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ABSTRAKT 

Stela Mrnková: Vplyv deficitných obsahov Ca a Mg v pitnej vode na kardiovaskulárne 

ochorenia a pružnosť ciev obyvateľov Slovenskej republiky 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie 

Školiteľ : doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. 

Bakalárska práca, 53 strán, 3 obrázky, 9 tabuliek, 6 máp, 2 grafy, Bratislava, 2022 

Táto bakalárska práca pojednáva o vplyvoch deficitných obsahov vápnika a horčíka 

v pitných vodách na kardiovaskulárny systém obyvateľov. Zameriava sa na súvis medzi 

deficitom daných prvkov v pitnej vode a výskytom konkrétnych kardiovaskulárnych 

ochorení s dodatočným vplyvom na pružnosť ciev. Cieľom práce je prostredníctvom 

rešeršného postupu teoreticky i fakticky podložiť danú problematiku. Na začiatku práce 

sú premietnuté a vysvetlené zdrojové podklady ohľadom geochemického prostredia 

a zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky – environmentálne a zdravotné 

indikátory. V samostatnej kapitole je ďalej prezentovaný súhrn poznatkov a aktuálne 

štatistiky z oblasti kardiovaskulárnych ochorení, kde sa ukazuje, prečo je táto 

problematika alarmujúca. Hlavná časť práce je sústredená na prezentáciu faktov 

získaných z celosvetových, no najmä slovenských štúdií zameraných na skúmanie 

nedostatočných obsahov  Ca a Mg v pitných vodách na pružnosť ciev a výskyt KVO. 

Popri hodnotení výsledkov zo slovenských štúdií o  vplyve na zdravotný stav 

obyvateľstva Slovenskej republiky sú načrtnuté i následné odporúčania pre zmenu 

súčastných limitných obsahov. Posledné kapitoly sa venujú dôležitosti daných 

makroprvkov – vápnika a horčíka a zdravotom význame, kde sa vysvetľuje ich 

nezastúpiteľná úloha pri správnom fungovaní ľudského tela. 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová: vápnik, horčík, tvrdosť vody, pitná voda, zdravotný stav, 

kardiovaskulárne ochorenia, pružnosť ciev, arteriálna tuhosť, arteriálny vek  



 

 

ABSTRACT 

Stela Mrnková: The impact of deficient Ca and Mg contents in drinking water on 

cardiovascular diseases and elasticity of blood vessels of the population of Slovak 

republic  

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of environmental 

geochemistry  

Supervisor: doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. 

Bachelor Thesis, 53 pages, 3 images, 9 tables, 6 maps, 2 graphs, Bratislava, 2022 

This bachelor thesis studies the effects of deficient calcium and magnesium contents in drinking 

water on the cardiovascular system of the population. It focuses on the relation between the 

deficiency of given elements in drinking water and the occurrence of specific cardiovascular 

diseases with an additional impact on the elasticity of blood vessels. The aim of this paper is to 

theoretically as well as factually substantiate the subject of the thesis through literature retrieval. 

Firstly, source data regarding the geochemical environment and health condition of the 

population of the Slovak Republic - environmental and health indicators are projected and 

explained. Secondly, in a separate chapter, a summary of knowledge and current statistics in 

the field of cardiovascular disease is presented, which shows the importance of the studied 

issue. Thirdly, the main section of the thesis is focused on the presentation of evidence obtained 

from global, but especially Slovak studies aimed at examining the impact of insufficient content 

of Ca and Mg in drinking water on the elasticity of blood vessels and the occurrence of 

cardiovascular diseases. In addition to the evaluation of the results of Slovak studies on the 

impact on the health status of the population of the Slovak Republic, consequential 

recommendations for changing the current limit contents are also outlined. Lasty, the paper 

addresses the importance of the given macroelements - calcium and magnesium and the health 

significance, where their irreplaceable role in the proper functioning of the human body is 

explained. 
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1. ÚVOD 

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) ako choroby obehovej sústavy (CHOS) sú vo 

všeobecnosti celosvetovo jednou  z hlavných príčin úmrtia a invalidity. Podľa údajov 

Štatistického úradu SR a Národného centra pre zdravotnícke informácie (NCZI) KVO 

výrazne dominujú v slovenskej populácii v priebehu rokov ako hlavné príčiny úmrtí. 

V súvislosti s KVO hovoríme o alarmujúcom probléme zdravotného stavu  slovenskej 

i celosvetovej  populácie. Z tohto titulu je preto nesmierne dôležité detailne skúmať možné 

faktory priamo ovplyvňujúce tieto ochorenia a vynaložiť maximálne úsilie na ich elimináciu. 

Mimo vrodených faktorov , resp. genetických  predispozícií, sa mnohé faktory v priebehu 

dlhoročných výskumov a sledovaní ukázali ako preventabilné. Rozumej také, ktorým sa dá 

prostredníctvom  snahy a pozitívnych zmien viditeľne  predchádzať. K rizikovým 

preventabilným faktorom, ktoré preukázateľne podporujú výskyt týchto ochorení, no ich 

prejav sa dá snahou jednotlivca značne eliminovať, patria faktory súvisiace so životným 

štýlom a životnými podmienkami jedinca. V rámci životného štýlu je dôležité všímať si 

najmä kvalitu stravovania, mieru fyzickej aktivity, mieru stresu, prítomnosť fajčenia i 

konzumáciu alkoholu. Naopak, pri životných  podmienkach sledujeme stav  resp. kvalitu 

životného prostredia,  ktoré jedinca priamo obklopuje. Pod pojmom  kvalita prostredia 

rozumieme čistotu  a zloženie ovzdušia, vody i pôdy, ktoré sprevádzajú obyvateľstvo 

v každodennom živote.  

Práve faktor vody sa ukazuje ako nesmierne dôležitý, no pri komplexnom spracovaní hlavnej 

problematiky KVO sa mu doteraz kládla, oproti ostatným spomínaným faktorom  (napr. 

stres, fajčenie) len zanedbateľná pozornosť. Je dlhodobo známe, že existuje súvis so 

zložením pitnej vody (prítomnosťou resp. absenciou  niektorých látok) a výskytom ochorení 

spojených s obehovou sústavou. Okrem prítomnosti toxických prvkov, ktoré negatívne 

ovplyvňujú kvalitu vody (napr. As, Cd, Ni, Pb, Sb, Ba) je nesmierne potrebné sledovať 

a zabezpečiť dostatočné množstvo takých prvkov, ktoré sú naopak nevyhnutné pre zdravú 

existenciu človeka. Takýmito prvkami sú rozpustené esenciálne minerálne makroprvky  

nevyhnutné pri väčšine biochemických reakcií v našom tele – vápnik a horčík. V mojej práci 

budem diskutovať práve o týchto dvoch esenciálnych makroprvkoch a ich vplyve na 

zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky.  

Početnými štúdiami a výskumami bol už dávno dokázaný fakt, že nedostatočné hodnoty 

týchto minerálnych látok rozpustených v pitnej vode vplývajú na výskyt KVO. Deficitné 
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hodnoty Ca a Mg negatívne ovplyvňujú celý kardiovaskulárny systém, čo sa prejaví v prvom 

rade na zníženej elasticite tepien, vďaka čomu vzniká tzv. arteriálna tuhosť. Prostredníctvom  

neinvazívnej diagnostickej metódy merania pružnosti ciev dokážu ale odborníci tento 

problém  relatívne jednoducho odhaliť. Neskôr spoločne so stanovením tzv. arteriálneho 

veku, vedia presnejšie identifikovať, no hlavne čiastočne eliminovať (prostredníctvom 

obohatenia vody o tieto minerálne látky) negatívny faktor nedostatočného obsahu 

spomínaných  makroprvkov v pitnej vode. Včasná identifikácia a následná eliminácia 

faktorov nedostatočného obsahu Ca a Mg dokáže pozitívne vplývať na obehový systém 

človeka, čím dokáže prispieť aspoň k čiastočnej redukcii výskytu  KVO. Redukciou KVO 

prostredníctvom  pravidelných sledovaní a zavedení jednoduchých implementačných 

opatrení dokážeme dlhodobo výrazne napomôcť k zlepšeniu celkového zdravotného stavu 

obyvateľov Slovenskej republiky.  
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2. Environmentálne a zdravotné indikátory 

2.1. Environmentálne indikátory 

Vplyv geologických zložiek životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva hodnotíme 

prostredníctvom environmentálnych indikátorov. Environmentálne indikátory predstavujú 

obsah chemických prvkov mapovaných a monitorovaných v životnom prostredí, ktoré môžu 

vplývať na biotu a ľudské zdravie (Rapant et al., 2010).  

Environmentálne indikátory nás informujú o koncentráciách chemických  prvkov/zlúčenín 

v geologickom prostredí. Vyobrazujú teda informácie o geochemickom zložení vôd 

(povrchových i podzemných), pôd, sedimentov a hornín. Zloženie daných materiálov 

ukazuje geochemické pozadie krajiny, ktoré môže vplývať na organizmy v rámci biologickej 

sféry v negatívnom aj pozitívnom smere. Vo vzťahu k biote a človeku  môže predstavovať 

deficit, ale aj prebytok obsahov určitých prvkov zreteľný nepriaznivý aspekt. V tejto práci 

sa ako environmentálne indikátory hodnotili údaje o obsahoch chemických prvkov/zložiek 

v podzemných vodách, konkrétne sa pozornosť kládla na tvrdosť vôd a na obsahy 

esenciálnych  minerálnych prvkov - vápnik a horčík (Rapant et al., 2010 in Sípos, 2014). 

Zdrojom vybraných environmentálnych indikátorov bola databáza zostavená na základe 

práce Rapant et al. z roku 2010. V tomto diele je zahrnuté veľké množstvo dát  získaných z 

environmentálno-geochemického prieskumu z obdobia od začiatku  90. rokov 20. storočia. 

Z celkového počtu 20 344 chemických analýz pre podzemné vody je väčšina (konkrétne 

16 359 analýz)  z Geochemického atlasu  Slovenskej republiky, časť I: Podzemné vody 

(Rapant et al., 1996). Ostatné dáta pochádzajú z environmentálno-geochemických  máp, 

ďalej z výsledkov chemických  analýz podzemných vôd  v rámci regionálnych medicínsko-

geochemických výskumov a z výsledkov národného monitoringu podzemných vôd SHMÚ. 

Hustota odberu vzoriek predstavovala približne 1 vzorku na 2.5 km². Podľa týchto získaných 

vzoriek sa neskôr vypočítali environmentálne indikátory pre základné územné jednotky 

Slovenskej republiky obce (Sípos, 2014).  

