepustení z nemocnice).
Príčinou úmrtí je najčastejšie napr. embólia, trombóza alebo hypostatická pneumónia pri
obmedzenej mobilite alebo imobilite starších pacientov (riziko úmrtia je znásobené pre ich
polymorbiditu s dominanciou ochorení srdca).
G21 a-b Zmeny v podiele úmrtí pre úrazy zo všetkých príčin smrti a z nich podiel úmrtí
v dôsledku dopravných nehôd v SR v roku 2009 a 2014 podľa príslušných vekových
skupín mužov v a žien (%)
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Zdroj: ŠÚ SR
Spracovanie: NCZI, údaje z roku 2009 (Baráková, Dudová a kol.: Vývoj úrazovosti na
Slovensku v rokoch 1999-2009 (Analytické publikácie NCZI,2010).

2.2.4 Choroby tráviacej sústavy
Úmrtia, úmrtnosť. Choroby tráviacej sústavy sa 5,6 % podielom z celkového počtu úmrtí
zaradili v roku 2014 na 4. miesto v príčine smrti: 2 893 úmrtí v tomto roku (po ich revízii)
predstavovalo v porovnaní s rokom 2011 s 3 267 úmrtiami (po revízii) pokles o 13 %.
V miere štandardizovanej úmrtnosti sa v porovnávaných rokoch evidoval v celej populácii
20 % pokles (na 44,2 z 52,9/ 100 000 obyv.).
V roku 2014 mala u mužov revidovaná miera úmrtnosti hodnotu 62,4; u žien 28,3;u mužov
do 64 rokov bola miera úmrtnosti 3x vyššia ako u žien; u 65+ ročných mužov zase o 50 %
vyššia ako u žien (a to aj napriek tomu, že 65+ ročných žien zomrelo o 20 % viac ako
mužov).
Po revízii úmrtí došlo k zmene štruktúry v rámci príslušných diagnóz, a to najmä
navýšením alkoholovej cirhózy pečene (v r.2014 išlo u mužov o 45,4% podiel oproti 36,3%
pred revíziou, u žien o 21,4% oproti 18,4%). Cirhózy alkoholovej i nealkoholovej genézy
tvorili spolu u mužov 58,9 %, u žien 31,2%.
Hospitalizácie. V roku 2013 bolo pre chorobu tráviacej sústavy zaznamenaných 112 432
hospitalizácii, čo predstavuje 2.najvyšší podiel (11,4%) zo všetkých hospitalizácií pre
chorobu. Bližšie informácie o počte hospitalizácií podľa vekových skupín a pohlavia v roku
2013 v porovnaní s rokom 2009 uvádza T9 a-f vo všeobecnej časti. Vzostup hospitalizácií sa
evidoval iba vo vekovej skupine 65+ ročných.
2.2.5 Úmrtia priamo alebo nepriamo podmienené chronickým nadmerným užívaním
alkoholu
Toxický vplyv alkoholu pri jeho nadmernom užívaní je všeobecne známy. Údaje o jeho
dôsledkoch na zdravotný stav, ktorý môže vyústiť až do úmrtia aj mladšom veku, nie sú bežne
dostupné.
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Po revízii úmrtí však boli v tejto súvislosti zistené nepriaznivé informácie: v úmrtiach
zapríčinených priamo alebo nepriamo chronickým nadmerným užívaním alkoholu má cirhóza
pečene dominantné postavenie. Spolu s inými chorobami podmienenými alkoholom, ako je
krvácanie z ezofageálnych varixov, alkoholová kardiomyopatia, akútna exacerbácia
chronickej pankreatitídy, degeneratívna alkoholová encefalopatia či chronický etylizmus,
vrátane podchladení po užití alkoholu u alkoholika sa počet týchto úmrtí po revízii roku 2014
navýšil o 59% na 1 453 úmrtí, v roku 2011 o 42% na 1 271 úmrtí, s maximom vo vekovej
skupine 55-64 rokov.
V roku 2014 došlo po revízii úmrtí k 60 % nárastu miery štandardizovanej úmrtnosti na
skupiny chorôb v rámci celej populácie (zo 14,9 na 23,8 na 100 000 obyvateľov), u mužov je
dlhodobo niekoľko násobne vyššia ako u žien (39,7/9,5)(pre ich rizikovejšie správanie sa
k zdraviu). Miera úmrtnosti stúpala od veku 45-54 rokov, s vrcholom u 55-64 ročných
a následným poklesom u 65+ ročných, samozrejme s cca 4x vyššou mierou u mužov oproti
ženám v danej vekovej skupine. Podrobnejšie zmeny pred a po revízii úmrtí v roku 2014
a 2011 v celej populácii mužov a žien vrátane vekovo štandardizovanej úmrtnosti prezentujú
G22 a - b.
Žiaľ, je nutné konštatovať, že nemalý počet úmrtí pre chronický etylizmus sa naďalej
„skrýva“ napr. pri úrazoch (pri týchto diagnózach však neexistuje kód s nadväznosťou na
chronické požívanie alkoholu a v SR nie sú podmienky pre e-spracovanie aj viacerých
závažných diagnóz, resp. informácií z LoPM, čo by malo pre objektívnejší pohľad v analýze
ich príčinných vzťahov k úmrtiu, v tomto prípade alkoholu, veľký prínos pre reálny pohľad
následkov nadmerného užívania alkoholu v populácii SR.
G22a-b Zmeny v miere vekovo štandardizovanej úmrtnosti u mužov a žien na ochorenia
priamo alebo nepriamo súvisiace s chronickou konzumáciou alkoholu pred a po
revízii* úmrtí v SR v roku 2011 a 2014
n/ 100 000 obyv., eur. štandard

Zdroj: ŠÚ SR. Spracovanie revidovaných údajov: NCZI, rok 2011 (Baráková, Safaei Diba a
kol,), rok 2014.: Baráková, Cvopová, Safaei Diba kol.)
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2.2.6 Choroby dýchacej sústavy
Úmrtia, úmrtnosť. V roku 2014 sa choroby dýchacieho systému s 5,3 % podielom
z celkového počtu úmrtí zaradili s 2 733 úmrtiami po ich revízii na 5.miesto.
Miera štandardizovanej úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy bola po revízii roku 2014 –
39,4/ 100 000 obyvateľov ( u mužov – 61,7/ u žien – 26,0).
K zásadnej zmene došlo v štruktúre jednotlivých diagnóz, a to najmä nárastom počtu,
a tým aj podielu chronickej obštrukčnej choroby pľúc (ďalej len „CHOCHP“) jej
uprednostnením pred rutinne uvádzanou ischemickou chorobou srdca v základnej príčine
smrti (pričom v LoPM bola informácia o akútnej exacerbácii CHOCHP s akútnym infektom
dolných dýchacích ciest uvedená, ale mnohokrát v nesprávnej pozícii v LoPM alebo sa vybral
len akútny infekt dýchacích ciest) a vyradením hypostatických pneumónií ako príčiny smrti
v prospech základného ochorenia pacienta.
Po revízii sa počet úmrtí pre chronické choroby dolných dýchacích ciest (J40-J47) zvýšil
v roku 2014 o 32 % (v roku 2011 o 55 %). Podiel CHOCHP (J44) tvoril z celkového počtu
úmrtí pre chronické choroby dolných dýchacích ciest 87% -90%.
V miere vekovo štandardizovanej úmrtnosti na CHOCHP (G23 a - b) stúpajú hodnoty
u pacientov od 65+ rokov, v dominancii 75+ ročných, a to u mužov i žien (miera úmrtnosti je
u 65-74 i 75+ ročných mužov 3x vyššia ako u 75 + ročných žien).
Miera úmrtnosti na CHOCHP bola po revízii úmrtí v roku 2014 i 2011 u 65+ ročných
mužov navýšená o 50% v oboch rokoch, u žien o 30% a 45 %. U 65+ ročných mužov je
však miera úmrtnosti na CHOCHP 3-4 x vyššia ako u žien (G24 a - b)..
G23 a - b Zmeny vo vekovo štandardizovanej miere úmrtnosti na chronickú obštrukčnú
chorobu pľúc v SR v roku 2011 a 2014 u 55 + ročných mužov i žien pred a po
revízii úmrtí
n/ 100 000 obyv., eur. štandard
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Zdroj: ŠÚ SR
Spracovanie revidovaných údajov: NCZI, rok 2011 (Baráková, Safaei Diba a kol,), rok
2014.: Baráková, Cvopová, Safaei Diba kol.) .
G24 a - b Zmeny v miere štandardizovanej úmrtnosti na chronickú obštrukčnú chorobu
pľúc v SR v roku 2011 a 2014 u 65+ ročných mužov i žien pred a po revízii
úmrtí
n/ 100 000 obyv., eur. štandard

Muži

Ženy

Zdroj: ŠÚ SR .Spracovanie revidovaných údajov: NCZI, r. 2011 Baráková, Safaei Diba
a kol. rok 2014.: Baráková, Cvopová, Safaei Diba kol..
Hospitalizácie, Pre choroby dýchacieho systému sa v roku 2013 evidovalo 82 433
hospitalizácií, čo je 8,4% z celkového počtu hospitalizácií pre chorobu. Najviac hospitalizácií
bolo u detí do 14 rokov. Celkovo z počtu všetkých hospitalizácií pre problémy s dýchacím
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systémom bolo najviac indikácií pre zápal pľúc a zápal priedušiek (spolu takmer 26 000, čo je
vyše 30 %). Podrobnejšie viď T6 a-f.
2.2.7 Diabetes mellitus
Diabetes mellitus – cukrovka (ďalej len „DM“) patrí medzi závažné chronické ochorenie. V
dôsledku akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti,
invalidite aj úmrtnosti. Svojimi prejavmi a komplikáciami zasahuje do rôznych odborností
medicíny, ovplyvňuje kvalitu života chorého človeka a v neposlednom rade vysokým
výskytom v populácií je aj záťažou v nákladoch na zdravotnú starostlivosť.
Prevalencia, incidencia. Z ročných výkazov o činnosti diabetologickej ambulancie sme za
rok 2013 evidovali 340 445 diabetikov (prevalencia) (G25), čo je okolo 7% z celej populácie.
(7% žien a 6% mužov). Naďalej pretrváva vysoká miera novo diagnostikovaných prípadov
okolo 22 000 (v roku 2013 – 22 557) nových diabetikov (incidencia). V 90 % prípadov ide o
diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha,
obezita a nízka fyzická aktivita. Je sprevádzaná aj niektorými inými ochoreniami
(hyperlipidémia, hypertenzia) kedy hovoríme o „metabolickom syndróme“. Tento syndróm je
spojený so zvýšeným rizikom rozvoja aterosklerózy a jej komplikácií.

G25 Vývoj celkového počtu diabetikov v SR v rokoch 2000-2013

Zdroj: NCZI
DM v populácii vo veku 0 – 19 rokov (detský diabetes): V tejto populácii bolo k 31.12.2014
registrovaných 1 794 detí s diabetom (prevalencia), z nich diabetikov do 14 rokov je 1 373
detí (zdroj: register DM u detí/NCZI). Počet novodiagnostikovaných detí s DM vo vekovej
skupine 0 – 14 ročných detí vykazuje trvale pozvoľný vzostup, pohybuje sa medzi 150 až 200
novými prípadmi ročne.
Komplikácie diabetu a iné sprievodné choroby. V roku 2013 v porovnaní s rokom 2010 sa
zvýšil počet komplikácií diabetu, pri takmer zachovanom počte diabetikov.
Najfrekventovanejšími komplikáciami a sprievodnými chorobami bola hypertenzia a porucha
metabolizmu lipidov u každého 2. diabetika a očné komplikácie u každého 5. diabetika (G26).
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Včasný záchyt diabetu, resp. prediabetu je z pohľadu prevencie komplikácii veľmi dôležitý.
Spolupráca lekárov 1.kontaktu (najmä u dospelých) s diabetológmi je kľúčová, v súčasnosti
má svoje rezervy.
G26. Počet komplikácií a sprievodných chorôb na 1 000 diabetikov v SR k 31.12.2014
oproti rovnakému obdobiu v roku 2000 a 2009

Zdroj: NCZI
Vo vývoji typu liečby môžeme z ročných výkazov o činnosti diabetologickej ambulancie
pozorovať pokles liečby len režimovými opatreniami (t.j. diéta, redukcia hmotnosti,
pravidelná fyzická aktivita atď.) v „prospech“ diabetikov liečených inzulínom alebo
perorálnymi antidiabetikami, ktorých podiel narastá.
Pri nastavovaní na liečbu inzulínom sú hospitalizované všetky deti s diabetom. Dospelí
pacienti sa na liečbu nastavujú ambulantne a tak hospitalizácie dospelých diabetikov sa týkajú
najmä komplikácií a sprievodných ochorení.
Úmrtia, úmrtnosť. Podľa oficiálnych štatistík ŠÚ SR zomiera na DM okolo 600 osôb ročne.
Ide však iba o úmrtia na bezprostredné komplikácie diabetu. Informácie o tom, koľko
diabetikov zomrelo napr. na sprievodné choroby diabetu (napr. infarkt srdca…) sa oficiálne
nespracovávajú.
Po kompletnej revízii príčin smrti od roku 2011 do 2014 sa počet úmrtí, kde hlavnou
príčinou bol DM, zvýšil na 900 osôb.
Miera štandardizovanej úmrtnosti v roku 2014 mala v celej populácii hodnotu 12,9/
100 000 obyv. Rozdiely medzi mužmi a ženami nie sú také typické ako pri iných prioritných
chronických ochoreniach, u mužov bola miera úmrtnosti -14,6/ u žien- 11,3.
2.2.8 Duševné choroby
Informovanosť verejnosti o duševných poruchách, ich výskyte, liečbe je účinným
prostriedkom destigmatizácie ľudí s týmito ochoreniami, ktorej je venovaná vysoká
pozornosť v odbornej spoločnosti a príslušných občianskych združeniach už niekoľko
desaťročí. Najmä obrovský posun v liečbe týchto ochorení a ich príznakov vytvára pacientom
priaznivejšie podmienky pre sociálnu inklúziu, pre opätovné začlenenie sa do plnohodnotného
života.
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Výskyt psychiatrických ochorení (incidencia). Podľa posledných údajov z roku 2013 (z
výkazu o činnosti psychiatrickej ambulancie) bolo novo diagnostikovaných 59 094 osôb s
duševnou chorobou, čo predstavuje 109/ 10 000 obyvateľov v SR (neštandardizovaný údaj).
Od roku 2009 sa zaznamenáva mierny pokles. U týchto pacientov sú najviac zastúpené
neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy, afektívne poruchy, organické
duševné poruchy vrátane symptomatických a poruchy psychiky a správania zapríčinené
užitím (užívaním) psychoaktívnych látok. Niektorí pacienti mali zistenú nielen 1 duševnú
chorobu.
Ochranná liečba bola indikovaná, resp. dobrovoľne akceptovaná v 1 131 prípadoch. Z nich
42 % pre alkohol, 33 % pre psychiatrickú diagnózu a 22 % pre drogy, 3 % pre závislosť na
sexe.
Psychiatricky chorí a/alebo osoby so závislosťou („s“ alebo „bez“ psychiatrickej diagnózy) sú
viac rizikoví pre pokusy o samovraždu. T18 uvádza počet samovražedných pokusov
hlásených z psychiatrických oddelení a ambulancií, po ktorých bola pacientom poskytnutá
psychiatrická zdravotná starostlivosť.
Hospitalizácie. V roku 2013 bolo podľa predbežných údajov NCZI evidovaných takmer 43
605 hospitalizácií pre duševné choroby (týkali sa cca 41 000 fyzických osôb), čo
predstavovalo okolo 4 % zo všetkých hospitalizácií pre chorobu. Najčastejšou príčinou
prijatia do ústavnej psychiatrickej liečby je už dlhodobo porucha psychiky a správania
zapríčinená užitím alkoholu (F10), tvorila 26 % z celkového počtu hospitalizácií.
T 18 Evidované samovražedné pokusy v SR u mužov a žien v roku 2000 a 2009–2014
Samovražedné pokusy
Rok
Spolu
2000
2009
2010
2011
2012
2013
2014

722
795
880
1 006
1 018
972
822

z nich
Muži
312
463
522
641
601
550
425

Ženy
410
332
358
365
417
422
397

Zdroj, spracovanie: NCZI
Medzi diagnózy, ktoré sú v rámci kapitoly „Duševné poruchy a poruchy správania“
zaraďované do podkapitoly „Organické duševné poruchy vrátane symptomatických“, patria
aj demencie (vaskulárne - F01, nešpecifikované - F03). Po revízii úmrtí v rokoch 2011-2014
došlo k 4-násobnému nárastu úmrtí pre tieto diagnózy vrátane úmrtí na Alzheimerovu
chorobou (označovanú aj ako F00 – demencia pri Alzheimerovej chorobe, ale kód G30
zaradený medzi neurologické ochorenia je vhodnejší). Nárast úmrtí sa, samozrejme, týkal
predovšetkým 65+ročných osôb (s dominanciou 80 + ročných).
Tento vzostup sa prejavil aj v 4-násobnom zvýšení miery štandardizovanej úmrtnosti
v rámci celej populácie po revízii úmrtí, a to z pôvodných 3,3 / 100 000 na 10,9 v roku 2011
a z 5,1 na 18,3 v roku 2014, čo zodpovedá miere väčšiny krajín EÚ. Vo vekovej skupine 65+
ročných vzrástla miera štandardizovanej úmrtnosti po revízii z pôvodných 28,4 na 94,2
v roku 2011 a zo 42,9 na 160,8 v roku 2014.
Uvedené diagnózy týkajúce sa demencie boli uvedené v listoch o prehliadke mŕtveho
(LoPM), ale lekári ich pri vypisovaní často zaradili ako inú vedľajšiu závažnú chorobu, preto
sa ako príčina smrti na ŠÚ SR nevyberali.
Úspešnosť každej politiky možno merať jej dopadom na zdravie. ( Zdravie 21).
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3 VÝSKYT VYBRANÝCH INFEKČNÝCH OCHORENÍ V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE V ROKOCH 2012 - 2014
Epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike v rokoch 2012 až 2014 možno celkovo
hodnotiť ako priaznivú. V skupine črevných nákaz sa zaznamenalo 1 domáce a 2 importované
ochorenie na paratýfus (z Indie a Anglicka). Ochorenie na brušný týfus nebolo hlásené.
Hlásené bolo 1 ochorenie na botulizmus.
Oproti roku 2011 došlo k výraznému poklesu hnačkových ochorení s neobjasnenou
etiológiou a bacilovej dyzentérie. K miernemu vzostupu chorobnosti došlo u salmonelóz,
k výraznému u alimentárnych intoxikácií a u hnačkových ochorení s objasnenou etiológiou.
Výrazný vzostup chorobnosti bol zaznamenaný aj u vírusovej hepatitídy typu A.
U ochorení na čierny kašeľ sa od roku 2008 udržiavala v ďalších rokoch až do roku 2014
vysoká chorobnosť. Nebolo evidované žiadne ochorenie na detskú obrnu, záškrt, rubeolu
a domáce ani importované ochorenie na osýpky. Po sporadických prípadoch na mumps
v predchádzajúcich rokoch dochádzalo na Slovensku od roku 2013 k výraznému vzostupu
ochorení, ktorý pokračoval v roku 2014.
Z nákaz prenosných zo zvierat na človeka bol zaznamenaný pokles ochorení na lymskú
boreliózu a listeriózu, mierny vzostup ochorení na tularémiu a leptospiróru, výrazný vzostup
na kliešťovú encefalitídu v roku 2013 oproti roku 2011.
Z krvných nákaz bol zaznamenaný mierny pokles ochorení na vírusovú hepatitídu typu B.
Epidemiologickú situáciu vo výskyte neuroinfekcií možno s výnimkou roku 2012 hodnotiť
ako stabilizovanú u
ochorení na meningokokovú meningitídu, výskyt ostatných
bakteriálnych meningitíd sa udržoval na približne rovnakej úrovni.
Z nákaz kože a slizníc nebolo v rokoch 2012 – 2014 zaznamenané ochorenia na tetanus.
Evidovaný bol výrazný vzostup nových prípadov HIV infekcie. Výskyt vybraných nákaz v
Slovenskej republike v roku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim dvomi rokmi je uvedený
v tabuľke T 19.
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T19 Výskyt vybraných infekčných ochorení v Slovenskej republike v r. 2012 – 2014

A 01

Brušný týfus a paratýfus

Rok 2014
chorobn. /
abs.
100 000
2
0,04

A 02

Salmonelózy

4379

A 03

Bacilová dyzentéria.

