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Predslov 
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
opäť raz po roku máte možnosť otvoriť a čítať zborník príspevkov z každoročnej vedeckej 

konferencie „GEOCHÉMIA 2019“, ktorý sa už tradične koná prvý decembrový týždeň v danom roku. V 
tomto roku je to už 22. krát, čo sa podarilo zorganizovať toto, dúfame že zaujímavé a podnetné vedecké 
podujatie. Miestom konania konferencie je tentokrát Účelové zariadenie Národnej rady Slovenskej 
republiky v Častej – Papierničke. Miesto konferencie, ako aj samotná konferencia zaujala rekordne veľkú 
skupinu účastníkov, ktorých počet presiahol stotridsať. Za organizátorov konferencie preto ďakujeme 
všetkým účastníkom konferencie za prejavenú dôveru a veríme, že Vy, ako účastníci konferencie, sa 
budete v priestoroch Účelového zariadenia NR SR dobre cítiť. Rovnako ďakujeme aj manažmentu a 
pracovníkom tohto zariadenia za poskytnutie priestoru pre našu konferenciu a vytvorenie priateľskej a 
pohostinnej atmosféry. 

Tohtoročná konferencia je venovaná dvom, pre geochémiu významným jubileám. Prvé je 50. 
výročie založenia Katedry geochémie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Bližšie sa o katedre 
Geochémie môžete dočítať v príspevku O. Ďuržu, prípadne v prednáške T. Pačesa. Ďalším významným 
jubileom je sté výročie narodenia akademika B. Cambela, ktorého možno zaradiť medzi zakladateľov 
geochémie na Slovensku. Podrobnosti o jeho živote a práci prináša príspevok I. Brosku prezentovaný na 
začiatku tohoto zborníka. V zborníku „GEOCHÉMIA 2019“ opäť nájdete aj množstvo ďalších 
zaujímavých a hodnotných príspevkov z oblasti geochémie, prípadne z ďalších príbuzných vedných 
odborov. Tieto predstavujú zhrnutie aktuálnych, prípadne aj dlhodobejších výsledkov základného, ako aj 
aplikovaného geochemického výskumu a prieskumu. Príspevky sú skutočne rozmanité a v zborníku sa 
môžete dozvedieť o geochemickom obraze a genetickej korelácii gemerských granitov, o geochemickej 
charakteristike oxyhydroxidových zrazenín banských lokalít, o 2600-ročnom zázname atmosférickej 
cirkulácie a klímy v Dobšinskej ľadovej jaskyni, prípadne o zobrazovacích možnostiach Ramanovej 
spektroskopie. Už len na takejto kratučkej ukážke tém príspevkov je možné vidieť široký záber, význam a 
perspektívu geochémie ako vedného odboru, ale aj ako odboru s veľkým praktickým využitím.  

Konferencia je usporiadaná v rámci činnosti Slovenskej asociácie geochemikov v spolupráci s 
Oddelením geochémie životného prostredia ŠGÚDŠ v Bratislave, Katedrou geochémie PriF UK v 
Bratislave a ďalšími organizáciami a odborníkmi. Najdôležitejším cieľom organizovania konferencie je 
poskytnúť všetkým členom Slovenskej asociácie geochemikov, ale aj širokému okruhu odborníkov mimo 
SAGCH možnosť prezentovať výsledky svojej tvorivej vedeckej, či odbornej práce a naznačiť hlavné 
smery vývoja geochémie a jej aplikácie vo svete a u nás. 

Špeciálnu pozornosť na konferencii venujeme opäť aj mladým vedeckým pracovníkom, keďže aj v 
tomto roku sa uskutoční súťaž mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov o najlepšiu prednášku (cena 
akademika B. Cambela) a o najlepší poster (cena S. Gazdu). Dúfame, že týmto spôsobom prispejeme k 
motivácii mladých vedeckých pracovníkov v ich úsilí o zapojenie sa do vedeckej práce v rámci geochémie 
a príbuzných geovedných a environmentálnych disciplín. Zároveň je konferencia dobrou príležitosťou pre 
mladých na stretnutie sa s vedeckými pracovníkmi staršej generácie, čo im umožní spoznať autorov 
významných geochemických publikácií aj osobne. 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k vzniku a naplneniu tohto zborníka, ako aj k celkovému 
zorganizovaniu a priebehu konferencie „GEOCHÉMIA 2019“. Sú to predovšetkým autori jednotlivých 
príspevkov, ale aj recenzenti, odborní garanti, členovia čestného predsedníctva a organizačného výboru. 
Dúfame, že ich úsilie nevyjde nazmar a budete po skončení konferencie odchádzať s dobrým pocitom a 
plný inšpirácie do Vašej ďalšej tvorivej vedeckej práce. 