Stanovovanie určitej priemernej hodnoty prvku/zložky pre jednotlivé mestá a obce sa 

realizuje prostredníctvom  metódy tzv. gridových priemerov. Z dostupných dát sa pomocou 

softvéru MapInfo Professional 9.0 sa zostrojila pixelová mapa plošnej distribúcie obsahov 

prvkov/zložiek, v ktorej je pre každý pixel (štvorec) s plochou 1km² modelovo vypočítaná 

príslušná priemerná hodnota koncentrácie prvku/zložky na báze inverzných vzdialeností od 
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stredu pixla k desiatim najbližším vzorkám. Vo výslednom  kroku sa hodnota gridového 

priemeru environmentálnych indikátorov pre jednotlivé mestá a obce  vypočíta ako hodnota 

aritmetického priemeru.  Do výpočtu sú zahrnuté hodnoty obsahov pre jednotlivé pixly 

spadajúce do vybraných  územnosprávnych celkov, ale aj hodnoty pixlov spadajúcich do 

počítaných celkov len čiastočne. Týmto postupom  sa vypočítali hodnoty environmentálnych 

indikátorov všetkých 2883 obcí na Slovensku a následne sa pomocou tejto metódy vypočítali 

aj hodnoty pre väčšie územné celky, teda pre okresy, VÚC a nakoniec aj pre celé územie 

Slovenskej republiky (Rapant et al., 2010; Rapant et al., 2013 in Sípos, 2014)  

 

Tab. č. 1 Zoznam hodnotených environmentálnych indikátorov 

(https://apl.geology.sk/indikatory/) 

https://apl.geology.sk/indikatory/
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2.1.1. Mineralizácia podzemných vôd v Slovenskej republike 

Celková mineralizácia vody je daná súčtom všetkých rozpustených látok v podzemnej vode. 

Tento parameter vody patrí k najdôležitejším pri správnom výbere konzumovanej vody. Je 

nevyhnutné aby mineralizácia pitných vôd bola dostatočná, nakoľko tým výrazne 

napomáhame k dostatočnému príjmu esenciálnych minerálov. Priemerná úroveň obsahu 

mineralizácie v SR je 560,81 mg/l.  

Príčinou vysokej mineralizácie podzemnej vody býva väčšinou antropogénne znečistenie 

prostredníctvom priemyslu, odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva. Takéto vody sa 

vyskytujú najmä v hustejšie osídlených oblastiach republiky. Prirodzene vysoký obsah 

rozpustených anorganických látok disponuje v oblastiach budovanými horninami paleogénu 

(nížiny, kotliny). Nadbytok mineralizácie vo vode disponuje výrazne zvýšeným obsahom 

jednotlivých látok, konkrétne napr. prvkami Ca, Mg, Na ale i chloridmi, dusičnanmi 

a kovmi. Nízka mineralizácia sa viaže na podzemné vody v oblasti pohorí budovanými 

kryštalinikom a neovulkanitmi. Deficit je spojený s nedostatočným obsahom dôležitých 

látok (napr. Ca, Mg), čo má následne negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 

(Fajčíková et al. 2016). V zmysle NV SR č. 496/2010 Z.z. bola limitná hodnota stanovená 

pre úroveň mineralizácie 1000 mg/l. 

 

Mapa č. 1 Distribúcia mineralizácie podzemnej vody v Slovenskej republike 

(Fajčíková et al., 2016) 
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2.1.2. Distribúcia tvrdosti vody v podzemných vodách Slovenskej republiky 

Primárny prírodný zdroj tvrdosti vody v SR predstavuje zvetrávanie sedimentárnych 

a karbonátových hornín a minerálov. Priemerná úroveň obsahu v podzemnej vode je 3,11 

mmol/l, pričom minimálna hodnota v rámci krajiny dosiahla hodnotu 0,04 mmol/l 

a maximálna 16,24 mmol/l. Vyššie obsahy sú prirodzene spájané s oblasťami nížin 

(Východoslovenská a Podunajská) a oblasťami vnútrohorských depresií, kde sa vyskytujú 

sedimenty s vyšším obsahom tmelu. Najnižšie úrovne hodnôt tvrdosti vody sa viažu na 

oblasti pohorí, ktoré sú tvorené kryštalinikom a neovulkanickými horninami. Nízke obsahy 

sa viažu aj na geologický celok paleozoikum (Fajčíková et al. 2016).  

Na základe stupnice tvrdosti vôd podľa Pittera (2009) v tab. č. 2 zaraďujeme väčšinu 

podzemných  vôd na území SR (cca 80%) k vodám stredne tvrdým až veľmi tvrdým. 

Zvyšných približne 20% podzemných vôd je klasifikovaných ako mäkkých až veľmi 

mäkkých (Pitter, 2009 in Sípos, 2014).  

 

Mapa č. 2 Distribúcia tvrdosti vody (Ca+Mg) v podzemných vodách Slovenskej republiky 

(Fajčíková et al., 2016) 

Tab. č. 2 Stupnica tvrdosti vody (Pitter, 2009 in Sípos, 2014) 
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2.1.3.  Distribúcia Ca v podzemných vodách Slovenskej republiky  

Priemerná úroveň obsahu  Ca v podzemných vodách dosahuje hodnotu 82,9 mg/l. Vápnik 

sa prirodzene do prostredia dostáva prostredníctvom  zvetrávania sedimentárnych 

a karbonátových materiálov. Jeho vysoké hodnoty sú viazané najmä na aluviálne oblasti 

nížin, kde je vyššia mineralizácia i vyšší obsah CO2. V pôdach sa viaže na oblasti, ktoré 

disponujú  karbonátovými horninami v podloží (najmä oblasť Žitného ostrova a Podunajskej 

nížiny). Nižší obsah minerálu, v podzemných vodách do 40 mg/l a v pôdach menej ako 1%,  

nájdeme v oblastiach kryštalinika a paleozoika (napr. Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľká 

Fatra), v oblastiach neovulkanitov Západných Karpát a v oblasti flyšového pásma 

(východný okraj SR). Najnižšia hodnota Ca bola v podzemnej vode nameraná vo vzorke, 

v ktorej celkový obsah  bol iba 1 mg/l a najvyšší naopak vo vzorke s obsahom vápnika až  

483,7 mg/l (Fajčíková et al. 2016). V zmysle NV SR č. 496/2010 Z.z. je odporúčaná hodnota 

Ca v pitných vodách stanovená na hodnotu  >30 mg/l, zatiaľ čo medzná hodnota nebola 

stanovená.  

 

Mapa č. 3 Distribúcia Ca v podzemných  vodách Slovenskej republiky 

(Fajčíková et al., 2016) 

2.1.4. Distribúcia Mg v podzemných vodách Slovenskej republiky  

Priemerný výskyt Mg podzemných vodách Slovenskej republiky je 25,2 mg/1. V pôdach 

predstavuje jeho podiel z celkového zloženia hodnotu 0,9%. Primárnym zdrojom minerálu 

sú najmä produkty zvetrávania ultrabázických, sedimentárnych a karbonátových hornín 

a minerálov. Minimálna úroveň obsahu v podzemných vodách predstavuje 0,04 mg/l 

a v pôdach zastúpenie 0,08%. Nižší obsah Mg vo vode (do 10 mg/l) a pôde (<1%) sa viaže 

na vrcholové časti kryštalinika Západných Karpát, na oblasti budované neovulkanitmi, na 



17 
 

východnú časť Spišsko-gemerského rudohoria a na oblasti Záhorskej nížiny. Naopak, vyššie 

hodnoty Mg vo vodách SR sa viažu na oblasť Podunajskej panvy, na Lučenskú a Rimavskú 

kotlinu. Zvýšené obsahy Mg v pôdach sú spojené s oblasťami, v ktorých sa vyskytujú 

karbonátové horniny v podloží. Sú to napr. aluviálne oblasti Žitného ostrova a Hornej  Nitry, 

kde karbonáty vznikajú sekundárne vyzrážaním z podzemnej vody. Maximálne hodnoty 

v podzemnej vode predstavovali 292,7 mg/l a v pôdach 10,6% (Fajčíková et al. 2016). 

V zmysle NV SR č. 496/2010 Z.z., limitné hodnoty pre podzemnú vodu predstavujú 10-30 

mg/l. Pri pôdach, v zmysle zákona 220/2004 limitné hodnoty neboli stanovené. 

 

Mapa č. 4 Distribúcia Mg v podzemných  vodách Slovenskej republiky 

(Fajčíková et al., 2016) 

2.2.  Zdravotné indikátory  

Pre ohodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva aj pre potreby medicínsko-geochemických 

výskumov sa používajú tzv. zdravotné indikátory, t. j. ukazovatele demografického vývoja 

a zdravotného stavu obyvateľstva. Zdravotný indikátor je ukazovateľ, ktorý umožňuje 

prostredníctvom priameho merania alebo pozorovania vyjadriť zdravotný stav osôb v 

spoločnosti (Last, 2001 in Cvečková, 2017).  

Najznámejšie zdravotné indikátory prezentované v rozličných materiáloch bývajú napr. 

dojčenská úmrtnosť, priemerný vek alebo miera incidencie rôznych ochorení 

(kardiovaskulárnych, onkologických a iných). Zdravotný indikátor vždy hodnotí ucelenú 

časť obyvateľstva alebo určitú populáciu. V závere vyhodnotí sprostredkované dáta 
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a vytvorí vybranú štatistiku pre jednotlivé sledované obce, okresy a kraje za určité časové 

obdobie. Predmetom záujmu je zovšeobecnený súbor obyvateľov, nikdy nie konkrétny 

jedinec. Kvôli porovnávaniu rôzne veľkých populácií z rôznych oblastí je obvykle zdravotný 

indikátor zostrojený ako určitá miera alebo pomer. Vďaka možnosti porovnávania 

vyčlenených populácií jednotlivých obcí je možné neskôr odhaliť rôzne vplyvy mnohých 

faktorov na zdravotný stav obyvateľstva. Nie je možné vyhotoviť jeden komplexný 

indikátor, pretože by v sebe nedokázal zachytiť všetky aspekty zdravotného stavu 

obyvateľstva. To je dôvodom, prečo sa na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva 

používa relatívne široký súbor viacerých indikátorov. Kvôli senzitivite, premenlivosti a 

rôznorodosti získaných dát sa za minimálne potrebné časové obdobie, v ktorom sa 

vyhodnocujú a sledujú zdravotné indikátory považuje obdobie piatich rokov. Ako 

najspoľahlivejšie sa ukázalo desať ročné obdobie, preto sa odporúča pri spracovávaní 

indikátorov pracovať práve s takýmto časovým obdobím. (Cvečková, 2017) 

Podľa Všeobecnej deklarácie WHO je najdôležitejším faktorom, ktorý priamo podmieňuje 

zdravotný stav obyvateľstva práve životný štýl človeka, spôsob jeho života a práce. 

Spomedzi všetkých faktorov sa mu pripisuje podiel približne 50 %. Ostatným trom hlavným 

faktorom – životnému prostrediu, úrovni medicínskej starostlivosti a genetickým faktorom 

– sa prisudzuje približne rovnaký podiel a to približne 10 až 20 %. Podiel faktora životného 

prostredia v prípade osídlenia blízko kontaminovaných a znečistením ohrozených oblastí 

môže výrazne narastať. Vždy je preto potrebné mať spoľahlivé indikátory.  