230

4,25

293

5,42

480

8,88

A 04

Iné bakteriálne črevné infekcie

8819

162,84

7718

142,64

7091

131,21

A 05

Iné bakt. otravy potravinami

173

3,19

265

4,90

7

0,13

A 05.1

Botulizmus

0

0,00

0

0,00

1

0,02

A 09

Hnačka a gastroenteritída

2408

44,46

2701

49,92

3551

65,71

B 15

Akútna hepatitída typu A

734

13,55

204

3,77

125

2,31

B 16

Akútna hepatitída typu B

85

1,57

74

1,37

73

1,35

B 17.1

Akútna hepatitída typu C

36

0,66

14

0,26

21

0,39

B 17.2

Akútna hepatitída typu E

16

0,30

1

0,02

1

0,02

B 19

Nešpecifikované akútne VH

1

0,02

0

0,00

1

0,02

A 37.0

Pertussis

1123

20,73

907

6,76

950

17,58

A 38

Scarlatina

221

4,08

272

5,03

219

4,35

B 01

Varicella

16890

312,22

18386

339,80

18286

338,36

B 02

Herpes zoster

3197

59,02

3333

61,60

3326

61,54

B 05

Morbilli

0

0,00

0

0,00

0

0,00

B 06

Rubeola

0

0,00

0

0,00

0

0,00

B 26

Parotitída

1559

28,78

218

4,03

5

0,09

B 27

Inf. mononukl.

628

11,59

681

12,59

650

12,03

J 10

ARO + Chrípka

1903793

68358,9

2199863

75328,9

1874676

65895,5

A 39

Meningokok.inf.

29

0,54

25

0,46

41

0,76

G 00

Bakt. meningit.

91

1,55

94

1,74

81

1,50

G 61

Zápal.polyneurop

22

0,41

20

0,37

14

0,26

A 48.0
A 86,
A 85
A 87

Plyn. flegmóna

3

0,06

2

0,04

3

0,06

Iné a nešpecif. encefalitídy

42

0,78

36

0,66

15

0,28

Vírus.meningit

123

2,27

183

3,38

174

3,22

A 21

Tularémia

7

0,14

9

0,17

8

0,15

A 81

Creutz. Jacob

15

0,28

13

0,24

10

0,20

A 27

Leptospiróza

12

0,12

5

0,09

8

0,15

27

0,50

15

0,28

11

0,20

680

12,56

998

18,44

754

13,95

117

2,16

162

2,99

102

1,89

Kód MKCH

Ochorenie

A 32
Listerióza
A 69.2, M01.2, G63.0
Lymeská choroba

80,85

Rok 2013
chorobn. /
abs.
100 000
0
0,00

Rok 2012
abs.
chorobn./
100 000
1
0,0

4033

4973

74,54

92,02

A 84.1

Kliešťová encef.

B 58

Toxoplazmóza

187

3,46

158

2,92

103

1,91

B 86

Scabies

2106

38,88

1704

31,49

1437

26,59

Z 20.3

Kontakt a ohroz. besnotou

1010

19,65

884

16,41

962

17,80

A15-19

Tuberkulóza

323

5,96

401

7,41

345

6,35

A51-53

Syfilis

345

6,37

300

5,54

391

7,24

B24

HIV/AIDS

83

1,53

83

1,53
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A54

Gonokoková infekcia

469

8,66

344

6,36

274

5,07

Vytvorené: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“), 2015
3.1

Výskyt vybraných infekčných ochorení v Slovenskej republike v roku 2014

V roku 2014 bolo z celého územia Slovenskej republiky individuálne hlásených celkom
64 183 prípadov prenosných ochorení, čo je o 4,4 % viac ako v roku 2013. Výskyt ochorení
bol sporadický, rodinný a epidemický. Zaznamenaných bolo 626 epidemických výskytov.
Hlásených bolo 101 prípadov úmrtí na prenosné ochorenia.
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Črevné nákazy
Brušný týfus a paratýfus
V posledných 10 rokoch bolo ročne zaznamenaných 1 - 8 ochorení, resp. vylučovaní na
brušný týfus a paratýfus.
V roku 2014 sa zaznamenalo 1 domáce a 1 importované ochorenie na paratýfus typu B.
Ochorelo 0 ročné dieťa z okresu Sabinov žijúce v nízkych hygienických podmienkach.
Ochorenie bolo epidemiologicky neobjasnené. Ďalšie ochorenie bolo z okresu Michalovce
u dieťaťa vo veku 3 rokov, ktoré malo v anamnéze časté pobyty v Anglicku. U obidvoch
chorých bola laboratórne potvrdená S. parafyphi typ B.
Salmonelózy
Salmonelózy patria k ochoreniam s najvyššou chorobnosťou v SR. Od roku 2005 bol na
Slovensku zaznamenaný klesajúci trend chorobnosti na salmonelózy.
V priebehu roka 2014 bolo hlásených spolu 4 379 ochorení (chorobnosť 80,85/100 000).
Výskyt je o 8,58 % vyšší ako v roku 2013. Najnižšia chorobnosť za posledných 10 rokov bola
v roku 2013, graf G27. V etiológii ochorení sa najčastejšie uplatnila S. enteritidis (74, 7 %).
Evidovaných bolo 82 importovaných ochorení, najmä z Česka, Turecka a Bulharska.
Charakter výskytu bol sporadický, rodinný a epidemický.
G27

Výskyt salmonelóz, Slovenská republika, 2005 - 2014

Vytvorené: ÚVZ SR, 2015
V roku 2014 bolo na Slovensku hlásených celkovo 197 epidémií salmonelóz, z toho 85
epidémií s počtom chorých 3 a viac osôb v jednom ohnisku, v ktorých ochorelo 766 osôb a
108 bolo hospitalizovaných. Dominantným etiologickým agensom bola tak ako aj
v predchádzajúcich rokoch S. enteritidis, ktorá sa potvrdila v 78 epidémiách. Faktor prenosu
bol laboratórne dokázaný v piatich epidémiách. Najčastejšími príčinami vzniku epidémií bolo
použitie kontaminovaných surovín pri príprave stravy, nedodržiavanie správnej technológie
pri príprave stravy, najmä nedostatočná tepelná úprava a nedostatky pri skladovaní surovín
ako aj hotových výrobkov. Najčastejším faktorom prenosu boli vajcia a výrobky z vajec.
Druhým najčastejším faktorom prenosu boli cukrárenské výrobky a sladkosti, ďalším
lahôdkárske výrobky, mäso a mäsové výrobky, mliečne výrobky, syry a kontaminovaná
zmiešaná strava. V roku 2014 boli zaznamenané štyri väčšie epidémie – jedna importovaná
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epidémia z Českej republiky s počtom 47chorých osôb, dve epidémie každá s počtom 60
chorých osôb a jedna epidémia s počtom 164 chorých osôb.
Najväčšiu epidémiu s počtom 164 chorých osôb hlásil Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch. Ochorenia sa vyskytli v Nových Zámkoch po
konzumácii stravy od dodávateľa stravy do viacerých zariadení. Sedemnásť chorých bolo
hospitalizovaných. Faktorom prenosu bola konzumácia stravy (medailónky z bravčovej
panenky na syrovo-smotanovej omáčke s cestovinami), z ktorej bolo vydaných 593 obedov.
Etiologický agens S. enteritidis. Rovnaký pôvodca nákazy a fagotyp PT8 bol zistený od
chorých aj zo vzoriek mrazenej bravčovej panenky.
Bacilová dyzentéria
V posledných 10 rokoch bol zaznamenaný klesajúci trend ochorení na dyzentériu.
Najnižšia chorobnosť bola v roku 2014 (4,69/100 000), čo predstavovalo 230 ochorení.
Oproti roku 2013 je to pokles o 21,50 % (graf G28).
G28

Výskyt bacilovej dyzentérie, Slovenská republika, 2005 - 2014

Vytvorené: ÚVZ SR, 2015
Charakter výskytu bol prevažne sporadický a rodinný. Zaznamenaných bolo 5 menších
epidemických výskytov s počtom ochorení 2 - 6, v ktorých ochorelo 18 osôb. Pôvodcom bola
Sh. flexneri. Epidémie sa vyskytli v okresoch Rožňava (2), Levice, Vranov nad Topľou
a Nitra u osôb žijúcich v nízkych hygienických podmienkach.
Hlásených bolo 7 importovaných nákaz na bacilovú dyzentériu z Pakistanu, Turecka,
Izraela, Kambodže, Egyptu a Nemecka.
Výskyt hnačkových ochorení s objasnenou etiológiou má v posledných 10 rokoch
stúpajúci trend. V tejto skupine ochorení bolo v roku 2014 hlásených 8 819 ochorení,
chorobnosť 162,84/100.000, čo je oproti roku 2013 vzostup o 14, 27 % Ide o najvyššiu
chorobnosť za posledných 10 rokov. V etiológii ochorení prevažoval Campylobacter (takmer
80 %). Ochorenia na kampylobakteriózu v posledných rokoch prevyšujú chorobnosťou
ochorenia na salmonelózu (graf G29).
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G29

Výskyt hnačkových ochorení s objasnenou etiológiou, Slovenská republika,
2005 - 2014

Vytvorené: ÚVZ SR, 2015
Charakter výskytu bol sporadický, rodinný a epidemický. Hlásených bolo 25 epidémií
s počtom 3 a viac ochorení, v ktorých ochorelo 127 osôb. Epidémie boli vyvolané
Campylobacterom (21), dve E. coli, jedna Citrobacterom a jednu vyvolalo Clostridium
difficile.
Hlásené bolo 1 úmrtie u 77 ročnej polymorbidnej pacientky. V klinickom obraze boli
prítomné časté hnačky so známkami dehydratácie a renálneho zlyhávania. Následne bola
hospitalizovaná na infekčnom oddelení. V stolici potvrdený toxín Clostridium difficile.
Importovaných bolo 39 ochorení, najmä z Česka, Maďarska a Poľska.
Výskyt hnačkových ochorení s neobjasnenou etiológiou má v posledných 10 rokoch
klesajúci trend. V roku 2014 bolo hlásených 2 408 ochorení, čo predstavuje chorobnosť
44,46/100.000), čo je oproti roku 2013 pokles o 10,85 %. Išlo o najnižšiu chorobnosť za
posledných 10 rokov (graf G30).
Charakter výskytu bol sporadický, rodinný, ale aj epidemický. Zaznamenaných bolo 19
epidémií s počtom 3 a viac chorých, v ktorých ochorelo spolu 330 osôb, (t.j. 13,70 %.).
Hlásených bolo 9 importovaných nákaz z Bulharska, z Chorvátska, z Turecka, z Albánska
a Maďarska.
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G30

Výskyt hnačkových ochorení s neobjasnenou etiológiou, Slovenská republika,
2005 - 2014

Vytvorené: ÚVZ SR, 2015
Vírusová hepatitída typu A
Po roku 2003 bol zaznamenaný klesajúci trend ochorení na vírusovú hepatitídu A (ďalej
len „VHA“), ktorý trval do roku 2007. V roku 2008 a 2009 došlo každý rok k takmer
dvojnásobnému vzostupu počtu ochorení, ktorý sa udržal aj v roku 2010. V roku 2014 po
výraznom poklese bolo v SR hlásených 735 ochorení na VHA (chorobnosť 13,57 / 100 000),
čo je viac než 3–násobný vzostup oproti roku 2013 (graf G31).
G31

Výskyt vírusovej hepatitídy typu A, Slovenská republika, 2005 - 2014

Vytvorené: ÚVZ SR, 2015
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Výskyt ochorení bol zaznamenaný vo všetkých krajoch SR. Najvyššia chorobnosť bola
zaznamenaná v Košickom kraji - 216 prípadov (chorobnosť 27,18/100 000) a v Prešovskom
kraji – 204 prípadov (chorobnosť 24,91/100 000 obyvateľov).
Ochorenia sa vyskytli vo všetkých vekových skupinách. Najvyššia vekovo špecifická
chorobnosť bola vo vekovej skupine 1- 4 ročných detí – (chorobnosť 93,84) a 5 - 9 ročných
detí (chorobnosť 59,47). Tri štvrtiny prípadov (75,07 %) sa vyskytla v protrahovaných
epidémiách u osôb žijúcich v zlých hygienických podmienkach. Zaznamenaných bolo 39
epidémií s počtom 3 a viac chorých, v ktorých ochorelo 551 osôb. Najväčšia epidémia bola
v okrese Žiar nad Hronom, ktorá pokračovala už od roku 2013. Spolu v nej ochorelo 101 osôb
(z toho 83 prípadov bolo hlásených v roku 2014). Ďalšie epidémie prebiehali v okresoch
Spišská Nová ves, Stará Ľubovňa, Gelnica, Levice a Zlaté Moravce.
Zaznamenal sa aj výskyt 10 importovaných nákaz z Česka, Španielska, Filipín, Egypta,
Ománu, Ruska a Spojeného kráľovstva.
Detská obrna
WHO v roku 1988 vytýčila cieľ celosvetovo eradikovať detskú obrnu. Do tohto programu
sa ihneď zapojilo aj Slovensko. Vďaka dlhoročne kvalitne vykonávanému dohľadu a
súvisiacimi protiepidemickými aktivitami nebolo na Slovensku zistené ochorenie na detskú
obrnu od roku 1960.
V roku 2002 bola vyhlásená certifikácia eradikácie detskej obrny v euroregióne. Pre
európsku regionálnu certifikačnú komisiu WHO bol v roku 2014 spracovaný aktualizovaný
materiál o všetkých aktivitách realizovaných v roku 2013 na udržanie stavu eradikácie
poliomyelitídy v Slovenskej republike. Tieto aktivity boli zamerané predovšetkým na
koordináciu celoslovenskej surveillance poliomyelitídy s osobitným dôrazom na
zabezpečovanie plnenia úloh Akčného plánu na udržanie stavu bez poliomyelitídy v
Slovenskej republike. Monitorovanie akútnych chabých obŕn ako ochorení napodobňujúcich
svojím klinickým priebehom detskú obrnu, pravidelné sledovanie zaočkovanosti detskej
populácie proti detskej obrne, sledovanie cirkulácie vírusov detskej obrny vo vonkajšom
prostredí a posilnenie dohľadu nad detskou obrnou vo vysoko rizikových skupinách populácie
boli jeho najdôležitejšími úlohami.
V roku 2014 bolo v SR hlásených 22 akútnych chabých obŕn (chorobnosť 0,4/100 000
obyvateľov), z toho 19 u dospelých (chorobnosť 0,4/100 000 obyvateľov) a tri u detí do 15
rokov (chorobnosť 0,4/1000 000 detí do 15 rokov), z nich v jednom prípade sa dg. chabej
obrny nepotvrdila. Vírus detskej obrny sa ako pôvodca ochorenia nedokázal ani v jednom
prípade.
Od roku 1970 sa v SR sleduje cirkulácia vírusov detskej obrny a iných enterálnych vírusov
vo vonkajšom prostredí vyšetrovaním odpadových vôd. Účelom tohto sledovania je overiť, či
v populácii necirkulujú divé vírusy detskej obrny, schopné vyvolať ochorenie.
V roku 2014 boli v Národnom referenčnom centre pre poliomyelitídu vyšetrené odpadové
vody zo 16-tich odberových lokalít - čističiek odpadových vôd (ČOV) a z dvoch
utečeneckých táborov (Rohovce, Medveďov). Z uvedených vzoriek bolo izolovaných 71
nepoliomyelitických enterovírusov.
Respiračné nákazy
Výskyt respiračných nákaz, ktorým možno predchádzať očkovaním, bol naďalej veľmi
priaznivý s výnimkou ochorení na čierny kašeľ a mumps.
Čierny kašeľ
U ochorení na čierny kašeľ bol od roku 2008 zaznamenaný výrazný vzostup u
očkovaných aj neočkovaných detí. V roku 2010 bola zaznamenaná najvyššia chorobnosť za
posledných 10 rokov. V roku 2014 bolo hlásených 1 123 ochorení, čo je chorobnosť
20,73/100 000. Oproti roku 2013 je to vzostup o 23,81 % (graf G32).
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G32

