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SYNDRÓM VYHORENIA A JEHO VPLYV NA ROZVOJ 
A VYUŽÍVANIE ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU 
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ABSTRAKT 
 
Pomáhajúce povolania, ku ktorým možno zaradiť aj sociálnu prácu , kladú na osobnosť pracovníka vysoké 
nároky.  Pre to, aby mohol sociálny pracovník v plnej miere rozvinúť potenciál prameniaci z jeho osobnosti 
a pracovnej pozície, musí  neustále pracovať na rozvoji svojich schopností v prospech klientov. Sociálny 
pracovník je, spolu so zástupcami iných pomáhajúcich povolaní, vo väčšej miere ohrozený vyhorením. 
V našom príspevku preto venujeme  pozornosť syndrómu vyhorenia ako vážnej prekážke rozvoja ľudského 
potenciálu. Zameriavame sa na jeho definovanie, symptómy, ale tiež oblasť prevencie a liečby. 
 
Kľúčové slová 
Pomáhajúce povolania. Syndróm vyhorenia. Ľudský potenciál. Prevencia. Liečba. 

ABSTRACT 
 
Helping professions, including social work, make high demands on worker´s personality. For full 
development of the potential, originate from personality and work position, social worker must constantly 
cultivate his skills needed for the benefit of his clients. The social worker, together with representatives of 
other helping professions, is increasingly threatened by burn-out syndrome. In our contribution we refer to 
the burn-out syndrome as a serious barrier to development of human potential. We focus on the definition, 
symptoms, but also the area of prevention and treatment . 
 
Key words 
Helping profession.  Burn-out syndrome. Human potential. Prevention. Treatment. 
 
 

Pomáhajúce povolania, medzi ktoré patrí aj sociálna práca sú charakteristické 
vysokými nárokmi kladenými na osobnosť pracovníka. Počas výkonu praxe neustále pôsobí 
na sociálneho pracovníka množstvo  negatívnych činiteľov, ktoré na neho môžu pôsobiť 
stresujúco a v konečnom dôsledku zapríčiniť,  že pracovník podľahne syndrómu vyhorenia 
a nie je schopný v plnej miere rozvinúť a využívať svoj potenciál. 

I keď vyhorenie môže postihnúť kohokoľvek, existujú určité okruhy povolaní, ktoré sú 
ohrozené viac ako ostatné. Spoločným menovateľom týchto rizikových profesií je priama 
práca s ľuďmi, vysoká náročnosť a zodpovednosť  a tiež dlhodobo negatívna bilancia. Výkon 
tejto práce býva zvyčajne spojený s vysokým nasadením, nezriedka aj s pocitom „poslania“.  

Brill (In Noworol, Marek, 1993) opisuje syndróm vyhorenia ako zvláštnym spôsobom 
sa prejavujúci dysforický a dysfunkčný stav vzťahujúci sa k pracovnej činnosti u človeka bez 
známok vážnej psychopatológie, ktorý sa predtým v rovnakej pracovnej situácii prejavoval 
adekvátne a pracoval efektívne. Je to stav, ktorý sa nezmení k lepšiemu bez pomoci zvonka 
a zmeny prostredia. Ďalšia z definícií ho označuje ako „špecifickú emocionálnu únavu, teda 
stav citového vyčerpania, ktorý sa prejavuje dlhodobým subdepresívnym ladením 
a podráždenosťou“. (Vymětal, 2003, s. 24) O syndróme vyhorenia sa často hovorí ako 
o „fenoméne prvých rokov v zamestnaní“. Po vysokých očakávaniach, entuziazme 
a zidealizovaní si práce a pracovnej pozície sa často u sociálneho pracovníka dostaví 
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sklamanie, frustrácia, bezmocnosť a rezignácia. Býva tiež spájaný so „syndrómom 
pomáhajúcej profesie“, kedy sa človek prostredníctvom pomoci iným snaží zakryť a odvrátiť 
vlastnú emocionálnu bezmocnosť. Mnoho autorov však za hlavnú príčinu vyhorenia považuje 
podmienky na pracovisku, okruh spolupracovníkov a sociologické faktory. (Večeřová-
Procházková, 2005) Křivohlavý (1998) spája jeho vznik s chronickým stresom a to najmä 
vtedy, ak sa človek ocitá v emocionálne náročných situáciách, ktoré sú spôsobené veľkými 
očakávaniami. 

M. D. Rush (2004) na základe vlastných skúseností ale aj skúseností iných popisuje 
niekoľko symptómov, ktoré sú identifikovateľné u ľudí trpiacich syndrómom vyhorenia. Delí 
ich na:  

 

Vonkajšie symptómy: 

- Aktivita vzrastá, ale produktivita ostáva zo začiatku rovnaká – nárast aktivity bez toho aby 
sa zvýšila produktivita. V snahe nahradiť nižšiu produktivitu zvyšuje aktivitu. Aj keď som 
pracoval úpornejšie, zdalo sa mi, že nie som schopný všetko stihnúť. 

- Podráždenosť – podráždení z vecí, ktoré im predtým nevadili. Ak je človek kresťan hnevá 
sa na Boha, že všetky jeho problémy dopustil.  

- Fyzická únava – emocionálna únava vedie  k únave a vyčerpanosti fyzickej. Strata 
akejkoľvek energie. 

- Neochota riskovať – vysokovýkonní ľudia majú sklon riskovať. V stave vyhorenia 
začínajú mať obavy z možného rizika, strácajú súťaživého ducha a utekajú pred 
problémami. Chuť ujsť pred všetkým. Stratili dôveru v seba, v svoje schopnosti všeobecne 
negatívne.  

 
Vnútorné symptómy 
- Strata odvahy – nakoniec dôjde k bodu keď majú chuť rezignovať na život.  
- Strata osobnej identity a sebaúcty – naraz si uvedomia, že nie sú schopní dosiahnuť 

rovnaký výkon a úspech ako predtým. Energia ktorou oplývali predtým je preč. Majú 
pocit, že nie sú schopní dosiahnuť ani ten najnepatrnejší cieľ. Zmysel a cieľ ich života je 
preč. Prestali si klásť ciele, lebo sú presvedčení, že ich aj tak nedosiahnu. Ich záujem 
o ľudí sa premenil na pohŕdanie. Ak sú kresťania, ich láska k Bohu sa obrátila 
na ľahostajnosť.  Vlastne nevedie kto sú. Prestávajú si veriť. &o ich spoľahlivosti začínajú 
pochybovať aj ich priatelia, známi, kolegovia v práci. Už len živoria, nevedia kto sú, kde 
patria, kam smerujú. 

- Strata objektívnosti – strácajú objektívny pohľad na realitu a rozhodujú sa na základe 
svojich citov. Svoje rozhodnutia menia rovnako často ako svoje city. Druhým sa zdajú byť 
náladoví, nestáli – a takí aj sú 

- Emocionálna vyčerpanosť – prianie ujsť na osamelé miesto a ostať tam mimo dosahu ľudí 
a každodenného tlaku povinností.  

- Negatívne postoje – výkonní jedinci sa obvykle pozerajú na život pozitívne, boli schopní 
rýchlo sa spamätať z neúspechu. V dôsledku vyhorenia sú ich postoje čoraz viacej 
negatívne až nakoniec vidia život v najčernejších farbách. Negatívne myslenie ich 
udržiava naďalej pri zemi.  

 

Syndróm vyhorenia nie je pritom statický jav, je to proces, ktorý má vlastnú dynamiku 
a môžeme ho rozdeliť do viacerých etáp.  
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Hennig a Keller (1996) chápu proces vyhorenia ako dôsledok dlhodobo pôsobiaceho 
stresu a zároveň nevhodného vyrovnávania  sa s psychickou a telesnou záťažou.Opisujú jeho 
priebeh v piatich fázach:  

1. Nadšenie: Učiteľ má vysoké ideály a veľmi sa angažuje v prospech školy a žiakov. 
2. Stagnácia: Ideály sa nedarí realizovať, mení sa ich zameranie, požiadavky žiakov,     

rodičov a vedenia školy začínajú učiteľa  obťažovať. 
3. Frustrácia: Učiteľ vníma žiakov negatívne, na problémy s disciplínou častejšie 

reaguje donucovacími prostriedkami. Škola pre neho predstavuje veľké sklamanie. 
4. Apatia: Medzi učiteľom a žiakmi vládne nepriateľstvo. Učiteľ robí len to najnutnejšie 

a vyhýba sa odborným rozhovorom a akýmkoľvek aktivitám. 
5. Syndróm vyhorenia: Je dosiahnuté štádium úplného vyčerpania.    

Ako sme už povedali, syndróm vyhorenia má veľmi negatívny dopad a je nebezpečný 
nielen pre sociálneho pracovníka samotného, ale aj pre klientov, s ktorými pracuje. 
Nedostatočné využitie potenciálu, ktorý je obsiahnutý v jeho osobnosti ale tiež v pracovnej 
pozícii môže zapríčiniť, že klientom nielen nepomôže, ale môže im až uškodiť. Je preto veľmi 
dôležité  venovať náležitú pozornosť prevencii.  

Významným nástrojom v tomto smere je duševná hygiena. Míček (1984) ju 
charakterizuje ako určitý systém vedecky prepracovaných pravidiel a rád, ktoré slúžia 
k udržiavaniu, prehĺbeniu alebo znovuzískaniu duševného zdravia, duševnej rovnováhy. 
Považuje ju za disciplínu, ktorá sa uplatňuje v riadení samého seba, ovplyvňovaním svojho 
vlastného prostredia a ktorá sa zaoberá problematikou adaptácie, respektíve maladaptácie 
človeka na podnety prichádzajúce z vonkajšieho a vnútorného prostredia. Medzi spôsoby 
prevencie autor zahŕňa: 

- objektivizáciu starostí (prediskutovanie a rozbor vlastných starostí s inými ľuďmi), 
- racionalizáciu a relativizáciu vlastných starostí (porovnanie so starosťami iných atď.), 
- aktívne riešenie, prípadne odstránenie príčin starostí, 
- interferenčné riešenie (zabudnutie pri intenzívnej práci a pod.), 
- citové preladenie (pohľad z humornej stránky, odreagovanie sa, relaxácia, a pod.), 
- únikové riešenia (odklad termínu riešenia, vzdanie sa potrieb, ignorovanie starostí 

a pod.). (Míček, 1984) 
 

Křivohlavý (1994)  uvádza, že dôležitým prvkom prevencie, ktorý napomáha 
predchádzaniu stavu vyhorenia je žiť zmysluplným životom a mať určený jasný, konkrétny 
hodnotný a najmä reálny cieľ. Žiť zmysluplne predpokladá usporiadať si hodnotový systém, 
určiť si priority, uvedomiť si svoje vlastné potreby aj potreby iných a vytvárať a udržiavať 
kvalitné interpersonálne vzťahy ako podpornú sieť v prevencii vyhorenia. 

Prevencia by sa mala zameriavať najmä na dve oblasti a to na oblasť jednotlivca 
a oblasť prostredia. V prostredí môže človek ovplyvňovať napríklad pracovné prostredie, 
zlepšovať pracovné podmienky dostatkom materiálnych zdrojov, organizáciu pracovnej 
náplne a pod. 

