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ABSTRAKT 

Beňová, Nina: Vplyv deficitných obsahov Ca a Mg v pitnej vode na zdravotný stav 

obyvateľov Slovenskej republiky 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie 

Školiteľ : doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. 

Bakalárska práca, 57 strán, 11 obrázkov, 5 tabuliek, Bratislava, 2022 

Bakalárska práca je zameraná  na zistenie vplyvu deficitných obsahov vápnika a horčíka 

v podzemnej/pitnej vode na zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky. Práca je 

rozdelená do 4 kapitol. Obsahuje 11 obrázkov a 5 tabuliek. Prvé kapitoly predstavujú 

svetové poznatky k danej problematike, ďalej predstavujú termíny ako zdravotné 

a environmentálne indikátory, v ktorých sa nachádzajú spracované informácie v tabuľkách 

a obrázkov, zo sveta ale aj zo Slovenska. Cieľom výskumu je zistiť ako konkrétne vplývajú 

deficitné obsahy Ca a Mg na zdravotné indikátory, ktoré sú vybraté pre túto prácu. Jedná sa 

o kardiovaskulárne, onkologické ochorenia a ochorenia dýchacej a tráviacej sústavy. 

Bakalárska práca skúma vzťah geologického podložia a úmrtnosti obyvateľov na vybrané 

zdravotné indikátory. Tento vzťah bol potvrdený aj v mnohých iných štúdiách. Rozoberaná 

bude aj oblasť, ktorá poukazuje na závažne komplikácie zdravotného stavu obyvateľov v 

prípade  deficitu vápnika a horčíka. Práca taktiež prestavuje rozličné ochorenia ale aj 

riešenia nízkych koncentrácii týchto prvkov v pitnej vode a ich dopĺňaniu do ľudského 

organizmu.  

 

Kľúčové slová: podzemná voda, zdravotný stav obyvateľstva, Ca, Mg, 

kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia 

  



ABSTRACT 

Beňová, Nina: Influence of deficient Ca and Mg contents in drinking water on the 

health status of the population of the Slovak Republic 

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

environmental geochemistry  

Supervisor: doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. 

Bachelor Thesis, 57 pages, 11 images, 5 tables, Bratislava, 2022 

The bachelor thesis focuses on determining the impact of deficient calcium and magnesium 

contents in groundwater / drinking water on the health status of the population of the Slovak 

Republic. The thesis is divided into four chapters. It contains eleven pictures and five tables. 

The first chapters present world knowledge on this issue, it furthermore presents terms such 

as health and environmental indicators, in which processed information in tables and figures, 

from the world but also from Slovakia are found. The aim of the research is to find out how 

specifically the deficient contents of Ca and Mg affect health indicators that are selected for 

this thesis. These are cardiovascular, oncological diseases and diseases of the respiratory 

and digestive systems. The bachelor thesis examines relationship between the geological 

subsoil and the mortality of the population to selected health indicators. This relationship 

has been confirmed in many other studies. Serious complications of the health status of the 

population in the case of calcium and magnesium deficiency are also discussed. The thesis  

also presents various diseases, as well as solutions to low concentrations of these elements 

in drinking water and their supplementation into the human body. 

 

Key words: groundwater, population health, Ca, Mg, cardiovascular diseases, 

oncological diseases 

  



PREDHOVOR 

Práca pojednáva o význame obsahov Ca  a Mg v pitných vodách na zdravotný stav 

obyvateľov SR. Obsahy Ca a Mg v pitných vodách sú vo svetovej ale aj Slovenskej 

literatúre mnohokrát spájané so zdravým ľudí. Pri ich nízkych obsahoch bolo 

mnohokrát zdokumentované zhoršenie zdravotného stavu ľudí. Vzhľadom na 

charakter práce je v predkladanej práci podaná rešerš súčasných poznatkov zo sveta 

a zo Slovenskej republiky. Keďže pochádzam z mesta, do ktorého vôd stekajú 

odpadové látky z fabriky v Novákoch, preto si uvedomujem, aký vplyv má voda na 

zdravie jednotlivca. Preto sme sa rozhodli túto tému hlbšie spracovať a pozrieť sa na 

to, aký vplyv má Ca a Mg na život človeka.  
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Úvod 

 

Životné prostredie tvorí okolo 20 % z prvkov, ktoré vplývajú na zdravotný stav 

človeka. V poslednom období sa túto tému kladie väčší dôraz, no aj tak poznáme len časť 

jeho účinku náš organizmus. V štúdii Kataríny Fajčíkovej et al. Vplyv geologickej zložky 

životného prostredia na zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky  (2016),  ktorá sa 

venuje spomínanému vplyvu životného prostredia na zdravotný stav obyvateľov je 

hodnotený vplyv geologickej zložky životného prostredia. Táto literatúra bola odrazovým 

mostíkom k vypracovaniu predkladanej práce. 

Hlavným cieľom záverečnej práce je potvrdiť vplyv koncentrácie Ca a Mg 

v podzemných a pitných vodách na zdravie obyvateľov Slovenskej republiky  

Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa venuje prehľadu svetových 

poznatkov o vplyve deficitných obsahov Ca a Mg na mortalitu a incidenciu najdôležitejších 

ochorení. Spomenuté sú mnohé svetové epidemiologické štúdie, ktoré poukazujú na 

deficitné obsahy horčíka a vápnika voči kardiovaskulárnym ochoreniam, onkologickým 

ochoreniam a taktiež ochoreniam dýchacej a tráviacej sústavy. V prvej kapitole sú 

vysvetlené aj problémy, ktoré môžu spôsobovať nepresnosť výpočtov.   

V druhej kapitole sa zameriame na zdravotné indikátory. Je zameraná na 

zhromaždenie a štatistické hodnotenie zdravotných indikátorov z rokov 1993-2003, ktoré 

budeme posudzovať. Celosvetovo a aj na území Slovenska sú  najviac rozšírené 

kardiovaskulárne ochorenia, ktoré budeme dávať do súvislosti s nami vybranými 

environmentálnymi indikátormi, kde uvidíme aj vzťah životného prostredia na zdravotný 

stav človeka. V práci je taktiež podaná rešerš zo svetovej literatúry, vyspelých aj 

nevyspelých kontinentov, či štátov. Tieto údaje porovnávame so situáciou na území 

Slovenskej republiky a s našimi dátami z Národného centra zdravotných informácií. 

Tretia kapitola sa venuje environmentálnym indikátorom, kde nájdeme distribúciu 

prvkov v podzemných a pitných vodách na Slovensku. Z environmentálnych indikátorov 

boli  vybrané najhlavnejšie a teda aj najpodstatnejšie pre ľudské zdravie. Zameraná je na 

obsah vápnika a  horčíka, tvrdosť vody a celkovú mineralizáciu. Tieto indikátory, či 

zdravotné alebo environmentálne, majú najlepšiu výpovednú hodnotu z hľadiska vplyvu 

geologickej zložky životného prostredia na ľudský organizmus. 
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Štvrtá kapitola je rozsiahlejšia a má viaceré podkapitoly, kde riešime chemické 

zloženie podzemných a pitných vôd v závislosti od geologickej stavby Slovenska a výskyt 

vybraných prvkov v danom geologickom prostredí. Zameriavame sa na koncentrácie 

vápnika a horčíka v pitných vodách, kde je jasný výsledok v súvislosti nami vybraných 

environmentálnych indikátorov voči zdravotným indikátorom. Charakterizovať budeme aj 

osem hlavných geologických celkov, ktoré sa na území SR nachádzajú a výrazne vplývajú 

na koncentrácie Ca a Mg v podzemných a pitných vodách na Slovensku. Uvedené bude aj 

to, ktoré geologické celky trpia deficitom vybraných prvkov a aký vplyv majú tieto deficitné 

koncentrácie na zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky. Taktiež bude uvedené, 

ktoré geologické celky sú najpriaznivejšie z hľadiska nami vybraných prvkov a ako sa 

priaznivý dopad zvýšenej koncentrácie vápnika, horčíka, tvrdosti vody a celkovej 

mineralizácie podzemných a pitných vôd Slovenska odráža na zdravotnom stave obyvateľov 

SR. Dôležitosť zdravého životného prostredia nebola nikdy tak aktuálna ako v týchto dňoch, 

keďže sa stav životného prostredia bezpodmienečne dotýka každého z nás. 

Ďalej v štvrtej kapitole je možné nájsť aj podkapitolu s názvom Zdravotný stav 

obyvateľov podľa geologickej stavby Slovenska, kde sme sa ale zamerali len na určité 

ochorenia a určité chemické prvky. Boli vybraté najdôležitejšie zdravotné indikátory a to 

dožívanie mužov a žien, onkologické ochorenia, kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia 

tráviacej a dýchacej sústavy. 

Nakoniec v poslednej podkapitole tejto časti spomenieme aj význam deficitných 

a zvýšených obsahov jednotlivých prvkov pre náš zdravotný stav. Budeme sa zaoberať tým, 

ako pôsobia jednotlivé prvky pri vyšších či nižších obsahoch na rôzne sústavy ľudského tela. 

Zároveň popíšeme aj to, ktoré časti tela trpia najviac, aké môžu byť rôzne prejavy deficitu 

alebo nadbytku koncentrácie prvkov a či a aké rôzne nepríjemné ťažkosti nás môžu 

v súvislosti s obsahmi postretnúť. Spomenieme aj odporúčané dávky prvkov, alebo aj 

možnosti ich doplnenia v strave alebo inými spôsobmi.  
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1. Prehľad svetových poznatkov o vplyve deficitných obsahov Ca a Mg 

na mortalitu a incidenciu najdôležitejších ochorení 

 
V 80. rokoch sa vlna záujmu o tému vplyvu tvrdosti vody na kardiovaskulárne 

ochorenia znížila. Odborníci si mysleli, že sa už v tejto súvislosti nič nové nedá objaviť. 

Vedci sa sústredili prevažne na potvrdenie úlohy horčíka a to hlavne na jeho protektívny 

zdravotný účinok. Podľa amerických Schroederových prác bolo odhadnuté, že nárast obsahu 

horčíka vo vode asi o 8 mg/l viedol k zníženiu úmrtnosti na všetky kardiovaskulárne 

ochorenia o asi 10%. Taktiež na základe juhoafrickej štúdie bolo zistené, že nárast vodného 

horčíka o 6 mg/l viedol ku zníženiu úmrtnosti na ischemickú chorobu srdca o 10% (Marier 

et al., 1985). Vo východo-nemeckej štúdii bolo zistené, že zníženie obsahu Mg vo vode 

o približne 4,5 mg/l, vedie k 10% nárastu incidencie srdcového infarktu (Teitge, 1990). 