Výskyt čierneho kašľa, Slovenská republika, 2005 – 2014

Vytvorené: ÚVZ SR, 2015
Ochorenia na čierny kašeľ sa vyskytli vo všetkých krajoch SR s maximom v Trenčianskom
kraji (197) a v Nitrianskom kraji (197), kde chorobnosti 33,25/100 000 a 28,69/100 000
prevyšovali celoslovenskú chorobnosť. Celoslovenskú chorobnosť (20,73) prevyšovala aj
chorobnosť v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Najnižší výskyt (47 ochorení
a najnižšia chorobnosť (8,43) bola v Trnavskom kraji.
Ochorenia sa evidovali v každej vekovej skupine s najvyššou chorobnosťou (118,16) vo
veku adolescentov 15-19 ročných, kde bolo zaznamenaných 357 ochorení. Najnižší výskyt
bol vo vekovej skupine 10 – 14 ročných.
Od roku 2008 došlo k posunu vekovo špecifickej chorobnosti z 0 ročných detí na
adolescentov a dospelé osoby. Adolescenti a dospelí neboli pravidelne preočkovávaní a ich
protilátky získané očkovaním v detstve postupne klesali. Slovenská republika preto zaviedla v
roku 2010 preočkovanie 13 ročných detí proti čiernemu kašľu. Táto situácia vo vzostupe
ochorení na čierny kašeľ sa netýka iba Slovenska, ale aj ostatných európskych krajín.
Mumps
Výskyt mumpsu v SR mal pred zavedením očkovania až do roku 2013 dlhodobo klesajúci
trend. V posledných rokoch (2007 – 2012) boli zaznamenávané iba ojedinelé prípady
ochorení v počte 2-5 prípadov ročne. V roku 2013 došlo k epidemickému výskytu. Epidémia
mumpsu začala v roku 2013 na východnom Slovensku v okrese Michalovce v problémovej
komunite, v zlých hygienických podmienkach. Pacienti z tejto komunity nie sú dostatočne
zodpovední a nedodržiavali domácu izoláciu.
Epidémia mumpsu na východnom Slovensku pokračovala aj v roku 2014. V roku 2014
bolo v Slovenskej republike hlásených 1 559 ochorení na mumps (chorobnosť 28,78/100 000
obyvateľov). Takmer všetky ochorenia (97,31 %) boli hlásené z krajov východného
Slovenska. V Prešovskom kraji bolo zaznamenaných 1 152 ochorení, chorobnosť 140, 69/100
000 obyvateľov a v Košickom kraji bolo zaznamenaných 365 ochorení, chorobnosť 45,
92/100 000 obyvateľov. V ostatných krajoch (okrem Bratislavského) bol výskyt ochorení
v Banskobystrickom kraji - 27, v Trnavskom kraji - 7, Nitrianskom - 4, Trenčianskom - 3, v
Žilinskom - 1. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 5 – 9
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ročných (165,64), kde bolo zaznamenaných 454 ochorení a 10 – 14 ročných (153,46), kde
bolo zaznamenaných 407 ochorení (graf G33).
Zvýšenú chorobnosť na mumps v Slovenskej republike môže ovplyvňovať viacero
faktorov, napr. slabnúca vakcinálna imunita s odstupom času po očkovaní (pokles ochrannej
hladiny protilátok po viac ako troch rokoch po očkovaní), u niektorých osôb sa po očkovaní
nemusia vytvoriť ochranné protilátky v dostatočnej výške, nedodržanie dvojdávkovej schémy
očkovania v súlade s očkovacím kalendárom, nedodržiavanie protiepidemických opatrení
(časté cestovanie osôb s klinickými príznakmi a následné šírenie ochorenia medzi ďalšie
osoby), nesprávny spôsob skladovania vakcíny, nesprávny spôsob podania vakcíny alebo
zmena cirkulujúceho vírusu oproti vakcinálnemu genotypu.
G33

Výskyt mumpsu, Slovenská republika, 2005 – 2014

Vytvorené: ÚVZ SR, 2015
Záškrt nebol hlásený od roku 1980.
Osýpky
Ochorenia na osýpky možno v Slovenskej republike považovať za eliminované. Posledné
autochtónne (domáce) ochorenie bolo evidované v roku 1998. Od tohto roku boli
zaznamenané len importované ochorenia, posledné 1 ochorenie v roku 2012.
Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Slovenskej republike je dlhodobo priaznivá.
Na obdobie rokov 2003 – 2007 bol pripravený „Akčný plán na udržanie stavu eliminácie
osýpok v Slovenskej republike“. V zmysle uvedeného plánu sa vykonávalo koordinovanie
surveillance osýpok na národnej úrovni. Dôraz sa kládol na organizačné zabezpečenie a
koordináciu očkovania a vyhodnotenie výsledkov kontroly očkovania. Naďalej sa
zabezpečovalo týždenné monitorovanie všetkých suspektných ochorení s dôrazom na ich
laboratórne vyšetrenie a s cieľom okamžitých protiepidemických opatrení v prípade
podozrenia na osýpky. V rámci siete WHO EURO pre harmonizáciu systému surveillance
prenosných ochorení v krajinách strednej a východnej Európy bola v roku 2002 vytvorená
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monitorovacia sieť osýpok. Do uvedenej Európskej siete WHO – CISID je Slovensko
zapojené a mesačne zasiela požadované údaje.
V roku 2007 bol na ďalšie obdobie pripravený „Akčný plán na udržanie eliminácie
osýpok, kongenitálneho rubeolového syndrómu (ďalej len „KRS“) a na elimináciu rubeoly v
Slovenskej republike“. Materiál bol pripravený v súlade s cieľmi nového strategického plánu
WHO v európskom regióne. Tento plán obsahuje aktivity, ktoré bolo treba na Slovensku
realizovať v roku 2008 a v ďalších rokoch na dosiahnutie uvedených cieľov. Aktivity
spočívajú predovšetkým v zabezpečení a udržaní vysokej zaočkovanosti detskej populácie
proti osýpkam a rubeole, v pravidelnej kontrole zaočkovanosti, v realizácii efektívnej
surveillance osýpok, rubeoly a KRS, v rýchlej signalizácii podozrení na tieto nákazy a v
dôslednej okamžitej realizácii potrebných opatrení. Akčný plán je uverejnený vo Vestníku
Ministerstva zdravotníctva SR, v čiastke 1 - 4/2008.
Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné nákazy
V roku 2014 bolo na Slovensku hlásených 1 903 793 prípadov chrípky a iných akútnych
respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 68 358,9/100 000 obyvateľov
v starostlivosti hlásiacich lekárov. V porovnaní s rokom 2013, kedy bolo hlásených 2 199 863
ochorení, ide o pokles počtu hlásených ochorení o 13,5 %.
V roku 2014 bolo zaznamenaných 167 642 prípadov chrípky a chrípke podobných
ochorení (ďalej len „CHPO“), chorobnosť 6 019,5/100 000 obyvateľov v starostlivosti
hlásiacich lekárov, čo predstavuje 8,8 % z celkového počtu akútnych respiračných ochorení
(ďalej len „ARO“).
Začiatkom roka 2014 bol hlásený zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO)
dočasne prerušený vianočnými sviatkami a školskými prázdninami. Maximum ochorení bolo
evidovaných v 7. kalendárnom týždni (graf G34), kedy ochorelo 58 208 osôb, čo predstavuje
chorobnosť 1 794,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. V tomto období boli
zaznamenané lokálne epidémie v predškolských a školských zariadeniach a z dôvodu vysokej
absencie žiakov bola v niekoľkých prípadoch prerušená ich prevádzka. Krivka chorobnosti na
ARO v čase vrcholiacej epidémie bola v porovnaní s rokmi 2013 a 2012 najnižšia.
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G34

Výskyt ARO a CHPO, Slovenská republika, 2014
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Vytvorené: ÚVZ SR, 2015
V etiológii chrípkových a chrípke podobných ochorení v čase najvyššej chorobnosti
dominoval vírus chrípky typu A, predovšetkým typ A/Texas/50/2012 (H3N2) – like a typ
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – like, z nechrípkových etiologických agens adenovírus
a respiračno-syncyciálny vírus.
Krivka chorobnosti v nasledujúcich mesiacoch prebiehala veľmi podobne ako krivky
chorobnosti z predchádzajúcich dvoch rokov. K prudšiemu nárastu chorobnosti prišlo už
niekoľko týždňov pred začiatkom chrípkovej sezóny 2014/2015 a to v 36. až 39. kalendárnom
týždni. Po miernom poklese chorobnosti v 41. kalendárnom týždni, pravdepodobne
zapríčinenom jesennými školskými prázdninami, začala krivka chorobnosti na ARO
vykazovať ďalší vzostup (od začiatku 48. kalendárneho týždňa) s vrcholom v 51.
kalendárnom týždni, kedy bolo hlásených 57 214 akútnych respiračných ochorení
(chorobnosť 2006,8/100 000). V etiológii chrípkových a chrípke podobných ochorení sa
v tomto čase zaznamenal predovšetkým adenovírus a respiračno-syncyciálny vírus.
Najvyššia incidencia akútnych respiračných ochorení bola zaznamenaná v Nitrianskom
kraji (75 189,2/100 000). Nad úrovňou celoslovenskej chorobnosti bola chorobnosť
zaznamenaná aj v Bratislavskom kraji (74 311,1/100 000). Najnižšia chorobnosť
(61 574,7/100 000) bola hlásená v Košickom kraji.
Vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola najvyššia vo vekovej skupine 0 až 5 ročných
detí (200 839,9/100 000) po celý rok 2014. Od 42. kalendárneho týždňa až do konca roka
krivka chorobnosti 0 – 5 ročných vykazovala výraznejší nárast chorobnosti oproti chorobnosti
6 – 14 ročných a 15 – 19 ročných detí. Najnižšia chorobnosť bola hlásená u 60 ročných
a starších.
Z celkového počtu ARO hlásených v roku 2014 bol klinický priebeh komplikovaný
u 44 305 (2,3 %) chorých, čo je o jednu desatinu percenta viac, ako percento komplikácií
hlásených v predchádzajúcom roku (2,2 %). Najvyšší podiel komplikácií ARO tvorili
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sinusitídy (1,2 % z počtu ochorení). Otitídy predstavovali 0,6 % z celkového počtu ochorení
ARO a bronchopneumónie a pneumónie 0,5 %.
Na základe pokračujúceho monitorovania a okamžitého hlásenia ťažkých akútnych
respiračných ochorení označovaných ako Severe Acute Respiratory Infection (ďalej len
„SARI“) disponoval Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o aktuálnych počtoch
SARI, hospitalizovaných pacientov a o počte úmrtí osôb na SARI.
V roku 2014 bolo hlásených 37 prípadov SARI (chorobnosť 0,68/100 000). Z celkového
počtu 37 prípadov SARI trpelo 17 pacientov (45,9 %) aj iným závažným ochorením
(ochorenie kardiovaskulárneho systému, respiračného systému, metabolické ochorenie atď.).
Z 37 prípadov ochorenia na SARI skončilo päť prípadov úmrtím (2 prípady na infekčnú
príčinu, 3 prípady na inú príčinu). Z dvoch úmrtí na infekčnú príčinu ochorenia bol v jednom
prípade potvrdený pandemický vírus chrípky typu A(H1N1)pdm09.
V priebehu celého roka bolo vyšetrených 2 402 vzoriek biologického materiálu, z toho 232
vzoriek bolo pozitívnych (9,7 %). V 129 prípadoch boli izolované kmene vírusu chrípky, čo
predstavuje 55,6 % z celkového počtu prijatých vzoriek. V etiológii prevládal vírus chrípky
typu A s počtom 118 prípadov, čo predstavuje 50,9 % zo všetkých laboratórne potvrdených
prípadov. Vírus chrípky typu B bol potvrdený v 11 prípadoch (4,7 %). Okrem toho bolo
laboratórne potvrdených 57 adenovírusov (24,6 %), 45 respiračno-syncyciálnych vírusov
(19,4 %) a jeden prípad vírusu parachrípky (0,4 %)
Z 118 vírusov chrípky typu A bolo bližšie identifikovaných 73 (61,9 %). Išlo o nasledovné
subtypy: 35 x A/Texas/50/2012 (H3N2) – like, 27 x A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 –
like, 10 x A/H3, 1 x A/Victoria/361/2011(H3N2) – like
Z 11 vírusov chrípky typu B boli bližšie identifikované dva prípady (18,2 %), pričom
v oboch prípadoch išlo o B/Massachusetts/2/2012-like (graf G35).
Etiológia ARO a CHPO, Slovenská republika, 2014
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G35

V chrípkovej sezóne 2013/2014 bolo zaočkovaných 259 192 osôb, čo je zaočkovanosť 4,8
%.
Tuberkulóza
Situácia vo výskyte tuberkulózy na Slovensku je v súčasnosti stabilizovaná. Vzhľadom na
dlhodobý pokles incidencie s celoslovenskou hodnotou pod 25 na 100 000 obyvateľov,
experti WHO zaradili Slovensko medzi štáty s nízkou incidenciou tuberkulózy. V roku 2003
Slovensko po prvýkrát nedosiahlo ani 1000 novozistených prípadov (990 prípadov), čo
predstavuje incidenciu 18,4/100 000 obyvateľov.
V priebehu roku 2014 bolo na Slovensku hlásených 323 ochorení (chorobnosť
5,96/100000), čo je oproti predchádzajúcemu roku pokles o takmer 19,05%. Išlo o najnižší
výskyt za posledných 10 rokov (graf G36).
G36

Výskyt tuberkulózy, Slovenská republika, 2005 - 2014
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Vytvorené: ÚVZ SR, 2015
Ochorenia boli hlásené z každého kraja SR s najvyššou chorobnosťou v kraji Prešovskom
(12,70) a Košickom (8,68). Chorobnosť v Prešovskom kraji prevyšovala celoslovenskú
takmer dvojnásobne.
Ochorenia boli zaznamenané u pacientov v každej vekovej skupine s najvyššou vekovo
špecifickou chorobnosťou v skupine 80-84 ročných (16,44).
V 271 prípadoch sa jednalo o pľúcnu formu tuberkulózy („ďalej len TBC“) a v 52
prípadoch o mimopľúcnu TBC.
Iné infekcie
Vírusová hepatitída typu B
Výskyt akútnej vírusovej hepatitídy typu B (ďalej len „VHB“) sa v posledných desiatich
rokoch, najmä vďaka očkovaniu, udržuje na nízkej úrovni. V roku 2014 bolo zaznamenaných
85 ochorení na akútnu VHB (chorobnosť 1,57/100 000), čo predstavuje oproti roku 2013
vzostup o 15% (graf G37).
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G37

Výskyt vírusovej hepatitídy typu B, Slovenská republika, 2005 - 2014

Vytvorené: ÚVZ SR, 2015
Ochorenia boli zaznamenané vo všetkých krajoch SR s maximom v Trenčianskom kraji 18 prípadov (chorobnosť 3,04/100 000) a v Trnavskom kraji - 14 prípadov (chorobnosť
2,51/100 000 obyvateľov). Najnižšia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji – 2
prípady (chorobnosť 0,29/100 000).
Ochorenia sa nevyskytli vo vekových skupinách 5 - 9 ročných a 10 - 14 ročných. U 0
ročných a u 1- 4 ročných detí a 15 – 19 ročných bolo zaznamenané iba po 1 ochorení, čo
dokumentuje pozitívny dopad celoplošného očkovania proti VHB od roku 1998 ako aj
doočkovanie adolescentov. Z ostatných vekových skupín, v ktorých sa ochorenia vyskytli
bola najvyššia chorobnosť zaznamenaná u 25-34 ročných – 24 prípadov (chorobnosť 5,41)
a u 20-24 ročných – 10 prípadov (5,16).
Vírusová hepatitída typu C
Ide o nákazu zatiaľ neovplyvniteľnú očkovaním. Počet hlásených ochorení je nízky,
predstavuje niekoľko desiatok ročne (graf G 38).
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G 38

Výskyt vírusovej hepatitídy typu C, Slovenská republika, 2005 - 2014
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V roku 2014 bolo zaznamenaných 36 prípadov ochorení (chorobnosť 0,66/100 000), čo
predstavuje vzostup o 71,43% oproti roku 2013.
Ochorenia sa vyskytli vo všetkých krajoch SR s počtom od 2 (chorobnosť 0,32) v
Bratislavskom kraji a (0,29) v Žilinskom kraji po 8 (chorobnosť 1,35) v Trenčianskom kraji.
U 14 pacientov sa zaznamenala i. v. aplikácia drog (38,89 %),
Meningokoková meningitída
Výskyt invazívnych meningokokových ochorení v Slovenskej republike bol v posledných
desiatich rokoch stabilizovaný (graf G39).
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G39