Pri prevencii v oblasti jednotlivca je dôležité zamerať sa najmä na také faktory 
ktorými sú: 

Sebareflexia – reflexia svojich myšlienok, pocitov, filozofie, hodnôt, želaní, správania 
a skúsenosti (možnosť prehodnotiť, korigovať), poznať vlastné reakcie na stres a spôsoby 
zdolávania. 
Efektívne copingové mechanizmy, 
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Selfmanažment – schopnosť organizovať svoju prácu účinnejšie, byť efektívnejší, schopnosť 
regulovať pracovnú záťaž a účinne využívať svoj čas, získavať spätnú väzbu pri hodnotení 
samého seba, delegovať určité kompetencie.  
Podporná sociálna starostlivosť – vytváranie a udržiavanie dobrých interpersonálnych 
vzťahov v zamestnaní aj v osobnom živote. Hovoriť o veciach, ktoré považujeme za 
nepríjemné a  ťažké s inými ľuďmi. Dávať a prijímať podporu od okolia. V rámci toho, snažiť 
sa brániť. 
Podpora evalvácie – tá zahŕňa kladný spôsob jednania s inými ľuďmi, vyjadrovanie úcty, 
uznania, pochvaly, vypočutie a zastanie sa iného človeka. 
Komunikácia –  vedieť  počúvať druhých, udržiavanie priateľských vzťahov, stretnutia 
s kolegami aj mimo pracoviska apod. (Křivohlavý, 1994) 
Nepotláčať emócie – pernamentným potláčaním vlastných emócii  človek stráca schopnosť 
spontánne reagovať, stáva  sa citovo plochým, dôsledkom čoho je citová prázdnota.  
Supervízia –pomoc pri riešení profesionálnych problémov, zefektívňovaní práce, ktorá 
umožňuje pochopiť emocionálny podiel človeka na jeho profesijnom probléme.  
Peer counseling – kolegiálne poradenstvo, ktoré je založené na myšlienke, že človeku môže 
dobre poradiť nie len odborník, ale aj ten, kto prežil rovnaké ťažkosti a prekonal ich.  
Schopnosť relaxovať – venovať sa záujmom, záľubám, športovým aktivitám, dopriať si 
psychický aj fyzický relax a pod., 
Osobný rast – brániť stagnácii v intelektuálnej oblasti, snažiť sa vzdelávať, prijímať nové 
informácie, zaujímať sa o nové poznatky, 
Aktívny prístup k životu – Kebza, Šolcová (1998) uvádzajú, že má rozhodujúci význam. Ide 
o záujem o okolie, otvorenosť voči zmenám, byť aktívnym pri riešení situácií, vopred rátať so 
stresujúcimi situáciami, izolovať stres od ostatných životných aktivít, udržiavať dobré vzťahy 
s inými a vytvoriť si okolo seba priaznivé prostredie, mať zdravý životný štýl. 
Upraviť životosprávu – vnímať svoje potreby a regulovať ich, napríklad osvojiť si správne 
návyky stravovania, dostatok kvalitného spánku, eliminovanie zlozvykov fajčenia, prejedania 
sa, nadmernému užívaniu liekov apod. 
 

Popri primárnej prevencii zameranej na predchádzanie vzniky syndrómu vyhorenia je 
dôležité venovať pozornosť tiež prevencii sekundárnej. V prípade, že k vyhoreniu predsa len 
došlo, je potrebná včasná a účinná terapia. Táto sa podľa výskytu symptómov zameriava  na 
telesnú a tiež na psycho-sociálnu oblasť. 

Intervencie v telesnej oblasti sú orientované na odstránenie sprievodných symptómov 
vyhorenia, ktorými sú napríklad poruchy spánku, poruchy príjmu potravy, bolesti hlavy, 
apatia, zneužívanie liekov a alkoholu.  

Ďalším dôležitým prvkom terapie syndrómu vyhorenia je liečba zameraná na pomoc 
pochopiť „vyhorenému“ človeku jeho  existenciu. Všeobecne môžeme povedať, že ide 
o psychoterapiu, samostatný odbor  vychádzajúci predovšetkým z psychológie. (Hartl, 2004) 
Medzi najčastejšie opisované druhy psychoterapie využívané pri liečbe syndrómu vyhorenia 
patria logoterapie, kognitívno-behaviorálna psychoterapia ale taktiež rôzne relaxačné prístupy 
založené na myšlienke prepojenia tela a psychiky, akými sú napríklad autogénny tréning, 
biofeedback a pod. 

Psychoterapia má pozitívny obsah aj v sociálnej oblasti človeka. Opätovné zlepšenie 
vzťahov s najbližšími umožňuje budovanie podpornej sociálnej siete, ktorá má veľký význam 
v prevencii a terapii syndrómu vyhorenia. 
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ABSTRAKT 
 
Migrácia je prirodzenou súčasťou života populácie, vždy bola zameraná na zlepšenie kvality života migrantov. 
Migráciu  z právneho hľadiska členíme na legálnu a nelegálnu. Nelegálnou migráciou rozumieme 
nedovolený prechod štátnej hranice na naše územie. Po zachytení cudzinca, ktorý nelegálne prekročí naše 
hranice a vyhlási, že chce u nás požiadať o azyl.  vstupuje tento migrant do azylovej procedúry. Takíto 
migranti pochádzajú z rôznych krajín môžu zo sebou priniesť rôzne choroby a náš príspevok sa zameriava na 
riziká práce sociálnych pracovníkov pracujúcich so spomenutou skupinou klientov, hlavne na zdravotné 
riziká a na možnosti ochrany zdravia týchto sociálnych pracovníkov.   

ABSTRACT  
 
Migration is a natural part of life of the population has always been focused on improving the quality of life 
of migrants. Migrate legally a member of the legal and illegal. Illegal migration, illegal migration means the 
state border into our territory. After capturing an alien who illegally exceeded our borders and declares that 
he wants us to seek asylum. Migrant to enter the asylum procedure.  Such migrants from different countries 
may bring with them different diseases, and our contribution focuses on the social protection of workers 
against the diseases.  
 

ÚVOD 
 

Žijeme v dobe, keď každý rok prináša neuveriteľné technické zázraky. Nachádzame 
sa v ére dynamického životného štýlu, rýchleho občerstvenia a  rýchleho prenosu informácií. 

Sme svedkami čerstvej histórie malej krajiny uprostred Európy. Posledných 15 rokov 
sa pravidelne objavujú v dennej tlači správy o vojnách, konfliktoch na Blízkom Východe, 
prírodných katastrofách, hladomore v treťom svete a vlnách utečencoch prichádzajúcich 
do vyspelých krajín. Naša krajina je súčasťou moderného života. I k nám smerujú utečenecké 
vlny. Muži, ženy a deti. Všetci tí, ktorí museli opustiť svoju domovinu z príčin, o ktorých sa 
my dozvedáme iba z prostriedkov médií. Azyl znamená pre nich útočisko, miesto pokoja.  

Na jednej strane politické prenasledovanie, náboženská a rasová neznášanlivosť, 
vojna, terorizmus a hlad. Na strane druhej mier, tolerancia, rovnosť, ekonomická prosperita 
a najmä sloboda. Vízia lepšej budúcnosti. Jednoduchá voľba a možno tá prvá, pred ktorou 
stojí človek smerujúci na Slovensko. 
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ŽIADATELIA O AZYL V SR V ROKOCH 1993 -2009 
 
Na základe podkladov z Migračného úradu vyplýva, že v rokoch 1993 až november 

2009 zaevidoval spolu 55 383 žiadostí o udelenie azylu. Pre lepšiu názornosť sú údaje 
uvedené v nasledujúcom grafe  (Štatistiky, www.minv.sk). 

Na základe žiadostí o udelenie azylu bolo v uvedenom období udelených spolu 
641 azylov, z toho viac ako tretina žiadateľom z Afganistanu (222). Ďalšou veľkou skupinou 
azylantov boli utečenci z Iraku (51), Juhoslovanskej zväzovej republiky(37) a Rumunska (37) 
(Štatistiky, www.minv.sk). 

 

Graf 1 

 
 
Zdroj: www.minv.sk, dňa 9.1.2010 
 

 
Prvý kontakt cudzinca, ktorý žiada o udelenie azylu na našom území sa začína 

na príslušnom policajnom útvare, teda aj prvou skupinou ohrozenou chorobami cudzincov 
sú policajti a zamestnanci policajného zboru. 

Ďalším krokom je umiestnenie žiadateľa do záchytného táboru a druhou ohrozenou 
skupinou sú sociálni pracovníci a zamestnanci azylových zariadení Migračného úradu 
Ministerstva vnútra SR. Tieto zariadenia slúžia na prechodné ubytovanie žiadateľov o azyl 
po dobu  povinnej mesačnej karantény, ktorej cieľom je zamedziť šíreniu infekčných ochorení 
a tým aj ohrozovania zdravotného stavu našej populácie. 

Žiadatelia o azyl a predovšetkým ich zdravotný stav, so sebou prináša i rôzne 
zdravotné riziká spojené so zvýšením počtu chorôb, ktoré sa zatiaľ v rámci republiky 
vyskytujú v menšine. Ide hlavne o TBC, HIV, hepatitis a rôzne pohlavné choroby, ktoré 
ohrozujú ľudí prichádzajúcich do kontaktu s migrantmi, a teda aj sociálnych pracovníkov. 
V častom styku s nimi sú ohrození najmä nákazou infekčnými ochoreniami, prenášajúcimi sa 
dotykom, krvou či vzduchom.  Žiadatelia o azyl sú povinní absolvovať základné testy, ktoré 
sa vykonávajú počas karantény: BRW- syfilis, odber krvi na hepatálne testy,  HIV testy, 
výter z rekta pre potvrdenie alebo vyvrátenie podozrenia na salmonelózu, RTG pľúc na 
vyvrátenie alebo potvrdenie TBC. 
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CHOROBY A OHROZENIA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV 
PRACUJÚCICH SO ŽIADATE ĽMI O AZYL A AZYLANTMI   
 

Syfilis patrí medzi klasické pohlavné choroby. Ide o infekčné, celkové a chronické 
ochorenie, ktoré prebieha v niekoľkých fázach, počas ktorých sa strieda obdobie 
bezpríznakové s obdobím klinickej manifestácie, pričom v počiatočných štádiách ochorenia 
nemusia byť zrejmé žiadne príznaky. V priebehu ochorenia sa rozvíjajú orgánové zmeny. 
Zákernosťou ochorenia je, že niektoré z nich  môžu prejaviť až po rokoch. 

Základné rozdelenie ochorenia je na syfilis získaný (akvirovaný) a sifilis vrodený 
(kongenitálny), pričom z hľadiska početnosti ale aj výskytu v  budúcnosti je zrejme 
významnejší syfilis akvirovaný (http://www.syfilis.szm.com/). 

Podľa podkladov Národného centra zdravotníckych informácií bol v roku 2007 syfilis 
zistený spolu u 233 osôb, z toho u 9 cudzincov. 

Hepatitída je zápalové ochorenie pečene, pri ktorom dochádza následkom vírusovej 
infekcie k poškodeniu alebo až k zániku pečeňových buniek. Príčinou je najčastejšie infekcia 
jedným z päť hlavných identifikovaných typov vírusov, medzi ktoré patria vírusy hepatitídy 
A, B, C, D a E. 

Vírusová hepatitída bola známa už v staroveku, ale dôkaz o existencii viacerých typov 
vírusov pochádza len zo 40-tych rokov 20. storočia z pokusov prenosu infekcie na ľudských 
dobrovoľníkov. Pre existenciu typu hepatitídy, ktorý sa dnes označuje ako hepatitída C 
svedčili už v 70-tych rokoch minulého storočia pozorovania, že u časti príjemcov krvných 
transfúzií vznikla potransfúzna hepatitída aj po vyradení osôb infikovaných vírusom 
hepatitídy B z darcovstva. Od doby keď bola objavená možnosť zisťovania protilátok proti 
vírusu hepatitídy C (anti-HCV) nastal prudký nárast poznatkov o tomto type hepatitídy, ktorý 
ju zaradil medzi najzávažnejšie medicínske problémy (http://www.hepatitida.sk/). 

Salmonelóza je hnačkové ochorenie bakteriálneho pôvodu. Spôsobuje ho baktéria 
Salmonela, ktorá sa do tela dostáva ústami (z potravy, riadov, špinavých rúk) Napadnutie 
salmonelózou sa prejavuje črevnými problémami. Je nebezpečná hlavne pre starých ľudí 
a deti. Vo väčšine prípadov nie je salmonelóza vážne ochorenie, ale netreba ju podceňovať, 
pretože vie byť aj veľmi zákerná a môže sa stať dokonca príčinou smrti. Baktéria salmonela 
má totiž veľmi nebezpečnú schopnosť a to prenikať do hlbších vrstiev sliznice. Môže sa 
dostať do krvného riečišťa a byť roznesená po celom tele (www.zzz.sk)  

Tuberkulóza (TBC) je infekčné ochorenie, ktoré zvyčajne napáda pľúca. Môže však 
postihnúť ktorýkoľvek orgán. Ochorenie sa šíri vzdušnou cestou. Ak má pacient tuberkulózu 
dýchacích ciest, môže šíriť choroboplodné zárodky kašľom, kýchaním, spevom (mimoriadne 
účinné !) alebo aj pri obyčajnej reči. Ktokoľvek vdýchne tieto zárodky, môže sa nakaziť (čiže 
infikovať) tuberkulózou..  Najčastejšou formou TBC je tuberkulóza pľúc. Prejavuje sa ako 
zápal pľúcnych tkanív. Postihnuté tkanivá podliehajú rozpadu a na ich miestach sa tvoria 
dutiny.  Choroba je spojná zdurením lymfatických uzlín, teplotou a dráždivým nutkavým 
kašľom, ktorým môže byť vykašliavaná krv. Práve tá je veľmi nebezpečná, vykašliava sa 
v nej množstvo baktérií, čo zvyšuje riziko ďalšej infekcie (www.hagy.sk).  

