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Abstract:  Assessment of life and health quality inhabitants living under extra high 
voltage power lines. In particular case, extra high voltage power line construction in its 
corridor and protection zone pass directly above built-up areas of villages or part of 
city agglomeration. Electromagnetic field, emergent by electric energy transmission, 
can be perceived as a physical stress factor of environment. This contribution 
investigates assessment of life and health quality of inhabitants in village Nolčovo, 
those residences are placed in space under extra high voltage power line an in its 
protection zone.  
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ÚVOD 
 

Elektromagnetické pole je sprievodný fyzikálny jav, ktorý vzniká pri 
prenose elektrickej energie. Zaraďujeme ho medzi antropogénny faktor 
životného prostredia. 

Výstavbu elektrických vední je možné zaradiť do skupiny aktivít, ktorých 
umiestnenie môže vyvolať negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie 
človeka. Z toho dôvodu je možné vnímať elektromagnetické pole produkované 
elektrickými vedeniami ako determinant zdravia obyvateľov. 

Elektrickým vedeniam zvlášť vysokého napätia (220 a 400 kV) je 
v príspevku venovaná pozornosť z pohľadu možného rizika na zdravie 
obyvateľov, s dôrazom na možné zdravotné záťaže vzniknuté expozíciou 
obyvateľov obce Nolčovo v elektromagnetickom poli extrémne nízkej 
frekvencie (50 Hz). 

 
Charakteristika lokality 

Z administratívno-správneho hľadiska sa obec Nolčovo nachádza 
v Žilinskom kraji v okrese Martin. Obec Nolčovo má 251 obyvateľov (stav 
k 31.12.2007) (KŠÚ ZA 2008) a v obci sa nachádza 109 domov (ŠÚ SR 2001).  



6 
 

Na realizáciu výskumu bolo potrebné zvoliť vhodnú referenčnú obec, 
ktorá výstavbou elektrických vedení zaťažená nie je. Podmienkou pre voľbu 
referenčnej obce bola jej lokalizácia v obdobnom životnom prostredí 
a s približne rovnakým počtom obyvateľov. 

Obec Benice bola zvolená za referenčnú obec pre obec Nolčovo. 
Z administratívno-správneho hľadiska sa obec  Benice nachádza v Žilinskom 
kraji v okrese Martin. Obec Benice má 274 obyvateľov (stav k 31.12.2007) 
(KŠÚ SR 2007) a v obci sa nachádza 82 domov (ŠÚ SR 2001).  

Obec Nolčovo je jediná obec na Slovensku, ktorá je v takom veľkom 
rozsahu zasiahnutá výstavbou elektrických vedení zvlášť vysokého napätia, 
ktoré prechádzajú ponad zastavené časti obce. 

Ponad obec prechádzajú nasledovné elektrické vedenia: 

• 400 kV vedenie „V406 Varín – Liptovská Mara“ 
• 220 kV vedenie „V272 Sučany – Medzibrod“ 
• 2x220 kV vedenie „V282/281 Sučany – Široká“. 

 
METODIKA 
 

Na hodnotenie zdravotných rizík (Health Risk Assessment) slúžil 
Metodický pokyn Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. 
októbra 1998 č. 623/98-2 na postup hodnotenia a riadenia rizík. Tento 
metodický pokyn stanovuje všeobecné princípy pre hodnotenie rizík 
spôsobovaných nepriaznivými faktormi pre človeka a životné prostredie.  

Metodický postup bolo potrebné doplniť o informácie o zdravotnom 
stave obyvateľov obce Nolčovo a Benice. Na doplnenie tohto kroku hodnotenia 
bol realizovaný dotazníkový prieskum v záujmovej obci Nolčovo 
a v referenčnej obci Benice. Je potrebné uviesť, že bolo problematické získať 
údaje o zdravotnom stave obyvateľov (podarilo sa získať len štatistické údaje 
o príčinách úmrtnosti za jednotlivé obce), vzhľadom na nepriamu identifikáciu 
osôb bolo potrebné metodický postup doplniť o krok, ktorý by tieto údaje 
nahradil a doplnil.  

Dotazníkový prieskumu, realizovaný prostredníctvom osobného 
rozhovoru s respondentmi, zameraný na zdravotné problémy a ochorenia sa 
v tomto kroku doplnenia a získania informácií osvedčil. Podarilo sa získať 
informácie o zdravotnom stave a ochoreniach respondentov Dotazníkového 
prieskumu sa zúčastnilo 26 respondentov v obci Nolčovo a 32 respondentov 
z obce Benice. 