Výskyt invazívnych meningokokových ochorení, SR, 2005 - 2014
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Vytvorené: ÚVZ SR, 2015
V roku 2014 bolo v Slovenskej republike hlásených 29 invazívnych meningokokových
ochorení čo je chorobnosť 0,5/100 000 obyvateľov. Chorobnosť je na úrovni
predchádzajúceho roka. Hlásené boli štyri úmrtia (smrtnosť 13,8 %). Z počtu hlásených
ochorení bolo 22 laboratórne potvrdených. Klinicky išlo 18x o meningitídu, v ostatných
prípadoch išlo o sepsu alebo o meningitídu so sepsou. Výskyt ochorení bol sporadický.
Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov Slovenska okrem Trnavského kraja. Najvyššia
chorobnosť bola v Banskobystrickom kraji (1,5/100 000). Ochorenia sa vyskytli v 19 (24,1%)
zo 79 okresov Slovenska. Najvyššia chorobnosť na 100 000 obyvateľov bola zaznamenaná
v okresoch Stropkov (4,8), Rimavská Sobota (4,7) a Brezno (4,7). Ochorenia boli
zaznamenané vo všetkých štandardných vekových skupinách okrem 5 – 9 ročných detí, 55 –
64 ročných a 65 ročných a starších.
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola rovnako ako v predchádzajúcich rokoch
evidovaná u detí 0 ročných (12,5/100 000) a u 1 - 4 ročných (3,4/100 000)
Analýza výskytu podľa kalendárnych mesiacov ukázala, že najviac ochorení vzniklo
v mesiacoch január až marec (12), t. j. 41,4 %
Skupinová sérotypizácia meningokokov bola vykonaná u 14 chorých (48,3%). Prevažovala
séroskupina B (10x), 4x sa zistila séroskupina C.
Tetanus
Výskyt tetanu je v Slovenskej republike dlhodobo ojedinelý. V posledných 10 rokoch
(2005 – 2014) boli hlásené tri ochorenia na tetanus v rokoch 2011, 2010 a 2007.
V roku 2011 bolo hlásené jedno ochorenie na tetanus u 62 ročnej ženy z Nitrianskeho
kraja, z okresu Zlaté Moravce. K ochoreniu došlo po poranení v záhradke. Išlo o tržnú ranu na
ľavej hornej končatine, pričom rana bola značne znečistená. Diagnóza tetanu bola stanovená
na základe klinických príznakov. Pacientka vyzdravela. V anamnéze mala podanie očkovacej
látky proti tetanu v roku 1989 a v roku 2000.
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V roku 2010 bolo hlásené jedno ochorenie na tetanus u 82-ročného muža z Prešovského
kraja, z okresu Prešov. Desať dní pred objavením sa klinických príznakov tetanu mal pacient
otvorenú zlomeninu ľavého zápästia. Ochorenie skončilo úmrtím. Údaje o očkovaní proti
tetanu neboli zaznamenané v zdravotnej dokumentácii pacienta.
V roku 2007 bolo hlásené jedno ochorenia na tetanus u 73 ročnej ženy z Prešovského
kraja, z okresu Humenné, ktorá pri páde na schodoch utrpela trieštivú zlomeninu ľavého
zápästia. Ochorenie skončilo úmrtím. Očkovanie proti tetanu sa nepodarilo zistiť.
Infekcia HIV/AIDS
Výskyt prípadov HIV/AIDS mal v SR v posledných 10-tich rokoch s výnimkou rokov
2010 a 2011 stúpajúci trend (graf G40).
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Výskyt HIV/AIDS, Slovenská republika, 1985 – 2014
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Vytvorené: ÚVZ SR, 2015
Slovenská republika patrí v ostatných rokoch naďalej k členským štátom Európskej únie
s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak od začiatku XXI. storočia pozorujeme u nás
vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie. V roku 2014 bolo zaznamenaných
83 nových prípadov. Je to rovnaký počet ako v roku 2013, keď bol evidovaný doteraz
najvyšší počet prípadov HIV infekcie v jednom kalendárnom roku. V roku 2014 boli
diagnostikované 4 prípady syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a hlásené
boli 2 prípady úmrtí pacientov s HIV infekciou. Všetky prípady sa vyskytli u občanov SR,
nebol zaznamenaný žiadny prípad infekcie u cudzincov.
Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do
31.12.2014 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 722 prípadov infekcie
vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 595 prípadov u občanov Slovenskej republiky
sa 516 vyskytlo u mužov a 79 u žien. U 78 osôb (66 mužov, 12 žien) prešla HIV infekcia do
štádia AIDS a zaznamenaných bolo 53 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 41 v štádiu
AIDS).
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Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a
získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 64,0% prípadov. Heterosexuálnym
stykom bolo prenesených 24,0% infekcií, 2,0% injekčným užívaním drog (z 12 prípadov
väčšina získaná mimo SR), 0,2% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku
1986) a v 9,8% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí
žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo
v Bratislavskom kraji.
Syfilis
Výskyt prípadov syfilisu mal v SR v posledných 10 rokoch stúpajúci trend.
V roku 2014 bolo vykázaných 370 prípadov syfilisu (chorobnosť 6,83/100 000).
V porovnaní s rokom 2013 (300 ochorení, chorobnosť 5,54/100 000) došlo k vzostupu vo
výskyte prípadov o 23,3%. Z celkového počtu prípadov bol 1 prípad zaznamenaný ako
vrodený syfilis, 140 ochorení bolo zachytených v štádiu včasného syfilisu, 25 ochorení bolo
diagnostikovaných ako neskorý syfilis a 204 prípadov bolo vykázaných s diagnózou iný
a nešpecifikovaný syfilis.
Prípady syfilisu boli hlásené zo všetkých krajov SR a najvyššia chorobnosť bola
zaznamenaná v Bratislavskom a Košickom kraji (14,40 a 13,84 prípadov/100 000 obyvateľov
kraja). Najnižšia chorobnosť (2,90 prípadov/100 000) bola zistená v Banskobystrickom kraji.
U detí do 15 rokov bolo zaznamenaných 6 ochorení. Jeden prípad vrodeného syfilisu bol
diagnostikovaný u 0 ročného dievčatka z Košického kraja. Matka dieťaťa nenavštívila počas
gravidity prenatálnu poradňu a syfilis bol u nej potvrdený po pôrode. Kongenitálny syfilis bol
u dieťaťa diagnostikovaný na základe klinických príznakov a laboratórnych testov. Žiadne
z ďalších ochorení u detí nie je spájané s vertikálnym spôsobom prenosu infekcie.
V roku 2014 sa v okrese Trebišov vyskytlo 36 prípadov syfilisu (chorobnosť 33,96/100
000 obyvateľov okresu). Pokračovala tak epidémia syfilisu v tomto okrese Košického kraja,
počas ktorej bolo v rokoch 2010 až 2014 evidovaných spolu 225 ochorení a maximálna
incidencia zaznamenaná v roku 2011 (57,57/100 000). Po zostupnom trende vo výskyte
prípadov v rokoch 2012 a 2013 bolo v roku 2014 zistené mierne zvýšenie incidencie
v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V skupine detí do 15 rokov veku sa vyskytol jeden
prípad vrodeného syfilisu u 0 ročného dievčatka. V ostatných 35 prípadoch u adolescentov
a dospelých osôb bola infekcia akvirovaná pohlavným stykom. Väčšina ochorení bola
diagnostikovaná ako sekundárny syfilis kože a slizníc 24 prípadov, druhou najčastejšie sa
vyskytujúcou diagnózou bol latentný včasný syfilis. V epidemiologicky najzávažnejšom
štádiu (včasný syfilis), bolo zachytených 88,9% zo všetkých prípadov. Počas celej päťročnej
epidémie bol maximálny výskyt prípadov zaznamenaný u obyvateľov rómskej osady v meste
Trebišov a v roku 2014 bolo v tejto lokalite evidovaných 68,9% zo všetkých ochorení
v okrese.
Gonokoková infekcia
Trend vo výskyte gonokokových infekcií bol v posledných desiatich rokoch stúpajúci.
V roku 2014 bolo vykázaných 449 prípadov gonokokových infekcií (chorobnosť 8,29/100
000), čo oproti roku 2013 predstavuje vzostup o 34,4%.
Prípady gonokokových infekcií boli hlásené zo všetkých krajov SR a najvyššia chorobnosť
bola zaznamenaná v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji (21,83, 13,40, resp. 11,84
prípadov/100 000 obyvateľov kraja).
U detí do 15 rokov neboli hlásené žiadne prípady gonokokových infekcií. U dospelých
osôb boli ochorenia hlásené vo všetkých vekových skupinách a najvyššia vekovo špecifická
chorobnosť bola zistená vo vekovej skupine 25-29 (26,84/100 000) a 20-24 ročných osôb
(22,11/100 000).
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3.2

Národný imunizačný program

Slovenská republika sa riadi jednotným Národným imunizačným programom (ďalej len
„NIP“) od roku 1986. Cieľom NIP je eliminovať až eradikovať výskyt prenosných ochorení
dôsledným zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých. Okrem toho zahŕňa
kontrolu zaočkovanosti, sledovanie nežiaducich účinkov po očkovaní, hodnotenie imunitného
stavu populácie, sledovanie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním,
sledovanie cirkulácie pôvodcov nákazy v populácii, resp. vo vonkajšom prostredí
a medzinárodnú spoluprácu.
NIP v SR je realizovaný v súlade s odporúčaniami WHO a v súlade s praxou členských
štátov Európskej únie. Očkovanie plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného
zdravotníctva v Slovenskej republike. V roku 2006 bola ministrom zdravotníctva Slovenskej
republiky menovaná Pracovná skupina pre imunizáciu. Pracovná skupina predkladá návrhy na
antigénne zloženie očkovacích látok na pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých,
odporúča mimoriadne očkovanie a aplikačné postupy pri použití očkovacích látok, navrhuje
krátkodobú a dlhodobú stratégiu Národného imunizačného programu v Slovenskej republike.
Odporúča zavádzanie nových druhov očkovacích látok, nových druhov očkovania
v Slovenskej republike a predkladá návrhy na zosúladenie stratégie Národného imunizačného
programu v Slovenskej republike s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie,
Európskej komisie a s praxou členských štátov Európskej únie.
Dôsledným plnením NIP sa podarilo dosiahnuť v Slovenskej republike väčšinu cieľov
programu WHO č. 7 „Zdravie pre všetkých v 21. storočí“. Vďaka vysokej zaočkovanosti detí
došlo už v roku 1960 k eliminácii detskej obrny a novorodeneckého tetanu. Od 60. rokov sa
neevidovalo ochorenie na tetanus u detí a mladistvých. Posledné ochorenie na záškrt bolo
hlásené v roku 1980. V roku 2014 nebolo v SR zaznamenané ochorenie na osýpky, posledný
prípad domáceho ochorenia bol evidovaný v roku 1998. V ďalších rokoch boli v SR
evidované importované prípady, ktoré sa ďalej nešírili. Posledný importovaný prípad
ochorenia na osýpky bol v SR hlásený v roku 2012. V rámci povinného pravidelného
očkovania sa detská populácia v roku 2012 - 2014 očkovala proti 10 infekciám - detskej
obrne, osýpkam, mumpsu, ružienke, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým
invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typu B a invazívnym pneumokokovým
ochoreniam. Plnenie Imunizačného programu je v súčasnosti v Slovenskej republike
zabezpečené a očkovanie proti jednotlivým infekčným ochoreniam je kompatibilné
s očkovaním realizovaným v ostatných členských štátoch Európskej únie. Prehľad
chorobnosti a zaočkovanosti proti jednotlivým nákazám v roku 2012 - 2014 (je v tabuľke
T20).
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T20 Prehľad chorobnosti a zaočkovanosti proti jednotlivým nákazám v Slovenskej
republike v rokoch 2012 - 2014
2012
Ochorenie

2013

rel.

2014

rel.

rel.

chorob.

zaoč.

chorob.

zaoč.

chorob.

zaoč.

Záškrt

0,0

98,7

0,0

97,9

0,0

96,8

Tetanus

0,0

98,7

0,0

97,9

0,0

96,8

Čierny kašeľ

17,6

98,7

16,8

97,9

20,73

96,8

Osýpky

0,02

98,9

0,0

98,2

0,0

96,6

Ružienka

0,0

98,9

0,0

98,2

0,0

96,6

Mumps

0,09

98,9

4,04

98,2

29,32

96,6

Detská obrna

0,0

98,7

0,0

97,9

0,0

96,8

Pneumokokové
invazívne ochorenia

0,93

98,6

1,54

97,7

1,36

96,5

VHB

1,35

98,7

1,37

97,9

1,57

96,8

Hib

0,06

98,7

0,64

97,9

0,08

96,8

rel. – chorobnosť /100 000 obyvateľov
Vytvorené: ÚVZ SR, 2015
V súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“)
č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných
ochorení v znení neskorších zmien a doplnkov sa každoročne vykonáva administratívna
kontrola povinného pravidelného očkovania, pri ktorej sa vyhodnocuje zaočkovanosť detí,
očkovaných vzhľadom na dosiahnutý vek a to na úrovni obvodov, okresov, krajov a celého
Slovenska. Celoslovenská zaočkovanosť detí u ochorení zaradených do NIP prevyšuje 95 %
odporúčaných WHO. Celoslovenské výsledky zaočkovanosti pri všetkých druhoch
pravidelného povinného očkovania prekročili hranicu 95 % s výnimkou základného
očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke - ročník narodenia 2012, kde celoslovenská
zaočkovanosť dosiahla 94,1 %. Celoslovenská zaočkovanosť sa pohybovala na úrovni 94,1 %
až 98,4 %. Na úrovni krajov sa zaočkovanosť pohybovala na úrovni 88,8 % - 99,3 %. Na
okresnej poklesla zaočkovanosť pod 95 % v 36 okresoch. Na úrovni pediatrických obvodov
hranicu 90 % zaočkovanosti nedosiahlo 209 obvodov (16,7 % z celkového počtu 1 253
obvodov). Najviac obvodov so zaočkovanosťou nižšou ako 90 % bolo v rámci Bratislavského
kraja (32,4 %) a Košického kraja (26,3 %). Na nízkej zaočkovanosti detí v niektorých
obvodoch sa podieľali najmä odmietanie povinného očkovania, antivakcinačné aktivity, častá
migrácia rómskych detí a nezodpovedný prístup ich rodičov, ktorí sa ani po opakovanom
predvolaní lekárom na očkovanie s deťmi nedostavili.
Prehľad zaočkovanosti proti ochoreniam preventabilným očkovaním v rokoch 2005 – 2014
je v tabuľke T21.
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T21

Prehľad zaočkovanosti u vybraných infekčných ochorení v Slovenskej republike
v rokoch 2005 – 2014
IPO