V 90. rokoch minulého storočia sa potvrdzoval vzťah ku kardiovaskulárnym 

ochoreniam a objavovali sa aj nové poznatky. Začali špecificky rozlišovať vplyv Ca alebo 

Mg a upriamili zrak na rôzne ochorenia, ktoré by mohli byť spojené s rôznou koncentráciou 

vápnika alebo horčíka v pitnej vode. Väčšina štúdii potvrdila účinok Mg a Ca v pitnej vode 

na vznik kardiovaskulárnych ochorení, ale taktiež priniesli poznatky o prospešnosti tvrdosti 

vody na zdravotný stav človeka.  

Ekologická vedecká práca vo Švédsku zistila význam obrátených vzťahov medzi 

tvrdosťou vody a úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochorenia u oboch pohlaví. U mužov bol 

vzťah medzi obsahom horčíka vo vode a úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochorenia 

významnejší (Rylander et al., 1991). V štúdii bol opísaný vzťah okresov s vyšším obsahom 

Mg vo vode (viac ako 8 mg/l a max. 15 mg/l), kde bola úmrtnosť nižšia. Iná švédska 

ekologická štúdia hodnotila vplyv Mg a Ca vo vode z hľadiska úmrtnosti na akútny infarkt 

myokardu u žien. Zistilo sa, že  je o 34% štatisticky nižšia úmrtnosť v oblastiach  s vyšším 

obsahom vápnika (>70 mg/l) oproti oblastiam s nižším obsahom vápnika (< 31mg/l). Taktiež 

nezávisle od horčíka, v oblastiach s obsahom Mg > 9,9 mg/l bola úmrtnosť o 30% nižšia,  

než v oblastiach s vodou obsahujúcou Mg < 3,4 mg/l (Rubenowitz et al., 1999).  

Rovnakou témou sa zaoberali aj v Tennessee, kde zistili o 19% nižšiu úmrtnosť na 

kardiovaskulárne ochorenia v oblastiach s tvrdou vodou (161 mg CaCO3 /l) oproti oblastiam 

s mäkkou vodou (39 mg CaCO3 /l). Výraznejšie závery mala bývala Nemecká demokratická 

republika, kde bolo celkovo 3012 prípadov z rokov 1973-1983. Zatiaľ čo v oblastiach 

s veľmi tvrdou vodou (obsah Mg skoro 30mg/l) bola incidencia srdcového infarktu 20,6 (na 
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1 000 obyvateľov), v oblastiach s mäkkou vodou (obsah Mg okolo 3 mg/l) bola incidencia 

32,7 a u mladších vekových kategórii boli tieto rozdiely ešte vyššie (Teitge, 1990). 

Rada štúdii rovnako zistila nižšiu indicendiu náhlych úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia, 

vrátane náhlych úmrtí kojencov v oblastiach s tvrdšou vodou (Garzon et al, 1998, Bernardi 

et al., 1995, Anderson et al., 1975, Crawford et al., 1972). Hypotézy vysvetľujú 

mechanizmus úmrtí ako deficit horčíka vedúci k spazme srdcových ciev a arytmii.  

V Rusku došlo k zisteniu vyššieho výskytu strumy u obyvateľov zásobovaných s nízkou 

mineralizáciou (Lutaj, 1992). V Nemecku naopak nebol zistený žiadny vzťah medzi 

výskytom endemickej strumy a obsahom vápnika a horčíka v pitnej vode (Sauerbrey et al., 

1989). 

Veľké množstvo epidemiologických štúdii z Taiwanu, ktoré sledovali vzťah medzi 

tvrdosťou vody a úmrtnosťou na rôzne choroby, zistili významné geografické rozdiely. 

Štúdie zistili protektívny účinok horčíka voči mozgovo-cievnym ochoreniam (Yang, 1998) 

a hypertenzii (Yang et al., 1999). Odhalili vplyv tvrdosti vody na kardiovaskulárne 

ochorenia (Yand et al., 1996), rakovinu pažeráku (Yang et al., 1997), pankreasu (Yand et 

el., 1999), konečníka (Yang et al., 1999) a rakovine pŕs (Yand et al., 2000). Venovali sa aj  

vápniku vo vode a jeho vplyvu na rakovine hrubého čreva (Yang et al., 1997) a žalúdka 

(Yang et al., 1998). Išlo o kombinované vedecké práce ekologického charakteru. Výsledky 

by potrebovali potvrdenie z iných miest na svete a iných štúdii. Štúdie skúmajúce vzťah 

tvrdosti vody a výskytu rakoviny boli realizované aj skôr. Hoci väčšinou poukazovali na 

ochranný vplyv tvrdosti vody, výsledky neboli jednoznačné (Cantor, 1997) (Kožíšek, 2001). 

Existujú aj početné štúdie popisujúce priaznivé účinky vápnika a horčíka vo vode na 

výskyt/úmrtnosť diabetes mellitus alebo metabolického syndrómu (Joslyn et al. 1990; Yang 

et al. 1999; Naumann et al. 2017), neurologické poruchy, amyotrofické poruchy laterálna 

skleróza, preeklampsia u tehotných žien, vysoký krvný tlak (Rosborg 2020), zlomeniny kostí 

a vývoj kostí u detí (Verd et al., 1992; Dahl et al., 2013; Huang et al., 2018, 2019), ale tieto 

účinky je ešte potrebné potvrdiť rozsiahlejším výskumom. Čím viac epidemiologických 

štúdií z celého sveta potvrdí tento vzťah, tým presvedčivejšie dôkazy o vzťahu medzi 

tvrdosťou vody a zdravím budú existovať a tým lepšie bude možné tento vzťah 

kvantifikovať. Výsledky štúdie - Differences in health status of Slovak municipalities 

supplied with drinking water of different hardness values  (Rapant et al., 2020) však 

naznačujú, že nedostatok Ca a Mg v pitnej vode výrazne prispieva k zvýšenej úmrtnosti aj 

na ochorenia tráviaceho traktu a dýchacích ciest, dokonca viac ako na kardiovaskulárne a 

onkologické ochorenia. Vo svetovej literatúre táto skutočnosť ešte nebola popísaná. 
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Publikované údaje o zvýšenej úmrtnosti tráviaceho a dýchacieho systému súvisiacej s 

tvrdosťou pitnej vody nie sú známe. Iba jedna staršia ruská štúdia opísala zvýšený výskyt 

ochorení žalúdka a dvanástnika spojených s mäkkou pitnou vodou (Lutaj 1992 in Rapant et 

al., 2020). 

Nezrovnalosti a nepresnosti štúdii spočívajú v tom, že obyvateľstvo určitej krajiny alebo 

vybratého miesta, nie vždy pijú pitnú vodu, priamo z vodovodných kohútikov ale mnohokrát 

siahajú po balenej vode, ktorá neodpovedá rovnakým chemickým parametrom ako pitná 

voda toho určitého miesta. Takto môžu mať výsledky odchýlky, ktoré však nie sú veľkého 

charakteru, no aj tak zasahujú do úplnej dôveryhodnosti výsledkov štúdii (Rapant et al., 

2016). 
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2. Zdravotné indikátory 

 

„Zdravotný stav obyvateľstva či už vo svete alebo v Slovenskej republike sa hodnotí 

na základe zdravotných indikátorov. Zdravotný indikátor je premenná, ktorá umožňuje 

prostredníctvom priameho merania alebo pozorovania vyjadriť zdravotný stav osôb 

v spoločnosti“ (Last, 2001). 

 Zdravotné indikátory sú zostavované tak, aby zachytávali všetky aspekty 

zdravotného stavu. Neexistuje jeden konkrétny a komplexný indikátor a preto sa používa 

dostatočne primeraný súbor indikátorov. Vytvárajú sa v minimálnom päť ročnom časovom 

období, cez ktoré sa zbierajú a vyhodnocujú zdravotné indikátory pre vymedzenú oblasť. 

Tieto informácie majú veľkú diverzitu, preto musia byť akumulované dlhší čas, aby sme 

dostali čo najkomplexnejšie a najzodpovednejšie dáta k vytvoreniu zdravotných 

indikátorov. Posudzovanie zdravotného stavu obyvateľstva určitej zóny, je presnejšie 

a jednoduchšie zrealizované, keď máme k dispozícii väčšie množstvo dát, ako sú dáta 

z odlišných areálov, či informácie z rôznych časových období. Ich porovnanie a následný 

konfrontačný výskum so štandardami  uvedenými v odborných článkoch z väčších území, 

nám umožní vyhodnotiť zdravotný stav obyvateľov nami vybraných celkov. Následne 

môžeme uviesť, či sa jedná o dobrý alebo zlý zdravotný stav obyvateľov.  

Keďže životnému prostrediu a jeho vplyvom na odlišné aspekty života na Zemi sa 

kládol väčší dôraz až pár posledných desaťročí a nie je až tak preskúmané ako iné 

vplyvy, môžeme polemizovať nad tým, aký veľký vplyv má. Vo všeobecnosti však platí, že 

najväčší vplyv na zdravotný stav ľudí má individuálny životný štýl človeka, čo predstavuje 

približne 50 %. Ostatné faktory sú výrazne nižšie. Genetickému faktoru sa prisudzuje okolo 

10 %, úroveň zdravotnej starostlivosti okolo 10 % a sociálno-ekonomický vplyv má 10 – 20 

%. Vplyvu životného prostredia tak ostalo okolo 20 %. Keďže tento faktor je najmenej 

preskúmaný, táto informácia nie je úplne hodnoverná. Pomocou zdravotných indikátorov sú 

porovnávané rozdiely a zisťované zmeny v čase u jednej populácie, alebo v jednom časovom 

momente u viacerých populácií. (Fajčíková et al., 2016) 
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Pri hodnotení zdravotného stavu obyvateľstva sa musia vyčleniť správne ukazovatele 

zdravotného stavu, ktoré sa budú sledovať a vyhodnocovať. „Súbor ukazovateľov pritom 

musí odrážať predpokladaný mechanizmus účinku skúmanej látky. V epidemiologických 

metódach sa hodnotí expozícia, jej kvalita a kvantita. Kvalitou sa rozumie charakter 

a intenzita – napríklad koncentrácia ale pri rádioaktívnych látkach odovzdaná energia. “ 

(Fajčíková et al., 2016) 

V hodnotení zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky z vplyvu 

geologickej zložky životného prostredia boli všetky zdravotné indikátory vypočítané ako 

kumulatívna skutočnosť za roky 1994 až  2003, t. j. za 10 rokov. Boli použité údaje z 2 883 

obcí za toto obdobie. Vyradené  boli štyri obce a vojenské obvody v dôsledku príliš malého 

počtu obyvateľov (Lešť, Záhorie, Javorina, Valaškovce). V tomto prípade ostali vzorky zo 

2 879 obcí Slovenska, z ktorých sa zhodnocoval zdravotný stav obyvateľstva. (Fajčíková et 

al., 2016) 

Pri zostavovaní zdravotných indikátorov sa vychádza z Medzinárodnej klasifikácie 

chorôb, kde sú zhrnuté všetky možné diagnózy. Odporúča sa spájať príbuzné diagnózy, 

alebo jednotlivé skupiny diagnóz hodnotiť v celku (napríklad všetky onkologické alebo 

kardiovaskulárne ochorenia). Označenie MKCH-10 značí desiatu revíziu MKCH, ktorá bola 

platná v období hodnotenia dát. 