 
V Bratislave 21. novembra 2019 
 Igor Slaninka   Ľubomír Jurkovič  Jozef Kordík 
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ODRAZ RÔZNEJ TVRDOSTI VODY V ZDRAVOTNOM STAVE OBYVATEĽOV 

Stanislav Rapant1, Anna Letkovičová2, Viktor Kosmovský3, 
Veronika Cvečková1, Juraj Macek1 

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie 
Ilkovičová 6, Bratislava, stanislav.rapant@uniba.sk 

2Jaskyňová 3, 949 01 Nitra 
3Úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná3366/12, 96001 Zvolen 

ÚVOD  
Cieľom predkladaného príspevku bolo 

potvrdiť doterajšie svetové a slovenské poznatky o 
vplyve obsahu Ca, Mg a tvrdosti vody na 
zdravotný stav obyvateľov (Yang et al., 1998, 
Catling et al., 2005, Runenowitz-Lundin a Hiscok, 
2005, Selinus et al., 2005, Rosborg, 2015, Rapant 
et al., 2017, Koppová et al., 2017). V zmysle 
požiadaviek projektu LIFE+ 
(http//fns.uniba.sk/lifewaterhealth) boli vybrané 
dve skupiny obcí, ktoré sú zásobované pitnou 
vodou rôznej tvrdosti a to s viac ako 50 000 
obyvateľov. Pre obidve skupiny obcí bolo 
zostavených celkovo 96 zdravotných indikátorov. 
Pre porovnanie sme použili celú populáciu 
Slovenskej republiky. Do záverečného hodnotenia 
zdravotného stavu obidvoch skupín obcí bolo 
zahrnutých 13 najdôležitejších ZI, zahrňujúcich 
očakávané dožívanie obyvateľov, hrubú úmrtnosť, 
percento predčasných úmrtí, roky strateného života 
a relatívnu a nepriamo-vekovo štandardizovanú 
úmrtnosť na štyri hlavné príčiny úmrtí na 
Slovensku, a to obehovú sústavu, zhubné nádory, 
tráviacu a dýchaciu sústavu.. 

VÝBER OBCÍ 
Ako už bolo uvedené zostavili sme dve 

skupiny obcí zásobovaných pitnou vodou rôznej 
tvrdosti a rôzneho obsahu Ca a Mg. Každá skupina 
zahŕňala viac než 50 000 obyvateľov. Prvá skupina 
obcí („mäkká“ voda) pozostávala z obcí 
zásobovaných pitnou vodou s nízkym obsahom Ca 
približne 30 mg.l- 1 a menej, Mg približne 10 mg.l-1 
a menej a nízkou hodnotou celkovej tvrdosti vody 
približne 1 mmol.l-1 a menej. Druhá skupina obcí 
(„tvrdá“ voda) pozostávala z obcí, ktoré mali vyšší 
až vysoký obsah Ca približne 50 mg.l-1 a viac, Mg 
približne 25 mg.l-1 a viac a hodnota celovej tvrdosti 
vody je približne 2,5 mmol.l-1 a viac. Vybrali sme 
obce s najmenej 500 obyvateľmi. Uvedené počty 
obyvateľov neboli náhodné. Z doterajších prác 
(napr. Rapant et al, 2010; Fajčíková et al., 2016) je 
zrejmé, že malé obce, pod 500 obyvateľov 
v dôsledku malého počtu obyvateľov vykazujú 

často nevyrovnané zdravotné indikátory (chyba 
malých čísiel). Obyvatelia obcí v rozpätí 500 – 
5 000 obyvateľov vykazujú v zdravotných 
indikátoroch najvyrovnanejšie ukazovatele a sú 
najviac späté so životným prostredím (Rapant et 
al., 2010; Fajčíková et al., 2016).  

Prehľad priemerných hodnôt obsahu Ca, Mg 
a tvrdosti vody je pre obidve vyčlenené skupiny 
vôd v porovnaní so slovenskými normovanými 
hodnotami pre pitnú vodu (Vyhláška MZ SR č. 
247/2017 Z. z.) podaný v tab. 1. 