Prvoradým aspektom pre výber vhodných zdravotných ukazovateľov je ich kvalita a stálosť 

v čase. Pre pravidelné alebo sústavné hodnotenie zdravotného stavu a vývoja demografickej 

štruktúry sú potrebné údaje porovnateľné v dlhších časových obdobiach. Pre takéto 

požiadavky sú vyhovujúce dáta, ktoré sú získavané sústavne a ktorých zber je relatívne 

nenáročný. Takýmito dátami sú údaje štátnej štatistiky a údaje zdravotných informačných 

systémov a registrov. Dôležitým zdrojom informácií z prostredia SR je ústredný orgán 

štátnej správy – Štatistický úrad  Slovenskej republiky (ŠÚ SR). Nevyhnutná je aj spolupráca 

so štátnou organizáciou – NCZI. Národné centrum zdravotníckych informácií je inštitúcia 

zodpovedajúca za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v našej krajine. 

Okrem viacerých iných úloh realizuje svoju činnosť najmä v oblastiach zdravotníckej 

štatistiky a informatiky. Zhromažďuje, spracováva a vyhodnocuje vybrané údaje 

o zdravotnom stave obyvateľstva, o sieti a činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 

o ekonomike zdravotníctva, o zdravotníckych službách, personále, technike atď. Získané 
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dáta sú dostupné v požadovanej forme prostredníctvom ročných, mesačných a štvrťročných 

výkazov alebo prostredníctvom rozličných publikácií ako sú napr. zdravotnícke ročenky. 

Podáva pravidelné hlásenia o zdravotnom stave obyvateľstva a spolupracuje 

s Ministerstvom zdravotníctva SR, so ŠÚ SR, ale aj so zahraničnými užívateľmi ako sú napr. 

WHO, OECD a Eurostat (NCZI, 2021). 

Výpočty zdravotných indikátorov sa vyhotovujú pre vybraný regionálny celok. Pre územie 

Slovenskej republiky je možné zdravotné indikátory prepočítať pre: územie celej Slovenskej 

republiky, 8 VÚC, 79 okresov alebo približne 2 900 obcí. Pre potreby medicínsko-

geochemických výskumov sa vyberajú a počítajú tie zdravotné indikátory, u ktorých 

predpokladá súvis s geologickým (geochemickým) prostredím najmä s obcami rôznych 

toxických, resp. karcinogénnych prvkov/zložiek. Pre medicínsko-geochemický výskum je 

najvhodnejšie vybrať nasledovné skupiny zdravotných indikátorov:  

• veková proporcionalita a miera rastu obyvateľstva 

• reprodukčné zdravie 

• úmrtnosť 

• predčasná úmrtnosť 

• relatívna úmrtnosť na vybrané príčiny s dôrazom na zhubné nádory a 

kardiovaskulárne príčiny 

• vekovo štandardizovaná úmrtnosť na vybrané príčiny s dôrazom na zhubné nádory a 

kardiovaskulárne príčiny.  

V tab. č. 3 je uvedený zoznam najdôležitejších zdravotných indikátorov, ktorý bol 

použitý pri zhodnotení zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky (Rapant et 

al., 2010).  
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Tab. č. 3 Zoznam hodnotených zdravotných indikátorov 

(https://apl.geology.sk/indikatory/) 

https://apl.geology.sk/indikatory/
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Mapa č. 5 REI00-I99 Relatívna úmrtnosť na CHOS v Slovenskej republike 

(Fajčíková et al., 2016) 

Mapa č. 6 PYLL100 Roky strateného potenciálneho života (PYLL) na 100 000  

obyvateľov Slovenskej republiky (Fajčíková et al., 2016) 

 

2.2.1. Medzinárodná klasifikácia chorôb 

Pri zostavovaní najdôležitejších zdravotných indikátorov vychádzame z Medzinárodnej 

klasifikácie chorôb – MKCH-10 (www.nczisk.sk). MKCH-10-SK ako štandardný nástroj 

slúži pre klinické použitie, porovnateľnosť dát v epidemiológii, v štatistike, používa sa pre 

zdravotnícky manažment a rozhodovanie o alokácii zdrojov. MKCH-10 bola spracovaná v 

http://www.nczisk.sk/
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kontexte potrieb DRG systému a zároveň s ohľadom na potreby pre široké použitie v 

ostatných oblastiach. Medzinárodná klasifikácia chorôb, tabelárny zoznam  MKCH-10 ako 

systematicky triedený a hierarchicky usporiadaný zoznam chorôb (položiek) s ustanovenými 

a dohodnutými vzťahmi medzi položkami bola pre lepšiu orientáciu užívateľov spracovaná 

v elektronickej verzii (NCZI, 2021). 

Kardiovaskulárne ochorenia sú v rámci MKCH-10 rozčlenené na 99 jednotlivých diagnóz.   

 

 

Tab. č. 4 Zoznam chorôb - medzinárodná klasifikácia chorôb - MKCH-10 

(NCZI, 2022) 
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3. Kardiovaskulárne ochorenia  

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) sú hlavnou  príčinou celo svetovej úmrtnosti a taktiež 

hlavným  prispievateľom k invalidite. Podľa WHO je najväčším „zabijakom“ na svete 

ischemická choroba srdca (I20 - I25), ktorá je zodpovedná za 16 % celkových úmrtí na 

svete. Od roku 2000 bol najväčší nárast úmrtí na túto chorobu, pričom v roku 2019 vzrástol 

o viac ako 2 milióny na 8,9 milióna úmrtí. Cievna mozgová príhoda (I60 - I69) obsadila 

v rebríčku najhlavnejších príčin úmrtí druhú priečku. Táto diagnóza bola zodpovedná za 

11% z celkových celosvetových úmrtí (WHO, 2022). 

Dominancia KVO  v rámci najčastejších príčin úmrtí je podložená aj najnovšou štúdiou 

GBO (Global burden of disease) z roku 2019, ktorá uvádza, že KVO  predstavujú 

bezkonkurenčne najväčšiu chorobnú „záťaž“ vo svete. Štúdia fungovala ako nadnárodná 

spolupráca s cieľom poskytnúť konzistentné a prehľadné informácie ohľadom  zdravotného 

stavu celosvetovej populácie. V priebehu vypracovávania použila všetky dostupné zdroje 

zdravotných  údajov z územia 204 krajín od roku 1990 do roku 2019. Zistila, že zaťaženie 

KVO pokračuje vo svojom desaťročnom náraste takmer vo všetkých krajinách dokonca 

i v krajinách s vysokými príjmami. Nadmerne znepokojivý sa ukázal fakt, že celkový počet 

prípadov výskytu KVO sa z roku 1990  na 2019 takmer zdvojnásobil a to konkrétne z 271 

miliónov na 523 miliónov. Alarmujúce je, že miera srdcovo-cievnych ochorení 

štandardizovaná podľa veku začala rásť i v takých lokalitách (napr. v spomínaných krajinách 

s vysokými príjmami) kde predtým  klesala. Ak má svet splniť ciele udržateľného rozvoja  

(3. cieľ Kvalita zdravia a života) a dosiahnuť 30%  zníženie predčasnej úmrtnosti v dôsledku 

neprenosných chorôb, je naliehavo potrebné zamerať sa na implementáciu existujúcich 

efektívnych prevenčných politík. (GBO, 2019)  Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou  

príčinou  predovšetkým v rozvojových a stredne rozvinutých krajinách a u žien aj mužov sa 

vyskytujú pomerne rovnako (WHO, 2013).  

V Európe sú tieto ochorenia zodpovedné za takmer polovicu všetkých úmrtí, najviac sú to 

spomínané ischemické choroby srdca, ktoré predstavujú  príčinu 20% všetkých úmrtí u 

mužov a 22% u žien, nasleduje mozgová porážka s 10 % u mužov a 15% u žien a ďalšie 

typy kardiovaskulárnych ochorení tvoria 12% všetkých úmrtí u mužov a 15% u žien 

(Wilkins et al., 2017).  



24 
 

 

Graf č. 1 Celosvetové hlavné príčiny úmrtí od roku 2000 do 2019 (WHO, 2022) 

 

Tab. č. 5 Zomretí podľa príčin smrti v Slovenskej republike za rok 2020 

(Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2020, 2021) 
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3.1.  Diagnózy kardiovaskulárnych ochorení  

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD, 10. revízia) KVO zahŕňa choroby obehovej 

sústavy, diagnóza I.00–I.99. V MKCH – 10 ich nájdeme v kapitole IX. Do tejto kapitoly 

patrí veľké množstvo rozlične závažných diagnóz. Základné ochorenia spojené s touto 

sústavou spoločne s ich kódmi sú znázornené v tab. č. X Patria sem najznámejšie diagnózy 

CHOS ako hypertenzia, ischemická choroba srdca (infarkt), cerebrovaskulárne choroby, 

choroby tepien, žíl, no i iné bližšie nešpecifikované choroby obehovej sústavy. (Rapant et al. 

2015) 

KÓDY POPIS 

I00 – I02  Akútna reumatická horúčka 

I05 - I09  Zdĺhavé reumatické choroby srdca 

I10 - I15 Hypertenzné choroby 

I20 - I25 Ischemické choroby srdca 

I26 - I28 Pľúcne srdce a choroby pľúcneho obehu 

I30 - I52 Iné choroby srdca 

I60 - I69 Cievne choroby mozgu 

I70 - I79 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc 

I80 - I89 Choroby žíl, miazgových ciev a uzlín nezatriedené inde 

I95 - I99 Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy 

Tab. č. 6 Zoznam základných diagnóz v kapitole IX. CHOS podľa MKCH – 10 

(https://sk.wikipedia.org/wiki/Choroby_obehovej_s%C3%BAstavy_(MKCH-10) 

Stručný popis najčastejších CHOS podľa WHO : 

● ischemická choroba srdca – ochorenie krvných ciev zásobujúcich srdcový sval; 

● cerebrovaskulárne ochorenie – ochorenie ciev zásobujúcich mozog; 

● ochorenie periférnych artérií – ochorenie krvných ciev zásobujúcich ruky a nohy; 

● reumatické ochorenie srdca – poškodenie srdcového svalu a srdcových chlopní v 

dôsledku reumatickej horúčky, spôsobené streptokokovými baktériami; 

● vrodená srdcová choroba – vrodené chyby, ktoré ovplyvňujú normálny vývoj a 

fungovanie srdca spôsobené malformáciami srdcovej štruktúry od narodenia;  

● hlboká žilová trombóza a pľúcna embólia – krvné zrazeniny v žilách nôh, ktoré sa 

môžu uvoľniť a presunúť do srdca a pľúc (WHO, 2021)  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zd%C4%BAhav%C3%A9_reumatick%C3%A9_choroby_srdca_(MKCH-10)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hypertenzn%C3%A9_choroby_(MKCH-10)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ischemick%C3%A9_choroby_srdca_(MKCH-10)
https://sk.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9_choroby_srdca_(MKCH-10)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Choroby_tepien,_tepni%C4%8Diek_a_vl%C3%A1so%C4%8Dn%C3%ADc_(MKCH-10)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Choroby_%C5%BE%C3%ADl,_miazgov%C3%BDch_ciev_a_uzl%C3%ADn_nezatrieden%C3%A9_inde_(MKCH-10)
https://sk.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9_a_ne%C5%A1pecifikovan%C3%A9_choroby_obehovej_s%C3%BAstavy_(MKCH-10)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Choroby_obehovej_s%C3%BAstavy_(MKCH-10)
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Tab. č. 7 Najčastejšie príčiny úmrtí podľa diagnóz v Slovenskej republike za rok 

2020 

(Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2020, 2021) 

Zdrojom štatistických údajov o príčinách úmrtí  je Zdravotnícka ročenka 2020. Ide 

o najnovšiu publikáciu, v ktorej je obsiahnutý štatistický prehľad o zdravotníctve a 

zdravotnom stave obyvateľstva. Ide o prierezovú publikáciu (NCZI, 2021) . 