„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 kontexte potrieb DRG systému. DRG 

systém je klasifikačný systém, ktorý umožňuje zaradiť hospitalizačné prípady podľa 

diagnóz, diagnostických a liečebných výkonov do skupín s podobným klinickým priebehom 

a s podobnými ekonomickými nákladmi. 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, [Online]). 

  



 20 

Choroby sú rozdelene do 21 hlavných skupín. A celkovo sa hodnotí 1 843 diagnóz. 

Číslo  
kapitoly Názov Kód 

I. Infekčné a parazitárne choroby (PDF, 204 kB) (A00-B99) 

II. Nádory (PDF, 195 kB) (C00-D48) 

III. 
Choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitných mechanizmov(PDF, 

85.5 kB) (D50-D89) 

IV. Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (PDF, 128 kB) (E00-E90) 

V. Duševné poruchy a poruchy správania (PDF, 313 kB) (F00-F99) 

VI. Choroby nervového systému (PDF, 137 kB) (G00-G99) 

VII. Choroby oka a jeho adnexov (PDF, 99.5 kB) (H00-H59) 

VIII. Choroby ucha a hlávkového výbežku (PDF, 55.3 kB) (H60-H95) 

IX. Choroby obehovej sústavy (PDF, 150 kB) (I00-I99) 

X. Choroby dýchacej sústavy (PDF, 108 kB) (J00-J99) 

XI. Choroby tráviacej sústavy (PDF, 148 kB) (K00-K93) 

XII. Choroby kože a podkožného tkaniva (PDF, 101 kB) (L00-L99) 

XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (PDF, 164 kB) (M00-M99) 

XIV. Choroby močovej a pohlavnej sústavy (PDF, 144 kB) (N00-N99) 

XV. Ťarchavosť, pôrod a popôrodie (PDF, 156 kB) (O00-O99) 

XVI. Niektoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (PDF, 118 kB) (P00-P96) 

XVII. Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie (PDF, 175 kB) (Q00-Q99) 

XVIII. 

Subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy 

nezatriedené inde (PDF, 133 kB) (R00-R99) 

XIX. Poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin (PDF, 365 kB) (S00-T98) 

XX. Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti (V01-Y98) (PDF, 321 kB) (V01-Y98) 

XXI. Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami (PDF, 188 kB) (Z00-Z99) 

  Morfológia nádorov (PDF, 87.5 kB)   

  Špeciálne zoznamy (PDF, 82.5 kB)   

  Definície (PDF, 30.7 kB)   

  Smernice k nomenklatúre (PDF, 29.3 kB)  

Tabuľka 1: MKCH 10 (10.REVÍZIA) 

http://www.nczisk.sk/standardy-v-zdravotnictve/pages/medzinarodna-klasifikacia-chorob-

mkch-10.aspx 

  

http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast0100.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast0200.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast0300.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast0400.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast0500.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast0600.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast0700.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast0800.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast0900.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast1000.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast1100.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast1200.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast1300.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast1400.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast1500.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast1600.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast1700.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast1800.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast1800.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast1900.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast2000.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast2100.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast2200.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast2300.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast2400.pdf
http://data.nczisk.sk/old/infozz/mkch/mkch-10/cast2500.pdf
http://www.nczisk.sk/standardy-v-zdravotnictve/pages/medzinarodna-klasifikacia-chorob-mkch-10.aspx
http://www.nczisk.sk/standardy-v-zdravotnictve/pages/medzinarodna-klasifikacia-chorob-mkch-10.aspx
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V predkladanej práci sú hodnotené hlavné a najzávažnejšie príčiny úmrtí na 

Slovensku, a to kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, ochorenia tráviacej 

a dýchacej sústavy, ktoré spolu predstavujú približne 85% všetkých úmrtí obyvateľov 

Slovenskej republiky. 

Podľa NCZI a ich Zdravotnej ročenky Slovenskej republiky z roku 2020 sme vybrali, 

a v tejto práci aj sú predkladané hlavné príčiny úmrtí na Slovensku, t.j. kardiovaskulárne  a 

(skupina IX. Choroby obehovej sústavy) onkologické ochorenia (skupina II. Nádory), 

ochorenia dýchacej sústavy (skupina X. Ochorenia dýchacej sústavy) a  ochorenia tráviacej 

sústavy (skupina XI. Ochorenia tráviacej sústavy).  

Zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky možno charakterizovať 

nasledovne. Najprv sa zameriame na počet zomretých podľa príčiny smrti. Chorôb obehovej 

sústavy bol celkovo na území Slovenskej republiky zaznamenaný najväčší počet. Spôsobili  

27 190 úmrtí, z toho najviac v Nitrianskom – 3 988 a najmenej v Trnavskom kraji, v počte 

2 809. Príčin úmrtia na nádorové ochorenia bolo na území Slovenskej republiky 14 027. 

Najviac úmrtí je evidovaných pre Nitriansky kraj v rozsahu 2 103 a najmenej v Trnavskom 

kraji, kde spôsobilo toto ochorenie smrť 1 457 ľudom. Ďalej NCZI v štatistikách uvádza 

počet úmrtí na ochorenia dýchacej sústavy, kde je číslo mnohokrát menšie – 3 789 pre celé 

územie Slovenskej republiky. 687, teda najväčší počet obetí mal Prešovský kraj a najmenší 

Trnavský kraj – 300 ľudí. V poslednej nami vybratej hlavnej príčine úmrtí na Slovensku je 

ochorenie tráviacej sústavy, kde NCZI uvádza 2 889 úmrtí. V Košickom kraji spôsobili 

najviac, 430 príčin smrti a v Trnavskom kraji najmenej – 283 úmrtí ( NCZI, 2020). 

Dá sa predpokladať, že v tejto štatistike podľa NCZI o počte zomretých podľa príčiny 

smrti je Trnavský kraj umiestnený v príčinách úmrtí tak dobre kvôli najmenšiemu počtu 

obyvateľov. Prešovský kraj v skupine ochorení dýchacej sústavy mal najhoršie výsledky,  

ktoré môžu byť zapríčinené najmä kúrením palivovým drevom, ktoré je v porovnaní s inými 

krajmi vyšší. Určitú časť znečistenia ovzdušia odôvodňuje aj hustá premávka (Viete, čo 

dýchate v Prešovskom kraji?, 2021, [online]). 
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Prehľad o hrubej úmrtnosti obyvateľov Slovenskej republiky za roky 2011-2020 je zrejmý 

z obr. 2 pre mužov a v obr. 3 pre ženy.

 

Obrázok 1: Vývoj hrubej miery úmrtnosti na najčastejšie príčiny smrti podľa kapitol MKCH-10 

https://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2020/Zdravotnicka_rocenka_Slovenskej_repub

liky_2020.pdf) 

  

Ako môžeme vidieť, pre mužov je v najväčšej miere osudné ochorenie obehovej 

sústavy, potom nasledujú nádorové ochorenia. V priereze rokov 2011-2020 zaznamenávame 

skoro stabilné a veľmi podobné počty, ktoré však v roku 2019 narušilo infekčné ochorenie 

COVID-19. V roku 2015 sa  jemne zvýšili aj miera úmrtnosti na vonkajšie vplyvy, choroby 

dýchacej sústavy a aj choroby tráviacej sústavy. Ochorenia obehovej sústavy boli v roku 

2013 na ústupe, no v roku 2019 sa dostali naspäť. Iné väčšie výchylky nie sú registrované.  

https://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2020/Zdravotnicka_rocenka_Slovenskej_republiky_2020.pdf
https://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2020/Zdravotnicka_rocenka_Slovenskej_republiky_2020.pdf
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Obrázok 2: Vývoj hrubej miery úmrtnosti na najčastejšie príčiny smrti podľa kapitol MKCH-10  

https://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2020/Zdravotnicka_rocenka_Slovenskej_repub

liky_2020.pdf)  

 

Ženy majú veľmi podobné štatistiky ako muži. V roku 2012 bol zaznamenaný pokles 

chorôb obehovej sústavy, ktorý sa vrátil v roku 2020 na podobné čísla ako v rokoch 

2012/2013. Podobne to bolo aj u mužov. V roku 2015 bol u žien zaevidovaný celkový nárast 

úmrtnosti na najčastejšie príčiny úmrtí. Ženy sú omnoho viac náchylnejšie na úmrtie 

v súvislosti s  chorobami obehovej sústavy, čo vidíme aj na veľkosti zobrazenia červeného 

poľa, ale aj v štatistikách NCZI. Tie uvádzajú, že v roku 2020 celkovo zomrelo 14 704 žien 

na choroby spojené s ochorením obehovej sústavy. U mužov je toto číslo menšie 

a predstavuje o vyše 2 000 prípadov menej. Muži majú naopak pred ženami náskok 

v nádorových ochoreniach (o 1 535), ochoreniach dýchacej sústavy (o 1 055), ochoreniach 

tráviacej sústavy (o 731) a aj v iných príčinách úmrtia, ale iba v minimálnych rozdieloch. 