Rok

TBC

D/T
*

Čierny
kašeľ

Detská
obrna

Osýpky

Mumps

Ružienka

VHB

Hib**

2005

97,7

99,2

98,7

98,7

98,4

98,4

98,4

99,2

99,2

-

2006

98,0

99,0

99,0

99,0

99,4

99,4

99,4

99,0

99,0

-

2007

98,1

99,3

99,3

99,3

99,4

99,4

99,4

99,3

99,3

-

2008

98,0

99,4

99,4

99,4

99,4

99,4

99,4

99,4

99,4

-

2009

97,0

99,2

99,2

99,2

99,5

99,5

99,5

99,2

99,2

-

2010

97,6

99,1

99,1

99,1

99,4

99,4

99,4

99,1

99,1

-

2011

97,1

99,0

99,0

99,0

99,1

99,1

99,1

99,0

99,0

98,9

2012

-

98,7

98,7

98,7

98,9

98,9

98,9

98,7

98,7

98,6

2013

-

97,9

97,9

97,9

98,2

98,2

98,2

97,9

97,9

97,7

2014

-

96,8

96,8

96,8

96,8

96,6

96,6

96,8

96,8

96,5

***

* D/T – diftéria / tetanus
** hemofilové invazívne infekcie
***invazívne pneumokokové ochorenia
Vytvorené: ÚVZ SR, 2015
V rámci administratívnej kontroly očkovania je sledovaný aj počet odmietnutí povinného
očkovania podľa druhu očkovania. V roku 2014 bolo v rámci administratívnej kontroly
očkovania zaznamenaných 1137 odmietnutí niektorého druhu povinného očkovania a u 987
detí bolo nahlásené kompletné odmietnutie povinného očkovania, t. j. rodičia odmietli všetky
povinné očkovania dieťaťa aj do budúcnosti. Okrem toho bol zisťovaný aj počet odmietnutí
povinného očkovania v rámci ročníkov narodenia, ktoré podliehali aktuálnej kontrole
očkovania k 31. 8. 2014. V týchto kontrolovaných ročníkoch narodenia bolo zistených 6 209
odmietnutí povinného očkovania. Najvyššia miera odmietania povinného očkovania bola
zaznamenaná v Bratislavskom kraji.
V roku 2004 sa v súlade s odporúčaním WHO a v súlade so schémou očkovania proti
VHB v krajinách EÚ rozšírilo pravidelné povinné očkovanie proti VHB aj na adolescentov,
ktorí vzhľadom na nástup sexuálnej aktivity a časté injekčné užívanie drog sú vo vysokom
riziku nákazy vírusom hepatitídy B. V roku 2005 prišlo k zmene očkovania proti detskej
obrne, t. j. realizácii očkovania detskej populácie výlučne neživou parenterálnou vakcínou.
Realizáciou očkovania neživou parenterálnou poliovakcínou v rámci celoplošného
pravidelného očkovania detí sa eliminujú všetky riziká vyplývajúce z používania živej orálnej
poliovakcíny v plnom rozsahu, t. j. zabezpečuje sa včasnosť očkovania detí (od dvoch
mesiacov života), vylučuje sa u nich riziko vzniku postvakcinačnej paralytickej
poliomyelitídy a riziko vzniku nových mutovaných kmeňov vakcinálnych poliovírusov.
V roku 2007 bola zavedená do pravidelného povinného očkovania dojčiat hexavakcína proti
diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým
invazívnym infekciám s obsahom nebunkovej, menej reaktogénnej zložky proti čiernemu
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kašľu. V tomto roku bolo zavedené aj preočkovanie detí v 13. roku života trivalentnou
vakcínou proti diftérii, tetanu a detskej obrne. V roku 2008 bolo u detí v 11. roku života
ukončené očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu a od roku 2009 sa pokračuje iba v
pravidelnom povinnom očkovaní dojčiat a vybraných rizikových skupín populácie. V roku
2009 bolo v SR v súlade s odporúčaniami WHO zavedené pravidelné povinné očkovanie
dojčiat proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam. Vzhľadom na mimoriadnu závažnosť
pneumokokových ochorení je očkovanie proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam
z medicínskeho hľadiska významným preventívnym opatrením. Súčasne bolo v roku 2009
rozšírené povinné preočkovanie dospelých o očkovanie proti záškrtu; preočkovanie
u dospelých sa vykonáva bivalentnou očkovacou látkou proti záškrtu a tetanu každých 15
rokov. Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu vo výskyte tuberkulózy na
Slovensku bolo v súlade s odporúčaniami WHO v roku 2010 zrušené preočkovanie proti TBC
v 11. roku života u tuberkulín negatívnych detí. Zároveň bolo s účinnosťou od 1. 7. 2010
rozšírené preočkovanie u adolescentov v 13. roku života o preočkovanie proti čiernemu
kašľu; preočkovanie sa tak vykonáva kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu,
čiernemu kašľu a detskej obrne. Očkovanie proti čiernemu kašľu s acelulárnou zložkou
v adolescentnom veku sa realizuje vo viacerých krajinách Európskej únie. Imunita po
očkovaní časom klesá, a tým sa adolescenti a dospelí stávajú vnímaví k ochoreniu.
Z odborného hľadiska je zaradenie booster dávky proti čiernemu kašľu s nebunkovou zložkou
do povinného očkovania adolescentov v 13. roku života dôležité pre posilnenie imunity, čo
pozitívne ovplyvní výskyt čierneho kašľa v neskoršom veku. Vzhľadom na nepriaznivú
epidemiologickú situáciu vo výskyte vírusovej hepatitídy A v oblastiach s prevahou rómskeho
obyvateľstva bolo v roku 2010 zavedené odporúčané očkovanie proti vírusovej hepatitíde
typu A u 2-ročných detí žijúcich v zlých hygienických podmienkach. Nakoľko v roku 2010
naďalej pokračoval klesajúci trend vo výskyte tuberkulózy na Slovensku (chorobnosť na TBC
dosiahla 8,17/100 000 obyvateľov), Pracovná skupina pre imunizáciu Úradu verejného
zdravotníctva SR na návrh hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor
detská pneumológia a ftizeológia a hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva SR pre
odbor pneumológia a ftizeológia a v súlade s s odporúčaniami WHO navrhla zrušenie
povinného očkovania novorodencov proti TBC. Povinné očkovanie novorodencov proti TBC
tak bolo s v SR účinnosťou od 1. 1. 2011 zrušené.
4 ENVIRONMENTÁLNE ZDRAVIE
Environmentálne zdravie je stav zdravia človeka podmienený faktormi nachádzajúcimi sa
v životnom prostredí. Kvalita životného prostredia je jedným z rozhodujúcich faktorov
vplývajúcich na zdravie a priemerný vek obyvateľstva. Podobne ako v iných krajinách,
aj v SR sa za posledné roky zdravotný stav obyvateľov menil. Zvýšil sa podiel a počet
ochorení a úmrtí spôsobených civilizačnými vplyvmi, naopak podiel úmrtí na iné choroby
vplyvom rozvoja zdravotnej starostlivosti klesal. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej
organizácie (ďalej len „WHO“) je zlé životné prostredie zodpovedné za cca 20 % celkových
zdravotných problémov v Európskom regióne WHO. Vzhľadom na synergické
spolupôsobenie faktorov životného prostredia a iných vplyvov napr.: životného štýlu,
pracovného a psychosociálneho prostredia je značne zložité ich hodnotiť jednotlivo, pre
zdravie má však podstatný význam výsledný efekt ich účinku.
Nosným dokumentom, ktorý rieši problematiku environmentálneho zdravia v SR na
národnej úrovni je Akčný plán pre životné prostredie a zdravie - National Environmental
Health Action Plan (ďalej len „NEHAP“) IV. Ide o medzisektorový dokument, ktorý sa
pravidelne aktualizuje s ohľadom na národné a európske priority v tejto oblasti. Významným
úspechom je aj novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
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zdravia, kde sa po prvýkrát upravuje pojem hodnotenia vplyvov na verejné zdravie (HIA) ako
súbor nástrojov, ktorých cieľom je posúdiť priame a nepriame vplyvy ľudskej aktivity na
verejné zdravie. Od augusta 2014 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR o podrobnostiach
o hodnotení vplyvov na verejné zdravie, kde je definovaný postup hodnotenia
predpokladaných vplyvov na verejné zdravie vrátane posúdenia, či je potrebné vykonať HIA.
Ďalším významným dokumentom v tejto oblasti je Protokol o vode a zdraví. Jeho hlavným
cieľom je podpora ochrany zdravia na všetkých úrovniach rozhodovania v národnom
a medzinárodnom kontexte na individuálnej i kolektívnej úrovni, uskutočňovaná
prostredníctvom zlepšenia hospodárenia s vodou, ochrany vodných ekosystémov, kvality
a množstva vody, ako aj prostredníctvom kontroly a znižovania výskytu ochorení súvisiacich
s vodou.
K získavaniu informácií, poznatkov o environmentálnom zdraví významne prispievajú
projekty na medzinárodnej úrovni, ktorých sa ÚVZ SR aktívne zúčastňuje. V oblasti ľudského
biomonitoringu sa realizoval medzinárodný projekt COPHES (2009 – 2012) - harmonizovaný
prístup k zavedeniu ľudského biomonitoringu v Európe) a DEMOCOPHES (2010 – 2012) meranie expozície pochádzajúcej zo životného prostredia u detí a ich matiek v rámci
európskej štúdie uskutočniteľnosti zameranej na ľudský biomonitoring. Predmetom výskumu
bola expozícia voči chemickým látkam, a to ortuť, kadmium, ftaláty, kotinín a BPA. V roku
2014 prebehli pracovné rokovania na úrovni členských štátov, Európskej komisie a WHO
o budúcnosti zavedenia biomonitoringu na európskej úrovni. O jeho podobe, možnosti
realizácie v jednotlivých štátoch sa bude pokračovať v diskusiách v roku 2015.
ÚVZ SR v rámci informácií o životnom prostredí a zdraví založených na indikátoroch
životného prostredia a zdravia, v spolupráci s relevantnými rezortmi vypracováva aj naďalej
súbor dostupných indikátorov metodikou ENHIS, t.j. v štruktúrovanej forme, ktorá
zrozumiteľne vysvetľuje súvislosti, popisuje trendy a komplexne hodnotí situáciu.
Vypracované indikátory sa nachádzajú na stránke ÚVZ SR.
V rámci podporných aktivít zameraných na detskú úrazovosť ÚVZ SR vstúpil v roku
2010 do projektu TACTICS (Tools to Address Childhood Trauma, Injury and ChildSafety),
ktorý bol zameraný na detskú úrazovosť a prevenciu. Prvá fáza projektu (2011 – 2012) sa
zamerala na neúmyselné úrazy. Výsledkom projektu na národnej úrovni bol spracovaný
„Profil krajiny pre bezpečnosť detí 2012“ a „Informačná karta o bezpečnosti detí 2012“.
Profil krajiny za rok 2012 poukazuje na riziko úrazovosti detí a mladistvých a skúma sociodemografické ukazovatele, ktoré poskytujú východiskový bod pre interpretáciu výsledkov
Informačnej karty za rok 2012. Cieľom druhej fázy projektu (2013 – 2014) boli úmyselné
úrazy. Výsledkom je informačná brožúra, ktorej cieľom bolo vysvetliť o čom pojednávajú
úmyselné úrazy, ako závažný je tento problém v kontexte EÚ a na Slovensku. Súčasťou
brožúry je aj vypracovaný profil krajiny, ktorý hodnotí úroveň prevencie v oblasti
úmyselných úrazov detí a mládeže z hľadiska prijatých opatrení ne/legislatívneho charakteru
v krajine.
Významnou témou posledných rokov na medzinárodnej, ako aj na národnej úrovni sú
klimatické zmeny a ich vplyv na zdravie. Je to problematika, ktorá predstavuje v súčasnosti
jednu z najviac diskutovaných otázok súčasnosti. Z toho dôvodu je považovaná za jeden z
najväčších environmentálnych problémov dnešnej doby. Pracovníci ÚVZ SR sa
v sledovanom období aktívne zúčastňovali pracovných stretnutí v tejto oblasti a poskytovali
relevantné stanoviská v rámci kompetencií za rezort zdravotníctva. Sú členmi rôznych
medzisektorových komisií, ktoré sa zaoberajú klimatickými zmenami a ich potenciálnymi
účinkami na životné prostredie a zdravie. Od roku 2012 sme členmi stálej „Komisie pre
koordináciu politiky zmeny klímy“ (ďalej Komisia). Komisia je koordinačný, poradný,
kontrolný a odborný orgán pre otázky týkajúce sa oblasti politiky zmeny klímy a adaptácie na
jej nepriaznivé dôsledky. Vo vzťahu k celej populácii sa dá podľa súčasných svetových
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poznatkov predpokladať, že zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky je v súvislosti
s prejavmi klimatických zmien a ich priamych a nepriamych vplyvov na zdravie ohrozovaný
najmä extrémnymi výkyvmi počasia a vlnami horúčav. V rámci Operačného programu kvality
životného prostredia (ďalej len „OPKŽP“) na programové obdobie 2014 – 2020 bol Úrad
verejného zdravotníctva SR požiadaný Ministerstvom zdravotníctva SR o spoluprácu pri
definovaní špecifických cieľov a prípravy návrhov projektových zámerov v rámci prioritnej
osi 3 OPKŽP. Uvedená prioritná os je zameraná na problematiku adaptácie na dôsledky
klimatických zmien. Keďže uvedený program bol začiatkom novembra 2014 schválený
Európskou komisiou, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s MZ SR pripraví počas
programového obdobia projektové zámery pre žiadosť o NFP, a to „Systém včasného
informovania a varovania verejnosti pri extrémnom počasí“ a „Rozšírenie siete
monitorovacích staníc na sledovanie koncentrácie biologických alergizujúcich častíc vo
vonkajšom ovzduší“.
4.1

Pitná voda a zdravie

Sledovanie kvality pitnej vody patrí na Slovensku k základným úlohám orgánov verejného
zdravotníctva a predstavuje jedno z najvýznamnejších opatrení na ochranu zdravia ľudí. Pitnú
vodu a jej zdravotnú bezpečnosť definuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Definícia pitnej vody podľa hore uvedeného zákona je nasledovná:
Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie,
prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná
z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda
používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji
výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu.
Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak
a) neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo
koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo
neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu
alebo používaniu,
b) spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú definované nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na
ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z (ďalej ,,nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.“).
Vývoj hromadného zásobovania pitnou vodou na Slovensku podľa údajov poskytnutých
regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva mal v uplynulých rokoch prevažne stúpajúci
trend. V roku 2012 bolo v Slovenskej republike podľa údajov regionálnych úradov verejného
zdravotníctva zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu 88,37 % obyvateľov.
V rokoch 2013 a 2014 došlo k miernemu poklesu (cca o 1%) zásobovania obyvateľov vodou
z verejných vodovodov.
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G41: % hromadne zásobovaných obyvateľov pitnou vodou v rokoch 1998 -2014
Vývoj zásobovanosti pitnou vodou
z verejného vodovodu na SK
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Zdroj: Štatistické údaje regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike
(ďalej len „RÚVZ SR“) za rok 2014; vytvoril ÚVZ SR 2015
G42: Percentuálny počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov
podľa krajov v roku 2014
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Zdroj: Štatistické údaje RÚVZ za rok 2014; vytvoril ÚVZ SR 2015
Trendom posledných rokov je, že obyvatelia sa v snahe ušetriť finančné prostriedky
nepripájajú na novovybudovaný verejný vodovod a to aj napriek rozširovaniu sietí verejných
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vodovodov. Podľa údajov rezortu životného prostredia je evidentný aj pokles spotreby pitnej
vody z verejných vodovodov, ktorý kopíruje regionálne rozdiely v počte hromadne
zásobovaných obyvateľov. Predpokladáme, že obyvatelia využívajú ako doplnkový zdroj
vodu z vlastnej studne, realizujú pri využívaní pitnej vody úsporné opatrenia alebo
uprednostňujú kupované balené vody. Rozvoj verejných vodovodov bol v uplynulom roku
zaznamenaný najmä v rámci rozširovania vodovodnej siete pre bytovú výstavbu.
V obciach, kde nie je vybudovaný verejný vodovod, sú obyvatelia odkázaní na
zásobovanie vodou z domových studní, u ktorých kvalita vody často krát nezodpovedá
požiadavkám nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. Ide najmä o mikrobiologickú závadnosť
v ukazovateľoch všeobecného a fekálneho znečistenia a fyzikálno-chemickú závadnosť
(zákal, dusičnany, dusitany, amónne ióny, atď.). Podiel obyvateľov, zásobovaných vodou
z individuálnych studní s nesledovanou kvalitou sa pohybuje cca od 3 % v Bratislavskom
kraji po vyše 20 % v Prešovskom a Košickom kraji.
Kvalita pitnej vody z verejných vodovodov sa podľa európskych požiadaviek smernice
Rady 98/83/Európskeho spoločenstva (ďalej len „ES“) o kvalite vody určenej na ľudskú
spotrebu na Slovensku sleduje v rámci zásobovaných oblastí. Zásobovaná oblasť je
geograficky vymedzená oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo
z niekoľkých zdrojov a v ktorej kvalitu pitnej vody možno považovať za približne rovnakú.
Zásobované oblasti sa delia na veľké zásobované oblasti (zásobujú nad 5 000 obyvateľov) a
malé zásobované oblasti (pod 5 000 obyvateľov). Kvalitu pitných vôd u spotrebiteľa sledujú
orgány verejného zdravotníctva a prevádzkovatelia verejných vodovodov (vodárenské
spoločnosti, obce).
Výskumný ústav vodného hospodárstva vyčlenil nasledovný počet zásobovaných oblastí:
- rok 2011: 96 veľkých zásobovaných oblastí,
- rok 2012: 97 veľkých zásobovaných oblastí a 944 malých zásobovaných oblastí,
- rok 2013: 97 veľkých zásobovaných oblastí.
Údaje za rok 2014 zatiaľ nie sú k dispozícii.
Kvalita pitnej vody vo veľkých zásobovaných oblastiach je na vysokej úrovni k čomu
prispieva aj fakt, že viac ako 82 % dodávanej pitnej vody pochádza z podzemných zdrojov,
ktoré sú vysoko kvalitné a menej náchylné na znečistenie.
Najčastejšie prekračovaným ukazovateľom na Slovensku je železo, ktoré sa do pitnej vody
môže dostať z geologického podložia, z použitia železitých koagulantov v procese úpravy
pitnej vody, alebo z korózie materiálov použitých v distribučnej sieti. Zvýšené koncentrácie
železa nepredstavujú riziko pre zdravie ľudí. Medzná hodnota železa 0,2 mg/l bola stanovená
z dôvodu ovplyvnenia senzorických vlastností pitnej vody. Maximálna odporúčaná hodnota
pre koncentráciu železa v pitnej vode nie je stanovená ani Svetovou zdravotníckou
organizáciou a denný príjem železa pre človeka sa pohybuje v rozmedzí od 10 do 50 mg/deň.
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Porovnanie najčastejšie prekračovaných ukazovateľov vo veľkých (VZO) a
malých zásobovaných oblastiach (MZO) v danom roku na Slovensku
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Údaje o kvalite pitnej vody u spotrebiteľa v jednotlivých krajoch a okresoch Slovenska je
možné nájsť vo výročných správach regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré sú
dostupné na ich príslušných web stránkach alebo v celoslovenskej výročnej správe, ktorá je
dostupná na:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=25:vyronasprava&layout=blog&Itemid=34&layout=default.
V oblastiach s nevyhovujúcou kvalitou pitnej vody, kde nie je možné v súčasnosti
zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva iným spôsobom, RÚVZ udelili výnimky na používanie
vody, ktorá nespĺňa hygienické limity jej ukazovateľov. Maximálna limitná hodnota
stanovená pre ukazovateľ, na ktorý sa vzťahuje výnimka nepredstavuje riziko pre zdravie
obyvateľov. Platnosť výnimiek je obmedzená – nesmie presiahnuť tri roky; je možné uložiť
prvú, druhú a tretiu výnimku.
V rokoch 2011 - 2013 nebola udelená žiadna výnimka z kvality pitnej vody pre veľké
zásobované oblasti. Čo sa týka malých zásobovaných oblastí bola v roku 2013 v regióne
Komárna orgánom verejné zdravotníctva schválená výnimka pre Vodárne a kanalizácie mesta
Komárno, a.s. na použitie vody vodovodu obce Mudroňovo, ktorá nespĺňa limit v ukazovateli
dusičnany podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., so stanovenou maximálnou hodnotou
pre ukazovateľ dusičnany na 60 mg/l. Výnimka bola udelená na obdobie do 26.05.2016. V
Trnavskom kraji v dôsledku pretrvávajúcich zvýšených hodnôt ukazovateľa dusičnany v obci
Pastuchov (okres Hlohovec) bola udelená v roku 2011 výnimka, ktorá je v platnosti do roku
2014. Povolené bolo prekročenie medznej hodnoty obsahu dusičnanov do maximálnej
hodnoty 65 mg/l. V Nitrianskom kraji bola v roku 2011 na tri roky udelená výnimka v okrese
Nové Zámky pre vodovod v obci Sikenička pre ukazovateľ dusičnany v dodávanej vode.
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Povolené bolo prekročenie medznej hodnoty obsahu dusičnanov do maximálnej hodnoty 75
mg/l.
V roku 2013 a 2012 nebola zaznamená žiadna epidémia, ktorého pôvodom by bola pitná
voda z verejných vodovodov. V roku 2013 bol zaznamenaný jeden prípad detskej
dusičnanovej methemoglobinémie v obci Rimavská Seč (okres Rimavská Sobota), pričom
išlo o vodu z individuálneho zdroja (studňa). V roku 2012 boli zaznamenané 3 prípady
dusičnanovej alimentárnej po konzumácii vody z individuálneho vodného zdroja.
Neustále je potrebné robiť osvetu obyvateľstva najmä na pretrvávajúce vysoké riziko
poškodenia zdravia pri užívaní vôd s nevyhovujúcou kvalitou z verejných studní
a individuálnych zdrojov. Rizikové ostávajú naďalej aj povrchové zdroje pre verejné
vodovody.
4.2