Dotazník bol koncipovaný jednoducho a zrozumiteľne pre všetky vekové 
kategórie. Prípadné nejasnosti boli respondentom osobne objasnené. 
Z dotazníkového prieskumu sa podarilo spresniť a overiť dĺžku pôsobenia 
elektromagnetického poľa na respondentov žijúcich pod elektrickými 
vedeniami.  

Položky dotazníka boli zamerané na ich zdravotné problémy a ochorenia, 
ktoré sa objavili od spustenia prevádzky elektrických vedení. V tejto súvislosti 



7 
 

je dôležité poznamenať, že položka zisťujúca zdravotné problémy 
respondentov, slúži na zistenie subjektívnych zdravotných záťaží. Avšak pri 
položke týkajúcej sa ochorení boli respondenti upozornení, že majú uvádzať len 
tie ochorenia, ktoré im boli ošetrujúcim lekárom diagnostikované a na ktoré sú 
liečení.  

Percentuálne údaje odpovedí respondentov v záujmovej a referenčnej 
obci boli podrobené štatistickému testovaniu. Bola použitá testovacia štatistika 
f-test a t-test a taktiež korelačná analýza. 

 

VÝSLEDKY 
 

Dôležitým poznatkom získaným prostredníctvom dotazníkového 
prieskumu, bola dĺžka pôsobenia elektromagnetického poľa na respondentov 
v obci Nolčovo. Nakoľko prvé elektrické vedenie bolo postavené v roku 1957, 
na skupinu respondentov (26,92 %) žijúcich v obci od roku 1957 prípadne od 
tohto roku, pôsobí EMP 51 rokov (k  roku 2008). Ďalšiu skupinu tvoria 
respondenti žujúci v obci v období po výstavbe vedení zvlášť vysokého napätia, 
t.j. roky 1957, 1963, 1964. Z uvedeného vyplýva, že dĺžka pôsobenia EMP 
korešponduje s dĺžkou ich trvalého pobytu v obci.  

Obrázok 1 vyjadruje percentuálne hodnoty zdravotných problémov 
uvedených respondentmi v obci Nolčovo a v referenčnej obci Benice. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1: Subjektívne zdravotné problémy responedntov obce Nolčovo a Benice 

 
Výsledkom štatistického testovania (t-test) je p = 0,03. Hodnota 

prechádza na hladine významnosti α = 0,05. Z uvedeného vyplýva, že 
respondenti obce Nolčovo v porovnaní s obcou Benice výraznejšie trpia 
subjektívnymi zdravotnými problémami, uvedenými na obrázku 1 ako 

zdravotné problémy respondentov 

%
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respondenti z obce Nolčovo. Odpovede sa odlišujú najmä v položkách ako je 
pálenie očí, nevoľnosť, podráždenosť, pocity zimy a tepla, svrbenie končatín, 
sucho v hrdle a v nose a v pocitoch úzkosti a taktiež problémami 
s kardiostimulátorom.  

Výsledkom korelačnej analýzy je vysoký stupeň vzájomnej súvislosti 
hodnôt r = 0,98 medzi dĺžkou pôsobenia EMP a výskytom problémov 
s kardiostimulátormi. Z uvedeného vyplýva, že čím dlhšie na respondenta 
vplýva EMP tým viac sa u neho prejavujú problémy s fungovaním 
implantovaného kardiostimulátora. 

Obrázok 2 vyjadruje percentuálne hodnoty diagnostikovaných ochorení 
uvedených respondentmi v obci Nolčovo a v referenčnej obci Benice. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Diagnostikované ochorenia respondentov v obciach Nolčovo a Benice 

 
Výsledkom štatistického testovania (t-test), je hladina významnosti p = 

0,26. Z toho vyplýva, že medzi obcami Nolčovo a Benice v ochoreniach 
respondentov nie je štatisticky významný rozdiel, výskyt ochorení 
u respondentov oboch obcí je porovnateľný.  

Výsledkom korelačnej analýzy sa nepotvrdil žiaden vzťah medzi dĺžkou 
pôsobenia EMP a ochoreniami uvedenými na obrázku 2. Avšak výsledkom 
korelačnej analýzy sú vzájomné vzťahy medzi jednotlivými ochoreniami: 

• korelačný koeficient r = 0,74 (stredne tesná korelácia) medzi 
endokrinným a hematologickým ochorením 

• korelačný koeficient r = 0,60 (mierne tesná korelácia) medzi 
ochorením endokrinného systému a depresiou 

• korelačný koeficient r = 0,51 (mierne tesná korelácia) medzi 
hematologickým ochorením a depresiou. 