Tieto štyri príčiny úmrtí sú však hlavnými príčinami úmrtí aj v ostatných vyspelých 

krajinách sveta. 

https://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2020/Zdravotnicka_rocenka_Slovenskej_republiky_2020.pdf
https://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2020/Zdravotnicka_rocenka_Slovenskej_republiky_2020.pdf
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Prehľad hlavých príčin úmrtí v globálnom ponímaní je podľa WHO nasledovné: 

 

 
Obrázok 3: Leading cause of death globally 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 

 

  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
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 Podľa stránky Centers for Disease Control and Prevention  a ich National Center for 

Health Statistic pre rok 2020 sa Spojené Štáty Americké štatisticky podobajú v príčinách 

úmrtí tým slovenským. Podobne ako aj na území Slovenskej republiky sa na prvom mieste 

umiestnili choroby obehovej sústavy – Heart disease, ktoré mali v roku 2020 696 962 úmrtí, 

ďalej na druhom mieste nádorové ochorenia – Cancer, s počtom obetí 602 350. Tretie miesto 

patrí respiračnému ochoreniu COVID-19, ktoré bolo prekvapujúcim a novým problémom.  

Amerika a jej hlavne príčiny úmrtia: 

1. Heart disease 696,962 

2. Cancer 602,35 

3. COVID-19 350,831 

4. Accidents (unintentional injuries) 200,955 

5. Stroke (cerebrovascular diseases) 160,264 

6. Chronic lower respiratory diseases 152,657 

7. Alzheimer’s disease 134,242 

8. Diabetes 102,188 

9. Influenza and pneumonia 53,544 

10. 
Nephritis, nephrotic syndrome, and 

nephrosis 52,547 

Source: Mortality in the United States, 2020, data table for figure 4 

Tabuľka 2: Leading Causes of Death. Centers for Disease Control and Prevention  

https://www.cdc.gov/nchs/fastats/leading-causes-of-death.htm 

 

Podľa Australian Bereau of Statistic (Austrálsky štatistický úrad) je pre roky 2019 – 

2020 podľa vekovo štandardizovaných údajov najčastejšia príčina smrti Ischemic hearth 

disease (Ischemické ochorenia srdca). Štatistiky prekvapivo označujú ako druhú najčastejšiu 

príčinu úmrtia v Austrálii Dementia, including Alzheimer’s disease (Demencia, zahrňujúc 

Alzheimerovú chorobu). Ďalšie v poradí sú Cerebrovascular disease (Cerebrovaskulárne 

ochorenia – ochorenia nervového systému), ochorenia dýchacej sústavy a jej onkologické 

nálezy.  

 

https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db427.htm
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/leading-causes-of-death.htm
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Obrázok 4: Age-standardises death rates for the top five leading causes, 2019-2020 

https://www.abs.gov.au/statistics/health/causes-death/causes-death-australia/latest-release 

  

https://www.abs.gov.au/statistics/health/causes-death/causes-death-australia/latest-release
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Ďalej napríklad 10 najčastejších príčin úmrtí v Afrike je podaných na obr. 5. 

 

 
Obrázok 5: Leading 10 causes of death in Africa in 2019 

https://www.statista.com/statistics/1029287/top-ten-causes-of-death-in-africa/ 

 

 V Afrike je najčastejšou príčinou úmrtia hlavne zlý novorodenecký (prenatálny) 

stav, kde deti umierajú v skorých mesiacoch alebo rokoch svojho života. Tento vysoký počet 

spôsobuje hlavne nedostatočný prístup k zdravotníckym zariadeniam a vysoká mieru 

chudoby. Potravinová neistota a hlad sú ďalšou hlavnou príčinou detskej úmrtnosti v Afrike. 

Malária a podvýživa tiež často vedú k skorým úmrtiam (Highest Infant Mortality Rates in 

Africa, 2018, [online]). Infekcie a hnačkové ochorenia postihujú hlavne deti do 5 rokov 

a majú takisto vysokú mortalitu. Ďalej smrť spôsobuje aj vírus HIV, ktorý spôsobuje 

ochorenie AIDS. Na rozdiel od vyspelých krajín sveta sú ochorenia obehovej sústavy 

a infarkty až na 5 a 6 mieste.  

  

https://www.statista.com/statistics/1029287/top-ten-causes-of-death-in-africa/


 28 

Globálny prehľad príčin úmrtí v Európskej únii za rok 2017 je podaný na obr.7. 

 

 
Obrázok 6: Main causes of mortality in EU countries, 2017 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/82129230-

en/1/3/2/1/4/index.html?itemId=/content/publication/82129230-

en&_csp_=e7f5d56a7f4dd03271a59acda6e2be1b&itemIGO=oecd&itemContentType=boo

k 

 

  

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/82129230-en/1/3/2/1/4/index.html?itemId=/content/publication/82129230-en&_csp_=e7f5d56a7f4dd03271a59acda6e2be1b&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/82129230-en/1/3/2/1/4/index.html?itemId=/content/publication/82129230-en&_csp_=e7f5d56a7f4dd03271a59acda6e2be1b&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/82129230-en/1/3/2/1/4/index.html?itemId=/content/publication/82129230-en&_csp_=e7f5d56a7f4dd03271a59acda6e2be1b&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/82129230-en/1/3/2/1/4/index.html?itemId=/content/publication/82129230-en&_csp_=e7f5d56a7f4dd03271a59acda6e2be1b&itemIGO=oecd&itemContentType=book
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3. Environmentálne indikátory 

  

„Vplyv životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva hodnotíme na základe 

environmentálnych indikátorov. Tie predstavujú obsah chemických 

prvkov/zložiek/parametrov mapovaných a monitorovaných v životnom prostredí, ktorý môže 

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

environmentálnych indikátorov pre túto prácu je takýto : Ca + Mg, Ca, Mg. Na ich 

spracovanie boli použité národné geochemické databázy z existujúcich vzoriek 

podzemnej/pitnej vody. Hustota vzoriek podzemnej/pitnej vody bola zhruba 1 vzorka na 2,5 

km2. Chemické analýzy predstavujú celkový obsah chemických prvkov (Fajčíková et al., 

2016).  výsledky chemických analýz vzoriek vôd spadajúce do jednotlivých obcí boli 

prepočítané formou inverzných vzdialeností a kĺzavého mediánu do priemernej hodnoty pre 

každú obec. 

Metódy stanovenia a detekčné limity analýz bližšie pozri Rapant et al. (1996).  „Do 

národných geochemických databáz boli použité vzorky získané najmä z environmentálno-

geochemického mapovania Slovenskej republiky (Vrana et al., 1997, Rapant et al., 1999). 

Doplnené boli o všetky dostupné zdroje chemických analýz podzemnej/pitnej vody a pôdy 

z prác registrovaných v archívoch Geofondu a Hydrofondu. Na tvorbu národných 

geochemických databáz boli použité chemické analýzy od roku 1991, keď sa začalo 

environmentálno-geochemické mapovanie Slovenskej republiky v zmysle projektu IGCP 360 

Geochemical Correlation Programme“ ( Darnley et al., 1995) (Fajčíková et al., 2016). 

Keďže hodnotíme obsah vápnika a horčíka, prípadne tvrdosti vody vyjadrenej ako 

suma Ca + Mg v mmol/l, podávame informáciu o distribúcii obsahu vápnika a horčíka, 

respektíve tvrdosti vody, v podzemných vodách Slovenka. Silikátové horniny (čadiče, žuly, 

andezity, kryštalické bridlice) majú výrazne nižší obsah Ca a Mg v porovnaní 

s karbonatickými geologickými prostrediami (vápence, dolomity mezozoika, flyšové 

sedimenty,  a podobne). Práve preto boli s rôznymi úrovňami karbonátnosti  preukázané 

veľké odlišnosti v úrovni zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky (Fajčíková 

et al., 2016). 

 Prehľad distribúcie hodnôt Ca, Mg, Ca + Mg (tvrdosť) je podaný na obr.8 (Ca), obr.9 

(Mg) a obr. 10 (Ca + Mg). 
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Obrázok 7: Distribúcia vápnika v podzemných vodách Slovenskej republiky – obce 

 (Fajčíková et al., 2016) 

 

 
Obrázok 8: Distribúcia horčíka v podzemných vodách Slovenskej republiky – obce 

(Fajčíková et al., 2016) 
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Obrázok 9: Distribúcia tvrdosti vody v podzemných vodách Slovenskej republiky – obce 

(Fajčíková et al., 2016)  

 

Z uvedených obrázkov je zrejmé, že najnižšie obsahy sú charakteristické pre 

silikátogénne horniny a najvyššie pre karbonatické horniny mezozoika a paleogénu. 

V kvartérnych sedimentoch je distribúcia troch hodnotených parametrov vôd výrazne 

ovplyvnená antropogénnym znečistením. Antropogénne znečistenie sa neprejavuje len 

zvýšenými obsahmi napríklad dusičnanov a chloridov, ale aj zvýšenými obsahmi vápnika 

a horčíka. 
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4. Geologická stavba Slovenskej republiky a jej vplyv na ľudský 

organizmus 

Geologické prostredie má rôznorodé zloženie, ktoré sa v priestore aj čase mení. Taktiež má 

aj dôležitý impakt na zdravie človeka. Tieto skutočnosti nám predstavia nasledovné 

kapitoly. 

 

4.1. Chemické zloženie podzemných/pitných vôd v závislosti od 

geologickej stavby Slovenska  
 

Podzemné vody Slovenska sa v závislosti od geologickej stavby odlišujú hlavne 

hodnotami celkovej mineralizácie, tvrdosti a obsahmi vápnik a horčíka. 

Tvrdosť vody sa v minulosti v západných krajinách vyjadrovala hlavne v stupňoch 

nemeckých, anglických, francúzskych alebo amerických. Pre prepočty platia nasledujúce 

vzťahy: 

1 mmol/l = 5,6°něm (°DH, °dH) = 7,02 °angl = 10 °fran = 100 °amer (Tvrdosť pitné vody. 

Úvodem, 2022, [online]). 

Na území Slovenska sa však používa pre hodnotenie tvrdosti vôd obsah Ca + Mg 

v mmol/liter a rovnako sa hodnotí aj v rámci slovenskej normy pre pitnú vodu (Vyhláška č. 

247/2017 Z. z.) 

Podľa obsahu Ca + Mg je klasifikácia tvrdosti vôd na Slovensku nasledovná. 