Podľa údajov zo štatistík Národného registra tbc bolo v roku 2007 nahlásených 
15 prípadov u cudzincov. Cudzincom s legálnym dlhodobým pobytom aj žiadateľom o azyl 
je poskytnutá zdravotná starostlivosť, vrátane skríningu možných infekčných ochorení a ich 
eventuálnej liečby. Vážnejším problémom sú ilegálni imigranti, ktorí tu pracujú ako „čierna 
pracovná sila“. Ich zdravotný stav totiž nie je kontrolovaný (www.hagy.sk/nrt). 
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Okrem ohrozenia vyššie spomenutými chorobami sociálni pracovníci pracujúci 
so žiadateľmi o azyl a s azylantmi trpia aj syndrómom vyhorenia. Syndróm vyhorenie 
chápeme ako stav úplného fyzického, emocionálneho, mentálneho vyčerpania spojený so 
stratou motivácie. Tento syndróm môže ohroziť každého, osobitne ľudí vysoko výkonných, 
takých, ktorí vstupujú do práce s nadšením, najmä ak ide o prácu vyžadujúcu si kontakt 
s inými ľuďmi, o prácu pomáhajúceho charakteru. 

Prejavy syndrómu vyhorenia sa  prejavujú rôznymi symptómami vo viacerých 
rovinách (Henning a Keller, 1996): 

- v duševnej rovine - problémy so sústredením, únik od reality, 
- v citovej rovine – pocity bezmocnosti a skľúčenosti, sebaľútosť, strata radosti z práce 
- v telesnej rovine - rýchla unaviteľnosť, poruchy spánku, chorobnosť 
- v sociálnej rovine - problémy v rodine a v spoločenskom živote 
 

Prevencia proti vyhoreniu 

Stres je emócia, ktorého súčasťou je strach a úzkosť.  Rezignácia je najhorším 
spôsobom reakcie na stres.  Křivohlavý rozdeľuje prevenciu voči vyhoreniu do dvoch smerov: 

1. interné postupy – zamerané na toho, kto je ohrozený vyhorením. K vyhoreniu dochádza 
tam, kde je daný človek príliš úzko zameraný iba na jednu vec alebo veľmi úzko definovaný 
cieľ 
2. externé prístupy – rôzne formy sociálnej opory. Môže ísť o podporu rôznych sociálnych 
skupín pomáhajúcich ľuďom nachádzajúcim sa v určitej núdzi 
 

ZÁVER 
 

Na ochranu života i zdravia zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s azylantmi 
a žiadateľmi o azyl, aby mohli vykonávať prácu, ktorá nám vyplýva z rôznych 
medzinárodných dohôd a medzinárodných zmlúv v oblasti migračnej politiky a starostlivosti 
o azylantov, navrhujeme : 

- zvýšenie informovanosti sociálnych pracovníkov a ostatných zamestnancov, ktorí 
prichádzajú do styku s migrantmi o prenosných chorobách a prevencii voči chorobám, 
s ktorými sa môžu pri vykonávaní svojej práce stretnúť 

- povinné očkovanie a preočkovanie proti TBC, žltačke,  
- zabezpečiť podmienky na dodržiavanie prísnych hygienických pravidiel v azylových 

zariadeniach, 
- zvýšiť finančné ocenenie práce sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú s rizikovými 

skupinami klientov, medzi ktorých žiadatelia azyl určite patria 
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ABSTRAKT:  
 
Autorka sa vo svojom príspevku zameriava na problematiku rozvoja a využitia ľudských zdrojov so 
zdravotným handicapom na trhu práce. Problematika zamestnanosti, resp. nezamestnanosti zdravotne 
postihnutých občanov patrí v dnešnej dobe medzi aktuálne problémy s ekonomickým a sociálnym aspektom vo 
vzťahu k rozvoju ľudského potenciálu, k prosperite ekonomiky a spoločnosti. Cieľom príspevku je poukázať 
na závažnosť tohto problému, na potrebu jeho eliminácie, s dôrazom na včasnú pomoc odborníkov 
predovšetkým z oblasti zdravotníctva, sociálnej práce, ekonomiky a upozorniť na možnosti a úroveň súčasnej 
starostlivosti poskytovanej občanom so zdravotným postihnutím a tiež na potrebu zvyšovania preventívnych 
opatrení a  informovanosti o tejto problematike. 
 
Kľúčové slová: kvalita života, ľudský potenciál, osoba so zdravotným  postihnutím,  rozvoj ľudských zdrojov, 
trh práce 
 

ABSTRACT  
 
The author of this presentation is focused on the issue of development and utilization of human resources 
with health handicap in the labor market. The issue of employment/unemployment rate of disabled citizens 
belongs today among the current problems of economic and social aspects in relation to the development of 
human potential, to the prosperity of the economy and society. The aim of this presentation is to highlight the 
seriousness of this problem, the need for its elimination, with emphasis on the timely assistance of experts 
mainly from the particular fields of health, social work, economics and to highlight opportunities and current 
level of care provided to citizens with disability and the need to increase preventive measures (precautions) 
and awareness on this issue. 
 
Key words: quality of life, human potential, person with disability, development of human resources, labour 
market 
 

ÚVOD 
 

Zdravie, tak dôležité slovo, ktoré si denne neuvedomujeme, pokiaľ ho máme. Je to 
slovo, ktoré dokáže zmeniť život človeka na nepoznanie, je to slovo, od ktorého závisí celý 
náš život. O tom, že zdravie je pre život to najdôležitejšie, netreba polemizovať. Pri 
zdravotných problémoch sa človeku radikálne mení celý život, jeho štýl, spôsoby, konania, 
ale aj postoje, ciele a hodnoty. 

Príspevok hľadá rôzne možností rozvoja a využitia ľudského potenciálu s dôrazom na  
uplatnenie osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce. Široký rámec a východiskovú bázu 
spájajú legislatívne opatrenia a efektívne využitie aktívnej politiky zamestnanosti, využívaním 
aktívnych opatrení trhu práce – rozvojom ľudských zdrojov so zdravotným postihnutím 
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v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a  snahou o ich rozšírenie 
o najnovšie vedecké poznatky a nové efektívne prístupy, ciele, formy a metódy, ktoré sa spolu 
podieľajú na komplexnom prístupe k progresívnym premenám v procese rozvoja ľudského 
potenciálu. 

Problematika zamestnanosti resp. nezamestnanosti zdravotne postihnutých občanov 
patrí v dnešnej dobe medzi často diskutovanú problematiku v kontexte rozvoja ľudského 
potenciálu. Je to problém celej spoločnosti, ktorý vyúsťuje do rôznych konfliktov, 
nezvládnuteľných situácií, riadi prežívanie osobnosti, ktoré často pokračuje do 
nekonformného správania jedinca. Človek, ktorý má zdravotné problémy sa stáva problémom 
pre spoločnosť, problémom pre rodinu, ale aj problémom pre samého seba. Prestáva byť 
žiadaný, jeho prežívanie je ovplyvnené stavom, v ktorom sa ocitol a často vyúsťuje do stavu 
depresií a úzkosti. Zvládnutie zdravotného stavu, v ktorom sa nachádza ako nezamestnaný, je 
hotový boj o prežitie v danej spoločnosti.  Je len otázkou času, či sa jedinec so zdravotným 
postihnutím dokáže zadaptovať v situácií, v ktorej sa nachádza, alebo stráca energiu, stáva 
apatickým pri zvládaní sociálnych dôsledkov. 

 

ĽUDSKÝ POTENCIÁL V KONTEXTE TRHU PRÁCE 
 

Ľudský potenciál v regióne Nové Zámky nesie so sebou pozitívne vplyvy, ktoré sa 
nedajú exaktne kvantifikovať vo finančnom vyjadrení, no môžeme identifikovať pozitívne 
faktory ľudského potenciálu, ktoré priamo prispievajú ku prosperite zvyšovaním produktivity 
práce a to umožnením rýchlejšieho prijímania technológií a nepriamo prispievajú 
k  výkonnosti regionálnej ekonomiky a to zlepšením zdravotnej úrovne obyvateľov, kvality 
medziľudských vzťahov, vytváraním prostredia vyššej motivovanosti a občianskej 
participácie. 

Trh práce sa stáva objektívnym stimulátorom permanentného zvyšovania požiadaviek 
na rozvoj ľudského potenciálu a kvalifikovanosť práce, ktorá potom následne rozhoduje 
o zaradení jej nositeľa do pracovného procesu. Benčo (2002) uvádza, že vo vyspelej trhovej 
ekonomike musí fungovať trh práce, tzn. dopyt a ponuka pracovnej sily. Ideálny stav by 
nastal, keby bol dopyt rovnaký ako ponuka, no takýto stav však nikdy nenastane a ponuka je 
vždy väčšia ako dopyt. To znamená, že nastáva nezamestnanosť ako sociálno-ekonomický 
problém každej trhovej ekonomiky, ktorá je centrálnym fenoménom moderného 
hospodárstva.  

Potreba riešenia problematiky rozvoja a využitia ľudského potenciálu v zmysle 
aktívnych opatrení trhu práce - vzdelávania a prípravy pre trh práce nezamestnaných a 
zamestnancov so zámerom zefektívniť odbornú prípravu, racionalizovať a optimalizovať 
vzdelávanie dospelých v regionálnych podmienkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVaR) v Nových Zámkoch a tým podporiť regionálny rozvoj a uplatnenie ľudských 
zdrojov s dôrazom na osobitnú skupinu osôb so zdravotným postihnutím, ekonomicky 
podporiť zamestnávanie zdravotne postihnutých osôb.  