Podľa Zdravotníckej ročenky 2020 najviac úmrtí spomedzi všetkých diagnóz spôsobili I20 

- I25 teda ischemické choroby srdca (15 393). Ďalej na treťom mieste s počtom 4 213 

zomretých sa umiestnili I60 - I69 - cievne choroby mozgu. Piate miesto získali I30 - I52 - 

iné choroby srdca (3 516) a napokon šieste miesto obsadili I70 - I79 - choroby tepien, 

tepničiek a vlásočníc (2 573).  

3.2.  Kardiovaskulárne ochorenia na Slovensku 

V európskom rebríčku úmrtnosti na srdcovo-cievne ochorenia sa Slovenská republika 

nachádza na jednom z najhorších miest spomedzi celej Európy. V rámci Európskej únie sa 

ukázalo, že horšie sú na tom iba krajiny Rumunsko a Bulharsko. Podľa najnovších vyjadrení 

odborníkov iba desať percent slovenskej populácie nevykazuje predispozíciu na rozvoj 

srdcovo-cievnych ochorení. Ako najvýraznejší problém sa prejavuje zvýšená miera obezity 

u mladistvých a detí. KVO sú o to zákernejšie, že vysoký krvný tlak ani zvýšený cholesterol 

nebolia, a tak pacient musí najprv podstúpiť prehliadku aby zistil, ako na tom v skutočnosti 

je. K nárastu počtu srdcovo-cievnych ochorení prispieva aj nepriaznivý životný štýl – 
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zvýšená hladina stresu, chudobná alebo nezdravá strava, fajčenie a nedostatok pohybu. U 

jedného človeka pitom môžeme častokrát nájsť práve kombináciu viacerých spomenutých 

rizikových faktorov, čo sa napokon stáva oveľa nebezpečnejším ako samotná genetická 

predispozícia Tolnayová, 2009). Mnohé z rizikových faktorov podmienených nepriaznivým 

životným štýlom sú však preventabilné, teda ich môžeme vynaložením snahy a nastolením 

vhodných zmien ovplyvniť.  

Z údajov uverejnených v Zdravotníckej ročenke 2020 sa nám potvrdil fakt, že CHOS 

(kapitola IX.) sú aktuálne najčastejšou príčinou smrti v Slovenskej republike, s počtom 

27 190 zomretých.  

Graf č. 2 Štruktúra zomretých v Slovenskej republike podľa vybraných príčin smrti 

za rok 2020  (Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2020, 2021) 

Choroby obehovej sústavy  (CHOS) sú naďalej suverénne hlavnou príčinou smrti slovenskej 

populácie. V roku 2020 sa podieľali  46 % na celkovom počte úmrtí. Z dôvodu CHOS 

zomrelo 27 190 osôb, čo je o 1 970 osôb viac ako v roku 2019. U mužov tvorili úmrtia na 

CHOS podiel 41,0 % (12 486) a u žien 51,3 % (14 704) z celkového počtu zomretých v 

danom pohlaví. Hodnota hrubej miery úmrtnosti na CHOS u mužov (468,4 na 100 000 

mužov) aj u žien (526,5 na 100 000 žien) v roku 2020 prerušila dlhodobo pozvoľne klesajúci 

trend a medziročne vzrástla o 7,7 %, rovnako u oboch pohlaví (NCZI, 2021). 
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3.3.  Rizikové faktory pre vznik KVO  

Nástup a progresia KVO vo veľkej miere závisí od rizikových faktorov, pričom starnutie je  

jedným  z najdôležitejších. Očakáva sa, že do roku 2030 bude až 20 % svetovej populácie 

starších ako 65 rokov a KVO budú predstavovať 40 % úmrtí u starších ľudí  Okrem starnutia 

hrajú pri vzniku KVO dôležitú úlohu aj iné neovplyvniteľné rizikové faktory, ako je pohlavie 

alebo genetická predispozícia (North, 2012 in Alves-Silva, 2021). Okrem toho,  že rodinná 

anamnéza problémov súvisiacich so srdcom môže viesť k priamemu rozvoju KVO, môže 

viesť aj k iným patologickým  ochoreniam, ktoré značne prispievajú  k prepuknutiu KVO 

neskôr (napr. diabetes 2. typu, hypertenzia alebo obezita). Navyše, socioekonomický status 

a etnická príslušnosť taktiež zohrávajú úlohu pri nástupe KVO. Údajne podľa štúdií z roku 

2016 od Leigha a kol., jedinci z afrických a ázijských etník majú vyššie riziko vzniku KVO 

a následnej morbitiy a mortality vďaka nim (Leigh, 2016 in Alves-Silva, 2021).  

V Slovenskej republike sú štatisticky viac ohrození muži, no vo vyššom  veku sa situácia 

obracia v neprospech  žien. Hlavným dôvodom  býva začiatok menopauzy pred 46. rokom 

života ženy, kedy riziko výskytu predčasných KVO ako infarktu alebo mozgovej príhody 

narastá viac ako dvojnásobne. Dôležité je s vyšším vekom pravidelne si sledovať hlavne 

krvný tlak, nakoľko je jedným z najhlavnejších varovných signálov pri vzniku KVO. 

Problematické pri ňom je, že človek môže mať zvýšenú hladinu krvného tlaku aj dlhší čas 

bez toho, aby sa objavili nejaké na vonok viditeľné ťažkosti a nepríjemnosti. Podľa štatistík, 

takmer každý siedmy človek trpí neprimerane vysokým krvným tlakom (Tolnayová, 2009). 

Spomenutá obezita, ktorá má výrazne rastúci trend nielen v celosvetovom meradle ale 

i u nás, je ďalším výrazným varovným signálom  pri rozvoji  KVO. Vplyv nadmerne 

zvýšenej hmotnosti spoločne s vyšším podielom telesného tuku na stav kardiovaskulárneho 

systému je viditeľne nepriaznivý. Najväčšiu škodu si pritom odnášajú cievy, ktorých návrat 

k priaznivému stavu je častokrát nerealizovateľný.  

Odborníci varujú v tejto súvislosti aj pred fajčením, ktoré by podľa nich malo byť zakázané. 

Veď aj pri pasívnom fajčení je človek vystavený škodlivému vplyvu chemikálií. U 

nefajčiarov s vysokým krvným  tlakom alebo vysokým obsahom cholesterolu v krvi, ktorí 

sú vystavení pasívnemu fajčeniu, je vyššie riziko rozvinutia srdcových ochorení. Pasívne 

fajčenie spôsobuje desaťkrát viac úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia, ako je počet úmrtí 

na následky rakoviny. Prevencia pred srdcovo-cievnymi chorobami nie je pritom vôbec 

komplikovaná. Jej základ  tvorí predovšetkým zdravý spôsob života, ktorý je dosiahnuteľný 
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pre väčšinu obyvateľstva Slovenskej republiky. Stačí sa zdravo stravovať, strážiť si váhu, 

hýbať sa a ak je to čo len trochu možné, odbúrať stres. Ukázalo sa, že zastavenie fajčenia, 

obmedzenie soli v strave, konzumácia väčšieho množstva ovocia a zeleniny, pravidelná 

fyzická aktivita a vyhýbanie sa škodlivému požívaniu alkoholu znižuje riziko 

kardiovaskulárnych ochorení. Preto zavedenie zdravotných politík, kedy sa vytvára 

priaznivé prostredie na to, aby sa zdravšie rozhodnutia, napr. zdravšie potraviny, stali 

dostupnejšími (hlavne z finančného hľadiska) je nevyhnutné pre dlhodobú motiváciu ľudí, 

aby si svojvoľne oslovili plnohodnejšie návyky. Budovanie zdravších návykov by mohlo 

signifikantne pozitívne ovplyvniť zdravotný stav slovenskej i celosvetovej populácie  

(Tolnayová, 2009; WHO, 2021;). 

Nesmierne dôležitý faktor, ktorý sa opisoval už starovekých textoch Číny, Egypta alebo 

Grécka a ktorému sa v posledných desaťročiach venuje čoraz väčšia pozornosť je životné 

prostredie. Veľa štúdií z celého sveta potvrdzuje vysoký vplyv zložiek životného prostredia 

na výskyt niektorých ochorení, vrátane kardiovaskulárnych. Nadbytok potenciálne 

toxických prvkov, ale aj nedostatok esenciálnych prvkov v geochemickom prostredí, môže 

výrazne vplývať na zdravie ľudí. WHO vo svojej všeobecnej deklarácii pripisuje životnému 

prostrediu, ako faktoru ovplyvňujúcemu zdravie ľudí podiel 10-20% (Rapant et al., 2013). 

 

Obr. č. 1 Faktory prispievajúce k vzniku KVO (Alves-Silva, 2021) 
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4. Pružnosť ciev  

Jednou z vlastností ciev, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú ich funkciu je ich pružnosť -  

elasticita. Udržiavanie správnej elasticity krvných ciev je dôležitou súčasťou zdravého 

srdca. Výstelka krvných ciev sa nazýva endotel. Oxidačný stres a toxíny spôsobujú 

zhrubnutie stien krvných ciev a pri ukladaní plaku v endoteli krvné cievy strácajú svoju 

elasticitu (Haggarty, 2020). 

Znížením elasticity sa zvýši miera arteriálnej tuhosti (arterial stiffness) .V minulosti sa 

používali na popis arteriálnej tuhosti rôzne pojmy ako: arterial stiffnes, arterial stiffening, 

vascular stiffness a iné. Pre jednotnosť v terminológii komisia expertov odporučila používať 

termín arteriálna tuhosť. (Matuso, 2005 in Libor, 2013) 

Strata pružnosti ciev (tzv. arteriálna tuhosť) je významným faktorom rizika vzniku 

kardiovaskulárnych ochorení (KVO). Tuhosť ciev (strata pružnosti, priechodnosti) odráža 

stupeň ich poškodenia. Odhaľuje riziko možnej kardiovaskulárnej komplikácie, ktorá 

nemusí byť podmienená len krvným tlakom, hladinou cholesterolu, cukru či tuku v krvi, ale 

práve s arteriálnym vekom človeka. Elasticita tepien odzrkadľuje najmä fyzické, no 

v niektorých prípadoch i psychické zdravie jedinca a vďaka pokročilým zdravotným 

metódam a diagnostikám je možné ich stav optimalizovať a vyhnúť sa tak mnohým 

nepriaznivým zdravotným faktorom. Nepriaznivé zdravotné faktory môžu vyústiť 

v najhoršom prípade až do fatálnych KVO ako napr. náhla cievna príhoda, ale odzrkadliť sa 

môžu i na poznačení stavu psychického zdravia pri sprievode depresie či úzkosti. Z tohto 

titulu je dôležité poznať stav, v ktorom sa cievny systém nachádza a dozvedieť sa čo robiť, 

aby odpor artérií a arteriálny vek nebol vyšší, ako je normálne pre zdravého jedinca. 