Označenie vody Stupeň tvrdosti (mmol . l-1 ) 

Veľmi mäkká < 0,69 

Mäkká 0,7 – 1.25 

Stredne tvrdá 1,26 – 2,5 

Tvrdá 2,5 – 3,75 

Veľmi tvrdá > 3,76 
Tabuľka 3 : Water hardness scale 

 (Tuček et al., 2017)  
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Pre potreby tejto práce sú hodnotené nasledovné zdravotné indikátory – obsahy Ca (vápnik), 

Mg (horčík), Ca + Mg (tvrdosť vody) a MIN (mineralizácia/TDS). 

 

 

Pozn. 1- paleozoikum, 2 – kryštalinikum, 3 – karbonatické mezozoikum, 4 – karbonaticko-

silikátové mezozoikum a paleogén, 5 – flyšový paleogén, 6 – neovulkanity, 7 – neogén, 8 – 

kvartér, Min., Ca, Mg – mg . 1-1, Ca + Mg – mmol . l-1 .    

 Tabuľka 4:  Environmentálne indikátory – podzemná voda – podľa geologických celkov 

 (Fajčíková et al., 2016). 

 

V tabuľke 4 môžeme vidieť jednotný trend pre všetky nami vybrané indikátory. 

Modrou sú v nej zvýraznené najnižšie obsahy týchto 4 indikátorov a to pre mineralizáciu 

242,4 mg . 1-1, Ca + Mg má najmenšiu hodnotu 1,3 mmol . 1-1 , Ca obsah klesol na úroveň 

35,41 mg . 1-1 a obsah Mg na hodnotu 10,05 mg . 1-1. Všetky tieto nízke hodnoty sa 

nachádzajú na geologickom celku 2, ktorý predstavuje kryštalinikum. Pre kryštalinikum sú 

typické magmatické horniny,  hlavne granitoidy.  

V súvislosti s najvyššími obsahmi našich hodnotených  environmentálnych 

indikátorov, máme znovu rovnaký trend. Opäť sa všetky najvyššie hodnoty objavujú 

v jednom geologickom celku, ktorý zastupuje číslo 8 a predstavuje horninový celok kvartér, 

ktorý je najmladším geologickým celkom.  Horninové prostredie kvartéru sa však vyznačuje 

najvyšším stupňom antropogénnej kontaminácie a preto obsahy Ca a Mg, Ca + Mg nie sú 

prírodné, ale sú podmienené ľudskou činnosťou. 

Mineralizácia dosahuje hodnotu 874,19 mg . 1-1, Ca + Mg má najvyššiu hodnotu 4,78 

mmol . 1-1, obsah vápnika sa vyšplhal až na 120,99 mg . 1-1 a na koniec nám ostal posledný 

indikátor, a to horčík s obsahom dokonca 42,86 mg . 1-1. Z antropogénne neovplyvnených 

geologických celkov sú obsahy hodnotených environmentálnych indikátorov najvyššie 

v karbonatických geologických celkoch a to v horninovom prostredí karbonátov mezozoika 

a paleogénu. 

Geologický 
celok  1 2 3 4 5 6 7 8 

MIN 302,27 242,7 496,12 586,64 524,64 439,73 767,13 874,19 
Ca + Mg 1,68 1,3 3 3,45 3,02 2,11 4,26 4,78 

Ca 43,15 35,41 84,64 99,86 88,53 56,13 107,58 120,99 

Mg 14,7 10,05 21,69 23,27 19,67 17,14 38,4 42,86 

         

     

najnižší 
obsah 

najvyšší 
obsah   



 34 

V štúdii Fajčíková et al., 2016 môžeme nájsť aj priemerné hodnoty obsahu 

vybraných chemických prvkov v podzemnej/pitnej vode, kde sa nachádzajú aj mineralizácia, 

ktorá má priemerne na území Slovenskej republiky hodnotu 629,75 mg . 1-1, Ca + Mg, resp. 

tvrdosť vody je priemerne 3,50 mmol . 1-1. Ďalej nám štúdia ukazuje priemerné obsahy Ca 

a to s hodnotou 93,56 mg . 1-1, a v neposlednom rade aj priemerné hodnoty obsahu Mg, 

28,29 mg . 1-1.  
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4.2. Zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky podľa 

geologickej stavby Slovenska 
  

Z medicínsko-geologického hľadiska bolo územie Slovenskej republiky rozdelené 

do 8 celkov (Rapant et al. 2014).  

 
 
Obrázok 10: Rozdelenie geologickej stavby Slovenskej republiky na hlavné geologické celky 

(Fajčíková et al., 2016) 

Územie Slovenskej republiky patrí z geológického hľadiska k Západným Karpatom. 

Wilsonov cyklus, teda jeho tri cykly boli hlavné geologické procesy  pri vývoji Západných 

Karpát. Tvoria ho tieto tri cykly: hercýnsky (variský), kadónsko-kaledónsky a alpínsky. Toto 

územie má veľmi komplikovanú geologickú stavbu, keďže Západné Karpaty sa vyvíjali 

v dôsledku viacnásobných tektonických procesov. Striedajú sa tu horniny paleozoika, 

kryštalinika, mezozoika, paleogénu a neogénu v príkrovo-prešmykových a zlomových 

hraniciach, často maskované sedimentmi kvartéru (Kohút et al., 1999 In Fajčíková et al., 

2016). Pri členení geologickej stavby územia Slovenskej republiky sme brali ako hlavné 

kritérium mineralogicko-petrografický charakter horninového prostredia, teda jeho 

geologické pozadie.  
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„Územie Slovenskej republiky sme rozčlenili do 8 celkov: 

1 – paleozoikum – prevažne metasedimenty a metavulkány, 

2 – kryštalinikum – prevažne granitoidy, ruly a migmatity, 

3 – karbonatické mezozoikum a bazálny paleogén – prevažne vápence, dolomity 

a karbonatické zlepence, 

4 – karbonaticko-silikát,vé mezozoikum a paleogén – prevažne sliene, slieňovce, vápence, 

dolomity, pieskovce a bridlice, 

5 – flyšový paleogén – prevažne pieskovce, bridlice, ílovce, 

6 – neovulkanity – prevažne andezity, bazalty a ich pyroklastiká 

7 – neogén – prevažne íly, ílovce, zlepence, piesky a štrky,  

8 – kvartér – prevažne štrky, piesky a úlomky hornín“ (Fajčíková et al., 2016) 

 

Zhruba 25 % obcí sa nachádzalo na rôznych geologických útvaroch. Rozhodujúcim 

kritériom pre začlenenie obce do geologického útvaru bola poloha sídel (na akom 

geologickom útvare je situovaná obec). Pomocníkom boli geochemické kritéria, ako sú 

obsahy chemických prvkov v podzemnej/pitnej vode, prípadne geomorfológia. Pre celkovo 

51 obcí bolo zložité priradiť určité geologické prostredie. Tieto obce sme pri ďalšom 

hodnotení nebrali do úvahy a taktiež boli vyčlenené aj vojenské obvody kvôli príliš nízkemu 

počtu obyvateľov. 

Podľa prevažujúcej geologickej stavby boli následne rozčlenené údaje 

o environmentálnych (podzemná voda) a zdravotných indikátoroch podľa vyčlenených 

geologických celkov. Boli vypočítané priemerné hodnoty environmentálnych a zdravotných 

indikátorov a taktiež aritmetické priemery a mediány. Ďalej boli použité len hodnoty 

aritmetických priemerov v dôsledku žiadneho signifikantného rozdielu medzi týmito dvoma 

hodnotami. 
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V troch hlavných banských historických oblastiach (Slovenské rudohorie, 

stredoslovenské neovulkanity a oblasť hornej Nitry) bol sledovaný vplyv kontaminácie 

toxickými prvkami na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky (Obr. 11). Na 

základe obsahu potencionálne toxických prvkov boli rozdelené tieto územia na 

kontaminované a nekontaminované. Na tomto území bolo kontaminovaných 138 obcí 

a nekontaminovaných 155 obcí. Pôsobením dlhoročnej banskej činnosti bolo postihnuté 

kontamináciou najmä územie Slovenského rudohoria a stredoslovenských neovulkanitov, 

avšak oblasť Hornej Nitry je kontaminovaná zvlášť ťažbou a spaľovaním hnedého uhlia, 

ktoré bolo používané ako v elektrárni, tak aj v domácnostiach. Malo veľmi veľký obsah 

arzénu. Napriek očakávaniam sa vplyv kontaminácie toxickými kovmi vôbec neprejavil 

v zdravotnom stave obyvateľov. Vo všetkých 3 skúmaných oblastiach bol zdravotný stav 

obyvateľov prakticky rovnaký aj v kontaminovaných a nekontaminovaných obciach.  

 

 
 
Obrázok 11: Kontaminované a nekontaminované oblasti Slovenskej republiky 

(Rapant et al., 2014)  

Významný vplyv geologického prostredia na zdravotný stav obyvateľov SR veľmi 

presvedčivo dokumentujú údaje uvedené v tabuľke 5. Ako je zrejmé z uvedenej tabuľky, 

existujú významné rozdiely prakticky vo všetkých zdravotných indikátoroch, v závislosti od 

geologickej stavby. 
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Geologický celok 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nadmorská výška 424,75 466,55 412,54 340,19 412,40 332,93 226,57 173,23 