Voda na kúpanie a zdravie

Rekreačné kúpanie a plávanie sa v posledných rokoch stali obľúbenou oddychovou
aktivitou človeka, odporúčanou najmä pri ochoreniach pohybového aparátu, predchádzaní
civilizačným ochoreniam a zvyšovaní imunity. Zdravotné riziká v prostredí kúpalísk
vyplývajú najmä z priameho kontaktu človeka s vodou na kúpanie a sú to hlavne riziká
prenosných ochorení v dôsledku prítomnosti pôvodcov nákaz, ktoré sa do vody dostanú
z chorých ľudí alebo zvierat, ale aj z okolitého prostredia a ktoré sú schopné prežívať
a množiť sa v ich vlhkom a teplom prostredí. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť dopad na zdravie
rekreantov sú ďalej vysoká koncentráciu osôb, neustále meniace sa a pestré prostredie
kúpalísk, ktoré už v súčasnosti umožňuje a ponúka pre všetky vekové kategórie okrem
plávania a kúpania aj rôzne doplnkové činnosti a dlhodobý pobyt.
Problematika vody na kúpanie je v centre pozornosti najmä počas kúpacej sezóny, ktorá
trvá každoročne cca od 15. júna do 15. septembra. Na rekreáciu sú v tomto období využívané
nielen prevádzkované zariadenia (umelé a prírodné kúpaliská), ale aj prírodné rekreačné
lokality typu pieskových a štrkových jazier, hradených vodných nádrže príp. časti tokov, ktoré
majú neorganizovanú rekreáciu a nedisponujú žiadnym hygienickým vybavením. Voda na
kúpanie týchto vodných plôch je sledovaná len orientačne a často sa
v priebehu sezóny rýchlo zhoršuje. Najvyššou návštevnosťou sa vyznačujú aquaparky
a umelé kúpaliská s termálnou vodou, ktoré sú obyčajne prevádzkované celoročne. Celoročnú
prevádzku majú tiež bazény, ktoré sú súčasťou hotelových komplexov a ubytovacích
zariadení.
Hygienická situáciu sledujú orgány verejného zdravotníctva v súlade s platnou národnou
legislatívou v oblasti vody na kúpanie, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z.
o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku,
vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom
kúpalisku a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z.
o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 397/2014 Z. z. Pri monitorovaní najvýznamnejších prírodných
vodných plôch, ktoré sú každoročne pred sezónu navrhnuté do Zoznamu vôd určených
na kúpanie (v roku 2014 ich bolo 33) sa uplatňujú aj požiadavky európskej Smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou
sa zrušuje smernica 76/160/EHS.
Počas kúpacích sezóny je na Slovensku každoročne monitorovaných s rôznou frekvenciou
cca 80 prírodných vodných plôch. Organizovaná rekreácia prebiehala napr. v roku 2014 len
na 17. Prevádzku a kvalitu vôd na kúpanie prírodných lokalít ovplyvňuje
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vo významnej miere daždivé a nestále počasie posledných rokov. Prudké zrážky a následné
splachy spôsobujú ich mikrobiologickú znečistenie, ktoré má väčšinou krátkodobý charakter.
Z mikrobiologickej kontaminácie má prevahu nadlimitná prítomnosť črevných enterokokov,
menej Escherichia coli. Z dlhodobého hľadiska je pre prírodné lokality významnejšia
prítomnosť cyanobaktérií, ktorých rozvoj ovplyvní obyčajne kvalitu vody na kúpanie
na dlhšie časové obdobie a lokalitu znehodnotí často až do konca kúpacej sezóny.
Premnoženie cyanobaktérií je aj najčastejším dôvodom vydania opakovaného zákazu kúpania
na niektorých lokalitách v posledných rokoch. I v roku 2014 bolo zaznamenané premnoženie
cyanobaktérií a to najmä na lokalitách, ktoré boli problematické už aj v minulosti (napr. RO
Šaštín Stráže – Gazarka, VN Lipovina – Bátovce, Jazero Košice).
V kúpacej sezóne 2014 bolo v prevádzke celkovo 168 umelých sezónnych kúpalísk (535
bazénov), z toho približne jedna tretina zariadení (192 bazénov) je termálnych (žiadne
termálne kúpalisko sa nenachádza v Bratislavskom kraji). Najväčší dôraz sa pri hodnotení
kvality vody kladie na mikrobiologickú kvalitu, ktorá bola na väčšine kúpalísk v zdravotne
významných ukazovateľoch vyhovujúca. Najčastejšie nevyhovujúcim ukazovateľom boli
počas sezóny kultivovateľné mikroorganizmy pri 36±1oC. Zo zdravotne závažných
ukazovateľov išlo vo väčšine prípadov o jednorazové potvrdenie prítomnosti Pseudomonas
aeruginosa, menej Staphylococcus aureus a prekročenie limitných hodnôt črevných
enterokokov a Escherichia coli. Z fyzikálno-chemických ukazovateľov prevažovalo
nedodržanie hodnôt voľného a viazaného chlóru, chemickej spotreby kyslíka manganistanom
a reakcie vody. Prekročenie fyzikálno-chemických ukazovateľov tak, ako aj počas minulých
sezón, predstavuje na umelých kúpaliskách väčšinu nevyhovujúcich ukazovateľov (63 %).
V Banskobystrickom, Bratislavskom a Nitrianskom kraji predstavovali tieto viac ako 70 %
z celkového počtu nevyhovujúcich ukazovateľov. Prekročenie chemickej spotreby kyslíka
manganistanom je v prípade niektorých termálnych kúpalísk spôsobené prirodzenými
vlastnosťami termálnej vody a hodnotí
sa ako zdravotne významné. Tak ako
napr. na kúpalisku TK NOVOLANDIA Rapovce, kde 92 % nevyhovujúcich vzoriek v tomto
ukazovateli spôsobuje geotermálna voda, obohatená prirodzeným spôsobom o chemické látky
z podložia. Podobnú kvalitu vykazujú aj celoročne evidované umelé kúpaliská, ktorých bolo
v roku 2013 na Slovensku evidovaných celkove 272 (576 bazénov). Kvalita vody na kúpanie
na kúpaliskách sa pohybuje na úrovni predchádzajúcich rokov.
Hlásenie ochorení, ktoré je možné dať do súvisu s kúpaním a pobytom na kúpaliskách sú
zriedkavé a do určitej miery spôsobené častou migráciou rekreantov a pobytom
vo viacerých zariadeniach najmä v letnom období. Identifikáciu ochorení sťažujú
i skutočnosti, že v prípade ľahších zdravotných problémov nevedú k návšteve lekára príp.
lekár nie je na pobyt na kúpaliska upozornený. V roku 2013 boli počas kúpacej sezóny boli
riešené aj 2 podnety ohľadom možnej epidemiologickej súvislosti záchytov kmeňa
mikroorganizmu Vibrio cholerae non O1 non O139 u občianok Českej republiky, v ktorých
anamnéze bola uvedená návšteva TK Podhájska. Odberom vzoriek vody na cielenú
kultiváciu na prítomnosť baktérií z rodu Vibrio, ktoré nie sú štandardne vyšetrovaným
ukazovateľom kvality vody na kúpanie bol v 2 bazénoch kúpaliska zachytený výskyt Vibrio
cholerae non O1 non O139. V júli 2014 bol hlásený epidemický výskyt akútnej
gastroenteritídy u osôb s pobytom na TK Poľný Kesov. Ochorelo 23 osôb (17 detí a 6
dospelých), hospitalizovaných bolo 12 chorých. Na kúpalisku boli potvrdené nedostatky v
dodržiavaní prevádzkového poriadku (kúpanie dospelých v detskom bazéne) a v 2 bazénoch
nevyhovujúcu mikrobiologická kvalitu vody (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
črevné enterokoky a kultivovateľné mikroorganizmy pri 36±1oC). V auguste 2014 ďalej
hlásená do Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb KHS Moravskosliezkeho kraja
v Českej republike Legionárska choroba u 63 ročného pacienta s možným prameňom nákazy
Grand Hotel Strand vo Vyšných Ružbachoch, ktorého krytý bazén a wellnes pacient
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navštívil. Ihneď po návrate do Českej republiky došlo u 63 ročného pacienta k objaveniu sa
nešpecifikovaného zápalu pľúc a v moči bol dokázaný legionelový antigén. Prítomnosť
Legionella pneumophilla sérotyp 1, sérotyp 3 sa potvrdila v teplej vode a v stere zo spŕch pre
mužov vo Wellnes Izabela Grand Hotela Strand.
4.3

Pele a zdravie

Polinózy patria v súčasnosti medzi najčastejšie prejavy alergie a podľa štatistických údajov
nimi trpí takmer 40 percent Európanov. Hranica sa v ostatných rokoch posúva do nižších
vekových kategórií, mení sa aj mapa peľového spravodajstva Európy. V dôsledku
globalizácie a klimatických zmien sa na naše územie dostávajú pele rastlín, ktoré naši
predkovia nepoznali. Vplyv väčšieho množstva nových druhov peľu, ktorý je navyše v
dôsledku rozvoja priemyslu agresívnejší než v minulosti, má za následok značný nárast
peľových alergií.
Tento negatívny trend inicioval obnovenie a vybudovanie funkčnej siete monitorovacích
staníc peľovej informačnej služby (ďalej len „PIS“). Peľovým monitoringom sa realizuje
monitorovanie obsahu organických častíc v ovzduší, najmä alergénneho peľu za pomoci
volumetrických peľových lapačov. V Európe sa peľový monitoring zabezpečuje
prostredníctvom siete staníc peľovej informačnej služby (PIS). Na Slovensku peľový
monitoring od roku 2006 zabezpečuje sieť monitorovacích staníc pod gestorstvom orgánov
verejného zdravotníctva. V roku 2009 na Slovensku pracovalo sedem staníc PIS, z toho šesť v
sieti RÚVZ. Nakoľko súčasná sieť monitorovacích staníc je nerovnomerná a nedostatočne
pokrýva územie Slovenska, ÚVZ SR bude žiadať o NFP v rámci vypracovania projektového
zámeru pod Operačným programom - Kvalita životného prostredia na programové obdobie
2014 – 2020. Realizácia tohto projektu zameraného na obnovu a rozšírenie siete
monitorovacích staníc PIS by výrazne a vo veľkej miere prispela k skvalitneniu
monitorovania výskytu biologických alergénov v ovzduší Slovenska, čím by v jednotlivých
regiónoch umožnila zber adekvátnych údajov potrebných pre tvorbu preventívnych opatrení, a
tým aj rozšírila možnosti využitia výsledkov aj pre spoluprácu v oblasti medzinárodných
štruktúr.
4.4

Ovzdušie a zdravie

(Túto podkapitolu pripravil Slovenský hydrometeorologický ústav)
Len pre zaujímavosť mortalita spôsobená znečistením ovzdušia sa radí až na 9. miesto.
Podľa WHO väčší vplyv majú stravovacie návyky, fajčenie, konzumácia alkoholu, nízka
miera telesnej aktivity [1].
Hodnotenie kvality ovzdušia vyplýva zo zákona o ovzduší č. 137/2010 v znení neskorších
predpisov. Kritériá kvality ovzdušia (limitné a cieľové hodnoty, medze tolerancie, horné
a dolné medze na hodnotenie a ďalšie) sú uvedené vo vyhláške Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia.
Základným podkladom pre hodnotenie kvality ovzdušia na Slovensku sú výsledky meraní
koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré realizuje Slovenský hydrometeorologický
ústav na staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. Národná monitorovacia
sieť pozostáva z 38 staníc, z nich 4 patria k staniciam Európskeho monitorovacieho
a hodnotiaceho programu (EMEP) pre účely kvantifikáciu znečistenia z diaľkového prenosu
a tiež sú určené na posúdenie dopadu znečistenia na ekosystémy a vegetáciu. Rozloženie
monitorovacích staníc a merací program je uvedený v mape č.4.
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M4 Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia - 2013.

Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „SHMÚ“), 2014
V súlade s požiadavkami zákona o ovzduší č. 137/2010 Z.z. v znení zákona č. 318/2012
Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia bolo územie SR rozdelené do 8
zón a 2 aglomerácií. Hranice zón sú identické s hranicami krajov, pričom z Bratislavského
a Košického kraja sú vybrané územné celky Bratislavy a Košíc, ktoré sa posudzujú
samostatne ako aglomerácie. Podľa takéhoto typu členenia územia SR sa hodnotí úroveň
znečistenie ovzdušia pre SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, benzén a CO. Hodnotenie znečistenia
ovzdušia pre Pb, As, Cd, Ni, Hg, BaP a O3 sa vykonáva pre menej podrobné členenie a to len
pre aglomeráciu Bratislava a zónu Slovensko. Zóna Slovensko vymedzuje územie Slovenskej
republiky okrem územia hlavného mesta SR Bratislavy.
Monitorovanie lokálneho znečistenia ovzdušia sa v rokoch 2012 až 2014 na území SR
vykonávalo na 30 mestských a predmestských monitorovacích stanicí, z ktorých väčšina
monitorovala základné znečisťujúce látky (SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5) Na 10 staniciach sa
vykonávali automatické merania benzénu. Súbežne sa na 5 mestských a predmestských
staniciach vykonávali odbery PM10 na analýzu ťažkých kovov (Pb, As, Ni, Cd). Na
23 mestských (prímestských) staniciach sa merali častice s aerodynamickým priemerom
menším ako 2,5 µm (PM2,5), Benzo(a)pyrén - (BaP) sa meral na 6 monitorovacích staniciach.
Na vybraných staniciach sa monitoruje tiež dopad znečistenia ozónom na vegetáciu a ľudské
zdravie obyvateľstva.
Pre dopadovú štúdiu na zdravie obyvateľstva má najväčší význam kvantifikácia tých
znečisťujúcich látok ktoré v značnom rozsahu prekračujú limitné hodnoty. Tie tu budú
prezentované. Hodnotenie expozície populácie v dôsledku znečisteného ovzdušia je pomerne
ťažké, keďže sú ľudia exponovaní zmesou škodlivín emitovaných do atmosféry z rôznych
zdrojov a rozptýlených v ovzduší v rôznych časových a priestorových vzorkách.
Zo
zdravotného hľadiska za najzávažnejšie sú považované emisie z dopravy, najmä jemné
prachové častice PM10, PM2,5, prchavé uhľovodíky (osobitne karcinogénny benzén a 1 - 3
butadién), ďalej emisie CO a benzo(a)pyrén a Zvýšené koncentrácie PM častíc v ovzduší
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negatívne vplýva na ľudský organizmus a prispievajú k vzniku ochorení dýchacieho systému
a k vzniku alergických ochorení. Najcitlivejšími skupinami populácie vzhľadom k týmto
znečisťujúcim látkam sú astmatici, ľudia s kardiovaskulárnymi a chronickými pľúcnymi
ochoreniami, deti a starší ľudia. Čím sú tieto častice menšie, tak tým sú nebezpečnejšie, lebo
vnikajú hlboko do pľúcnych alveol. Tabuľka č. 1 ukazuje, v ktorých lokalitách a v akom
počte boli prekročené limitné hodnoty pre PM častice v jednotlivých rokoch.
Pokles úrovne znečistenie časticami PM10 a PM2,5 po roku 2012 pokračoval tak výrazne, že
preto nie je jednoduché nájsť logické vysvetlenie. Treba len dúfať, že tento trend sa prejaví aj
v prípadných epidemiologických štúdiách. Dúfajme, že tento vývoj bude pokračovať aj
v nasledujúcich rokoch alebo aspoň zostane na súčasnej úrovni. Je zaujímavé, že na rozdiel
od mnohých krajín Európy, napr. Spolkovej republiky Nemecko úroveň znečistenia ovzdušia
oxidmi dusíka je SR relatívne nízka a nepredstavuje prvoradý problém. Určite na tom
zohrávajú svoju úlohu aj počty vozidiel na obyvateľa, ale v SR veľké mestá, ako Bratislava,
Košice sú dobre ventilované, čo sa priaznivo odráža na úrovní znečistenia exhalátmi z
dopravy. Napr. v rokoch 2012 a 2013 nebola na žiadnej stanici prekročená limitná hodnota,
len v Banskej Bystrici, kde prebiehali stavebné práce súvisiace s budovaním cestného
obchvatu. Od 1.12.213. začala platiť ročná cieľová hodnota pre BaB – 1 ng/m3, ktorá je
prekračovaná na viacerých miestach Slovenska, viď tabuľku č.T22.
T22 Prekročenie cieľových hodnôt pre BaP
Znečisťujúca látka

BaP-2012 BaP -2013

AGLOMERÁCIA/ Cieľová hodnota [ng.m–3]
Zóna
Horná medza na hodnotenie [ng.m–3]

1,0

1,0

0,6

0,6

Dolná medza na hodnotenie [ng.m–3]

0,4

0,4

Bratislava, Trnavské mýto
Bratislava, Jeséniova
Veľká Ida, Letná
Krompachy, SNP
Nitra, Štúrova
Prievidza, Malonecpalská
Trnava, Kollárova

0,8
0,9
3,3
2,9
0,7
1,7
0,9

1,1
1,0
5,3
2,8

Bratislava

Slovensko

1,9
1,3

Zdroj: SHMÚ, 2014
 Z technických príčin rok 2014 ešte nebol ukončený
Za najviac rizikové sú považované polohy obytných objektov v okolí ťažiskových
križovatiek a cestných dopravných trás, a to aj s ohľadom na predpoklad rizikových
koncentrácií karcinogénneho benzénu a zvýšených koncentrácií PM10. Niekedy dochádza na
križovatkách prekračovaniu limitných hodnôt aj u oxidov dusíka, i keď má klesajúcu
tendenciu. Situáciu na úseku hodnotenia kvality ovzdušia za roky 2009 – 2011 možno
charakterizovať ako stabilizovanú, s tendenciou mierneho zlepšovania. A táto pokračovala aj
nasledujúcej perióde rokov 2012-2014. Z hľadiska stacionárnych zdrojov znečisťovania
ovzdušia je evidentný pokles celkových emisií. Najväčší problém kvality ovzdušia na
Slovensku, ako aj vo väčšine európskych krajín, predstavuje znečistenie ovzdušia tuhými
časticami (PM10), ktoré tvorí aj najväčší podiel na celkovom znečistení ovzdušia. I keď
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vďaka rôznym opatreniam je pozorovaný pokles celkovej úrovne znečistenia suspendovanými
časticami PM10, na väčšine monitorovacích staníc, práve u tohto ukazovateľa bolo v roku
2010 pozorované najčastejšie prekračovanie povolených denných limitných hodnôt na
ochranu zdravia ľudí.
T23f Počty prekročení PM10 a PM2,5 v rokoch 2012 až 2014.