4.1.  Meranie pružnosti ciev  

Meranie arteriálnej tuhosti sa ako neinvazívna metóda v posledných rokoch stala veľmi 

populárnou, no najmä dôležitou súčasťou pre prediktívne stanovenie kardiovaskulárneho 

rizika v predklinickej medicíne/diagnostike. Táto metóda poskytuje pohľad na skutočné 

patologické procesy prostredníctvom hodnotenia straty elasticity aorty. U citlivých 

pacientov vedie k predčasnému starnutiu ciev, čo má za následok skorý rozvoj 

kardiovaskulárnych komplikácií. Cievne starnutie je možné merať aj priamo 

prostredníctvom neinvazívnej metódy merania arteriálnej tuhosti, centrálneho tlaku a odrazu 

vĺn. Arteriograf, vyvinutý v Maďarsku a patentovaný vo viac ako 30 krajinách, dokáže 
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jednoducho bez zdravotného rizika zmerať také fyziologické parametre charakterizujúce 

stav tepien, ktoré sú nezávislé od ďalších známych rizikových faktorov (vek, pohlavie, krvný 

tlak, cholesterol, fajčenie) a spoľahlivo posúdiť stav kardiovaskulárneho systému. V 

porovnaní s inými v súčasnosti používanými diagnostickými metódami možno hodnotenie 

stavu tepien artériografom považovať za jednu z najjednoduchších a najdostupnejších 

skríningových metód, ktorá je schopná identifikovať artériosklerotické zmeny,  respektíve 

poukázať na možné kardiovaskulárne riziká už v ich najskorších štádiách. Zvláštnosťou a 

najväčšou výhodou tejto metodiky je skutočnosť, že to dokáže už v asymptomatickom 

(bezpríznakovom) štádiu, keď je ešte šanca na vysoko efektívnu prevenciu, úplné zvrátenie 

začínajúceho chorobného procesu, prípadne na včasnú liečbu. 

 

Obr. č. 2 Arteriograf (http://medadent.sk/?page_id=3360) 

Webová stránka ambulancie MUDr. Márie Hlavenkovej Metadent, ktorá disponuje týmto 

diagnostickým prístrojom uvádza, že meranie arteriografom je veľmi podobné 

s jednoduchým, resp. klasickým meraním krvného tlaku. Touto metódou sa však dokáže 

stanoviť viac, než iba systolický a diastolický tlak krvi. Manžeta priložená na ramene vie 

detegovať komplexné pulzové krivky, ktoré korešpondujú so zmenami krvného tlaku 

v cievach počas srdcovej revolúcie (t. j. počas vyvrhnutia krvi do cievneho systému – systoly 

a jej návratu do srdca – diastoly) . Tieto krivky dokáže prístroj pretransformovať na 

elektronický signál; ktorý následne počítačový program analyzuje. 

Namerané údaje nám poskytnú informácie o: 

● funkcii malých tepien, ktoré, ak vezmeme do úvahy ich celková plochu, sú najväčším 

orgánom nášho tela, 

http://medadent.sk/?page_id=3360
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● tlakových pomeroch v hlavnej tepne (aorte), a takto stanoviť bezprostrednú záťaž 

srdca, 

● pružnosti aorty, 

● rýchlosti pulzovej vlny v aorte (metadent.sk)  

 

4.1.1. Rýchlosť pulznej vlny  

Rýchlosť pulznej vlny (PWVao) je mierou arteriálnej tuhosti a v súčasnosti predstavuje 

veľmi užitočný nástroj na diagnostiku a stratifikáciu rizika KVO. Hodnoty PWV nám 

poskytujú hodnotné informácie o stave arteriálnej elasticity. Počas prúdenia krvi cez cievy 

obehového systému, sa pohybuje krv von z ľavej komory do aorty, kde je potom tlačená cez 

zvyšok obehového systému. Počas systoly dochádza ku kontrakcii ľavej komory a ejekcia 

krvi do vzostupnej aorty akútne rozširuje stenu aorty čím vytvára tlakovú vlnu. PWV možno 

merať v akomkoľvek arteriálnom segmente medzi dvoma oblasťami hmatateľnými 

pulznými vlnami. Rýchlosť tohto pohybu odráža informácie o arteriálnej pružnosti. Vekom 

alebo v dôsledku zmien na stene tepien tieto cievy tuhnú a rýchlosť, ktorou sa tlaková vlna 

pohybuje systémom, sa zvyšuje. Okrem toho dochádza k odrazeným tlakovým vlnám, ktoré 

sa na konci systolického obdobia pohybujú späť smerom k srdcu. Keď sa tlakové vlny 

pohybujú rýchlejšie cez tepny, odrazené vlny sa tiež budú pohybovať rýchlejšie späť. To 

spôsobuje namáhanie kardiovaskulárneho systému v dôsledku zvýšeného dodatočného 

zaťaženia komory, čo vedie k vyššiemu systolickému tlaku potrebnému na prekonanie tohto 

dodatočného zaťaženia. Tento fakt je možné pozorovať v praxi na jedincoch s menšou 

mierou arteriálnej pružnosti, kedy sa už pri menej namáhavej činnosti preukázateľne zvýši 

hodnota tlaku (Segers et. al, 2020)  

4.1.2. Arteriálny vek a jeho stanovenie 

Podľa hodnôt PWV je možné stanoviť tzv. arteriálny vek jedinca. Na základe viac než 10 

000 meraní bol odvodený tzv. stredoeurópsky priemerný arteriálny vek, ktorý predstavuje 

štandard voči ktorému sú porovnávané výsledky z arteriografických meraní (Rapant, 2021). 

Hodnoty arteriálneho veku a korešpondujúce hodnoty PWV pre stredoeurópsku populáciu 

sú uvedené v tab. č. 8. Platí závislosť, že s narastajúcim vekom jedinca vplyvom 

prirodzeného starnutia sa zvyšujú aj hodnoty PWVao. Výpočet arteriálneho veku je 

integrovaným softvérovým výstupom arteriografu. Touto metódou je možné jednoducho 

získať dôležité informácie o stave tepien jedincov, konkrétne o pružnosti hlavnej tepny 

(aorty). Keď disponuje stena aorty väčšou elasticitou, nameraná rýchlosť pulzovej vlny je 
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nižšia, čo svedčí o tom, že aorta je zdravšia a jej vek je nižší ako fyzický vek vyšetrovaného 

jedinca. (Fajčíková et al., 2016) 

 

Tab. č. 8 Priemerný arteriálny vek stredoeurópskej populácie podľa rýchlosti pulznej 

vlny (m/s) (Rapant, 2021) 

Za normálne hodnoty rýchlosti pulznej vlny sa považujú hodnoty od 6 m/s do 10 m/s (Illyes, 

2005; Laurent, 2007 in Rapant, 2019). Za ideálny stav by bol považovaný jav, kedy by 

arteriálny vek zodpovedal skutočnému veku pacienta, avšak práve vďaka negatívnym 

faktorom, ktoré ohrozujú kardiovaskulárny systém obyvateľov to býva len zriedkavé. V 

pozitívnych prípadoch, kedy pacient disponuje práve zdravotným štýlom alebo inými 

nešpecifikovanými okolnosťami, býva arteriálny vek nižší ako je ten skutočný. V tomto 

prípade je pacientov cievny systém preukázateľne v dobrom stave.  Práve vďaka tejto 

diagnostickej metóde sa dajú získať cenné informácie o funkcii buniek v cievnej stene a o 

pružnosti/elasticite aorty. Čím je stena aorty pružnejšia, tým je rýchlosť pulzovej vlny nižšia. 

(Rapant et al., 2019).  

4.2.  Vplyv deficitných obsahov Ca a Mg v pitných vodách na pružnosť 

ciev obyvateľov Slovenskej republiky 

Problematika vplyvu deficitných obsahov Ca a Mg na pružnosť ciev obyvateľov Slovenskej 

republiky bola prvý krát vo svete riešená v projekte Life for Krupina. Tento projekt sa 

zameriava na elimináciu negatívneho vplyvu geologickej zložky životného prostredia na 

zdravotný stav obyvateľov okresu Krupina. Okres Krupina sa nachádza v geologickom 

prostredí neogénnych vulkanitov. Tieto horninové typy sú relatívne veľmi málo rozpustné a 

hlavný vplyv na ľudské zdravie súvisí s tým, že pitné vody používané pre verejné 

zásobovanie obyvateľov sa vyznačujú veľmi nízkymi (deficitnými) obsahmi esenciálnych 

prvkov, najmä Ca a Mg. Obec Krupina, nachádzajúca sa v silikátovom geologickom 

prostredí vulkanických hornín, disponuje nepriaznivejším zdravotným stavom miestneho 

obyvateľstva v porovnaní s inými obcami Slovenskej republiky. U obyvateľov okresu 

Krupina je dlhodobo zaznamenávaná vyššia úmrtnosť na KVO a onkologické ochorenia. 

Ukazuje sa kratšia očakávaná dĺžka života v dôsledku nepriaznivej zložky geologického 

prostredia – deficitných obsahov Mg a Ca v pitných vodách.  
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Obr. č. 3 Zobrazenie polohy skúmanej lokality okresu Krupina v Slovenskej republike 

(Rapant et al., 2019) 

V rámci projektu sa merala pružnosť ciev náhodných miestnych obyvateľov s cieľom 

posúdiť negatívny vplyv nízkych obsahov daných makroprvkov v pitnej vode na 

kardiovaskulárny systém. Meranie arteriálnej tuhosti sa realizovalo v dvoch fázach na súbore 

144 respondentov z okresu Krupina, zahŕňajúc 72 respondentov z oblastí s mäkkou, nízko 

mineralizovanou pitnou vodou (celková mineralizácia 200 – 300 mg.l-1, Ca 20 – 25 mg.l-1, 

Mg 5 – 10 mg.l-1) a 72 respondentov z oblastí s tvrdšou pitnou vodou (celková mineralizácia 

≈ 550 mg.l-1, Ca ≈ 90 mg.l-1, Mg ≈ 25 mg.l-1). Výber respondentov bol náhodný. Do 

náhodného výberu boli zaradení muži aj ženy trvalo žijúci v okrese Krupina, vo vekovom 

rozpätí 35 – 60 rokov. Základné kritériá výberu boli nasledovné: trvalý pobyt najmenej 5 

rokov, používanie pitnej vody z hromadného zásobovania, nie z individuálnych vodných 

zdrojov, respondenti neliečení na KVO (Rapant et al., 2015; Rapant et al., 2019; Rapant et 

al. 2021).  