Parameter Normovaná 
hodnota* 

„Mäkká“ 
voda 

„Tvrdá“ 
voda 

Ca [mg . l-1] > 30 20,7 70,12 
Mg [mg . l-1] > 10 6,05 26,4 

(Ca + Mg) 
[mmol . L-1] 1,1 – 5,0 0,77 2,84 

Tab. 1 Priemerný obsah Ca, Mg a tvrdosti vody 
v hodnotených skupinách obcí v porovnaní 
s hodnotami slovenskej normy pre pitnú vodu. 
Pozn.: *odporúčaná hodnota Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. 

 
Z uvedenej tab. 1 je na prvý pohľad zrejmé, 

že existujú zásadné rozdiely v obsahu Ca, Mg 
a tvrdosti vody v obidvoch skupinách obcí. 
V skupine obcí „tvrdá“ voda sú tieto hodnoty 
takmer štvornásobné. 

Prehľad o vyčlenených obciach, základnom 
chemickom zložení jednotlivých zdrojov vôd, 
počte obyvateľov je dostupný na internetovej 
stránke projektu. 

CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNÉHO STAVU 
OBYVATEĽOV VYČLENENÝCH DVOCH SKUPÍN 
OBCÍ 

Charakteristiku zdravotného stavu 
obyvateľov dvoch vyčlenených skupín obcí 
podávame na základe tzv. zdravotných indikátorov 
– ukazovateľov zdravotného stavu 
a demografického vývoja obyvateľov. Vychádzame 
z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 
a hodnotíme obdobie rokov 1994 – 2008. Všetky 
údaje teda reprezentujú 15 ročné priemery. Všetky 
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zdravotné indikátory boli zostavené na základe 
Medzinárodného katalógu chorôb, 10 revízia 
(www.nczisk.sk) a boli zostavené v zmysle 
odporučení WHO (napr. Jeníček, 1995, Bencko et 
al., 2003a,b). Použité zdravotné indikátory sú 
robustné, stabilné, ľahko zostrojiteľné 
a medzinárodne porovnateľné. Každý zdravotný 

indikátor bol zostavený podľa pohlavia v prevedení 
muži, ženy a obyvateľstvo spolu. Pristúpili sme tiež 
k vekovej diferenciácii každého zdravotného 
indikátora. Celkovo bolo zostavených 96 
zdravotných indikátorov, z ktorých ako 
najdôležitejšie vyberáme 13 zdravotných 
indikátorov uvedených v tab. 2. 

P. Skratka 
ZI 

Popis ZI Jednotka Poznámka 
1 DOZ Očakávané dožívanie Roky Základný prierezový indikátor  
2 HU Hrubá úmrtnosť koeficient Základná orientácia v 

mortalite 3 ReC Relatívna úmrtnosť na 100 000 
obyvateľov na zvolenú príčinu (skupinu 

príčin) 

koeficient Zhubné nádory C00-C97 
4 ReI koeficient Obehové príčiny I00-I99 
5 ReJ koeficient Dýchacia sústava J00-J99 
6 ReK koeficient Tráviaca sústava K00-K93 
7 SMR Nepriamo vekovo štandardizovaná 

úmrtnosť na zvolenú príčinu, 
percentuálne porovnanie voči celej SR 

ako štandardu 

% voči SR Všetky úmrtia bez výberu  
8 SMRC % voči SR Zhubné nádory C00-C97 
9 SMRI % voči SR Obehové príčiny I00-I99 

10 SMRJ % voči SR Dýchacia sústava J00-J99 
11 SMRK % voči SR Tráviaca sústava K00-K93 
12 PU % predčasných úmrtí % zo všetkých Bez ohľadu na príčinu 
13 PYLL Roky potenciálne strateného života Roky Bez ohľadu na príčinu 

Tab. 2  Základná charakteristika použitých zdravotných indikátorov. 
Dáta za roky 1994 – 2008 

(súčet) 
Slovenská republika Obce  „mäkká“ voda Obce „tvrdá“ voda 

s tvrdou vodou Počet obci v skupine 2 762 34 21 
Počet persons years – človekorokov 80 799 554 804 450 776 959 

Počet úmrtí 785 328 10 740 5 796 
Počet predčasných úmrtí 225 518 3 167 1 521 

Počet PYLL 3 184 312 46 417 21 527
Počet úmrtí na rakovinu 172 995 2 099 1 249 

Počet úmrtí na kardiovaskulárne 
príčiny 

429 239 6 125 3 315 
Počet úmrtí na choroby dýchacie 46 435 704 307 
Počet úmrtí na choroby tráviace 38 994 557 235 

Tab. 3  Základná charakteristika zdravotného stavu obyvateľov obidvoch skupín vôd. 