Počet obyvateľov 1489 2319 1341 1838 1437 1155 1072 1871 

DOZM 66,42 67,05 68,37 67,49 68,59 65,88 67,85 67,86 

DOZZ 75,81 75,85 77,04 77,35 78,15 75,58 76,82 75,15 

V60a 15,26 15,87 16,82 14,79 13,64 16,88 17,64 15,84 

V85a 0,80 0,85 0,97 0,82 0,74 0,97 1,07 0,86 

BIR 12,03 9,93 10,41 10,32 13,18 10,15 11,22 10,12 

GFR 54,44 43,78 47,48 45,11 59,02 45,96 51,75 44,49 

POD2500 8,64 6,50 5,24 5,49 6,31 6,58 7,37 6,67 

MSPOT 67,12 59,76 62,59 61,65 77,11 58,95 60,24 58,55 

HUM 13,29 13,50 13,92 12,29 11,25 15,44 15,31 13,71 

HUZ 10,22 9,87 10,40 9,31 8,38 11,74 11,82 10,51 

SMRV 108,32 101,03 98,39 97,99 98,48 108,05 105,62 104,63 

SMRM 109,60 102,50 100,22 97,63 99,27 111,07 106,84 104,47 

SMRZ 108,43 99,43 96,02 98,85 97,62 106,60 105,27 105,73 

PUM 33,73 34,18 31,55 33,16 34,02 32,19 30,12 32,22 

PUZ 18,17 17,97 15,59 16,53 17,87 15,87 14,22 16,79 

PUZBU 26,20 25,43 23,81 24,76 25,92 24,36 22,74 24,68 

PYLL1M 4,95 5,06 4,60 4,99 5,44 4,68 4,29 4,72 

PYLL1Z 2,46 2,54 2,12 2,41 2,71 2,15 1,83 2,29 

PYLL100 4 360,96 4 436,38 3 985,16 3 985,46 3 874,38 4 586,18 4 040,81 4 181,55 

PYLLC00-C97 1 058,67 1 001,67 982,93 927,37 908,76 1 096,28 997,06 1102,35 

ReC00-C97 209,46 209,57 219,17 195,96 177,99 236,28 233,43 231,99 

ReE00-E99 17,30 13,74 14,98 13,90 12,65 17,61 17,71 15,38 

ReI00-I99 569,73 551,58 572,02 505,07 463,32 638,78 665,98 567,77 

SMRC00-C97 101,78 96,34 96,95 95,18 95,03 102,91 99,37 106,96 

SMRC15-C26 98,90 97,23 96,57 97,86 94,11 102,20 100,87 106,83 

SMRC30-C39 101,43 95,30 99,03 92,00 97,37 102,36 106,43 109,80 

SMRI21-I25 128,21 103,65 95,82 97,54 109,94 101,39 108,18 97,41 

SMRI63-I64 84,78 119,47 102,53 121,31 72,61 125,53 120,72 112,39 

SMRJ00-J99 124,81 109,87 113,74 100,61 109,39 126,34 96,00 98,68 

SMRK00-K93 94,92 101,14 90,24 94,23 84,31 130,61 107,22 107,98 

sum24neg 7462,11 7413,69 6933,59 6791,56 6584,24 7864,16 7179,47 7324,05 

Pozn.: 1 – paleozoikum; 2 – kryštalinikum; 3 – karbonatické mezozoikum a bazálny paleogén; 4 – karbonaticko-silikátové mezozoikum 

a paleogén; 5 – flyšový paleogén; 6 – neovulkanity; 7 – neogén; 8 – kvartér; nadmorská výšky v m n. m., počet obyvateľov – 
priemerná hodnota pre obec, sum24neg – suma 24 negatívnych zdravotných indikátorov (POD2500 – SMRK00-K93) 

 

Tabuľka 5: Zdravotné indikátory pre populáciu Slovenskej republiky podľa geologických celkov 

(Fajčíková et al., 2016) 

 

V tabuľke 5 vidíme významné rozdiely medzi najpriaznivejšími 

a najnepriaznivejšími hodnotami zdravotných indikátorov. Tieto rozdiely siahajú do veľmi 

výrazných rozdielov, niekedy až do vyše 20 %. Prvých 8 zdravotných indikátorov 

nevypovedá veľa, no pre túto prácu sme sa rozhodli analyzovať aspoň dva, a to dožívanie 

mužov (DOZM) a dožívanie žien (DOZZ). Tieto zdravotné indikátory boli jediné 

výraznejšie z prvých 8. Výrazne ich ovplyvňuje odchod prevažne mladého obyvateľstva do 

väčších miest, za prácou/školou, vplyvy religióznych a sociálno-ekonomických zvyklostí 

a rôzne miestne odlišnosti. 
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V predkladanej práci je hlavný dôraz kladený na ochorenia onkologického 

charakteru (ReC), kardiovaskulárne ochorenia (ReI), dožívanie mužov (DOZM) a dožívanie 

žien (DOZZ).  

DOZM má podobný trend ako DOZZ. Pre dožívanie mužov (DOZM)  a dožívanie 

žien (DOZZ) mal najvyššie čísla flyšový paleogén. DOZM uvádza dožívanie do 68,59 roka 

života a DOZZ do 78,15 rokov. Najnižšie umiestnené dožívania sa už líšia. Tabuľka 5 

uvádza pre DOZM 65,88 rokov, a to pre geologický celok 6, čo predstavuje neovulkanity. 

Pre DOZZ nie je trend tak výrazný, takže je to 8 – kvartér, s dožívaním do roka 75,15. 

Kvartér je typický pre horniny ako sú štrky, piesky, hliny a úlomky hornín. Tento geologický 

celok sa nachádza prevažne na západe (Podunajská nížina) Slovenskej republiky, ale 

nájdeme ho aj pri južnej hranici Stredného Slovenska a taktiež na juho-výhode. 

Nasledujúce zdravotné indikátory sú omnoho dôležitejšie a lepšie charakterizujú 

úmrtnosť obyvateľov Slovenskej republiky. Tieto indikátory majú zásadnejšie odlišnosti, 

ktoré majú alebo môžu mať súvis so životným prostredím. Zo všetkých uvedených 

zdravotných indikátorov majú zrejme najvyššiu výpovednú hodnotu onkologické ochorenia 

- ReC a kardiovaskulárne ochorenia – ReI. V našom prípade sa v nich najvýraznejšie 

prejavuje vplyv životného prostredia a chemické zloženie podzemných vôd. V týchto 

indikátoroch môžeme jednoznačne pozorovať priaznivé hodnoty v oblastiach geologického 

celku flyšového paleogénu. Naopak horninové prostredie vulkatinov je najmenej 

vyhovujúcim prostredím pre hodnoty týchto indikátorov. 

Ako uvádza tabuľka 5 najvyššie hodnoty (236,28) pre ReC sa nachádzali v územiach 

neovulkanitov, kde sa aj nachádza menší obsah vápnika a horčíka. V týchto územiach 

nájdeme hlavne andezity, bazalty a ich pyroklastiká. Najnižšie čísla (177,99) pre 

onkologické ochorenia má číslo 5, ktoré predstavuje oblasti flyšového paleogénu. Tento 

geologický celok patrí hlavne severnej a východo-severnej časti Slovenskej republiky. 

Nájdeme tu horniny ako pieskovce, bridlice a ílovce. 

Ďalej sme sa zamerali na kardiovaskulárne ochorenia (ReI). V tejto kategórii sa 

s najvyšším počtom (665,98) umiestnilo číslo 7, ktoré nesie geologický celok neogén. 

Typickými horninami sú íly, ílovce, pieskovce, zlepence, piesky a štrky. Výrazne najnižšie 

(463,32) sa opäť umiestnilo číslo 5 – flyšový paleogén.  

Najlepším okresom pre život na území Slovenskej republiky z hľadiska zdravotných 

indikátorov je okres Bardejov, ktorý je tvorený len horninovým celkom flyšového 

paleogénu. Najnepriaznivejšia obasť z hľadiska zdravotného stavu je okres Krupina. Ten je 
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tvorený len geologickým celkom neogénnych vulkanitov a je pre život z hľadiska 

zdravotných indikátorov najhorší (Fajčíková et al., 2016). 

Priemerné hodnoty zdravotných indikátorov na území Slovenskej republiky sú pre 

nami vybrané ochorenia nasledovné. Dožívanie (DOZ) je v priemere na SR do 72,60 roku 

života.  Zhubné nádory/onkologické ochorenia (ReC) majú na SR v priemere 212,79 počet 

úmrtí na 100 000 obyvateľov a obehový systém/kardiovaskulárne ochorenia (ReI) priemerne 

dosahujú čísla 531,05 úmrtí na 100 000 obyvateľov. Je to najväčší počet z našich vybraných 

zdravotných indikátorov. Dýchacia sústava, resp. ochorenia dýchacej sústavy (ReJ) majú na 

SR priemerne 58,08 úmrtí, následne tráviaca sústava, teda jej ochorenia (ReK) majú 

priemerne na SR 45,83 úmrtí na 100 000 obyvateľov.  
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4.3. Výskyt vybraných prvkov v geologickom prostredí Slovenskej 

republiky 

 

V predkladanej práci sa hodnotia obsahy vápniku, horčíka a vápnika + horčíka, teda 

tvrdosť vody ako environmentálne indikátory. 

 

  4.3.1. Vápnik - Ca 
 

Prírodný vápnik má primárny zdroj najmä zo zvetrávania (sedimentárnych a 

karbonátových) hornín a minerálov. Vyšší obsah Ca vo vodách Slovenskej republiky je 

hlavne v oblastiach aluviálnych nížin, kde sa nachádzajú viac mineralizované vody. Viaže 

sa aj na výskyt karbonátových hornín v podloží, respektíve v oblastiach, kde karbonáty 

vznikajú sekundárne vyzrážaním z podzemnej vody (oblasti Podunajskej nížiny a Žitného 

ostrova). Nižší obsah vápnika vo vode (do 40 mg . l-1) Slovenskej republiky sa viaže na 

územia neovulkanitov Západných Karpát (Stredoslovenské neovulkanity), oblasti 

kryštalinika a paleozoika (Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra, Spišsko-

gemerské rudohorie) a územie flyšového pásma (východný okraj Slovenska). 

Z antropogénnych (sekundárnych) zdrojov sú to priemysel a poľnohospodárstvo.  

V podzemnej vode (mg . l-1) je úroveň obsahu vápnika na území Slovenskej 

republiky nasledovný. Aritmetický priemer je 82,9 mg . l-1, medián 77,1 mg . l-1, minimum 

1,0 mg . l-1, maximum sa udáva 483,7 mg . l-1 . Odporúčaná hodnota* je > 30. Medzná 

hodnota* v pitnej vode nie je stanovená (* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z.z.). 

 

  4.3.2. Horčík – Mg 

 

Zvýšený obsah horčíka má v prírode svoj pôvod v zvetrávaní (ultrabázických, 

sedimentárnych a karbonátových) hornín a minerálov. Vyššie obsahy horčíka vo vode 

Slovenskej republiky sa viažu na oblasť Podunajskej panvy, Rimavskú a Lučenskú kotlinu. 