%

ochorenia respondentov 
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Prostredníctvom výsledkov z dotazníkového prieskumu sa podarilo 
preniknúť do života obyvateľov v priestore pod elektrickým vedením a zachytiť 
celkove vnímanie obyvateľov obce na každodenný kontakt s vedením zvlášť 
vysokého napätia. Celkovo možno označiť odpovede respondentov obce 
Nolčovo, v ktorých mohli vyjadriť názor na testovanú problematiku a vlastne 
pocity v obývanom priestore za negatívne. Na základe vyjadrení respondentov 
obce Nolčovo, označiť prítomnosť elektrických vedení zvlášť vysokého napätia, 
prechádzajúcich ponad obydlia obyvateľov obci, za stresový faktor ich 
životného prostredia. Respondenti uvádzali, že majú z elektrického vedenia 
strach a to na jednej strane z možného technického poškodenia stavby a na 
strane druhej vyjadrili obavy o svoje zdravie. Obyvatelia vnímajú prítomnosť 
elektrických vedení aj ako obmedzenia z hľadiska výstavby a rozvoja obce. 

Z reakcií respondentov obce Nolčovo je zrejmé, že nad negatívnym 
vplyvom elektrických vedení, prechádzajúcich ponad zastavané územie ich 
obce sa nezamýšľajú, berú to ako samozrejmosť a dokazovať by sa mal práve 
opak, t. j., že elektrické vedenie neškodí zdraviu a obyvateľom.  

 
DISKUSIA 
 

Dôležitým zistením pri vyhodnotení dotazníkového prieskumu bol 
výsledok rozdielnosti zdravotných problémov v záujmových a referenčných 
obciach. Obyvatelia obce Nolčovo sú v horšej zdravotnej kondícii ako 
obyvatelia obce Benice.  

Subjektívne pocity (zdravotné problémy), ktoré sa zhodujú so zdravotnou 
kondíciou respondentov v záujmovej a referenčnej obci, sú popisované aj 
v práci Foster (2000) a taktiež v monografii WHO (2007) ako možné dôsledky 
vplyvu nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa na človeka. Z toho 
dôvodu uvedené práce slúžili ako podklad k vytvoreniu súboru zdravotných 
problémov k realizácii dotazníkového prieskumu. 

Ďalším významným zistením, ktorý priniesli výsledky dotazníkového 
prieskumu bola vzájomná súvislosť medzi dĺžkou pôsobenia 
elektromagnetického poľa extrémne nízkej frekvencie (50 Hz) a výskytom 
problémov u osôb so zavedeným kardiostimulátorom. Kardiostimulátor môže 
mylne vnímať signály elektromagnetického poľa ako vlastný srdcový rytmus, 
čím sa môže dočasne ovplyvniť terapia prístroja a pozastaviť stimulácia 
(www.cradio.sk). V tejto súvislosti je možné z nesprávneho fungovania 
implantovaného kardiostimulátora vyvodzovať ďalšie možné závažné zdravotné 
problémy pre pacientov žijúcich pod elektrickým vedením. 

Na účely dotazníkového prieskumu bol vytvorený aj súbor ochorení, 
ktorého podkladom boli ochorenia popisované v monografii WHO (2007) 
uvádzané ako možné ochorenia vznikajúce vplyvom pôsobenia 
elektromagnetického poľa. Získané výsledky z dotazníkového prieskumu 
(korelačnej analýzy) poukazujú na správnosť súboru ochorení. V praxi sa 
podarilo overiť, že ochorenia medzi sebou súvisia tento faktor sa prejavil aj 
u sledovanej skupiny respondentov obce Nolčovo. 
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ZÁVER 
 

Nie vždy je možné identifikovať príčinu určitej choroby alebo úmrtia, 
pretože ide o pôsobenie viacerých faktorov. Súvisí to s tým, že tu hra úlohu aj 
profesionálna, domáca a osobná zaťaž, klimatické podmienky, výživové 
zvyklosti, vek, pohlavie, sociálna situácia a pod. Na tvorbe zdravia a jeho 
potenciáli sa podľa WHO (1993) podieľajú jednotlivé faktory takto: spôsob 
života 40–50 %, životné a pracovné prostredie 20-30 %, genetické faktory 10-
20 % a zdravotnícka starostlivosť 10-20 %. Je potrebné uviesť, že tieto faktory 
neboli hodnotené.  

Výsledkom procesu hodnotenia a riadenia rizík by mala byť 
optimalizácia rizika s cieľom dosiahnuť minimálne spoločensky prijateľnú 
mieru zdravotného a ekologického rizika. Je potrebné si uvedomiť, že každý 
človek je jedinečný. Rôzne odolávame vplyvom vonkajšieho prostredia, ktorých 
odpoveďou sú kompenzačné mechanizmy a s tým súvisiace limity zdravia.  
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