Zdroj: SHMÚ, 2014
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Koncentrácie oxidu siričitého sú dlhodobo na nízkej úrovni, vo všetkých lokalitách okrem
zóny Trenčianskeho kraja. V hodnotenom období nebola v žiadnej aglomerácii a zóne
prekročená úroveň znečistenia SO2 pre hodinové a ani pre denné hodnoty vo väčšom počte
ako stanovuje limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí. Priaznivá situácia je pri emisiách NO2
a CO, kde v poslednom období neboli zaznamenané prekročenia limitnej hodnoty na ochranu
zdravia ľudí vo väčšom počte ako stanovuje Vyhláška č. 360/210 Z. z. o kvalite ovzdušia.
Lokálna produkcia ozónu na Slovensku je veľmi malá. Informačný hraničný prah pre
verejnosť bol sporadicky prekročený najčastejšie na bratislavských monitorovacích staniciach
Bratislava - Jeséniova a Bratislava – Mamateyova a horských staniciach.
U ťažkých kovov Pb, As, Ni, Cd bola v roku prekročená v Prievidzi - Malonecpalská
cieľová hodnota 6 ng.m-3, ročný priemer bol 6.9 ng.m-3.
Všetky oblasti, v ktorých došlo k prekročeniu limitných alebo cieľových hodnôt, budú
zaradené do 1. Skupiny a budú pre ne delimitované katastrálne územia v rámci oblastí
riadenia kvality ovzdušia, ktoré budú uverejnené vo Vestníku MŽP SR.
[1] UNECE Task Force on Health and WHO - latest news, Frank de Leeuw (ETC/ACM) &
Valentin Foltescu (EEA) ; Abstract
Vypracoval: RNDr. Ľubor Kozakovič, Mgr. Blanka Fógelová
4.5

Vnútorné ovzdušie a zdravie

Človek trávi až 90 % denného času v uzatvorených priestoroch (byty, pracoviská, školy),
preto kvalita vnútorného ovzdušia (indoor air) zostáva jednou z hlavných priorít verejného
a preventívneho zdravotníctva. Vnútorné ovzdušie je možné definovať ako ovzdušie, ktoré má
nepriame spojenie s vonkajším ovzduším a je tak ovplyvňované vnútornými zdrojmi
a aktivitami, že sa svojou kvalitou môže významne líšiť od vonkajšieho ovzdušia.
Všeobecne platí, že kvalita ovzdušia vo vnútornom prostredí je horšia ako kvalita ovzdušia
vonku. Kvalita vnútorného ovzdušia je hodnotená orgánmi verejného zdravotníctva, najmä na
základe žiadosti obyvateľov bytov o odborné posúdenie podmienok bývania z hľadiska
výskytu ohrozenia zdravia.
Snaha o zníženie spotreby energií s následkom zatepľovania budov vedie k následnému
zníženiu intenzity ich vetrania. Preto sa v prípade zistenia prirodzenej infiltrácie často
dostávajú do protikladu požiadavky na zabezpečenie minimálnych tepelných strát
a hygienické požiadavky na vetranie. Dokonale zateplená budova s nadmerným používaním
klimatizačných zariadení, s ich nedostatočnou údržbou, vedie k zhoršovaniu kvality
vnútorného ovzdušia najmä akumuláciou biologických, mikrobiologických a chemických
látok, ktoré negatívne pôsobia na zdravie užívateľov budov. V súčasnosti stúpa počet bytov
s výskytom plesní. Za veľkú časť prípadov astmy u detí zodpovedá práve vlhkosť a plesne
v interiéri. Počas celého života sa u človeka prejavuje vysoká senzitivita k plesniam, ktorých
expozícia vo vnútornom prostredí je väčšia než vo voľnom ovzduší. Pre čoraz väčší počet
alergikov sú významné ich rozmnožovacie výtrusy – spóry, ktoré sú uvoľňované do ovzdušia
a sú významnými alergénmi. Plesne v byte predstavujú závažný problém na zdravie ľudí,
pretože môžu byť zdrojom toxických látok. Približne 70 – 80% plesní môže byť zdrojom
toxických látok (mykotoxínov). Existencia plesní ako takých nepredstavuje pre človeka
priame ohrozenie zdravia, ale za účinky na zdravie sú zodpovedné emisie z plesní. Plesne
vyvolávajú alergické reakcie vo forme častých zápalov priedušiek, chronického kašľa, astmy,
dráždenia slizníc, prípadne kožných alergií. Priamym kontaktom s plesňami dochádza
k častým ochoreniam kože (ekzémy, plesne, psoriáza). Dlhodobá prítomnosť plesní časom
vytvára chronickú precitlivenosť organizmu a zhoršujúcu sa alergiu. Spolupodieľajú sa tiež na
skutočnosti, že 10 až 30 % detskej populácie je postihnutej alergickými ochoreniami
dýchacích ciest. Nakoľko sa jedná o závažnú škodlivinu, jej množstvo (limit) je upravené aj
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vo vyhláške MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie
budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu. Pretože sa plesne objavujú
v súvislosti so zvýšenou vlhkosťou musí sa odstrániť táto príčina, čo však nie je
v kompetencii orgánov verejného zdravotníctva. V § 7 ods. 5 vyhlášky MZ SR č. 259/2008
Z.z. je uvedené, že viditeľný rast plesní na vnútorných povrchoch stien a predmetov vo
vnútornom prostredí budov je neprípustný. Práve problém plesní je najčastejšie riešeným
problémom v dotazoch verejnosti, a to pri poskytovaní stanovísk, informácií, ale tiež
prostredníctvom posudkov na byty, kde boli plesne analyzované.
Respiračné ochorenia sú štvrtou najčastejšou príčinou ochorení v SR, pričom ohrozujú
najmä deti. Najvýznamnejším chronickým ochorením detí v rozvinutých krajinách je astma.
Jej výskyt v posledných 25 rokoch stúpa spoločne s výskytom ostatných alergických chorôb.
Za veľkú časť prípadov astmy u detí zodpovedá práve vlhkosť a plesne v interiéri. Prevencia
a zníženie výskytu respiračných ochorení spôsobených znečistením vonkajšieho a vnútorného
ovzdušia je jedným zo štyroch regionálnych prioritných cieľov NEHAP/CEHAPE. V rámci
aktivít tohto prioritného cieľa sa v rokoch 20012-2014 realizoval medzinárodný projekt
„Znečistenie vnútorného ovzdušia v školách a jeho vplyv na zdravie; Monitorovacia sieť
v Európe“ (SINPHONIE). Ide o komplexný výskumný projekt zameraný na sledovanie
vzájomných vzťahov medzi životným prostredím, hlavne kvalitou vnútorného prostredia
a zdravím, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia v základných školách. Do
riešenia projektu bolo zapojených 25 európskych krajín. Na Slovensku sa projekt realizoval
na 5 základných školách v Bratislave a v okolí. Projekt pozostáva z merania chemických
(formaldehyd, VOC, NO2, CO, CO2, radón, trichlóretylén, tetrachlóretylén, polyaromatické
uhľovodíky, prachové častice ‐PM2,5 a PM10, ozón), biologických (alergény, plesne a baktérie
v prachu) a fyzikálnych (teplota, relatívna vlhkosť) faktorov vnútorného ako aj súvisiaceho
vonkajšieho ovzdušia škôl za účelom získania údajov o expozícii sledovanej populácie.
Výsledky štúdií budú podkladom pre navrhnutie opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality
vnútorného prostredia školských budov na národnej a európskej úrovni.
Ďalším medzinárodným projektom, ktorý sa realizoval v rámci priorít NEHAP/CEHAPE
zameraný na kvalitu vnútorného ovzdušia bol projekt „Kvalita vnútorného ovzdušia
v európskych školách; Prevencia a zníženie výskytu respiračných ochorení (SEARCH)“.
Cieľom projektu bolo zistiť úroveň expozície žiakov chemickým faktorom prostredia
v kombinácii s ďalšími vlastnosťami školských budov súvisiacimi s ich technickým stavom,
použitými materiálmi, školskými aktivitami a atd. a pripraviť odporúčania zamerané na
zlepšovanie kvality vnútorného ovzdušia v školách.
4.6

Hluk a zdravie

Hluk v životnom prostredí súvisiaci s cestnou, železničnou a leteckou dopravou ako aj s
ďalšími aktivitami ľudskej činnosti (výrobné prevádzky, pohostinské a reštauračné zariadenia,
nákupné centrá, stavebná činnosť, technické zariadenia budov, kultúrno-spoločenské
podujatia a pod.) sa v posledných desaťročiach stal jedným z najvýznamnejších
environmentálno-zdravotných problémov obyvateľov. Je jedným zo základných faktorov
ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia. Pôsobí predovšetkým ako významný stresový
faktor negatívne vplývajúci na činnosť kardiovaskulárneho systému, nervovú sústavu
a psychiku človeka, pričom znižuje mieru sústredenia, schopnosť učenia, spôsobuje depresie.
Významný je tiež vplyv na kvalitu spánku (problémy so zaspávaním, prebúdzanie sa počas
spánku).
Najvýznamnejším mobilným zdrojom hluku v životnom prostredí je cestná doprava, ktorej
negatívne pôsobenie v súčasnosti zaznamenáva rastúci trend, predovšetkým z dôvodu rastúcej
intenzity individuálnej automobilovej dopravy na úkor environmentálne prijateľnejšej
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hromadnej verejnej dopravy. Nárast tohto druhu dopravy v poslednom desaťročí predstavuje
približne 40 %. Problematické sú najmä hlavné cestné ťahy väčších miest vrátane križovatiek.
Vykonanie nápravných opatrení je z hľadiska priestorového riešenia komunikácií a obytných
domov v mnohých prípadoch veľmi problematické a nie vždy prináša očakávaný výsledok.
V mnohých mestách sa hluková záťaž postupne eliminuje výstavbou obchvatových
komunikácií pre tranzitnú dopravu. Významným zdrojom hluku je tiež kamiónová doprava,
predovšetkým v okolí priemyselných areálov, kontajnerových prekladísk a na cestných
komunikáciách smerujúcich k hraničným priechodom.
V prípade železničnej a električkovej dopravy miera hlučnosti súvisí najmä s technickou
zastaranosťou a nedostatočnou údržbou koľajových tratí.
Letecká doprava výrazne ovplyvňuje hlukovú záťaž východnej časti Bratislavy
a niektorých priľahlých obcí. Podobná situácia je aj v okolí letísk ďalších miest, napr. Košice,
Trenčín a Zvolen – Sliač. Vojenské letisko v Kuchyni je zdrojom hluku v okrese Malacky,
najmä počas vojenských leteckých cvičení.
V prípade stacionárnych zdrojov hluku v súčasnosti popri priemyselných objektoch
a výrobných prevádzkach do popredia vystupujú najmä problémy s hlukom v okolí veľkých
obchodných centier. Rušivo na okolitých obyvateľov pôsobia aj terasy pohostinských
zariadení ako aj hudobná produkcia v nich, či prvky technického vybavenia budov (kotolne,
výťahy, klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia a pod.). Osobitným problémom je tiež
hluk zo stavebnej činnosti, spojený s častým nerešpektovaním časových obmedzení na
vykonávanie hlučných prác.
Súčasná miera hlukovej záťaže prostredia v dôsledku pôsobenia vyššie uvedenými zdrojmi
vplýva na psychiku obyvateľov veľmi výrazne, čo sa prejavuje tiež rastúcim počtom podaní
a podnetov adresovaných orgánom verejného zdravotníctva, a to čoraz častejšie aj v súvislosti
so zdrojmi hluku, ktoré boli v minulosti bežne akceptované (hluk kostolných zvonov, hlasové
prejavy detí na detských ihriskách).
G44 Ktoré zdroje hluku v mieste Vášho bydliska považujete za najviac obťažujúce?

Zdroj: ÚVZ SR, 2014
Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pri posudkovej činnosti v rámci územného
konania v prípade stavieb a zariadení s potenciálnym zdrojom hluku požadujú predkladanie
hlukových štúdií s návrhom protihlukových opatrení s cieľom predchádzať prekračovaniu
prípustných hodnôt hluku definovaných vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií.
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a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení
vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. Realizácia adekvátnych opatrení je následne preverovaná
v procese kolaudácie. Pri navrhovaní bytových objektov situovaných pozdĺž frekventovaných
komunikácií, prípadne v polyfunkčných budovách s hlučnými podnikateľskými aktivitami sa
vyžaduje zabezpečenie individuálnej protihlukovej ochrany. Vykonané opatrenia na
elimináciu hluku môžu mať technický (modernizácia alebo výmena technologických
zariadení, výmena okien na budovách a pod.) alebo organizačný (zmena v organizácii
dopravy v areáli, časové obmedzenie hlučných prác) charakter.
Doposiaľ absentujúce systematické sledovanie expozície obyvateľstva hlukovej záťaži
v hlukom najviac zaťažených oblastiach s následným návrhom a realizáciou protihlukových
opatrení sa na Slovensku začalo realizovať v súvislosti so Smernicou 2002/49/EC Európskeho
parlamentu a Rady, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku,
transponovanou do zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom
prostredí v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedenej legislatívy boli vypracované
strategické hlukové mapy aglomerácie Bratislavy a vybraných úsekov diaľnic, rýchlostných
ciest a ciest I. – III. triedy s prejazdom viac ako 3 000 000 vozidiel ročne.
Cieľom týchto máp je opísať hlukovú situáciu v okolí výrazných mobilných
a priemyselných zdrojov hluku a určiť prekročenie akčných hodnôt, t. j. hodnôt, ktorých
prekročenie je dôvodom pre územnú samosprávu, správcov pozemných komunikácií, ako aj
prevádzkovateľov železničných dráh a letísk na prijatie opatrení na zníženie hluku. Mali by
pomôcť pri strategickom rozhodovaní miestnej samosprávy (tvorba územných plánov,
organizácia dopravy a pod.) a v neposlednom rade tiež informovať verejnosť a prebudiť jej
záujem o riešenie závažných problémov súvisiacich s environmentálnym hlukom.
5 RIZIKOVOSŤ POPULÁCIE SLOVENSKA PODĽA VÝSKYTU HLAVNÝCH
RIZIKOVÝCH FAKTOROV CHRONICKÝCH NEPRENOSNÝCH CHORÔB
Úvod: Výskyt rizikových faktorov chronických neprenosných chorôb dopĺňa obraz
o zdravotnom stave obyvateľstva a popisuje nároky na rozsah intervenčných aktivít a ich
zameranie. Má však aj význam z hľadiska prognostického, nakoľko dáva možnosti vykonávať
kvalifikované odhady počtu osôb, ktoré v budúcnosti budú potrebovať zdravotnú
starostlivosť pre liečbu chronických chorôb, ktoré sa od v súčasnosti prítomných rizikových
faktorov odvíjajú. Preto sa vo väčšine krajín, ktoré sa zaujímajú o zdravie populácie a chcú
podrobne plánovať zdravotnú starostlivosť pre svojich obyvateľov, vykonáva podrobné
mapovanie výskytu rizikových faktorov (ďalej len „RF“), ktoré sa v pravidelných intervaloch
opakuje a vykonáva sa jednotnou metodikou.
Na Slovensku možno získať reprezentatívne údaje o výskyte RF jednak z opakovaných
skríningov zdravotného stavu obyvateľstva realizovaných v rámci programu WHO –
programu Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention (CINDI) v rokoch
1993,1998,2003,2008, z národnej štúdie sledovania zdravotného stavu podľa medzinárodných
kritérií tzv. European Health Examination Survey (EHES) z roku 2011/2012 a z produkt
činnosti poradenských centier ochrany a podpory zdravia (ďalej len „poradne zdravia“), ktoré
v rámci individuálnych intervencií edukujú klientov zaujímajúcich sa o svoje zdravie
a zároveň v argumentácii používajú výsledky exaktných vyšetrení zamerané na prítomnosť
RF. Za rok 2014 možno čerpať informácie len z výsledkov vyšetrení vykonaných
v poradniach zdravia na celom území SR.
Materiál a metodika:
Do analýzy boli zaradené výsledky vyšetrených klientov v poradniach zdravia v SR
v roku 2014, ktorých bolo celkom 11 623 klientov, z toho prvýkrát bolo vyšetrených 7062
klientov. Je to o 8,2 % menej oproti roku 2013 ( GRAF 3 ) a 2,1 % z celkového počtu
86

obyvateľov SR. V roku 2014 bolo poskytnutých 5143 kontrolných vyšetrení, je to o 12%
menej ako v predchádzajúcom roku. Na opakovanú kontrolu prišlo 4561 klientov t.j. 39%
z celkového počtu klientov, ktorí mali vstupné vyšetrenia vyššie ako je norma ( 42 % žien
a 35 % mužov ). Najviac klientov bolo v produktívnom veku ( t.j.72%) . Predmetom analýzy
budú len prvovyšetrení klienti.
Najviac prvýkrát
vyšetrených klientov prišlo do poradne zdravia v Košickom,
Banskobystrickom , Trenčianskom a Prešovskom kraji (celkom 5392 , t.j.71 % z celkového
počtu klientov ktorí navštívili poradne zdravia prvýkrát.) Od vzniku základných poradní
v SR pri jednotlivých RÚVZ , od marca 1993 do 31.12.2014 bolo prvýkrát vyšetrených
220154 klientov(GRAF 2,3), t.j. 4,1 % z celkového počtu obyvateľov SR a Vykonaných
bolo 117 365 kontrolných vyšetrení .
Klienti 24 roční a mladší tvorili proporciu 11,4% ,25-34 roční 16,3 % a zo starších
vekových skupín bolo 17 -24% klientov ,najmenej klientov bolo z vekovej skupiny nad 65
rokov ( 12%) . V prvej dekáde činnosti poradní zdravia ( 1993-2003) vo viacerých okresoch
navštevovali poradňu zdravia väčšinou seniori, až neskoršie sa návštevnosť zvýšila
o klientov v produktívnom a mladšom veku. ( GRAF 45,46 ).
G45