Výsledky meraní a následného porovnávania boli nasledovné: nález vyššieho počtu 

patologických prípadov s vysokou rýchlosťou pulzovej vlny aorty (PWVao > 10 m/s), teda 

aj vyšší počet respondentov s vyššou arteriálnou tuhosťou (vyššie hodnoty PWVao) v 

porovnaní s priemernými hodnotami pre stredoeurópsku populáciu a vyšší arteriálny vek v 

porovnaní so skutočným vekom hodnotených obyvateľov. U pozorovaných jedincov z 

oblastí zásobovaných tvrdšou pitnou vodou s dostatočným obsahom Ca a Mg v zmysle 
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slovenskej legislatívnej úpravy pre pitnú vodu sa pozoroval v priemere nižší arteriálny vek 

v porovnaní so stredoeurópskym priemerom. Rozdiel hodnôt predstavoval priemerne –3,5 

roka v 1. fáze a –3,4 roka v 2. fáze výskumu. U 72 skúmaných respondentov z oblastí okresu 

Krupina zásobovaných mäkkou pitnou vodou s deficitným obsahom Ca a Mg je stav ciev 

horší v porovnaní so stredoeurópskym priemerom. Výsledky ukázali rozdiel +1,9 roka v 1. 

fáze a +0,96 roka v 2. fáze výskumu. Absolútny rozdiel medzi skutočným a arteriálnym 

vekom v dvoch hodnotených skupinách respondentov (skupina zásobovaná mäkkou vodou 

vs. Skupina zásobovaná tvrdou vodou) je v priemere takmer 5 rokov. Konkrétne výsledky 

ukázali rozdiel 5,5 roka v prvej fáze merania a 4,3 roka v druhej. Pozorované výsledky 

dvojfázového merania pružnosti ciev potvrdzujú predpoklad negatívneho vplyvu 

nepriaznivého geologického prostredia (nedostatočné hodnoty Ca a Mg, nízka mineralizácia 

a tvrdosť vody) na zdravotný stav obyvateľstva okresu Krupina.  Nízke obsahy Ca a Mg v 

pitných vodách sa negatívne odrážajú na kardiovaskulárnom systéme miestnych obyvateľov 

okresu Krupina, teda vyššej arteriálnej tuhosti a vyššom arteriálnom veku. Výskumný tím 

považuje za potrebné overiť výsledky v iných krajinách sveta. Na základe výsledkov sa 

odporúča začleniť merania arteriálnej tuhosti do ukazovateľov kardiovaskulárneho 

rizika/úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia, ktoré by sa mali využívať v oblastiach, kde 

je obyvateľstvo zásobované mäkkou pitnou vodou s nízkym obsahom Ca a Mg. Ak sa 

zistenia potvrdia aj v iných krajinách, bude to ďalší dôvod na zaradenie Ca a Mg medzi 

regulované prvky v norme WHO pre pitnú vodu (Rapant et al., 2015) 
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5. Vplyv deficitných obsahov Ca a Mg v pitnej vode na KVO 

Štúdií a výskumov, ktoré sa zaoberali vplyvom deficitných koncentrácií daných makroprkov 

a ich súvislosťou s vyšším výskytom rôznych ochorení obehovej sússtavy je dostupných 

mnoho. Prvé výskumy vplyvu obsahu makroprvkov v pitnej vode na zdravotný stav ľudí sa 

vo vzťahu ku KVO datujú na začiatok druhej polovice 20. storočia. Prvú epidemiologickú 

štúdiu založenú na vzťahu medzi zdravím a minerálmi v pitnej vode publikoval Kobayashi 

v Japonsku v roku 1957. Autor zaznamenal vysoký výskyt KVO (konkrétne appoplexie) v 

oblastiach s vyšším množstvom kyslej pitnej vody. Svoje vtedajšie poznatky sformuloval 

a predstavil v diele : „O geografických vzťahoch medzi chemickou povahou riečnej vody a 

úmrtnosťou na apoplexiu“. V tejto publikácií poukázal na paralelu medzi geografickou 

distribúciou kyslosti vody v japonských riekach a distribúciou apoplexie (čo bola vtedy 

jedna z hlavných príčin úmrtnosti v Japonsku) (Gianfredi et al., 2017). Appoplexia je 

zaužívaný názov v medicíne, pod ktorým sa rozumie cievna mozgová príhoda. 

Jeden z ďalších, ktorý sa zaoberal vzťahom medzi mäkkou pitnou vodou (deficitný obsah 

Ca a Mg) a výskytom KVO bol Schroeder (1960 in NRC 1979). Poukázal na potrebu 

dostatočného obsahu Ca a Mg v pitnej vode pre správne fungovanie cievneho systému 

a spoločne popri výsledkoch svojich výskumov sformuloval aj známy výrok : „MÄKKÁ 

VODA – TVRDÉ CIEVY, TVRDÁ VODA – MÄKKÉ CIEVY“. Práve tento výrok sformuloval 

hlavnú myšlienku pre nadchádzajúce výskumy a štúdie spojené s touto problematikou 

(Rapant et al., 2019; Rapant et al. 2020) 

V súčasnosti existuje najmä v geochemickej literatúre nespočetne veľa prác, ktoré 

dokumentujú príčinnú súvislosť medzi zvýšenou incidenciou/úmrtnosťou na KVO 

a zníženým obsahom Ca a Mg v pitnej vode. Problematikou sa zaoberajú vedci z celého 

sveta vrátane vedeckých pracovníkov zo Slovenskej republiky.  

5.1.  Prehľad svetových poznatkov 

Epidemiologické štúdie uskutočnené v rôznych krajinách prostredníctvom rôznych tímov 

výskumníkov od roku 1960 neustále uvádzajú spojitosť medzi chronickými zdravotnými 

účinkami s prirodzene dlhodobo konzumovanou nízko mineralizovanou vodou (s nízkym 

obsahom TDS).  

V rámci viacerých krajín bolo realizovaných veľa rôznych štúdií rôzneho charakteru. 

Najlepšie pozorovateľné výsledky boli zdokumentované prostredníctvom ekologických 

a prípadových štúdií. Ekologická štúdia je typom observačnej štúdie, v ktorej sa aspoň jedna 
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premenná meria na úrovni skupiny. Je vhodná najmä na počiatočné skúmanie kauzálnej 

hypotézy, v ktorej sa porovnávajú veľké skupiny ľudí namiesto jednotlivcov. Skupiny sa 

môžu líšiť podľa miesta (napríklad mesto, okres alebo krajina). Štúdia prípadovej kontroly, 

teda prípadové štúdie, sú taktiež typom observačnej štúdie. Rozdiel je v tom, že sú 

identifikované práve dve existujúce skupiny, ktoré sa líšia výsledkami a ktoré sú porovnané 

na základe predpokladaného kauzálneho atribútu.  

5.1.1. Ekologické štúdie 

Podľa publikácie od WHO z roku 2009 „Calcium and Magnesium in Drinking-water - Public 

health significance“ je dostupných 10 ekologických štúdií, ktoré zistili štatisticky významný 

inverzný vzťah medzi tvrdosťou pitnej vody a úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochorenia 

(Masironi a kol. 1979; Pocock a kol. 1980; Leary a kol. 1983; Lacey a Shaper 1984; Leoni 

a kol. 1985; Rylander a kol. 1991; Yang a kol. 1996; Sauvant a Pepin 2000; Marque et al. 

2003; Kousa et al. 2004). Keď sa makroprvky  skúmali samostatne, takmer vo všetkých sa 

zistili podobné asociácie s KVO. Štyri z týchto štúdií hodnotili vplyv tvrdosti pitnej vody. V 

Anglicku a Walese bolo zaznamenané zníženie o 7,5 % úmrtnosti na kardiovaskulárne 

ochorenia u mužov pri zvýšení tvrdosti vody o 100 mg/l (Lacey a Shaper 1984). Vo Fínsku 

(Kousa a kol., 2004) sa riziko akútneho infarktu myokardu znížilo o 0,56 % pri zvýšení 

tvrdosti vody o 10 mg/l. Zvýšenie rizika ischemickej choroby srdca o 10 % v dôsledku úmrtia 

na ischemickú chorobu srdca pri konzumácií mäkkej vody bolo zaznamenané v obciach na 

Taiwane v Číne (Yang et al.1996). Do porovnania sa dali obce zásobované vodou rozličnej 

tvrdosi. Obec s menšou tvrdosťou vody (<75 mg/l) disponovala zvýšeným počtom prípadov 

daného ochorenia oproti obci s vyššou tvrdosťou vody  (>150 mg/l). Vo Francúzsku 

(Marque et al. 2003) sa pri konzumácií vody s vyššími obsahmi Mg a Ca zistilo zníženie 

relatívneho rizika pre úmrtnosť na ischemickú chorobu srdca o 10% a taktiež zníženie 

relatívneho rizika úmrtnosti na mozgovú príhodu o 14 % (WHO, 2009). 

Dôležitým prínosom pre problematiku súvislosti KVO s nedostatkom makroprvkov v pitnej 

vode bola štúdia konzumácie demineralizovanej (odsolenej) morskej vody v Izraeli. Táto 

krajina nedávno zvýšila používanie odsolenej morskej vody ako zdroj pitnej vody pre 

svojich obyvateľov. Takáto voda však disponuje výrazne zníženým obsahom dôležitých 

minerálov, najmä horčíka. Spomenutá skutočnosť vyvolala obavy, nakoľko je známy 

negatívny vplyv nedostatku horčíka (hypomagnézie) na kardiovaskulárny systém. Štúdia 

z Univerzity Bar-Ilan v rokoch 2004-2013 skúmala a zozbierala zdravotnícke údaje 

z elektronických databáz o178 000 pacientoch vo veku od 25 do 76 rokov. Jednotlivých 
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skúmaných obyvateľov rozdelili do dvoch skupín: jedna skupina žijúca v oblastiach, kde 

demineralizovaná morská voda predstavuje väčšie percento pitnej vody a jedna skupina 

žijúca v oblastiach, ktoré v súčasnosti nemajú prístup k demineralizovanej morskej vode 

a získavajú ju z iných zdrojov. Prvotná obava obyvateľov sa potvrdila, nakoľko výsledky 

štúdie ukázali fakt, že ľudia z oblastí, kde sa konzumuje prevažne demineralizovaná morská 

voda mali celkovo o 6 % vyššiu pravdepodobnosť na incidenciu KVO ako obyvatelia, ktorí 

žijú v oblastiach, kde je pitná voda distribuovaná z iných zdrojov. KVO tu predstavovali 

najmä I20 - I25 ICHS, teda ischemické choroby srdca s najvyššou incidenciou srdcového 

infarktu (Shlezinger et al. 2018). 