V dôsledku ekonomickej krízy nezamestnanosť zdravotne postihnutých na Slovensku 
výrazne stúpla. V nasledujúcich tabuľkách a grafoch uvádzame podiel občanov so 
zdravotným postihnutím (ďalej ZP) na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie (ďalej 
UoZ) okresu Nové Zámky v členení na región Nové Zámky (Šurany, Nové Zámky a Štúrovo) 
a Šaľa z ktorých je zrejmý ročný nárast: 
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- Podiel občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte UoZ v okrese Nové Zámky 
za r. 2007, 2008, 2009 - tab.1 
- Podiel občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte UoZ v okrese Šaľa za r. 
2007, 2008, 2009 - tab. 2 
      

Tab.1 Podiel občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte UoZ  
v okrese Nové Zámky 

 2007 2008 2009 

Celkový počet UoZ 5954 5979 10145 

Z toho občanov so ZP 137 156 189 

 

       

Tab.2 Podiel občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte UoZ  
v okrese Šaľa 

 2007 2008 2009 

Celkový počet UoZ 2406 2085 2970 

Z toho občanov so ZP 72 59 69 
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KVALITA  ŽIVOTA 
 

Kvalita života je výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, 
ekonomických a enviromentálnych podmienok, týkajúcich sa ľudského a spoločenského 
rozvoja. Nie všetky podmienky dokáže človek ovplyvniť sám – je to napr. zdravie, 
zamestnanosť, kvalita životného prostredia, medziľudských vzťahov, úroveň zdravotníctva, 
školstva a pod. Zároveň je kvalita života úzko spätá s hodnotami i potrebami človeka, ktoré sú 
podmienené vývojom spoločnosti i subjektívnym vnímaním jednotlivca. Kvalita života v 21. 
storočí zameriava svoju pozornosť aj na sociálne nerovnosti, limitujúce možnosti človeka 
a jeho účasť na aktivitách, bežných pre ostatných ľudí. Španková (2009) uvádza, že kvalita 
života by mala zohľadňovať:  

- každodenný život človeka, životné podmienky, na ktoré vplývajú ekonomické 
možnosti krajiny., 

- žiaduca kvalita života je závislá od aktívneho postoja a zodpovednosti konkrétneho 
jedinca., 

- kvalita života je subjektívna, t.j. pocit šťastia, spokojnosti, uspokojenia potrieb, 
zdravia a naplnenie hodnôt je individuálnou záležitosťou., 
 

OSN monitoruje index ľudského rozvoja – HDI (Human Development Index), ktorý 
do praxe zaviedol v roku 1990 pakistanský ekonóm Mahbúb ul-Hak. Používajú sa 
ukazovatele: domáci produkt na obyvateľa, gramotnosť obyvateľstva a priemerná dĺžka 
života. SR sa podľa správy Human Development Report 2007/2008 nachádza na 41. mieste 
/napr. ČR je na 32. mieste, Maďarsko na 38 mieste a Poľsko na 39./ Hospodárska situácia 
krajiny vplýva na úroveň niektorých odvetví ako zdravotníctvo, školstvo, sociálnu pomoc či 
podporu najohrozenejším skupinám obyvateľstva. Mnohé štúdie kladú dôraz na vnímanie 
subjektívnej kvality života práve osobitných skupín zdravotne postihnutých občanov. Je teda 
zrejmé, že podstatou je sociálna inklúzia možnosť účasti na ekonomickom a sociálnom živote. 
Vidíme vzájomnú prepojenosť - neúčasť na jednej strane so sebou prináša exklúziu aj na 
strane druhej. Čím vyššie sociálno-ekonomické postavenie v sociálnej štruktúre jednotlivec 
zaujíma, tým disponuje lepšími podmienkami pre kvalitný život. Ako príklad marginalizácie 
Španková (2009) uvádza zdravotne postihnutých, ktorí sú neraz vylúčení aj z ekonomickej 
aktivity aj z aktivít bežných pre ostatných. Zdôrazňuje, že vnímanie tejto skupiny 
spoločnosťou je ovplyvnené sociálnou politikou, zdravotníctvom a zachytáva bezprostredný 
vzťah ekonomickej a sociálnej skutočnosti. 

„Imanentnou súčasťou ľudských dejín je úsilie o zlepšenie života, o jeho zdokonalenie 
a vyššiu kvalitu.“ zdôrazňuje Laluha (2005). Kvalita života má sociálnu dimenziu, preto sa 
tejto problematike venujú najmú vedy sociálne, v praxi je predmetom záujmu odborníkov 
z oblasti zdravotníctva, sociálnej politiky a sociálnej práce.  Nemožno však poprieť ani 
dimenziu ekonomickú a politickú. Tejto problematike sa venuje množstvo výskumov, 
v ktorých takmer polovica (50%) respondentov na Slovensku vyjadruje nespokojnosť 
s problémom: nezamestnanosť a kvalita zdravotníckej starostlivosti. (Zdroj: IVO, apríl 2006). 

Kvalitu života možno skúmať v dvoch pohľadoch – objektívnom, pri ktorom sa berie 
do úvahy index HDI a subjektívnom, kde sú podstatou výpovede respodentov, ktoré sú 
ovplyvnené materiálnymi podmienkami, zdravím, hospodárskou situáciou krajiny, kde 
respondenti žijú, hodnotami, kultúrou ale aj príslušnosťou k sociálnym skupinám. Čoraz 
väčšie nároky kladie jednotlivec na uspokojovanie svojich hodnôt, potrieb, má iné priority. 
Vždy to závisí od situácie, v ktorej sa človek nachádza. Aktuálne do popredia vystupuje ak 
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zdravie, kvalita života niektorých ohrozených skupín, čo sa stáva výzvou na zlepšovanie ich 
kvality života v tomto storočí. 

Orgonášová (2009) zdôrazňuje, že vďaka pokroku v medicíne, ľudskému umu 
a technickému rozvoju, výsledky ktorých sa rýchle šíria medzinárodne i transkontinentálne, sú 
život zachraňujúce medicínske postupy veľakrát úspešné, i keď za cenu straty štruktúry, alebo 
pretrvania zhoršenej funkcie niektorého orgánu alebo systému. Preto aj pri najlepšej 
zdravotnej starostlivosti a často práve vďaka možnostiach lekárskej vedy, počet ľudí s trvalým 
obmedzením pohybu, alebo žijúcich v tme, či stálom tichu neustále celosvetovo narastá. 
Odhaduje sa, že v súčasnosti asi 12 – 15% celkovej populácie má problémy, ktoré súvisia 
s dôsledkami zdravotného postihnutia, t.j. má problémy s mobilitou, s orientáciou, 
komunikáciou, či so sebaobsluhou. Ide často o vrodené vývojové poruchy, o následky úrazov 
(najmä dopravných, ale často aj úrazov pri športe), alebo rôznych chronických ochorení. Aj 
keď život ľudí je potom v určitých oblastiach odlišný, nemusí byť tragický, nemusí viesť do 
sociálnej izolácie a do ekonomickej núdze.  

Pozornosť je nutné sústrediť i na psychosociálny aspekt ľudského prežívania 
zdravotného stavu nezamestnaného z hľadiska postoja človeka, jeho rodiny a okolia. Dôraz by 
mal byť kladený na vnútorné sily nezamestnaného človeka so zdravotným postihnutím a ich 
mobilizáciu prostredníctvom využívania bezplatných a dostupných služieb psychológa za 
účinnej pomoci a spolupráce sociálneho pracovníka prvého kontaktu na ÚPSVaR. 
Psychologickú intervenciu pokladáme za prvotný krok pri strate zamestnania zdravotne 
postihnutej osoby s cieľom predchádzať narastaniu a prehlbovaniu problémov vyplývajúcich 
zo situácie, v ktorej sa človek ocitne. Psychológ klientovi pomôže udržať si svoje 
kompetencie a tak nestratiť schopnosť byť úspešný na trhu práce. 

Riešenie problematiky zdravia ako základného predpokladu rozvoja ľudského 
potenciálu, nepriaznivej životnej situácie, nerovnakých životných šancí a skupín 
obyvateľstva, je neoddeliteľnou súčasťou procesu humanizácie a demokratizácie súčasnej 
európskej spoločnosti v procese globalizácie. Tieto otázky sa čoraz častejšie dostávajú do 
pozornosti viacerých výskumov a následne, i keď neraz zdĺhavo, sú premietané do politického 
diania a legislatívy. Demokratická spoločnosť proklamuje skutočnosť, že všetci ľudia majú 
rovnaké práva, avšak nie vždy v tejto súvislosti máme na zreteli psychosociálne a zdravotné 
postihnuté, či sociálno-znevýhodnené skupiny ľudí. Do centra záujmu sa dostáva neustále 
narastajúci počet osôb so zdravotným postihnutím, ktorí trpia sociálno-ekonomickými 
problémami. Tie majú dopad nielen na ich zdravotnú stránku života, ale i na finančnú, 
materiálnu stránku, taktiež pôsobia na ich sociálne vzťahy, telesné, či duševné zdravie, 
morálny spôsob života. Sociálna starostlivosť a poradenstvo, ktoré by sa týmto osobám malo 
poskytovať, by nemalo byť ohraničené len na ekonomicko-právne aspekty – sociálne dávky, 
príspevky pre zdravotne postihnuté osoby a zamestnávateľom. Osoby trpiace zdravotnými 
problémami majú problém s účasťou na spoločenskom živote a taktiež strácajú nádej žiť svoj 
život v dôstojnejších životných podmienkach. Sociálne a poradenské služby, ekonomické 
opatrenia by mali byť poskytované komplexne na multidisciplinárnej báze. Schavel a kolektív 
(2009) odporúčajú zabezpečiť prostredníctvom prípravy a vzdelávania dostatočného počtu 
vyškolených odborníkov v sociálnej oblasti, ktorí budú schopné poskytovať poradenstvo na 
vysokej odbornej úrovni za spolupráce s odborníkmi aj z iných profesií, vrátane konkrétnej 
pomoci práve ľuďom marginalizovaným, spoločensky izolovaným, bez šance integrovať sa 
do spoločnosti. V tejto súvislosti bude nutné venovať pozornosť preventívnym opatreniam 
a ochrane zdravia ako základného predpokladu rozvoja ľudského potenciálu. 
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AKTÍVNE OPATRENIA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM 
POSTIHNUTÍM 

 

Našim záujmom by malo byť hľadanie aktivít a finančných zdrojov, ako spoločným 
úsilím zabezpečiť dôstojný, zmysluplný spôsob života osôb so zdravotným postihnutím, 
prípadne urýchliť proces ich spoločenskej integrácie, až začlenenia do ekonomicky 
produktívneho života. 

Na dosiahnutie tohto cieľa ÚPSVaR v Nových Zámkoch už niekoľko rokov využíva 
nielen štrukturálne reformy na podporu hospodárskeho rastu, ale aj široké spektrum 
programov na podporu zamestnanosti znevýhodnených osôb – najmä so zdravotným 
postihnutím. Patria sem interné regionálne programy aj celoštátne programy zamerané na 
aktívne opatrenia trhu práce, ktoré podporujú znevýhodnené skupiny uchádzačov 
o zamestnanie. Odstránenie sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých osôb vyžaduje 
masívnejšie investície do rozvoja ľudského kapitálu tvorcov politík, poskytovateľov služieb 
a opatrení a zdravotne postihnutých osôb tak, ako to uvádzajú národné programy a stratégie. 

Od 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je výraznejšia 
podpora sociálneho začlenenia fyzickej  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do 
spoločnosti za jej aktívnej účasti, pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti za ustanovených 
podmienok a v ustanovených oblastiach. Tomanová (2009) uvádza, že táto právna úprava 
nebola síce prijatá ako opatrenie súvisiace s finančnou krízou, predpokladá sa však priaznivý 
vplyv nových prvkov na obyvateľov Slovenska aj v čase finančnej krízy (valorizačný  
mechanizmus opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu, nové peňažné príspevky, 
zvýšenie výšky vybraných peňažných príspevkov na kompenzáciu, vyššia hranica ochrany 
príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri vybraných peňažných 
príspevkov, zvýšenie podpory výkonu pracovnej činnosti fyzických osôb s ťažkým 
zdravotným postihnutím možnosťou poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného 
motorového vozidla za priaznivejších podmienok...). 

Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov definuje 
občana so zdravotným postihnutím ako občana uznaného za invalidného podľa osobitného 
predpisu, ktorý preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy 
správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru 
sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu. Ďalej definuje lekársku posudkovú 
činnosť a odborné konzílium posudkových lekárov pre posudzovanie zdravotnej spôsobilosti 
uchádzača o zamestnanie. Vzdelávanie a príprava pre trh práce občanov so zdravotným 
postihnutím je riešená poskytovaním dávky počas vzdelávania – rozvoja ľudského potenciálu 
na pracovné uplatnenie. Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím je 
riešená chránenými dielňami a chránenými pracoviskami nasledovne: 

- § 56    Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 
- § 56a  Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní 
- § 57    Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo     
              vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti 
- § 57a  Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej  
            dielne alebo chráneného pracoviska 
- § 59   Príspevok na činnosť pracovného asistenta 
- § 60   Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného  
             pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov 
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Z nasledujúcich údajov je zrejmá stagnácia aktívneho využívania ľudských zdrojov so 
zdravotným handicapom napriek zvýšeniu poskytovania finančných príspevkov v zmysle 
aktívnych opatrení zamestnanosti.  Počty uvádzame pre porovnanie jednotlivých rokov:  

- Počet existujúcich chránených dielní (CHD) a chránených pracovísk (CHP) 
Stav k 31.12.2007   101 
Stav k 31.12.2008   111 
Stav k 31.12.2009   100 

- Počet zamestnancov v chránených dielňach a na chránených pracoviskách  
Stav k 31.12.2007   314 
Stav k 31.12.2008   322 
Stav k 31.12.2009   315 

 

- Celková výška vyplatených príspevkov na nástroje aktívnych opatrení trhu práce - §§ 56, 
56a, 57, 57a, 59, 60: 

Rok 2007:  278.242,95 €      
Rok 2008:  218.186,58 € 
Rok 2009:  371.339,14 € 

           
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch poskytol v rokoch 2007 – 
2009 príspevok v zmysle §47 zákona NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti – 
vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca pre celkom 28 zamestnávateľov. 
Z celkového počtu 878 zamestnancov /z toho 252 žien/zaradených na vzdelávanie a prípravu 
pre trh práce, bolo len 5 zamestnancov so zdravotným postihnutím. Vzdelávanie a prípravu 
pre trh práce zamestnanca na účely uvedeného zákona vykonáva zamestnávateľ v záujme 
ďalšieho pracovného uplatnenia svojich zamestnancov formou všeobecného vzdelávania 
a špecifického vzdelávania a prípravy pre trh práce. Za uvedené obdobie (2007 - 2009) 
ÚPSVaR v Nových Zámkoch neeviduje ani jednu žiadosť zo strany chránených dielní resp. 
chránených pracovísk o poskytnutie príspevku v zmysle §47 – vzdelávanie a príprava pre trh 
práce zamestnanca so zdravotným postihnutím, z čoho je zrejmé, že zamestnávatelia 
chránených dielní a chránených pracovísk nemajú dostatočný záujem o aktívne opatrenia na 
podporu rozvoja ľudských zdrojov so zdravotným handicapom.  
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ZÁVER 
 

Súčasná celosvetová ekonomická kríza sa neustále premieta do rôznych oblastí života 
jedinca, tak spoločnosti ako celku. Dotýka sa predovšetkým trhu práce, ktorý predstavuje pre 
ľudí akúsi životnú istotu. Ohrození sú predovšetkým zdravotne postihnuté osoby. Strata 
zamestnania, znížená pracovná schopnosť, invalidita a následná dlhodobá neschopnosť nájsť 
si nové zamestnanie, so sebou prináša nielen zníženie životnej úrovne, ale i mnohé ďalšie 
problémy. 

Zdravotne postihnuté osoby  potrebujú našu aktívnu pozornosť. Riešenie ich stavu nie 
je možné ignoranciou, alebo neúčelnou starostlivosťou a pomocou. Veľmi dôležitá je cielená 
činnosť založená na poznaní problémov a potrieb týchto osôb, aktivity zamerané k opätovnej 
sociálnej a osobnostnej integrácií do majoritnej spoločnosti, k ich prinavráteniu do 
plnohodnotného života. Každá aktivita by mala byť v súlade s prevenciou. Je potrebné 
pôsobiť u najmladšej generácie na prevenciu zdravia, občianske a ľudské povedomie so 
snahou o pochopenie existencie týchto sociálno-ekonomických problémov. Závery z 1. 
Česko-Slovenskej vedeckej konferencie na tému Sociálna a ekonomická núdza – bezpečnosť 
jedinca a spoločnosti zdôrazňujú dôležitosť venovať sa práve sociálnej výchove pri práci 
s deťmi a mládežou, rozvoju ich sociálnych kompetencií a sociálnych zručností, 
odstraňovaniu predsudkov, ich výchove k tolerancii a k všímavosti problémov druhých. 

V tejto súvislosti bude nutné: 

- venovať pozornosť preventívnym opatreniam a ochrane zdravia ako základného 
predpokladu rozvoja ľudského potenciálu,  

- dlhodobou úlohou by malo byť hľadanie aktivít a finančných zdrojov, ako spoločným 
úsilím zabezpečiť dôstojný, zmysluplný spôsob života osôb so zdravotným 
postihnutím, prípadne urýchliť proces ich spoločenskej integrácie a začlenenia do 
ekonomicky produktívneho života. 

 

LITERATÚRA 
 
BENČO, J.: Ekonómia vzdelávania. Bratislava: Iris, 2002. 1. vyd. ISBN 80-89018-41-6. 
 
LALUHA, I.: Kvalita života – fenomén 21. storočia. Habilitačné a inauguračné prednášky. 
Bratislava: NHP EKO UNI, 2005. 
 
ORGONÁŠOVÁ, M.: Možnosti prevencie ekonomickej núdze osôb so zdravotným 
postihnutím a ich rodín v globalizovanom svete, Príspevok 1. Česko-Slovenskej vedeckej 
konferencie: Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti, VŠZaSP sv. 
Alžbety, Bratislava, 2009. 
 
SCHAVEL, M., NEČAS S., HEJDIŠ, M.: Závery z 1. Česko-Slovenskej vedeckej konferencie: 
Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti, VŠZaSP sv. Alžbety, 
Bratislava, 2009. 
 
ŠPANKOVÁ, J.: Zmeny v chápaní kvality života. Príspevok 1.Česko-Slovenskej vedeckej 
konferencie: Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti, VŠZaSP sv. 
Alžbety, Bratislava, 2009. 
 



 - 23 - 

TOMANOVÁ, V.: Sociálna politika vo vzťahu k sociálne znevýhodneným skupinám 
v sociálnej a ekonomickej núdzi. Príspevok 1.Česko-Slovenskej vedeckej konferencie: 
Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti, VŠZaSP sv.Alžbety, 
Bratislava, 2009. 
 
ŽIDZIKOVÁ, R.: Sociálna práca s mladými nezamestnanými v kontexte aktívnych opatrení 
trhu práce. Príspevok 3.ročníka medzinárodnej konferencie Dni sociálnej práce: Sociálna 
sféra Slovenskej republiky a sociálna práce (Európa, právo a prax), FSVaZ UKF v Nitre, Úrad 
vlády SR, MPSVaR SR, 2009. 
 
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 
OSN Report HDI - Human Development Report 2007/2008 

Štatistika a monitoring nástrojov aktívnej politiky trhu práce a národných projektov, 2007, 
2008, 2009 
 
Údaje štatistického úradu Slovenskej republiky, 2009 



 - 24 - 

CHUDOBA A DETERMINANTY ZDRAVIA VPLÝVAJÚCE NA 
ZDRAVOTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ SPOLO ČNOSTI 

 
Mgr., Slavomír Bucher 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej 
univerzity v Prešove 

Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov, Slovenská republika 
Tel.: +421  (51)  75 706 91, 0902 104 744 

e-mail: slavobucher@yahoo.com 

ABSTRACT 
 
We analysed the concept quality of life through approaches poverty and socio-demographic aspects quality of 
life. We focused on the conceptual difference between poverty and quality of life, well-being and satisfaction 
in the psychological approach. We also analyzed differences between concepts health, health status and 
quality of life in evaluation of the application approach. Our research looking for answer on elementary 
determinants, which can influence the length of life but they are also blind on achieved income. It deal about 
health, education, board, living, environment, but also about free time and spending of it.  

 
Key words: determinant of quality of life, education, poverty, socio-demographic aspects, environment 

 

ÚVOD 
 

Záujem o zdravie a zdravotný stav sa dnes zintenzívňuje, hlavne v súvislosti 
s mnohými spoločenskými, politickými i ekonomickými zmenami a so zvyšujúcim sa 
znečistením prírodného prostredia. V dôsledku mnohých demografických zmien v posledných 
rokoch sa okrem štúdia zdravotného stavu obyvateľstva z hľadiska úmrtnosti a chorobnosti 
presúva záujem do oblasti štúdia zdravia, teda hľadania ukazovateľov, ktoré budú zdravie 
obyvateľstva hodnotiť aj z pozitívneho hľadiska. Kvalita zdravia obyvateľstva sa všeobecne 
považuje za jeden z najdôležitejších indikátorov zložitých väzieb medzi demografickými, 
sociálnymi, ekonomickými, ekologickými, ale aj politickými procesmi (Dzúrová, 1996). 

Význam zdravia pre jedinca a spoločnosť je jasný. V zdravej spoločnosti sa môže 
vyvíjať zdravý jedinec a zdraví jednici tvoria zdravú spoločnosť. Ľudská spoločnosť sa vyvíja 
a na to potrebuje čoraz viacej materiálnych hodnôt, ktoré si môže zadovážiť rozšírením 
reprodukcie spoločenskej výroby. Na toto rozšírenie produkcie potrebuje zabezpečiť 
reprodukciu osobného-subjektívneho činiteľa, čiže pracovnú silu a rozvíjať jej schopnosti, 
ako aj pasívneho činiteľa čiže výrobné prostriedky. Pre jedinca má tiež zdravie samozrejme 
obrovský význam, ktorý by sa mohol vyjadriť už uvedenou definíciou WHO o zdraví, ako aj 
vyššie uvedenými vzťahmi. 

 

CHUDOBA 
 

Chudobu môžeme definovať ako jeden z hlavných problémov sociálnej politiky. Počas 
20. storočia sa pohľad na chudobu značne diferencoval. Chudoba je mnohodimenzionálna 
a okrem príjmového rozmeru, obsahuje aj prvky dlhodobého nedostatku vecí dennej potreby 
materiálneho charakteru (nízka úroveň bývania, nedostatočná a nevhodná strava, hygiena). 
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V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch vďaka povojnovému ekonomickému, demografickému 
a sociálnemu rastu sa chudoba  takmer stratila z dohľadu aktuálnych spoločensko-
ekonomických problémov. Koncom sedemdesiatych rokov fenomén chudoby opäť uzrel 
svetlo sveta v podobe tzv. ,,novej chudoby“.  

Termín ,,stará chudoba“ býva často spojený s vplyvom životných cyklov, ktoré najmä 
v záverečnej fáze (poproduktívnom veku) znemožňujú vybranému segmentu populácie 
aktívne sa uchádzať o zamestnanie na trhu práce, pričom vďaka ich mesačným príjmom, ktoré 
nedosahujú hodnoty mesačných výdajov diskriminujú túto skupinu obyvateľstva 
v spoločnosti (dochádza k sociálnemu vylúčeniu).  

Naopak, tzv. ,,novú chudobu“ môžeme identifikovať z pozície jednotlivcov 
a sociálnych skupín na trhu práce (skupiny znevýhodnené na trhu práce, neúplné rodiny, 
nezamestnaný). Nová chudoba je najčastejšie spájaná s vyspelými, resp. transformujúcimi sa 
štátmi (Slovensko). Na tento typ chudobu často nadväzuje tzv. ,,relatívna chudoba“, je to 
určitý stav, kedy jednotlivec na základe svojich príjmov nedokáže uspokojiť svoje 
každodenné potreby. (Krebs, 2002) 

Fragmentáciu relatívnej, resp. novej chudoby môžeme pozorovať jednak medzi 
etnickými skupinami (Rómovia), resp. medzi rurálnym a urbanizovaným prostredím 
(bezdomovci). Na vidieku vznikajú nové ostrovy chudoby (obyvatelia periférnych vidieckych 
obcí). 

Životné hodnoty týchto skupín obyvateľstva sú odlišné od majoritnej spoločnosti. 
V mestských aglomeráciách sa objavujú bezdomovci, matky s deťmi, neúplné rodiny, ktoré sa 
stávajú symbolom segregácie, sociálneho vylúčenia a sociálnej neprispôsobilosti založenej na 
neschopnosti týchto skupín obyvateľstva participovať na spôsobe života, ktorý je štandardný 
pre väčšinu populácie. Musíme však upozorniť, že významnú úlohu pri znižovaní ,,novej 
chudoby“ v súčasnej spoločnosti zohráva štát a jeho inštitúcie.  

 

VPLYV CHUDOBY NA ZDRAVIE JEDINCOV A POPULÁCIÍ 
 

Nedostatok materiálnych prostriedkov zabezpečujúcich základné životné potreby 
negatívne pôsobí na zhoršovanie zdravia a znižovanie dĺžky života jednotlivcov ako aj 
populácií. Faktom ostáva, že nie všetci chudobní ľudia sú zároveň aj chorí, tak ako nie všetci 
bohatí sú zdraví, avšak ľudia s vyšším ekonomickým a sociálnym statusom v spoločnosti sa 
v priemere dožívajú vyššieho veku a trpia nižším počtom ochorení v dôchodkovom veku ako 
ich ,,chudobní“ rovesníci. Niekoľko sociologických výskumov za posledných 40 rokov 
potvrdilo spojitosť medzi chudobou a zvýšenou morbiditou ako aj mortalitou ľudí s nízkym 
sociálnym statusom kvality života.  