Jeho vyšší obsah sa viaže najmä na oblasti s prítomnosťou karbonátových hornín v podloží, 

respektíve v oblastiach, kde vyzrážaním podzemnej vody (aluviálne územia Žitného ostrova 

a Hornej Nitry) vznikajú sekundárne karbonáty. Naopak nižšie obsahy horčíka vo vode SR 

sa viažu na vrcholové časti kryštalinika Západných Karpát, oblasti tvorené neovulkanitmi, 

východnú časť Spišsko-gemerského rudohoria a oblasť Záhorskej nížiny. Sekundárne 

antropogénne zdroje sú hlavne z priemyselnej odpadovej vody a poľnohospodárstva.  
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 Úroveň obsahu horčíka podzemných vodách je v aritmetickom priemere 25,2 mg . l-

1, medián 19,0 mg . l-1, minimum obsahu Mg v podzemných vodách je 0,04 mg . l-1 

a maximum 292,7 mg . l-1. Odporúčaná hodnota* sa nachádza medzi 10 a 30 mg . l-1. Medzná 

hodnota* nie je taktiež stanovená (* v zmysle NV SR č. 496/2010 Z.z.). 

 

  4.3.3. Tvrdosť vody – obsah Ca + Mg 
 

 

Tvrdosť vody alebo obsah Ca + Mg sa rozumie ako koncentrácia všetkých 

viacmocných katiónov kovov alkalických zemín, čo je predovšetkým suma koncentrácií 

vápnika a horčíka.  

Pre zdravotný stav človeka sa preferuje tvrdšia voda (väčší obsah Ca + Mg vo vode), no len 

do určitej miery. 

Nadbytok Ca + Mg sa vyskytuje na území Slovenskej republiky v oblastiach nížin 

(Východoslovenská nížina, Podunajská nížina) a vnútro-horských depresií (výskyt 

sedimentov s vyšším obsahom vápnitého tmelu). Primárne prírodné zdroje sú hlavne zo 

zvetrávania (sedimentárnych a karbonátových) hornín a minerálov. Deficit tvrdosti 

podzemnej/pitnej vody na Slovensku sa vyskytuje v oblastiach pohorí budovaných 

kryštalinikom, paleozoikom a neovulkanitmi. Je to najmä Stredné a z menšej časti 

Východné Slovensko. Pre tvrdosť vody, resp. obsah Ca + Mg je antropogénnym 

(sekundárny) zdrojom tiež priemysel a poľnohospodárstvo.  

Podzemná voda a úroveň jej obsahu Ca + Mg pre Slovensko sú nasledovné: 

aritmetický priemer 3,11 mg . l-1, medián 2,81 mg . l-1. Maximum obsahu Ca + Mg je 16.24 

mg . l-1 a minimum 0,04 mg . l-1. Odporúčaná hodnota* tvrdosti vody na Slovensku je 

udávaná na 1,1 – 5,0 mg . l-1.Medzná hodnota * – nestanovená (* v zmysle NV SR č. 

496/2010 Z.z.). 
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4.4. Biologický význam hodnotených prvkov 
 

Dôležitou súčasťou poznatkov je aj dôsledok nadbytkových alebo deficitných koncentrácii 

vybraných prvkov na zdravotný stav človeka. 

 

  4.4.1. Vápnik - Ca  

 

Keď sa zameriame na jednotlivé prvky v predloženej práci a ich účinku pri nadbytku 

alebo deficite zistíme, že literatúra uvádza ako negatívne účinky pri nadbytku vápnika 

rakovinu prostaty a nepriaznivý efekt na obličky. Nadbytok vápnika alebo aj hyperkalcémia 

(OSU, 2010), negatívne prispievajú pri ochoreniach obličiek ako sú obličkové kamene, pri 

ktorých sú možné ďalšie rizikové faktory, napr. príjem Na alebo vitamínu D. Môže dôjsť aj 

k intoxikácii lítiom alebo hliníkom. Pri ochoreniach skeletálneho systému v spojení 

s hyperkalcémiou sa uvádzajú ochorenia ako kostné osteolytické metastázy, 

hyperparatyreóza, ktorá spôsobuje poruchu tvorby parathormónu, čo vedie k zvýšeniu 

hladiny vápnika v krvi a k jeho zvýšenému vyplavovaniu v kostiach (Kollárik, [online],  

2017) (Hyperparatyreóza - ZDRAVIE.sk - portál o zdraví a životnom štýle, [online]). 

S nadbytkom vápnika sa spájajú aj nádorové ochorenia ako lymfómy, lymfoproliferatívne 

ochorenia alebo nádory pľúc, bronchov a pleury (Kollárik, [online],  2017). Pre centrálnu 

nervovú sústavu má hyperkalcémia tiež  negatívny vplyv. Môže nastať celkové spomalenie 

nervových dejov, únava, hyporeflexia, somnolencia, až kóma a pri pomalšom zvyšovaní 

kalcémie uvádza literatúra aj emočnú labilitu, depresie, zmätenosť, či manifestáciu psychózy 

(Kollárik, [online],  2017). Hyperkalcémia neobišla ani kardiovaskulárnu sústavu a prispieva 

zvýšeniu kontraktility myokardu, skrátenia systoly, skrátenie QT intervalu (skrátenie 

niektorých elektrických vlastností srdca), tachykardie a iné poruchy rytmu srdcového svalu 

a hrozí zastavenie srdca v systole (Kollárik, [online], 2017).  

Pri deficite vápnika alebo hypokalcémii (OSU, 2010) je známych viac nepriaznivých 

účinkov. Konkrétna pozornosť sa kladie hlavne na ochorenia kardiovaskulárneho systému, 

pre ktorý je deficit vápnika spojený aj s deficitnými obsahmi Ca + Mg mmol . 1-1 (OSU, 

2010, Nerbrand et al., 2003, Catling et al., 2005) v pitných vodách a v strave. Tie hrajú 

dôležitú rolu pri krvotvorbe a činnosti srdca (Cvečková et al., 2017). Absencia vápnika 

spôsobuje taktiež hypotenziu, pokles kontraktility myokardu a častá je aj komorová 

ektopická aktivita pri poklese Ca < 0,8 mmol/l. Závažné nedostatky Ca sú spájané 

s komorovou tachykardiou a refrakternou hypotenziou, pre ktoré platí pokles vápnika na 
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0.65 mmol/l (Kollárik, [online], 2017).  Ďalšie neodmysliteľné ochorenia sú jednoznačne 

ochorenia obličiek a to najmä ich zlyhanie, ktoré je zapríčinené nízkym príjmom vápnika. 

Taktiež sú s hypokalcémiou spojené príznaky ako hyperreflexia, stuhlosť úst, pôrodnícka 

ruka, generalizované kŕče, tetánia a iné. Pri poklese celkovej kalcémie sa môžu objaviť 

ochorenia nekrotizujúcej pankreatitídy, retencia fosfátov a metabolitov vitamínu D, známej 

ako renálna insuficiencia. U kriticky chorých pacientov je častou príčinou alkalóza 

(spravidla celkovo normálna hladina kalcia v tele) a masívne transfúzie (Kollárik, [online],  

2017).   

Na vápnik sú taktiež bohaté bielkoviny a fosfáty, kde pri preddialyzačnej fáze je 

dôležitý nižší prijem bielkovín a zároveň aj vápnika (Diéta pri chronickom ochorení obličiek, 

[online], 2016).  

Taktiež nedostatok vápnika spôsobuje poruchy funkcie endokrinných žliaz. Vápnik 

je totiž rovnako dôležitý ako horčík z toho dôvodu, že pôsobia ako veľmi podstatné 

vnútrobunkové katióny, ktoré sú významnou súčasťou väčšiny enzýmových systémov 

(Cvečkova et al., 2017). Pri malom obsahu Ca sú v nemalej miere rozšírené aj ochorenia ako 

osteoporóza, inak aj rednutie kostí, ktorá sa prejavuje úbytkom kostnej hmoty a v následku 

tohto ochorenia sú kosti labilné a náchylné na zlomeniny, pukliny, pomliaždeniny. Späté 

s deficitom Ca sú aj neurologické účinky, a to v hlavnej úlohe kognitívne poruchy (Jacqmin 

et al., 1994). Pri vývoji detí v prenatálnom štádiu je vápnik neodlúčiteľnou súčasťou vývoja. 

Nedostatok spôsobuje nízku hmotnosť novorodencov (Yang et al., 2000) a iné vrodené vady 

a ochorenia. U žien sa taktiež objavuje rakovina prsníka (Yang et al., 2000), ale aj rakovina 

žalúdka a hrubého čreva. (Cvečková et al., 2017) 
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Minimálne rizikové úrovne neboli ani hodnotené a ani nie sú stanovené. Odporúčaný 

denný príjem vápnika je pre rôzne vekové skupiny iný. „Deti (do 8 rokov) 700 – 1 000 mg 

Ca / deň, deti (8-18 rokov) 1 000 – 1 300 mg Ca / deň, dospelí (nad 18 rokov) 1 000 – 1 200 

mg Ca / deň (OSU, 2010). Vápnik má taktiež v organizme ochranný účinok pred toxicitou 

Pb (znižuje gastrointestinálnu absorpciu Pb) a toxicitou NO3
- (znižuje riziko vzniku rakoviny 

žalúdka)“ (Fajčíková et al., 2016).  

Pre udržanie homeostázy ľudského organizmu je dôležité zabezpečiť bohatú stravu 

na Ca. Keďže voda tvorí 70% ľudského organizmu, aby sa udržala dobrá hydratácia a telesná 

rovnováha, denný príjem by mal byť 1,2 l až 2,5 l vody/deň. Samozrejme tieto limity sa 

menia v závislosti od telesnej hmotnosti a veku človeka, či klimatického prostredia. Preto 

hlavným zdrojom Ca je pitie minerálnych vôd obohatených najmä o vápnik (balená voda 

s obsahom 60 – 180 mg . l-1), či užívanie doplnkov stravy vo forme vitamínových doplnkov 

bohatých na vápnik (Cvečková et al., 2017). 

 

  4.4.2. Horčík – Mg 
 

Ďalším prvkom na ktorý upriamime zrak v súvislosti s nadbytkom alebo deficitom je 

horčík. Spomenutý bol už v súvislosti s tvrdou vodou, resp. s obsahom vápnika a horčíka. 

Dopadom spomenutého prvku na zdravotný stav človeka pri jeho deficite alebo nadbytku sa 

budeme zaoberať v nasledujúcich vetách. Horčík sa nachádza v periodickej tabuľke v druhej 

skupine a má protónové číslo 12. Je to mäkký, ľahký kov, ktorý je vysoko reaktívny 

s kyslíkom.  