5.1.2. Prípadové štúdie 

Medzi ďalšie zdrojové materiály na zhodnotenie problematiky deficitných obsahov Ca a Mg 

v pítných vodách WHO zaradila prípadové štúdie. Súvislosti medzi KVO a deficitnými 

obsahmi vápnika a horčíka v pitnej vode sa ďalej skúmali vo Fínsku, na Taiwane, v Číne 

a vo Švédsku. (Luoma a kol. 1983; Rubenowitz a kol. 1996, 1999, 2000; Yang 1998; Yang 

a Chiu 1999; Rosenlund a kol. 2005). Päť zo siedmich prípadových štúdií (Luoma a kol. 

1983; Rubenowitz a kol. 1996, 2000; Yang 1998; Yang a Chiu 1999) zistilo štatisticky 

významný nepriamy vzťah medzi hladinami horčíka v pitnej vode a rizikom úmrtnosti na 

akútny infarkt myokardu, mozgovú príhodu alebo hypertenziu. Jedna štúdia zistila 

významný inverzný vzťah medzi akútnym infarktom myokardu a vápnikom aj horčíkom. 

(Rubenowitz a kol. 1999). Dve štúdie (Rubenowitz a kol. 2000; Rosenlund a kol. 2005) 

nepotvrdili súvis medzi KVO a deficitnými hodnotami daných makroprvkov v pitnej vode 

(WHO, 2009).  

Najkomplexnejší prehľad z veľkého množstva štúdií vyhotovil Inšpektorát pitnej vody 

(Anglicko a Wales) a dokončila ho univerzita - University of East Anglia v Norwichi v roku 

2005 (UoEA a DWI, 2005 in Kožíšek 2020). Metaanalýza 14 analytických observačných 

štúdií (najplatnejších epidemiologických štúdií), ktoré skúmali súvislosť medzi 

kardiovaskulárnymi ochoreniami a tvrdosťou pitnej vody, našla presvedčivé dôkazy o 

ochrannej úlohe Mg v pitnej vode. Najvyššia kategória expozície - ľudia konzumujúci pitnú 

vodu s vyšším obsahom Mg (8,3–19,4 mg/l), bola signifikantne spojená so znížením 

pravdepodobnosti kardiovaskulárnej úmrtnosti a to až o 25 % v porovnaní s ľuďmi 

konzumujúcimi vodu s obsahom nižším Mg (2,5–8,2 mg/l) (Catling et al., 2008 in Kožíšek 

2020). Dve nedávne a nezávislé metaanalýzy, ktoré zvažovali niekoľko novších štúdií (Jiang 

et al., 2016; Gianfredi et al., 2017), uviedli podobné výsledky. Gianfredi a kol. tiež zistil 
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štatisticky významný ochranný účinok vodného vápnika na kardiovaskulárne 

ochorenia. Súčasný postoj Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO, 2009) je, že sila 

dôkazov je nedostatočná na navrhnutie usmernení pre Ca, Mg alebo tvrdosť vody. V inej 

publikácii WHO o význame Ca a Mg pre verejné zdravie však Calderon a Hunter (2009) 

dospeli k záveru : „Medzi epidemiológmi rastie konsenzus, že epidemiologické dôkazy spolu 

s klinickými a nutričnými dôkazmi sú už dostatočne silné na to, aby naznačovali, že by sa 

mali vydať nové usmernenia.“ Tento názor, že je potrebné po preukázaných faktoch zmeniť 

súčastné nariadenia ohľadom limitných množstiev daných makroprvkov v pitných vdách 

v súčastnosti zastávjú viacerí celosvetoví odborníci. Podľa odborníka F. Kožíška by 

vnútroštátne správy mali chrániť verejné zdravie pred týmto vznikajúcim rizikom a 

medzinárodné orgány a organizácie zaoberajúce sa bezpečnosťou a kvalitou pitnej vody by 

mali vypracovať usmernenia založené na najnovších epidemiologických poznatkoch a 

zásadách prevencie (Kožíšek, 2020).  

5.2.  Prehľad slovenských poznatkov 

Projekt Geohealth a Life for Krupina 

Štúdia realizovaná prostredníctvom projektu Geohealth, pod vedením doc. RNDr. Stanislava 

Rapanta, DrSc., sa zaoberá analýzou vzťahu medzi chemickým zložením pitnej vody a 

údajmi o úmrtnosti na KVO v Slovenskej republike. Primárne údaje pozostávajú zo 

slovenskej národnej databázy analýz podzemných vôd (20 339 chemických analýz, 34 

chemických prvkov/zlúčenín) a údajov o KVO (8 zdravotných ukazovateľov) zozbieraných 

za 10-ročné obdobie (1994-2003). Chemické a zdravotné údaje boli zjednotené v rovnakej 

forme a vyjadrené ako priemerné hodnoty pre každú z 2883 obcí v rámci Slovenskej 

republiky. Tieto databázy predstavili podkladové údaje pre zostavenie detailných 

environmentálnych indikátorov,  ktoré vyobrazujú základné charakteristiky geochemického 

pozadia krajiny. Opierajúc sa práve o tieto indikátory spoločne s najčerstvejšími údajmi 

získaných zo zdravotných indikátorov sa v rámci Slovenskej republiky vyčlenili oblasti 

a lokality, ktorých populácie sú ohrozené nepriaznivým stavom podzemných vôd. Takouto 

lokalitou bola, už vyššie spomínaná, oblasť obce Krupina, ktorá disponovala vodou nízkej 

tvrdosti a taktiež vykazovala značne výraznejší výskyt KVO oproti ostatným  slovenským 

mestám a obciam.  

Ministerstvo životného prostredia SR začalo riešiť tento fakt, kedy nepriaznivé geologické 

prostredie nepriaznivo ovplyvňuje zdravotný stav miestnych obyvateľov, prostredníctvom  
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projektu LIFE FOR KRUPINA. Autorom projektu je odborník na danú problematiku doc. 

RNDr. Stanislav Rapant, DrS. Podľa známych údajov z geologických atlasov Slovenskej 

republiky, celý okres Krupina leží na horninovom prostredí neovulkanitov. Najhlavnejšou 

príčinou negatívneho vplyvu na obyvateľstvo sú ich geochemické vlastnosti, nakoľko 

horniny neovulkanitov (hlavne andezity a ich pyroklastiká) neuvoľňujú do ostatných zložiek 

životného prostredia, do podzemných, do pôd a do potravinového reťazca dostatočné 

množstvo vápnika, horčíka, selénu a ďalších pre ľudské zdravie potrebných prvkov. 

Hodnoty obsahov vápnika a horčíka sú v pitných vodách neovulkanitov na spodnej hranici 

normy pre pitnú vodu a často aj nižšie (enviroportal.sk/2013). 

Výskumy Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra dokázali, že tento deficitný obsah 

makroprvkov Ca a Mg sa prejavuje v zdravotnom stave obyvateľstva Krupiny. Okrem tohto 

okresu sa podobné výsledky zistili aj z lokalít okresu Detva a Banská Štiavnica. Zhoršený 

stav zdravotného stavu je spojený práve s častejším výskytom KVO (častejšie porážky 

a mŕtvice). Hodnota relatívnej úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia je v okrese Krupina 

približne o 50 % vyššia v porovnaní s inými oblasťami Slovenskej republiky. Tieto 

skutočnosti sa odrážajú aj v celkovej dĺžke života, ktorá je o tri až štyri roky nižšia ako je 

celoslovenský priemer (enviroportal.sk,2013).  

Na analýzu vzťahu  medzi chemickým zložením podzemnej/pitnej vody a KVO sa použili 

Pearsonova a Spearmanova korelácia, ako aj metódy umelých neurónových sietí (ANN). 

Boli identifikované najvýznamnejšie chemické prvky, ktoré majú vplyv na kardiovaskulárny 

systém spolu s ich limitnými hodnotami (hraničné a optimálne obsahy). Na základe 

výsledkov výpočtov uskutočnených prostredníctvom neurónových sietí boli ako 

najvýznamnejšie prvky ovplyvňujúce zvýšené riziko výskytu  KVO definované tieto 

chemické prvky/parametre v podzemnej vode: Ca, Mg, Ca+Mg (tvrdosť vody) a celková 

mineralizácia. Pre tieto najvýznamnejšie chemické látky/parametre podzemnej vody boli 

stanovené nasledujúce limitné hodnoty: Ca+ Mg 4,4-7,6 mmol/l, Ca > 89,4 mg/l a Mg 42-

78,1 mg/l. Pri týchto koncentračných rozsahoch dosahuje úmrtnosť na kardiovaskulárne 

ochorenia v SR najnižšie hodnoty. Tieto limitné hodnoty sú približne dvakrát vyššie v 

porovnaní so súčasnými platnými slovenskými smernými hodnotami pre pitnú vodu 

(Cvečková et al., 2016) 

Po realizácií výskumov sa odborníci zhodujú, že je potrebné upraviť súčasné nariadenia 

ohľadom minimálnych odporúčaných hodnôt spomínaných prvkov v pitných vodách. 
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Súčasné odporúčané hodnoty sú v Slovenskej republike v zmysle NV SR č. 496/2010 Z.z. 

predstavujú hodnoty obsahov pre vápnik  >30 mg/l a horčík 10-30 mg/l. Pre optimálne 

zlepšenie zdravotnej situácie uviedol tím výskumníkov odporúčania upraviť tieto hodnoty 

pre vápnik na > 50 mg/l a pre horčík na > 25 mg/l. 

 
Súčasné odporúčané 

hodnoty* 
Projekt Geohelath** 

Mg [mg/l] 10,0 až 30,0 > 25 

Ca [mg/l] > 30 > 50 

Ca + Mg [mmol/l] 1,1 až 5,0 > 2 

* V zmysle NV SR č. 496/2010 Z.z  

**odporúčané hodnoty projektom Geohealth po realizácií výskumných projektov 

Tabuľka č. 9 Porovnanie odporúčaných limitných obsahov chemických parametrov pre 

vápnik horčík a tvrdosť vody v pitnej vode  
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6. Zdravotný význam Ca a Mg v pitnej vode a ich odporúčané 

hodnoty 

6.1.  Zdravotný význam Ca a jeho odporúčané hodnoty 

Vápnik hlavne kvôli svojej stavebnej funkcii figuruje ako jeden z najdôležitejších 

esenciálnych prvkov v živých organizmoch. Patrí medzi dva najdôležitejšie mimobunkové 

katióny. Pri údajoch o zložení ľudského tela nachádzame fakt, že tento makroprvok tvorí 

približne 1,4 hmotnostných percent ľudského tela. Je zastúpený najmä v kostrovom systéme 

a to v množstve až 1,1 kg (Selnius et al. 2005 in Cvečková, 2017). Je nevyhnutný pri vzniku 

nového života a pri oplodnení. Reguluje viaceré významné vývojové procesy. Zúčastňuje sa 

pri delení buniek, pri metabolizme delenia a množenia buniek i pri vylučovaní a pamäti.  