Potvrdené sú väzby medzi chudobou a infekčnými ochoreniami ako napríklad 
tuberkulóza, bronchitída, žltačka, pohlavné choroby a rôzne psychologicko-psychiatrické 
ochorenia spojené s migrénami, depresiami a schizofréniou. V neposlednom rade sú to aj 
civilizačné ochorenia (obezita, kardiovaskulárne ochorenia), ktoré sú výsledkom 
nedostatočnej osvety ako aj chýbajúcich sociálnych programov podporujúcich zdravú výživu 
detí a mladých ľudí. 

Výskum, ktorý prebiehal od roku 1967 na zamestnancoch v britskej štátnej správe 
jednoznačne preukázal, že úroveň celkovej mortality je trikrát vyššia pri zamestnancoch, ktorí 
vykonávajú manuálne práce (nosiči, upratovačky, skladníci) v porovnaní s pracovníkmi 
administrácie (Marmot, 1991).  
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Fínske a Švédske výskumné štúdie preukázali, že problémy ako aj smrť spojená 
s kardiovaskulárnymi ochoreniami bola štyrikrát vyššia pri osobách s najnižšie platenými 
profesiami v porovnaní s manažérmi, marketingovými poradcami, resp. vyššou štátnou 
administráciou (Lynch, 1999).  

V značnej miere je to ovplyvnené rôznym životným štýlom týchto dvoch skupín 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Pokiaľ prvá skupina s nižšie platenými pozíciami 
a často manuálnou prácou využíva voľné chvíle spojené s oddychom pozeraním televízie, 
využívaním rôznych pohostinstiev, zvýšenou konzumáciou alkoholických nápojov, fajčením 
cigariet a konzumáciou kalorických jedál, tak druhá skupina pracujúcich využíva svoj voľný 
čas spojený prevažne so športovými aktivitami, cestovaním a vzdelávaním sa, nefajčí, 
racionálne sa stravuje, má menší príjem alkoholických nápojov, atď.  

V Spojených štátoch amerických, Kanade a západnej Európe je všeobecný podiel 
hospitalizovaných ľudí z chudobných štvrtí celkovo o 50 % vyšší v porovnaní s podielom 
obyvateľov žijúcich v bohatých štvrtiach aglomerácii miest, čo sa týka kardiovaskulárnych 
ochorení tento stav je o 70 – 110 % vyšší v neprospech chudobných štvrtí miest. Niektorí 
analytici predpokladajú, že okolo 25 % ľudí, ktorí sa nedožili 75 roku života je výsledkom 
rozdielnych príjmov obyvateľstva, ktoré sú v priamej väzbe na prípady kardiovaskulárnych 
ochorení (Raphael, 2002).  

Chudoba v spojení s nedostatočným príjmom patrí medzi základné faktory nízkeho 
socioekonomického statusu. Okrem príjmu, socioekonomický status v značnej miere 
ovplyvňuje aj úroveň vzdelania, druh profesie, pracovné podmienky, faktory bývania, kvalita 
životného prostredia, nutričná hodnota potravín, doprava, kultúrne a rekreačné trávenie 
voľného času (Gajski, 2007).  

Výskumníci z oblasti sociálnej medicíny vykonali množstvo pozorovaní, na základe 
ktorých prišli k záveru, že spoločensko-ekonomický status je hlavným a určujúcim 
determinantom zdravia, od neho závisí rast a zlepšenie kvality zdravia bez rozdielu na to, či sa 
jedná o jednotlivca, rodinu alebo celú zložku populácie. Faktormi súčasných civilizačných 
ochorení, ale aj infekčných resp. psychologických sú spoločenské determinanty (ekonomické, 
politické, vzdelanostné, kultúrne), ktoré vo väčšej miere vplývajú na zdravie jedinca. Reč je 
o špecifických prístupoch k zdraviu a ochoreniam, ktoré sa dôrazne odlišujú od prijatých 
tvrdení, spojených iba s biomedicínskym hľadiskom poznania zdravia.  

Výskum v oblasti sociálnej medicíny je preto zložitý a často časovo aj finančne 
nákladný proces, pretože okrem klasického biomedicínskeho hľadiska skúmania rôznych 
ochorení sa prihliada aj na všeobecné spoločensko-sociologické faktory, ktoré môžu vplývať 
na zdravotný stav jedinca a populácii. Tieto faktory sa potom dôkladnejšie študujú 
a analyzujú. Súčasný stupeň rozvoja spoločnosti umožnil podporiť tieto tvrdenia, ktoré 
dokazujú vzťah medzi sociálnymi aktivitami vplývajúcimi na rozvoj daného ochorenia. 
Taktiež sociálna medicína poukázala na možné mechanizmy v spoločnosti, pomocou ktorých 
môžeme aktívne zabrániť šíreniu týchto chorôb.  

Výskumníci podporujúci sociálny prístup v prevencii a liečbe chorôb ponúkli 
nasledovné riešenia vzniku ochorení, ktoré sú výsledkom nízkeho sociálno-ekonomického 
statusu určitých skupín obyvateľov:  

- materiálny status jednotlivca, rodiny v značnej miere determinuje výber a množstvo potravín 
vyčlenených ku konzumácii. S výberom potravín úzko súvisí aj kvalita bývania, životné 
prostredie, v ktorom jednotlivec, rodina trávi väčšinu svojho času, pracovné podmienky ako aj 
faktor ochrany voči ochoreniam.  
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- chudoba a s ňou spojená sociálna izolácia vyústia v neposlednom rade do frustrácie 
a následne môžu vyvolať patologické psychologicko-emocionálne stavy, ktoré následne 
negatívne vplývajú na telesné funkcie jedinca.  

 

V neposlednom rade, pod vplyvom týchto faktorov ako aj osvojeniu nezdravých 
návykov životosprávy (alkohol, cigarety, drogy, obezita) sa môžu negatívne odraziť na 
psychologickom a fyzickom stave jednotlivca. V rodine, resp. spoločnej domácnosti sa to 
automaticky prenáša aj na jednotlivých členov, čoho dôsledkom je aj zvýšená agresivita 
a neprispôsobilosť, ktorá v neposlednom rade vedie ku kriminálnym činom (Lawlor, 2004). 

Detstvo strávené v rodine s nízkym sociálno-ekonomickým statusom môže byť 
príčinou, ktorá v nasledujúcich rokoch života u jedinca indukuje choroby spojené 
s kardiovaskulárnym systémom, cukrovkou a obezitou. Na rozvoj jedinca má významný 
vplyv prenatálne obdobie, počas ktorého jedinec v tele matky príma potravu, ktorá v jeho 
ďalšom vývoji vedie k vybudovaniu dostatočnej imunity voči chorobám alebo naopak môže 
vyvolať chronické ochorenia.  

 

FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA ZDRAVOTNÝ STAV ČLOVEKA 
 

Definíciu zdravia môžeme stotožniť s túžbou človeka po harmonickom zosúladení 
telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Okrem determinantov zdravia, na ktoré zdravotný stav 
jedinca prostredníctvom rôznych faktorov výrazne vplýva môžeme konštatovať, že samotný 
zdravotný stav ktoréhokoľvek človeka je do istej miery ovplyvnený genetickým vybavením, 
ekonomickou a sociálnou situáciou, výživou, životným štýlom a v neposlednom rade  
životným prostredím.  

Zdravie je síce jednou z najdôležitejších manifestovaných hodnôt, no je zarážajúce ako 
málo sa venujeme tejto problematike, či už vo vzťahu prevencii, alebo k liečbe chorôb 
(Hajdušeková, 2007).  

Základné determinanty zdravia môžeme rozdeliť do 4 základných skupín: 

- demografické, resp. biologické (vek, pohlavie, národnosť, náboženstvo) 
- socioekonomické (životný štýl, vzdelanie, zamestnanie, sociálne vzťahy) 
- prostredie (pracovné a životné) 
- zdravotníctvo a štátom realizovaná zdravotná starostlivosť 

 
Podľa národnej správy o ľudskom rozvoji Slovenska môžeme za najdôležitejšie 

faktory ovplyvňujúce zdravotný stav človeka označiť: vzdelanie, bývanie, stravu, genetiku, 
technológie, zvyky a obyčaje, individuálne správanie sa vo vzťahu k zdraviu, bezpečnosť, 
organizáciu a financovanie zdravotníctva, kultúru, sociálne a psychologické faktory, 
ekonomiku.  

Významným ukazovateľom zdravotného stavu obyvateľstva je ukazovateľ strednej 
dĺžky života. Očakávaná dĺžka života pri narodení je dôležitý syntetický ukazovateľ, ktorý 
udáva nádej dožitia pri zachovaní súčasnej vekovej štruktúry úmrtnosti. Identifikácia 
príčinných súvislostí rozdielov v strednej dĺžke života je veľmi náročná. Za rozhodujúce 
diferenciačné faktory sa najčastejšie považujú dojčenská úmrtnosť, kvalita životného 
prostredia, úroveň zdravotnej starostlivosti, vzdelanostná úroveň obyvateľstva, jeho 
ekonomické aktivity a celkový životný štýl vrátane každodenných návykov.  
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Slovensko je považované za krajinu, kde je pomerne vysoký výskyt srdcovocievnych 
a nádorových ochorení, ktoré sú podmienené rôznymi rizikovými faktormi. Prvé miesta 
vykazujú chronické neinfekčné ochorenia, z ktorých jednoznačne prevažujú choroby srdca, 
ciev a nádorové ochorenia. Ďalšie miesta zastupujú choroby spojené s dýchacím 
ústrojenstvom a diabetes. Vplyvom súčasných politických a ekonomických podmienok 
dochádza k nárastu psychiatrických ochorení (depresia, schizofrénia). Tieto ochorenia majú 
vysoký stupeň invalidizácie.  

Rozdiely v dĺžke života a vo včasnej úmrtnosti na jednotlivé typy ochorení medzi 
Slovenskou republikou a Európskou úniou nemožno vysvetľovať iba rozdielnou kvalitou 
zdravotníckej starostlivosti. Je fakt, že vo všetkých bývalých komunistických štátoch, vrátane 
SR, neboli investované dostatočné prostriedky do finančne náročných prístrojov, technológií 
a liekov, potrebných na včasnú diagnostiku a liečbu nádorových, kardiovaskulárnych 
ochorení. Pre prevenciu týchto ochorení, ale aj zlepšenie zdravotného stavu vo všeobecnosti, 
sú však rozhodujúce viaceré vplyvy. Začiatok väčšiny chorôb je potrebné hľadať v narušení 
vzájomného vzťahu medzi ľudským organizmom a prostredím, v ktorom človek žije 
(Národná správa o ľudskom rozvoji SR 2001-2002, str. 48).  

Podľa úpravy zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
sú nasledovné pojmy týkajúce sa zdravia definované nasledovne: 

Verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti. 

Determinanty zdravia sú faktory určujúce zdravie, ktorými sú v zmysle tohto zákona 
životné prostredie, pracovné prostredie, genetické faktory, zdravotná starostlivosť, ochrana 
a podpora zdravia, spôsob života 

Životné podmienky sú fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia 
vo vzťahu k verejnému zdraviu, podmienky bývania, odpočinku, telesnej kultúry, rekreácie, 
kultúry a iných záujmových činností, dopravy, poskytovania zdravotnej starostlivosti 
a poskytovania ďalších služieb, výživy a spôsobu stravovania, stavu a spôsobu používania 
predmetov prichádzajúcich do styku s požívatinami a predmetov bežného používania, 
podmienky na zdravý vývoj, výchovu, psychický a fyzický rozvoj detí, mládeže a dospelých.  

Pracovné podmienky sú fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychologické 
a sociologické faktory pôsobiace na zdravie a pracovnú výkonnosť človeka v pracovnom 
procese, sú ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým stavom pracovného 
prostredia.  