Pri jeho nadbytku, teda hypermagnezémii (OSU, 2007), ktorá je menej častá, 

vznikajú závažné ochorenia, ktoré môžu spôsobiť aj smrť. Jedno z nich je ochorenie 

kardiovaskulárneho systému a to konkrétne zástava srdca – hypotenzia (nízky krvný tlak). 

V gastrointestinálnom systéme môže vyšší obsah horčíka v tele spôsobiť hnačku. Pre ľudí, 

ktorí už trpia ochorením obličiek môže veľa horčíka zapríčiniť zhoršenie ich zdravotného 

stavu. Taktiež horčík pôsobí ako uvoľňovač svalstva, ale v jeho nadbytku ho môže oslabiť 

(Fajčíková et al., 2016). Môže nastať aj thyreotoxická kríza (Kollárik, 2017), kedy sa 

z vystresovania môže teplota pacienta zvýšiť až na 40 °C. Do príčin hypermagneziémie 

literatúra zahŕňa aj rozsiahle nekrózy tkanív (traumy, rabdomyolýza, hemolýza...) (Kollárik, 

2017). 
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Deficitné množstva horčíka – hypomagnezémia (OSU, 2007) naopak spôsobujú 

v kardiovaskulárnom systéme hypertenziu (vysoký krvný tlak), fibriláciu komôr, arytmie, 

koronárne spazmy, až nekrózy myokardu (Kollárik, 2017). Z hľadiska neurologickej sústavy 

pri vyváženom obsahu mierni podráždenosť a únavu, no jeho deficit môže zapríčiniť trasenie 

alebo tetániu (psychické vystresovanie). Taktiež pri hypomagnezémii môže nastať aj 

ochorenie akútnej pankreatitídy (Kollárik, 2017). Keďže horčík a jeho optimálny obsah 

v tele pôsobia na muskuloskeletálny systém priaznivo a prispieva k správnemu fungovaniu 

svalstva. Tvorí správnu stavbu kostí a pri jeho deficite môže zapríčiniť svalové́ fascikulácie, 

osteoporózu (rednutie kostného tkaniva), či myalgie (bolesti svalstva) (Kollárik, 2017). Pre 

diabetikov (diabetes) (OSU, 2007, Sengupta, 2013) je správny obsah Mg dôležitý z hľadiska 

metabolických účinkov a to pri poruche metabolizmu glukózy. Malé množstvo horčíka 

taktiež dáva priestor pre rakovinové bunky, ktoré napádajú hlavne oblasť prsníkov (Yang et 

al.,2000) (hlavne u žien), pečene (Tukiendorf et el., 2004), žalúdka (Sakamoto et al., 1997) 

a prostaty (Yang et al., 2000) (Fajčíková et al., 2016).  

Niekoľko epidemiologických štúdií v Severnej Amerike a Európe potvrdzuje, že deti 

a dospelí, ktorí konzumujú stravu západného typu majú nízky príjem Mg (30 % – 50 % 

odporúčanej výživovej dávky). Napríklad 45 % občanov USA je ohrozených nedostatkom 

horčíka a 60 % dospelých je pod ADI (priemerný príjem stravy) (Rapant et al., 2020). 

Pri eliminácii negatívneho vplyvu nízkych obsahov Mg v pitných vodách na ľudský 

organizmus existuje pár opatrení. Konzumáciou napríklad banánov, tmavej listovej zeleniny, 

orechov a obilnín, ktoré sú prirodzene bohaté na horčík môžeme zabezpečiť vyvážený obsah 

Mg v ľudskom organizme. Horčík sa taktiež nachádza v minerálnych balených vodách (30 

– 180 mg . l-1), ktorými zabezpečíme zvýšený prijem tohto prvku do nášho tela. Pitná voda 

je taktiež veľmi dôležitým zdrojom Mg (v koncentráciách okolo 30 mg·l−1). V neposlednom 

rade existujú vitamínové doplnky, ktoré obsahujú horčík, no nenahradzujú pestrú vyváženú 

stravu (Cvečková et al., 2017). 

„Minimálne rizikové úrovne neboli hodnotené, resp. nie sú nestanovené. 

Odporúčaný denný príjem pre deti (do 8 rokov) 80 – 130 Mg / deň, deti (8 – 18 rokov) 130 

– 410 mg Mg / deň, dospelí muži  (nad 18 rokov) 400 – 420 mg  Mg / deň, dospelé ženy (nad 

18 rokov) 310 – 320 mg Mg / deň“ (OSU, 2007).  
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ZÁVER 

  

Bakalárska práca sa sústredila na hodnotenie vplyvu koncentrácie vápnika a horčíka 

v podzemných/pitných vodách na zdravie obyvateľov Slovenskej republiky. Cieľom bolo 

porovnať geologické podložie a jeho vplyv na podzemnú/pitnú vodu v súvislosti s úmrtiami 

na Slovensku. Ako je známe, životné prostredie na nás vplýva rôznymi spôsobmi. Ľudstvo 

sa mnohokrát už zamýšľalo nad tým, aké rôzne látky prechádzajú našim telom. Skúmalo, 

aký majú tieto látky pre nás úžitok alebo akým spôsobom nám znepríjemňujú život a prečo. 

Pre človeka existujú tri rôzne expozičné cesty vstupu látok/prvkov z geologického prostredia 

do nášho tela, a to inhaláciou, ingesciou a dermálnym kontaktom.  

V predkladanej práci sme sa zamerali na ingesciu, teda vstup látok pomocou požívania 

potravy alebo tekutín. Veľmi dôležité biogénne prvky, ktoré prijímame v podobe 

pitnej/podzemnej vody sú vápnik a horčík. Geologická stavba výraznou mierou ovplyvňuje 

ich obsahy v podzemnej/pitnej vode a tým aj ich ingesciu do ľudského organizmu. Aj 

v dôsledku tejto skutočnosti je zdravotný stav obyvateľov rôzny. V silikátových 

geologických celkoch je najnepriaznivejší a naopak najpriaznivejší je v karbonatických 

geologických celkoch.  

V práci je uvedené taktiež porovnanie rôznych svetových rešerší, aký je vplyv vápnika 

a horčíka na človeka v rôznych geografických šírkach a dĺžkach, ale aj porovnanie hlavných 

príčin úmrtí vo viacerých krajinách. Ako bolo už na začiatku tejto práce uvedené, témou 

vplyvu koncentrácie vápnika a horčíka v pitnej/ podzemnej vode na zdravotný stav človeka 

sa zaoberali a aj zaoberajú vedci takmer z celého sveta. Niektoré nadobudnuté informácie sa 

nám mierne líšili, čo mohlo byť zapríčinené odlišnými vzorkami ľudí alebo 

podzemnej/pitnej vody. Taktiež mohol nastať omyl pri odlišnom geografickom rozložení 

štúdii.  

Prvá kapitola nám otvorila bránu do ochorení spojených s týmito rozličnými koncentráciami. 

Predkladaná práca tieto svetové poznatky v mnohých aspektoch potvrdila. Vápnik a horčík 

majú naozaj veľký impakt na naše zdravie a neradno sa s nimi zahrávať.  

Dozvedeli sme sa, aké hodnoty dosahuje Slovenská republika v otázke úmrtnosti na 

najčastejšie ochorenia, ktoré korešpondujú aj so svetovými štúdiami. Veľmi jasne vidieť 

trend  spojitosti Ca a Mg v podzemných/pitných vodách a zdravotného stavu obyvateľov, 

ktorý sa priamo odvíja od geologickej stavby Slovenska. Význam týchto poznatkov je viac 

ako dôležitý a aktuálny, s pohľadom na najčastejšie ochorenia, ktorými trpí veľké množstvo 
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ľudstva. S nimi sú často spojené aj úmrtia a ich príčiny. Môžeme sa domnievať, že hlavnou 

príčinou úmrtí ľudí na nádorové ochorenia alebo kardiovaskulárne ochorenia nie je len voda 

alebo potrava, ktorú každodenne prijímame. V príčinách sa objavuje veľké množstvo iných 

faktorov, ktoré negatívne či pozitívne vplývajú na naše zdravie. Avšak pitnej vode, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou nášho života môžeme klásť určite veľký dôraz a zaoberať sa  

hlavne jej kvalitou a zložením.  

Hlavnými zdrojmi vápnika a horčíka v geologickom podloží je proces zvetrávania 

karbonátových a sedimentárnych hornín. Tieto horniny sú najviac zastúpené v 

karbonatických celkoch v horských oblastiach, v oblasti nížin, a to najmä v  Podunajskej 

nížine. Toto územie si väčšina ľudí spája taktiež s intenzívnym  poľnohospodárstvom, či so 

zásobami kvalitnej podzemnej/pitnej vody. Pri zvetrávaní karbonátových hornín sa CaCO3 

a  MgCO3 rozpúšťa a CO2 sa viaže vo vode za vzniku slabej kyseliny uhličitej H2CO3.Takto 

sa vápnik a horčík dostávajú do podzemnej/pitnej vody.  

V práci je taktiež uvedený biologický význam hodnotených prvkov, kde vidíme aj 

medicínsky pohľad na rôzne koncentrácie vápnika a horčíka v pitnej vode. Je rozoberané aj 

to, ako ovplyvňujú tieto koncentrácie rôzne sústavy ľudského tela. V danej kapitole sú 

uvedené vážnejšie ale aj menej vážne ochorenia. Najčastejšími a teda aj najvážnejšími sú 

ochorenia kardiovaskulárnej sústavy a onkologické ochorenia. Mnohé slovensk alebo 

zahraničné štúdie potvrdili priami vplyv obsahov Ca a Mg na tieto ochorenia. Tvrdšia voda 

indikuje mäkšie cievy. Tým pádom sú aj zdravšie a telo viac prosperuje. Vápnik a horčík 

majú preto priaznivé účinky na ľudský organizmus.  

V neposlednom rade nájdeme na konci tejto práce aj odporúčané denné príjmy Ca a Mg 

a rôzne spôsoby ako tieto prvky doplniť tak, aby nastala v ľudskom organizme homeostáza. 

Môžeme vidieť problém v geologickom podloží, ktoré sa však nedá zmeniť. Čo naopak 

môžeme zmeniť, sú naše poznatky o problematike a ich následné riešenie.  

Na záver tejto práce odporúčame šíriť osvetu pre ľudí o dôležitosti horčíka a vápnika pre 

ľudský organizmus.  
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