P. Skratka ZI Popis ZI Slovenská republika 
(2 933 obcí) 

„Tvrdá“ voda 
(21 obcí) 

„Mäkká“ voda
(34 obcí) 

1 DOZ Očakávané dožívanie v 
rokoch  

72,65 74,58 70,00 
2 HU Hrubá úmrtnosť 9,72 7,47 13,35 
3 ReC 

Relatívna úmrtnosť na 100 
000 obyvateľov na zvolenú 

príčinu (skupinu príčin) 

214,10 160,92 260,92 
4 ReI 531,24 427,10 761,39 
5 ReJ 57,47 39,55 87,51 
6 ReK 48,26 30,28 69,24 
7 SMR 

Nepriamo vekovo 
štandardizovaná úmrtnosť, 

štandardom je celé Slovensko 
(100 %) 

100,00 87,82 114,49 
8 SMRC 100,00 83,53 104,77 
9 SMRI 100,00 95,55 116,58 
10 SMRJ 100,00 80,85 120,75 
11 SMRK 100,00 87,82 114,49 
12 PU % predčasných úmrtí 28,82 27,15 29,95 
13 PYLL Roky potenciálne strateného 

života 
3941,00 2 773,53 5 770,03 

Tab. 4  Charakteristika 13 základných zdravotných indikátorov. 

 
Obr. 1  Ilustrácia rozdielu v zdravotných indikátoroch vyčlenených skupín obcí v porovnaní so SR. 
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Všetky zdravotné indikátory v obidvoch 
skupinách obcí porovnávame medzi sebou a voči 
priemernej hodnote SR. Do slovenskej priemernej 
hodnoty neboli zahrnuté obce s menej ako 100 
obyvateľmi. Celkovo slovenský priemer 
predstavuje priemerné hodnoty z 2 762 obcí (5,39 
mil. obyvateľov) a predstavuje 99,87 % obyvateľov 
SR. Skupina obcí „mäkká“ voda predstavovala 
52 676 obyvateľov a skupina obcí „tvrdá“ voda 
predstavovala 53 118 obyvateľov. Skupina obcí 
„tvrdá“ voda teda predstavovala 1,03 násobok 
obyvateľov skupiny „mäkká“ voda. 

Základná charakteristika zdravotného stavu 
obyvateľov obidvoch skupín vôd je v tab. 3. 

Keďže sa jedná o prakticky rovnako veľké 
skupiny obcí mali by byť vstupné údaje rovnaké 
u obidvoch skupín obcí (presnejšie 1,03 krát vyššie 
v skupine obcí „tvrdá“ voda). Z tab. 3 je však na 
prvý pohľad zrejmý zásadný rozdiel. Všetky 
zdravotné indikátory v skupine obcí „mäkká“ voda 
sú takmer dva krát vyššie, t. j. nepriaznivejšie 
v porovnaní so skupinou obcí „tvrdá“ voda. 
Podrobnejšie sú jednotlivé zdravotné indikátory 
uvedené v tab. 4. 

Tab. 4 ešte názornejšie dokumentuje rozdiely 
v zdravotnom stave obyvateľov dvoch vyčlenených 
skupín obcí. Napríklad očakávané dožívanie je 
u skupiny „mäkká“ voda o 4,58 roka nižšie ako 
v skupine obcí „tvrdá“ voda. Hlavná príčina úmrtí 
na Slovensku – kardiovaskulárne ochorenia 
(približne 50 % zo všetkých úmrtí) je o 56 % 
vyššia v skupine obcí „mäkká“ voda. Podobne je to 
aj pri druhej najčastejšej príčine úmrtí – 
onkologické ochorenia (približne 25 %), kde je 
tento rozdiel takmer 62 %. Najväčšie rozdiely 
v relatívnej úmrtnosti boli pozorované v prípade 
tráviacej a dýchacej sústavy, viac ako 100 %. Zo 
všetkých zdravotných indikátorov skupina obcí 
„mäkká“ voda je horšia ako celoslovenský priemer 
a skupina obcí „tvrdá“ voda je lepšia ako 
celoslovenský priemer. Táto skutočnosť je zrejmá 
aj z obr. 1. 