 

POLITIKA ZDRAVIA NA SLOVENSKU 
 

Základným cieľom štátnej politiky zdravia v Slovenskej republike je zabezpečiť také 
prostredie pre občanov Slovenskej republiky, ktoré by im zabezpečovalo ochranu zdravia ako 
aj právo na zdravotnú starostlivosť a na dostupnosť a rovnosť v jej poskytovaní. Každý občan 
má podľa zákona dostať všetky relevantné informácie ohľadne svojho zdravotného stavu, 
zdravotná starostlivosť má byť poskytnutá každému človeku bez rozdielu pohlavia, veku, 
rasy, alebo náboženského vyznania. V zdravotníctve platí solidárny systém financovania, 
ktorý je podľa zákona upravený aj pri dôchodkovom a sociálnom zabezpečení.  
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Na priority sa sústreďuje úsilie a prostriedky na vládnej úrovni. V súlade s aktuálnymi 
spoločenskými, ekonomickými a zdravotníckymi podmienkami sú prioritné nasledovné úlohy 
(www.health.gov.sk): 

- zníženie rozdielov v zdraví v rámci SR 
- zdravý štart do života 
- zdravé starnutie 
- rozvoj starostlivosti a zdravotníckej etiky 
- zlepšenie mentálneho zdravia obyvateľstva 
- redukcia infekčných a neinfekčných ochorení a úrazov 
- zdravé a bezpečné prostredie  
- redukcia negatívnych návykov a zdravý životný štýl 
- nadrezortná zodpovednosť za zdravie 
- manažment kvality v zdravotníctve a iných rezortoch 

 

V rámci spomenutých úloh je nutné priaznivo pôsobiť a vytvárať vhodné podmienky 
na ochranu zdravia pred rôznymi chemickými, fyzikálnymi a biologickými škodlivými 
faktormi, ktoré negatívne pôsobia v životnom aj pracovnom prostredí. V rámci tejto 
problematiky je nevyhnutné dbať ohľad na zníženie počtu regiónov s prekročenými 
kritickými záťažovými faktormi v pôde, ovzduší, vode. Taktiež je nutné postupne znižovať 
záťaž na životné prostredie ako aj ľudí, najmä čo sa týka koncentrácie toxických kovov 
a organických zlúčenín.  

Neodmysliteľným aspektom prispievajúcim k fyzickému ale aj psychickému stavu 
zdravia je kvalita bývania. Dosiahnutie uspokojivej úrovne bývania prispieva k celkovej 
spokojnosti obyvateľstva, z tohto dôvodu je nevyhnutné vytvárať pozitívne podmienky 
a rovnováhu medzi sociálnou spravodlivosťou na strane jednej a živelným pôsobením 
mechanizmov trhovej ekonomiky na strane druhej. Jeden z aspektov, ktorý prispieva 
k dosiahnutiu tejto rovnováhy je celková koncepčnosť k riešeniu tohto problému a to 
vymedzením organizácií, legislatívy a jednoznačne určenými nástrojmi pre podporu a systém 
riadenia v tejto oblasti.  

Taktiež v sociálnej oblasti musíme rešpektovať a dôsledne dodržiavať právo ľudí na 
prostredie bez tabakového dymu ako aj vytvárať podmienky na ozdravenie výživových 
zvyklostí obyvateľstva vrátane pitného režimu a konzumácie prírodných minerálnych vôd 
a zdravotne nekontaminovaných potravín.  

Podľa Potučka (2001) základné princípy sociálnej politiky sú: 

- sociálna spravodlivosť: je považovaná za základnú spoločenskú, mravnú a náboženskú 
hodnotu, za určitý základ právneho poriadku jednotlivých štátov a ich politík, za určitú 
mierku posudzovania medziľudských vzťahov. 
- sociálna solidarita: je nutná k dosiahnutiu harmonickej spravodlivosti a spolupráce medzi 
jednotlivcami a skupinami. Ide o vzájomnú podporu a participáciu, vzťahujúcu sa 
k vytváraniu vhodných životných podmienok pre každého s dôrazom na presadzovanie zásad 
spravodlivej sociálnej spravodlivosti. 
- subsidiarita: hlavnou zásadou tohto princípu je zásada uplatňovania povinnosti pomáhať sám 
sebe pri riešení problémov. Podľa obsahu tohto výroku dokáže jednotlivec vynaložiť 
dostatočné úsilie k naplneniu svojho sociálneho minima. Z tohto tvrdenia vyplýva, že 
jednotlivec si sprvu musí pomôcť sám, potom sa obrátiť na rodinu, priateľov, príslušné 
charitatívne organizácie, obec, krajské orgány a v neposlednom rade na štát. 
- participácia: hlavným znakom demokratickej spoločnosti je možnosť jednotlivca 
participovať, podieľať sa na spoločenskom, ekonomickom a politickom živote.  
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Podľa úradu verejného zdravotníctva SR sú nástrojmi štátnej politiky zdravia, okrem 
ekonomiky, legislatívy a zdravia: 

- partnerstvo: v rámci ktorého je potrebné zjednotiť úsilie všetkých zložiek spoločnosti 
a vytvoriť partnerstvo pre zdravie na všetkých úrovniach spoločnosti. Politika zdravia sa má 
opierať o širokú sieť vládnych a neziskových organizácii, inštitúcii, ako aj záujmových 
skupín, obcí, škôl, súkromných spoločností, cirkví vedeckých spoločností a médií. 
- výskum: v rámci ktorého je potrebné zamerať sa na výskum tých zložiek životného 
prostredia, ktoré ohrozujú zdravie občanov. 
- vzdelávanie: cieľom ktorého je uľahčiť rozhodovanie občanov pri voľbe spôsobu života, pri 
vyrovnaní sa so stresujúcimi faktormi a tvorbe správnych návykov vytvárať podmienky na 
zlepšenie vedomostí občanov o vplyve životného prostredia na zdravie, zamerať vzdelávanie 
na všetkých stupňoch na prehĺbenie vedomostí v podpore ochrany zdravia a prevencie proti 
prípadným ochoreniam.  

 

ZÁVER 
 

Chudoba a sociálna deprivácia ovplyvňuje v značnej miere kvalitu života a chorobnosť 
jednotlivca ako aj populácie. Zdravie je výsledkom pôsobenia rôznych faktorov sociálneho, 
ekonomického, životného a pracovného prostredia. Spomenuté determinanty zdravia 
výraznou mierou vplývajú na prítomnosť a rozvoj rizikových faktorov ochorení. Chudobu ako 
faktor vplývajúci na zdravie jedinca môžeme zaradiť medzi ekonomické determinanty zdravia 
jedinca. Aktívna spolupráca orgánov štátnej správy v manažmente zdravotníctva ako aj 
sociálnej oblasti napomôže znížiť riziko telesných a duševných ochorení.  

Bez sociálnej spravodlivosti a zosúladenia jednotlivých politík štátov v konečnom 
dôsledku nie je možný rozvoj  harmonickej spravodlivosti a spolupráce medzi jednotlivcami 
a skupinami v spoločnosti.  

Zdravie je dynamická hodnota, preto treba venovať dostatočnú pozornosť a priestor 
výskumu rôznych determinantov zdravia. Rovnako dôležité je, aby aj spoločnosť bola 
dostatočne informovaná, aby tak človek mal viac šancí prijať správne rozhodnutia vo vzťahu 
k vlastnému zdraviu.(mládek, demografia)  
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BETA GLUKÁN – MODULÁTOR IMUNITNÉHO SYSTÉMU 
 

Ing., Tibor Doboly 
Natures s.r.o. 

A. Sládkoviča 33, 917 01 Trnava 
Tel: +421 33 5501 673 Fax: +421 33 5501 673 
E-mail: natures@natures.sk www.natures.sk 

 

ČO JE BETA-1,3/1,6-D-GLUKÁN (BETA GLUCAN)? 
 

Glukány sú polysacharidy s dlhým reťazcom, ktorých jediným štrukturálnym 
komponentom je glukóza (hexóza), ktorá je v reťazci viazaná väzbami v pozíciách 1 a 3. 
Menšie postranné reťazce sa rozvetvujú z hlavného reťazca polysacharidu. Najaktívnejšou 
formou beta-1,3-D glukánov sú tie, ktoré obsahujú postranné reťazce v pozíciách 1,6, ktoré sa 
rozvetvujú z dlhšieho beta-1,3-glukánového hlavného reťazca. Z tohoto dôvodu sa v 
niektorých literárnych zdrojoch uvádza beta-1,3- glukán aj ako β-1,3/1,6 glukán.Účinky beta 
glukánu. 

Obr. 1 Základný molekulárny vzorec hubového β-glukánu (Kidd, 2000) 
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PREČO FUNGÁLNY BETA GLUKÁN? 
 

Najbežnejším zdrojom beta glukánov sú steny buniek pekárskych kvasníc 
Saccharomyces cerevisiae. Ďalšími zdrojmi sú zrná niektorých obilnín (obsah sa pohybuje 
v rozmedzí 1-7 %) a vyššie huby (obsah beta glukánov v drevokazných hubách sa pohybuje 
v rozmedzí 10-30%) (Teas, 1983; Wasser a kol., 1999).  

Veľká pozornosť sa venuje štúdiu medicínskych účinkov polysacharidov izolovaných 
z jednotlivých druhov húb, väčšia pozornosť sa však obracia na tzv. medicínske huby, ktorých 
polysacharidy sú schopné ľudskému organizmu poskytnúť oveľa výraznejší imunostimulačný 
účinok (Ghoneum a kol., 1995; Wedan a kol., 1997; Sawai a kol., 2002). 

Aktivita závisí od molekulovej hmotnosti, početnosti vetvenia a konformácie molekúl. 
Najvyššiu protinádorovú účinnosť vykazujú beta glukány so stupňami vetvenia 0,20-0,33 
a vyššou relatívnou molekulovou hmotnosťou. 
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Hliva ustricovitá (Pleurotus ostreatus, Hiratake) spomedzi priemyselne používaných 
drevokazných húb spĺňa tieto kritériá a má aj najlepšie nutričné hodnoty. Beta glukán 
izolovaný z tejto huby má výrazný protirakovinový a imunomodulačný účinok, huba navyše 
obsahuje veľký podiel proteínov a uhľohydrátov, 8 esenciálnych aminokyselín (okrem 
tryptofánu) ako aj vitamíny B1 (tiamín), B2 (riboflavín), B3 (niacín), B5 (kyselina 
pantoténová), B7 (biotín), C a PP a minerálne prvky (vápnik, horčík, fosfor, draslík, selén, 
sodík, a zinok). Vysoký obsah polysacharidov, ako aj ich čistota a ekonomická výhodnosť 
izolácie a purifikácie robí z beta glukánu izolovaného z hlivy ustricovitej  atraktívny produkt 
vzhľadom na cenu a kvalitu. 

 

ÚČINKY BETA GLUKÁNU 
 

Výskum beta glukánu prebieha od 60-tych rokov 20-teho storočia, pričom pozitívne 
účinky na funkčnosť imunitného systému boli dokázané od začiatku vedeckých štúdií. 
Chýbajúcou informáciou však dlhé roky zostával mechanizmus účinku beta glukánu. Analýza 
interakcie ľudských buniek s beta glukánom jasne demonštrovala, že komplement receptor 3 
(CR3, CD11b/CD18) je primárne zodpovedný za väzbu aj biologické účinky beta glukánu. 
Mechanizmus aktivácie CR3 receptoru beta glukánom je iniciovaný viazaním beta glukánu na 
lektínové miesto v CR3 molekule (lektíny sú proteíny, ktoré viažu sacharidy, hrajú významnú 
úlohu v biologických procesoch, napr. niektoré vírusy využívajú lektíny na väzbu s bunkami 
hostiteľa počas infekcie). Po naviazaní je CR3 pripravený na cytotoxickú degranuláciu, teda 
zničenie patogénnu. 

CR3 receptor je zložený z dvoch reťazcov, vzájomne prepletených: reťazec β (β-
reťazec: CD18/β2) a reťazec α (α-reťazec: CD11b/αM). Pre účinok CR3 receptora je dôležité 
zloženia α reťazca, keďže tento obsahuje miesto viazania beta glukánu ako aj miesto adhézie 
(viazania) CR3 na opsonizovanú cudzorodú bunku (opsonin – molekula, ktorá zvyšuje 
viazanie pre proces fagocytózy. 