Ak je vápnika v medzibunkovom moku alebo pri metabolických reakciách nedostatok, 

uvoľňuje sa spätne z kostrového tkaniva a zubov. Takýto proces nastáva aj pri starnutí žien 

po menopauze, kedy sa ale výrazne zvyšuje riziko osteoporózy (Schaafsma, 1992 in 

Cvečková, 2017). Osteoporóza a oslabenie kostného tkaniva disponuje najmä pri vyšších 

vekových kategóriách a spôsobuje nepríjemné zlomeniny (fraktúry), ktoré môžu 

v niektorých prípadoch viesť k vážnym zraneniam alebo dokonca až k smrti jedinca.  

Preto je dôležité zaujímať sa o dodržiavanie správnej hladiny vápnika v tele. Odporúčaný 

denný príjem tohto makroprvku pre dospelého človeka je približne 1 000 mg na deň. Za 

hornú hranicu príjmov pre dospelého človeka sa považuje 2 000 až 2 500 mg Ca na deň 

(OSU, 2010). V súvislosti s jeho nepriaznivými zdravotnými účinkami je oveľa viac 

popísaný vplyv deficitu ako nadbytku (Cvečková, 2017)  

6.2.  Zdravotný význam Mg v pitnej vode a jeho odporúčané hodnoty  

Horčík patrí k najdôležitejším esenciálnych prvkom a patrí k najdôležitejším 

vnútrobunkovým katiónom. Predstavuje jeden zo základných stavebných prvkov v živých 

organizmoch. Tvorí približne 0,5 hmotnostných percent ľudského tela (Selnius et al., 2005 

in Cvečková, 2017). Približne 60 % horčíka je viazaného v katiónoch a približne 40 % je 

zastúpených v mäkkých tkanivách ako napr. vo svaloch, pečeni i v červených krvinkách. 

Spomedzi najviac zastúpených katiónov v tele cicavcov je na štvrtom mieste a na druhom 

mieste v najviac zastúpených katiónoch vo vnútrobunkovom systéme. Jeho hlavný význam 

spočíva v tom, že vďaka relatívne veľmi malému iónovému polomeru prestupuje cez 
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bunkové membrány a zúčastňuje sa na dôležitých enzymatických reakciách. Aktivuje viac 

ako 400 enzýmov, ktoré regulujú významné metabolické deje v telách organizmov. 

Stimuluje správnu kardiovaskulárnu činnosť' a pôsobí preventívne voči srdcovej arytmii. 

Spolupracuje taktiež na udržiavaní správnej rovnováhy draslíka a vápnika v stenách buniek 

a napomáha tak prestupu ďalším prvkom do vnútra buniek (Reinhart. 1991. Altura et al., 

1996 in Cvečková, 2017). Nedostatok horčíka sa označuje ako hypomagnezémia. Deficit 

v organizme býva zriedkavý nakoľko je Mg bohato obsiahnutý v rastlinnej i živočíšnej 

potrave. Zabráneniu deficitu dokážu napomôcť i nadobličky, ktoré regulujú vylučovanie Mg 

močom. V prípade jeho nedostatočného obsahu v tele sú schopné reagovať a udržať 

potrebnú hladinu minerálu na spomínané esenciálne procesy pre správny chod organizmu 

jedinca. I napriek tejto spoľahlivej funkcii nadobličiek sa v populácii prípady deficitu Mg 

vyskytujú. Známe sú jeho neurologické účinky spojené najmä s trasením a výskytom tetánie. 

Ďalej sa môžu prejaviť na kardiovaskulárnom systéme (hypertenzia), muskuloskeletárnom 

systéme (kŕče svalstva, osteoporóza), ako poruchy metabolizmu glukózy u diabetikov 

a môžu zapríčiniť výskyt onkologických ochorení. Zaznamenaná bola rakovina prsníka, 

pečene a žalúdka. 

Je možné sa stretnúť však i s prípadmi nadbytku horčíka - hypermagnezémiou, čo môže 

spôsobiť tráviace ťažkosti (hnačka), poškodenie obličiek a oslabenie svalstva. Výrazný 

nadbytok nevplýva pozitívne opäť ani na kardiovaskulárny systém, nakoľko sa vyskytli 

prípady zástavy srdca a hypotenzie zapríčinené priamo nadbytkom tohto minerálu . (OSU, 

2007; Yang et al. 2000; Tukiendorf, 2004; Sakamoto, 1997 in Fajčíková et al. 2016).  

Odporúčaný denný príjem pre mužov je 400 - 420 mg Mg/deň a pre ženy 310 320 mg 

Mg/deň. Minimálne rizikové hodnoty neboli doposiaľ stanovené. (OSU, 2007 in Cvečková, 

2017).  
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7. ZÁVER 

Faktor životného prostredia zohráva popri výskyte a prejave mnohých ochorení naozaj 

preukázateľne dôležitú úlohu. Pre svetovú populáciu je preto nevyhnutné tento faktor 

zohľadňovať a neustále mu venovať patričnú pozornosť. KVO už dlhodobo dominujú v 

rebríčku najčastejších úmrtí naprieč celým svetom. Diagnózy IX. kapitoly MKCH-10, 

choroby obehovej sústavy, do ktorých patria napr. diagnózy I20 - I25 teda ischemické 

choroby srdca alebo diagnózy I60 - I69 - cievne choroby mozgu vo veľkom počte naďalej 

vykazujú fatálne následky aj v tých najvyspelejších krajinách sveta. Slovenská republika 

spoločne s mnohými ďalšími krajinami sleduje neustále sa zvyšujúci trend v náraste počtu 

úmrtí na tieto i ostatné diagnózy CHOS.  

V mojej práci bolo predvedené, že slovenské obyvateľstvo podmieňuje v súvislosti 

s výskytom  KVO  popri mnohých iných rizikových faktoroch, ako sú napr. zlá životospráva 

či genetická predispozícia, práve faktor životného prostredia, konkrétne geologická stavba 

a tým chemické zloženie pitných vôd územia Slovenskej republiky. V oblastiach, ktoré sú 

zásobované vodou s nedostatočnou tvrdosťou, kde sa hodnoty tvrdosti vody podzemných 

vôd pohybujú pod 1 mmol/l, teda v oblastiach kryštalinika, neovulkanitov či paleozoika sa 

ukazuje zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva.  

Nedostatočné množstvá Ca a Mg v podzemných vodách preukázateľne vystupujú ako 

negatívny aspekt s prejavom výskytu viacerých ochorení rozličných sústav, no najmä 

s priamym prejavom na kardiovaskulárnom systéme človeka. Indikáciou tohto faktoru je 

práve zhoršený stav tepien, resp. ich znížená elasticita, ktorá vykazuje postupom veku 

rozličné zdravotné komplikácie. Ľudia, u ktorých sa vyskytuje tzv. arteriálna tuhosť 

disponujú vyšším arteriálnym vekom. Práve neinvazíva metóda stanovenia arteriálneho veku 

sa v posledných rokoch  ukázala ako spoľahlivá diagnostická pomôcka pri určovaní v akom 

stave sa nachádza cievny systém  pacientov. Výskumy realizované našimi odborníkmi na 

území Slovenskej republiky preukázali, že ľudia zásobovaní vodou s nedostatočnými 

obsahmi Ca a Mg v pitnej vode vykazujú zvýšené hodnoty arteriálneho veku voči 

európskemu priemeru. Cievy pacientov s vyšším arteriálnym vekom sú teda v horšom stave 

v porovnaní s tým, aké by na ich reálny vek mali byť. Práve tento fakt upozorňuje pacientov 

na to, aby venovali  zvýšenú pozornosť starostlivosti o svoj zdravotný stav, nakoľko sa 

u nich pri takýchto výsledkoch zvyšuje pravdepodobnosť možného výskytu KVO  

v budúcnosti.  
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Obsahy makroprvkov Ca a Mg sú v podzemných vodách sledované avšak ich minimálna 

hodnota je stanovená len ako doporučená hodnota. Tato skutočnosť však nie je typická iba 

pre našu krajinu, nakoľko sa s ňou stretávame v rámci celej Európskej únie. WHO sa zatiaľ 

k tejto problematike stavia ako k nedostatočne podloženej skutočnosti, preto sa zatiaľ žiadne 

regulované minimálne hodnoty na obsahy týchto dôležitých elementov v pitných vodách 

nestanovili. Nariadenia sa stanovili iba na odporúčané hodnoty ktorých hodnoty sú 

v Slovenskej republike v zmysle NV SR č. 496/2010 Z.z. hodnota pre vápnik >30 mg/l 

a horčík 10-30 mg/l. Podľa viacerých slovenských i zahraničných odborníkov by sa mali v 

najbližšom čase stanoviť limitné hodnoty pre obsahy Ca a Mg v pitnej vode, aby sa oblasti 

disponujúce zhoršeným zdravotným stavom obyvateľstva aspoň v menšej miere redukovali. 

Odborníci v rámci projektu Geohealth, ktorý sa zameriava na hodnotenie vplyvu geologickej 

zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva SR, odporúčajú prehodnotiť 

a stanoviť nové limitné hodnoty pre Ca a Mg. Nové hodnoty by mali byť pre horčík > 25 

mg/l a vápnik > 50 mg/l. 

Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva patrí k najdôležitejším cieľom takmer všetkých 

krajín sveta. To, aby sme ako jedinci disponovali tým najlepším  možným životným štýlom 

by malo byť prioritou pre nás všetkých. Celý koncept zdravého životného štýlu popri stále 

zhoršujúcich sa stravovacích a pohybových návykoch týchto generácií je neustále 

problematickejšia skutočnosť, ktorá vykazuje zlé štatistiky v rámci výskytu chorôb 

a mortality naprieč celým svetom. To, ako vyzerá náš životný štýl máme však vo vlastných 

rukách. Naopak, čo nemáme v našich rukách je stav životného prostredia. Ľudia žijúci 

v horninovom prostredí granitov kryštalických hornín neovulkanitov nemôžu za to, že sú 

zásobovaní mäkkou pitnou vodou. V mojej bakalárskej práci som predstavila do akej miery 

faktor životného prostredia dokáže negatívne ovplyvniť zdravotný stav obyvateľov.  

To, že ako krajina disponujeme lokalitami, ktorých geochemické pozadie je pre nás do 

určitej miery nepriaznivé, je pre nás realitou ktorú my ako ľudstvo nezmeníme. Čo ale 

dokážeme zmeniť a ovplyvniť je budúcnosť nakladania s touto známou skutočnosťou. 

K dispozícii je značné množstvo poznatkov o príčinách a možných riešeniach, ktorými sa 

tieto negatíva geochemického pozadia dajú aspoň čiastočne eliminovať. Je nevyhnutné 

o tejto problematike verejnosť aj naďalej informovať a klásť jej patričnú dôležitosť. 

Vzdelávanie, hodnotenie či realizácia výskumov a opatrení v tejto oblasti by mali určite 

získať vyššiu prioritu v rámci ochrany obyvateľstva a životného prostredia. Následné 
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zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva by predsa malo predstavovať, pri riešení 

problémov takéhoto charakteru, tú najefektívnejšiu motiváciu. 
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