V ďalšom sme štatisticky testovali štatistickú 
významnosť rozdielov zdravotných indikátorov 
v obidvoch skupinách vôd. Na základe 
Kolomogorov-Smirnovho testu sú všetky uvedené 
rozdiely v hodnotených zdravotných indikátoroch 
dvoch vyčlenených skupín obcí veľmi vysoko 
štatisticky významné a len v prípade indikátora PU 
bola potvrdená overená štatistická významnosť na 
viac ako 95 %. 

Keď si spriemerujeme všetkých 13 
hodnotených zdravotných indikátorov tak 
zdravotné indikátory v skupine obcí „tvrdá“ voda 
sú v priemere o 62 % lepšie ako v skupine obcí 
„mäkká“ voda. 

ZÁVER 
Obyvatelia obcí zásobovaných „mäkkou“ 

pitnou vodou majú vo všetkých prípadoch výrazne 
horšie ukazovatele zdravotného stavu 
a demografického vývoja než obyvatelia obcí 
zásobovaných „tvrdou“ pitnou vodou v prieme až 
o 62 %. Skupina obcí s „mäkkou“ pitnou vodou je 
vo všetkých zdravotných indikátoroch s vysokou 
štatistickou preukázateľnosťou horšia ako skupina 
obcí s „tvrdou“ pitnou vodou. Keď si vypichneme 
individuálne príčiny úmrtí tak najvyššie rozdiely 
v príčinách úmrtí pozorujeme v prípade diagnózy 
I21 – akútny infarkt myokardu – 3,23 krát viac 
v skupine obcí „mäkká“ voda, diagnóza I25 – 
chronická ischemická choroba srdca – 2,17 krát 
viac v skupine obcí „mäkká“ vody a diagnóza C34 
– zhubný nádor priedušiek a pľúc – 2,17 krát viac 
v skupine obcí „mäkká“ voda ako v skupine obcí 
„tvrdá“ voda. Ako najvyšší a najnápadnejší rozdiel, 
hodný povšimnutia je počet úmrtí na diagnózu G80 
– detské mozgové ochrnutie. V prípade skupiny 
obcí „tvrdá“ voda boli zaznamenané dva prípady 
počas 15 hodnotených rokov a v skupine obcí 
„mäkká“ voda až 34 prípadov.  

Celkovo má skupina obcí s „mäkkou“ vodou 
všetky zdravotné indikátory relatívne vysoko 
nehomogénne, majú veľa odľahlých až extrémnych 
hodnôt. Skupina obcí s „tvrdou“ vodou je 
v zdravotných indikátoroch podobná a žiadne 
mimoriadne extrémne hodnoty v tejto skupine obcí 
nenachádzame. Celkovo 14 obcí z hodnotených 34 
obcí zásobovaných „mäkkou“ pitnou vodou 
zaznamenalo extrémne hodnoty niektorého 
zdravotného indikátora aj v rámci celej SR. 
V prípade obcí zásobovaných „tvrdou“ vodou 
nebola zaznamenaná ani jedna extrémna obec. 

Dosiahnuté výsledky potvrdili výrazné 
zhoršenie zdravotného stavu obyvateľov 
zásobovaných „mäkkou“ pitnou vodou. V prípade 
kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, bola 
podobná situácia zaznamenaná v mnohých 
krajinách vo svete. Nami dosiahnuté výsledky 
naznačujú, že deficitný obsah Ca a Mg v pitnej 
vode sa výrazne podieľa na zvýšenej úmrtnosti aj 
na tráviacu a dýchaciu sústavu. Ešte výraznejšie 
ako na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia. 
Literárne údaje o zvýšenej úmrtnosti na tráviacu 
a dýchaciu sústavu v spojitosti s tvrdosťou pitnej 
vody nie sú známe. 

Deficitný obsah Ca, Mg, resp. tvrdosti pitnej 
vody vo všeobecnosti pôsobí negatívne na zdravie 
ľudí. Tento deficit zrejme však nepôsobí na 
každého jedinca, na všetkých ľudí rovnako. Na 
citlivejších jedincov zrejme vplýva oveľa viac. Na 
odolnejších jedincov menej. Dôkazom tejto 
skutočnosti je oveľa vyšší výskyt extrémnych 
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hodnôt zdravotných indikátorov v rámci skupiny 
obcí „mäkká“ voda. 

Na základe výsledkov uvedených v tejto 
práci sa domnievame, že hodnoty obsahu Ca a Mg 
v pitnej vode veľmi výrazne ovplyvňujú zdravotný 
stav ľudí a mali by byť preto limitované v WHO 
štandardoch pre pitnú vodu. 
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