Zdroj: Výročná správa o činnosti poradenských centier zdravia v SR,2014 (www.vzbb.sk)
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G46

Zdroj: Výročná správa o činnosti poradenských centier zdravia v SR,2014 (www.vzbb.sk)
V roku 2014 bolo najviac prvovyšetrených klientov s ukončeným stredoškolským
vzdelaním (39% ) , potom 29 % vysokoškolákov prišlo do poradne zdravia (G47 ).
G47

Zdroj: Výročná správa o činnosti poradenských centier zdravia v SR,2014 (www.vzbb.sk)
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Výsledky
Výskyt hypertenzie
 V roku 2014 bola zistená pri prvom vyšetrení hypertenzia u 1928 klientov, t.j. 25,3 %
z celkového počtu prvovyšetrených v danom roku. Z toho bolo 895 mužov ( t.j. 46 %
z celkového počtu vyšetrených mužov prvýkrát v poradni zdravia) a 1033 žien ( t.j.
53%).
HYPERTENZIA I. STUPŇA
 Bola zaznamenaná u 1382 klientov, u 652 mužov (t.j. 73 % z celkového počtu
hypertonikov), najvyššia bola prevalencia hypertonikov vo vekovej skupine 65+
(37,5%) a u 45-54 ročných mužov ( 35,9 % ).
 U žien bola hypertenzia I. stupňa zistená u 730 klientok ( t.j.71 % z celkového počtu
hypertoničiek ). Najvyššia prevalencia bola u vekovej skupiny 55-64 ročných ( 23,9
%) potom 65 + (22,8 %)
HYPERTENZIA II. STUPŇA bola zistená u 402 klientov,
 išlo o 174 mužov ( t.j. 19,4 % z celkového počtu zistených hypertonikov) a
 228 žien ( t.j.22% z celkového počtu hypertoničiek ), nad 65 + ( 16,0%, 14 % ).
HYPERTENZIA III.STUPŇA sa zistila u 144 klientov, u 69 mužov ( 7,7 % ) a 75 žien (
7,2 % ) ,hlavne nad 35 rokov. (Tab.1.).
Triacylglyceroly
 V roku 2014 boli Triacylglyceroly vyšetrené 3684 klientom (49 % z celkového
počtu klientov, ktorí prišli do poradní zdravia prvýkrát ).
 Z toho bolo 1339 mužov a 2345 žien.
 U 2772 klientov ( 72 % ) boli triglyceridy („dalej len TG“) v norme ( 928 mužov
a 1844 žien )
 U 437 klientov ( 12 % ) , 185 mužov a 252 žien mali hraničné hodnoty TG.
 Kritické hodnoty TG sa zistili u 475 klientov ( 13 % ) , z toho bolo 226 mužov a 249
žien
Fajčenie
 V roku 2014 poradňu zdravia prvýkrát navštívilo 1590 fajčiarov ( t.j.22,5 %
z celkového počtu prvovyšetrených klientov). Z toho bolo 598 mužov ( t.j.23,4 %
z celkového počtu mužov ktorí prišli do poradní zdravia prvýkrát) a 992 žien ( t.j. 22
% z celkového počtu žien prvovyšetrených ). Najvyššia prevalencia fajčiarov bola vo
vekovej skupine 20 – 24 ročných a 25-34 ročných mužov a 25-34 ročných žien.
Pohybová aktivita
 V roku 2014 dostatočná pohybová aktivita bola zaznamenaná u 948 klientov ( t. j.
12,4 % z celkového počtu klientov ktorí prišli do poradní zdravia prvýkrát ).Títo
klienti udávali že sa venujú pohybovej aktivite pravidelne a to viac ako 2x týždenne
a nie menej ako 30 minút v daný deň.
Výskyt nadváhy a obezity podľa hodnotenia BMI.
Vo vekovej skupine 25 až 64 ročných boli vyšetrenia slúžiace k stanoveniu body mass
indexu (ďalej len „BMI“) vykonané u 1961 prvovyšetrených osôb., z toho u 647 mužov
a 1314 žien. Optimálnu váhu malo 35,1% mužov a 43,2% žien.
Nadváha a obezita bola zistená u 64,6% mužov a 54,9% žien. Bola kalkulované aj BMI
menej ako 18 signalizujúce podváhu až anorexiu, ktorá bola zistená u 0,3% mužov v danej
vekovej skupine a u 1,3% žien. Doplnili sme túto analýzu aj u najmladšej vekovej skupiny
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15-24 ročných, ktorých bol v roku 2014 vyšetrených celkom 295. V tejto vekovej skupine sa
BMI nižšie ako 18 vyskytovalo až v 4,4% a to najmä u dievčat. U týchto sa podváha zistila až
v 7,9%.
V celom súbore vyšetrených klientov výskyt nadváhy a obezity s vekom stúpal
s výnimkou najmladšej vekovej skupiny 15-19 ročných, kde bola nadváha a obezita zistená
u 17,4% mladých žien, z toho obéznych bolo 3,4% a u 18,8% mladých mužov, z toho
obéznych bolo 4,1%. Najvyššia proporcia osôb s obezitou bola zistená u klientov nad 65
rokov veku. V tejto vekovej skupine má optimálnu váhu len 31,1% vyšetrených žien
a nadváhu 37,7% a obezitu až 31,1% žien, optimálnu váhu má 20,5% mužov 65 ročných
a starších ,nadváhu 52,2 % a obezitu 27,3%. G48. a 49
G48 Proporcionálny výskyt nadváhy a obezity u mužov prvovyšetrených v poradniach
zdravia v SR v roku 2014

Zdroj: Výročná správa o činnosti poradenských centier zdravia v SR,2014 (www.vzbb.sk)
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G49 Proporcionálny výskyt nadváhy a obezity u žien prvovyšetrených v poradniach
zdravia v SR v roku 2014

Zdroj: Výročná správa o činnosti poradenských centier zdravia v SR,2014 (www.vzbb.sk).
Efektívnosť intervenčných aktivít v poradniach zdravia
Opakované vyšetrenia klientov poradniach zdravia, u ktorých pri prvovyšetrení boli zistené
hodnoty niektorých RF v rizikovom rozsahu umožňujú nepriamo odhadovať jednak
- efektivitu poradenstva a
- compliance klientov pri akceptovaní a realizácii nefarmakologických
intervenčných opatrení.
V roku 2014 u opakovane vyšetrených klientov po 3 až 6 mesiacoch (celkom 4561 klientov)
boli zaznamenané významné poklesy v hladine nasledovných RF:
- pokles hladiny triglyceridov u 62% klientov (61% mužov a 62% žien)
- pokles hladiny celkového cholesterolu u 39% klientov (44% žien a 39%
mužov)
- pokles hladiny glukózy u 52% klientov (50,5% mužov a 52,2% žien)
- pokles systolického tlaku krvi u 33% klientov (29%mužov a 35% žien)
- pokles LDL cholesterolu u 65 % klientov (68% mužov a 63% žien.
- Vzostup hladiny HDL cholesterolu u 60% klientov (58% mužov a 60% žien
Výsledky individuálnych intervencií formou nefarmakologických prístupov potvrdzujú
efektívnosť tejto formy práce poradní zdravia a ich akceptáciu obyvateľstvom Slovenska.
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Závery
Z analýzy základných 5 rizikových faktorov súvisiacich so spôsobom života alebo sú
ním významne ovplyvňované vyplynuli nasledovné závery:
1. Prevalencia fajčenia je aj u osvietenejšej časti populácie, ktorá navštívi dobrovoľne
poradňu zdravia stále vysoká – pravidelne fajčí 23,4% mužov a 22% žien. Najvyššia
prevalencia je v mladších vekových skupinách.
2. Prevalencia osôb so zvýšenými a vysokými hladinami triacylglycerolov je rovnako
vysoká - 28% vyšetrených.
3. Hypertenzia bola zaznamenaná u 25,3% vyšetrených klientov.
4. Nedostatočnú alebo žiadnu pohybovú aktivitu udalo 87,6% klientov.
5. Prevalencia osôb s nadváhou a obezitou je vysoká vo všetkých vekových skupinách
u mužov aj u žien, bola zistená u 64,6% mužov a 54,9% žien, s vekom narastá.
6. Na základ analýzy BMI možno predpokladať, že u mladých vekových skupín existuje
aj opačný problém, výskyt podváhy až anorexie, ktorej výskyt možno predpokladať
u 0,3% mužov a 1,3% žien, avšak v najmladšej vekovej skupine bola podváha
zistená až u 7,9% žien a mladých dievčat.
7. U opakovane vyšetrených klientov, ktorí realizovali odporúčania z poradní zdravia sa
potvrdil vo vysokej proporcii pokles rizikových parametrov u jednotlivcov , čo
dokazuje úspešnosť a opodstatnenosť intervencií do životného štýlu vykonávanými
poradňami zdravia.

ZÁVER
V sledovanom období bol demografický vývoj, vývoj úmrtnosti a chorobnosti
v Slovenskej republike nasledovný:
- K 31. 12. 2014 žilo na území Slovenskej republiky 5,4 milióna obyvateľov.
Podiel žien na celkovom počte obyvateľstva tvoril 51,3 %.
- V priebehu roku 2014 sa narodilo 55 tis. živých detí (o 0,2 tis. viac než v roku
2013), hrubá miera pôrodnosti tak, i keď mierne, ale medziročne stúpla, na úroveň
10,2 ‰. Zomrelo 51,3 tis. osôb (o 0,7 tis. menej ako v roku 2013), hrubá miera
úmrtnosti klesla o 0,1 bodu na hodnotu 9,5 ‰. Úmrtnosť má dlhodobo relatívne
stabilnú úroveň.
- Prirodzený prírastok po minuloročnom medziročnom poklese zaznamenal v roku
2014 nárast. Dosiahol hodnotu takmer 3,7 tis. obyvateľov a pohyboval sa na
úrovni konca deväťdesiatych rokov 20. storočia.
- Slovenská republika bola aj v roku 2014 migračne ziskovou krajinou s migračným
saldom takmer 1,7 tis. osôb, v medziročnom porovnaní bol však migračný
prírastok o takmer 0,7 tis. obyvateľov nižší.
- Celkový prírastok obyvateľstva dosiahol 5,4 tis. obyvateľov.
V celkovom počte úmrtí sa v posledných 15 rokoch zaznamenali minimálne zmeny.
Postupné starnutie populácie sa odráža v miernom vzostupe podielu úmrtí vo veku 65+ rokov
v prospech nižšieho podielu predčasných úmrtí do 64 rokov.
V roku 2014 zomrelo v SR 51 346 osôb. Z úmrtí do 64 roku života (predčasné úmrtia) je
podiel mužov dlhodobo 2-2,5x vyšší ako u žien, vo vekovej skupine 65+ ročných sa
zaznamenáva vyšší podiel žien. Celkovo je miera štandardizovanej úmrtnosti (počet úmrtí/
100 000 obyv.) vyššia u mužov v porovnaní so ženami v každej vekovej skupine.
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Z celkového počtu úmrtí medzi 5 najčastejších príčin smrti v celej populácii SR patria
naďalej úmrtia na choroby obehovej sústavy, nádory, úrazy a choroby dýchacej a tráviacej
sústavy, ktorých podiel je rozdielny v závislosti od vekových skupín a pohlavia.
Rozdiely v podiele úmrtí v roku 2014 podľa príčin smrti v celej populácii SR (0-85+r.)
a v populácii do 64 rokov (tzv. predčasné úmrtia) podľa pohlavia po ich revízii
(prehodnotení) na NCZI sú nasledovné:
0-85+

0-64

1.Choroby obehovej sústavy: muži – 39,8%, ženy – 49,7 %

muži– 27,8%, ženy– 20,4 %

2. Nádory :

muži – 28,9% , ženy – 24,1 %

muži– 29,2 %, ženy– 44,5 %

3. Úrazy:

muži – 8,4%,

ženy – 3,8 %

muži– 15,9 %, ženy – 7,6 %

4.Choroby dýchacej sústavy: muži – 6,0 %,

ženy – 4,6 %

muži– 4,1%,

5. Choroby tráviacej sústavy: muži – 4,7%,

ženy – 4,0 %

muži– 10,8 %, ženy – 8,7 %

6.Ostatné choroby:

muži – 10,5%, ženy – 13,1 %

ženy – 7,1 %

muži– 12,2 %, ženy – 14,7 %

Po prehodnotení príčin úmrtí v SR za roky 2011-2014 z epidemiologického hľadiska sa
zaznamenal najmä pokles úmrtí na choroby obehovej sústavy ich objektívnejším zaradením
do iných kapitol MKCH; zmeny v štruktúre príčin smrti v rámci jednotlivých kapitol boli
najvýraznejšie v rámci úmrtí na choroby dýchacej, tráviacej a nervovej sústavy (podrobnejšie
viď správa).
V roku 2014 oproti roku 2011 sa zistil:
- pokles úmrtí na choroby obehovej sústavy o 3,1% i v miere štandardizovanej úmrtnosti (o
9,8 %),
- mierny vzostup úmrtí na zhubné nádory (o 4,8 %), miera štandardizovanej úmrtnosti bola
rovnaká (pri zvyšujúcom sa počte novodiagnostikovaných prípadov nádorových
ochorení),
- pokles úmrtí na choroby dýchacej sústavy (o 11%) i v miere štandardizovanej úmrtnosti
(o 17%); zo závažných pľúcnych chorôb sa po prehodnotení úmrtí zistil až 30 % podiel
úmrtí na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc z celkového počtu úmrtí na choroby dýchacej
sústavy (pred revíziou iba 17 %),
- pokles úmrtí na choroby tráviacej sústavy (o 11,5%) i v miere štandardizovanej úmrtnosti
(o 16,5%); najčastejšou príčinou úmrtí bola cirhózy,
- pokles úmrtí v dôsledku úrazov i v miere štandardizovanej úmrtnosti o 25 %;
- vzostup úmrtí zapríčinený priamo alebo nepriamo dlhodobým nadmerným užívaním
alkoholu (vybrané nozologické jednotky) o 14%, miera štandardizovanej úmrtnosti
stúpla o 10 %; po revízii úmrtí sa zistil až 60 % vzostup miery štandardizovanej
úmrtnosti;
- naďalej pokračuje nárast prevalencie DM, čo predstavuje 7% populácie, pretrváva i
vysoká miera novodiagnostikovaných prípadov (okolo 22 000),
- vo výskyte novodiagnostikovaných psychiatrických ochorení sa zaznamenal mierny
pokles,
- naďalej pretrváva vysoká prevalencia rizikových faktorov u obyvateľstva (hypertenzia,
obezita, fajčenie, nízka pohybová aktivita a pod.), za pozornosť stojí, že spomedzi
klientov vyšetrených v Poradniach zdravia má 25% hypertenziu, 28% zvýšené až vysoké
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hladiny triglyceridov a takmer 88% klientov udalo nedostatočnú až žiadnu pohybovú
aktivitu.
- Epidemiologickú situáciu v skupine infekčných ochorení v Slovenskej republike v rokoch
2012 až 2014 možno celkovo hodnotiť ako priaznivú.
- Oproti roku 2011 došlo k výraznému poklesu hnačkových ochorení s neobjasnenou
etiológiou a bacilovej dyzentérie. K miernemu vzostupu chorobnosti došlo u salmonelóz,
k výraznému u alimentárnych intoxikácií a u hnačkových ochorení s objasnenou
etiológiou. Výrazný vzostup chorobnosti bol zaznamenaný aj u vírusovej hepatitídy typu
A.
- U ochorení na čierny kašeľ sa od roku 2008 udržiavala v ďalších rokoch až do roku 2014
vysoká chorobnosť. Nebolo evidované žiadne ochorenie na detskú obrnu, záškrt, rubeolu
a domáce ani importované ochorenie na osýpky. Po sporadických prípadoch na mumps
v predchádzajúcich rokoch dochádzalo na Slovensku od roku 2013 k výraznému vzostupu
ochorení, ktorý pokračoval v roku 2014.
- Z nákaz prenosných zo zvierat na človeka bol zaznamenaný pokles ochorení na lymskú
boreliózu a listeriózu, mierny vzostup ochorení na tularémiu a leptospiróru, výrazný
vzostup na kliešťovú encefalitídu v roku 2013 oproti roku 2011.
- Z krvných nákaz bol zaznamenaný mierny pokles ochorení na vírusovú hepatitídu
typu B.
- Epidemiologickú situáciu vo výskyte neuroinfekcií možno s výnimkou roku 2012
hodnotiť ako stabilizovanú u ochorení na meningokokovú meningitídu, výskyt ostatných
bakteriálnych meningitíd sa udržoval na približne rovnakej úrovni.
- Z nákaz kože a slizníc nebolo v rokoch 2012 – 2014 zaznamenané ochorenia na tetanus.
Evidovaný bol výrazný vzostup nových prípadov HIV infekcie.
Je potrebné naďalej udržiavať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, vyplývajúcu zo
začlenenia Slovenska do európskych sietí pre infekčné ochorenia koordinovaných Európskou
komisiou a Svetovou zdravotníckou organizáciou.
Z pohľadu vývoja a prognostických ukazovateľov sa dá predpokladať, že počet ochorení
a úmrtí na ochorenia neinfekčnej etiológie bude stúpať. Ochorenia neinfekčnej etiológie
tvorili viac ako 90% úmrtí na Slovensku. Preto je nutné intenzívnejšie rozvíjať preventívno edukačné projekty, naďalej sa zapájať a rozvíjať spoluprácu v projektoch koordinovaných
Európskou komisiou a Svetovou zdravotníckou organizáciou. Vo zvýšenej miere venovať
úsilie na zmenu postojov obyvateľov voči vlastnému zdraviu.
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