 
Schéma CR3 receptora (Ross et al., 1999) 
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Viazanie neutrofilu na cudzorodú bunku (alebo rakovinovú bunku) sa deje cez 
adhézne miesto, beta glucan sa na receptore CR3 viaže na lektínovom mieste a na cudzorodej 
bunke sa viaže na polysacharidy na jej povrchu. Tým dochádza ku sprostredkovaniu 
cytotoxickej degranulácie a uvoľňovaniu cytokínov (TNF α, IFN γ), procesu vedúcemu ku 
zničeniu cudzorodej bunky (vírus, baktéria, rakovinová bunka). Pri NK bunkách (natural 
killers – prorodzený zabijaci) je mechanizmus veľmi podobný. 

 

IMUNITNÝ SYSTÉM A BETA GLUKÁN 
 

Imunodeficiencia je stav, kedy je schopnosť imunitného systému bojovať s patogénmi 
znížená alebo je úplne nefunkčná. Príčiny imunodeficientných stavov:  

Primárne – vrodené chyby imunity: zriedkavé 
Sekundárne – získané chyby imunity vplyvom: 
- dlhodobý psychický a fyzický stres 
- liečivá (antibiotiká, kortikoidy), a terapie (chemoterapia, rádioterapia) 
- rôzne druhy žiarenia 
- vek 
- životné prostredie  
- životospráva 

Z rôznych výskumov a štúdií sú známe tieto účinky beta glukánu: 

- podpora imunitného systému – účinná ochrana organizmu a podpora pri vírusových, 
bakteriálnych, plesňových a parazitárnych ochoreniach a pri záťaži organizmu 
fyzickým a/alebo psychickým stresom 

- protinádorové účinky, významná podpora imunitného systému pri rôznych formách liečby 
onkologických ochorení 
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- pomáha selektívne znižovať LDL cholesterol a triglyceridy v krvi 
- je rádioprotektívny – chráni pred následkami vplyvu rôznych druhov žiarenia 
- má antioxidačné účinky – vychytáva voľné radikály a tak chráni bunky organizmu pred 

poškodením 
- pomáha pri liečbe a hojení popálenín, otvorených rán a vredov 
- pozitívne vplýva na regeneráciu pokožky, chráni pred poškodením pri zvýšených dávkach 

žiarenia (UV, RTG, rádioterapia a i.) 

Vysoká čistota 93% (+/- 2%) nášho beta glukánu je zárukou kvality a optimálneho 
účinku, ktorý je podporený serióznymi množstvami beta glukánu v našich produktoch. 
Pomocou mikronizácie beta glukánu na častice o veľkosti 5 µm je zásadne zvýšená 
využiteľnosť a tým aj bioaktivita, t.j. častice beta glukánu majú možnosť efektívnejšie sa 
vstrebať cez klky tenkého čreva. Dlhé reťazce beta glukánu túto možnosť neposkytujú, častice 
väčšie ako 60 µm nie sú vstrebateľné cez tenké črevo a tým sa významne znižuje využiteľnosť 
aktívnej substancie. Náš beta glukán je izolovaný z mladých čerstvých plodníc huby Hliva 
ustricovitá Pleurotus ostreatus od kontrolovaných pestovateľov zo Slovenska a Maďarska. 
Surovina na izoláciu je pestovaná v režime BIO, naša firma je držiteľom registrácie na výrobu 
potravín z ekologického poľnohospodárstva – výroba beta glucanu z Hlivy ustricovtej pod 
registračným číslom SK-2005/336. Dňa 03/12/2009 nám bol udelený certifikát na BIO BETA 
GLUCAN izolovaný z BIO Hlivy ustricovitej, číslo certifikátu 317/2009. 
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ABSTRACT 
Povery, hunger, manlutrition, inadequate income and resources, inadequate housing, sanitation 
infrastructure, lack of access to drinking water , inadequate education and knowledge, but especially any 
healh-care facilities contributes to the poor health and death of young children. More then 9.7 million 
children dyied before their fifth birthdays for the last year. More then half of all deaths of children under five 
occur in Sub-Saharan Africa. The leading cause of childhood deaths, including pneumonia, diarrhea, 
malaria, and measles, can easily be prevented trough basic health service improvements and interventions, 
such as insecticide-treated mosquito nets and vaccinations. The target of the forth millenioum development 
goal is to reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate. It necesarily needs 
multi-policy response, to reinforce the commitment of all major political players to take more effective actions, 
underline the responsibility of everyone  in global society.  
 
 

ÚVOD 
 

V septembri 2000 na Miléniovom summite v New Yorku prijalo OSN hlasmi všetkých 
189 členských štátov Miléniovú deklaráciu, v ktorej vyhlásili svoje odhodlanie odstrániť 
príčiny a následky extrémnej chudoby a hladu a zaistiť ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy 
a náboženstva či svetového názoru slobodu, rovnosť, solidaritu a toleranciu. Zaviazali sa 
k ohľaduplnosti voči prírode a prihlásili sa k spoločnej zodpovednosti, ktorá by na 
multilaterálnej úrovni mala garantovať sociálny a ekonomický rozvoj, mier a bezpečie. 
K prijatiu deklarácie viedol dlhý proces, ktorého výsledkom bolo prijatie 8 Miléniových 
rozvojových cieľov (MDGs – Millennium Development Goals) a z nich vyplývajúcich úloh, 
pod ktoré sa podpísali aj Vatikán a Švajčiarsko.   

Miléniové ciele: 
1. cieľ: Odstrániť extrémnu chudobu a hlad  
2. cieľ: Dosiahnuť základné vzdelanie pre všetkých 
3. cieľ: Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť úlohu žien v  spoločnosti. 
4. cieľ: Znížiť detskú úmrtnosť 

Úloha č.5.:  Do roku 2015 znížiť o dve tretiny úmrtnosť detí do 5 rokov.  
5. cieľ: Zlepšiť zdravie matiek  
6. cieľ: Bojovať s HIV/AIDS, maláriou a ďalšími chorobami  
7. cieľ: Zaistiť udržateľný stav životného prostredia  
8. cieľ: Budovať svetové partnerstvo pre rozvoj  
 

Pri dosahovaní štvrtého miléniového cieľa je dôležité sledovať aj ďalšie dva 
indikátory, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú napĺňanie tohto cieľa:   

a) úmrtnosť detí na tisíc žijúcich detí do 1. roka (infant mortality rate)  
b) percento detí nad 1. rok, ktoré boli očkované proti kiahňam.  
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Očkovanie proti kiahňam má priamy dopad na detskú mortalitu, a percento detí, ktoré 
boli zaočkované je taktiež dobrým indikátorom kvality detskej zdravotníckej starostlivosti 
v krajine.  

Pri sledovaní štvrtého miléniového cieľa si mnohí kladieme otázky či je možné ho 
splniť? V ktorých krajinách bude cieľ naplnený? Aký progres je už zaznamenaný? Tieto 
otázky sú na mieste. Pokúsme sa teda nájsť na tieto otázky aj odpoveď.  

 

1. DETSKÁ ÚMRTNOSŤ VO SVETE   
 

Vieme, že za rok 2007 sa detská úmrtnosť po  prvý raz dostala pod hranicu 10 
miliónov ročne,  9.7  milióna detí však naďalej zomieralo každý rok pred dovŕšením piateho 
roku života. Znamená to, že každý deň zomrelo viac ako 26 000 detí, z nich prevažná väčšina 
na liečiteľné ochorenia, napríklad zápal pľúc či malária. Podľa údajov za rok 2008 sa toto 
číslo znížilo na 8,8 milióna úmrtí ročne u detí do piateho roku života, to je najnižší rekord od 
roku 1960. V roku 1990 to číslo bolo 12.5 milióna, takže mohli by sme hovoriť aj o úspechu. 
Ann M. Veneman hovorí o znížení dennej miery detskej úmrtnosti o 10 000.1 

 Keď sa pozrieme do vlastného regiónu, tak na Slovensku došlo k zníženiu úmrtnosti 
zo 14 na 8 detí z 1000, čo je stále dvojnásobne vyšší údaj ako v Česku, kde úmrtnosť klesla 
od roku 1990 z 13 na 4 deti z 1000 2 

Detská mortalita sa vo všetkých regiónoch od roku 1990 znižuje,  a v niektorých 
regiónoch dokonca približuje k naplnenie štvrtého miléniového cieľa. No aj napriek tomu,  vo 
väčšine krajín sa prevalencia neznižuje dostatočne rýchlo na to, aby sa do roku  2015 podarilo 
dosiahnuť stanovený cieľ.  

Viac ako tromštvrtinám krajín sa to nepodarí. Takmer polovica všetkých úmrtí sa deje 
práve v Sub-Saharskej Afrike.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dugger, C.: Child Motality Rate declines globally, New York Times, 09.09.2009 
2 Výročná správa - Stav detí sveta 2008, Detský forn OSN, 2009 
3 Global Monitoring Report 2009: A Development Emergency, Goal 4: Reduce child Mortality, 
www.web.worldbank.org 
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     Podvýživa, ako aj nedostatok pitnej vody , zlé hygienické návyky  prispievajú 
k nedostatočnému zdravotnému stavu a smrti mnohých detí. Vedúce postavenie majú 
pneumónie, hnačkové ochorenia, malária, kiahne a HIV/AIDS, pričom preventívne opatrenia 
by mohli tento stav výrazne zlepšiť. Jednoduché opatrenia ako je napr.výlučné dojčenie, 
očkovanie, ochranné siete proti malárii a prísun vitamínu a by mohli tieto čísla významne 
znížiť.   

Len 33 zo 142 krajín dosahujú alebo sú na ceste dosiahnuť zámer do roku 2015. 
Žiadna zo 46 Sub-Saharských afrických krajín zrejme tento cieľ nenaplní. Výsledky 
z imunizácie proti kiahňam ukazujú viac pozitívne výsledky vo viacerých regiónoch. Cieľom 
je dostiahnur 95% imunizáciu proti kiahňam do roku 2015. 21 z 23 európskych krajín a krajín 
Centrálnej Ázie už dosiahli túto úroveň, pričom 6 z 8 Juhoázijských krajín sú na ceste 
k naplneniu. Polovici krajín vo východnej Ázii a Pacifiku sa to zrejmä nepodarí dosiahnúť. 
Sub-Saharská   Afrika tiež  zaostáva. Očkovanie proti kiahňam je posudzované podľa % 
zaočkovaných detí vo veku medzi 12 až 23 mesiacom. Najvýraznejšie zlepšenie sa 
zaznamenalo v Sub-Saharskej Africke a Južnej Ázii. V južnej Ázii sa očkovanie zvýšilo 
z 56% v roku 1990 na 71% v roku 2007. Miera vakcinácie v Európe a Centrálnej Ázii z 83% 
v priemere sa zvýšila na 97% v roku 2007. 4 

 

1.1. Úmrtnosť detí do jedného roka a očkovanie proti kiahňam  
 

Vo väčšine ekonomík má dieťa veľmi dobré šance dožiť sa piateho roku života keď 
prežije prvý rok. Samozrejme rozdiely sú špecifické podľa regiónov.  

Vo viac ako 40% krajín Ázie a Pacifiku  miera detskej úmrtnosti je 30 alebo aj menej 
na 1000 živo narodených detí.  Ľudia v Číne patria do tejto kategórie, ale ďalšie štyri 
najľudnatejšie krajiny majú toto číslo omnoho vyššie. 5 

V Číne došlo v roku 2007 k výraznému, takmer dvojnásobnému poklesu úmrtnosti 
detí, zo 45 v roku 1990 klesla mortalita na 24 detí.6  

Väčšina úmrtí detí sa stane práve počas prvého roka ich života. Vo väčšine krajín, 
vysoká  miera úmrtnosti do piateho roku života detí je len o niečo väčšia ako miera úmrtí do 
jedného roka. To ilustruje fakt, že prvý rok života je obzvlášť dôležitý a pre dieťa 
nebezpečný. Keď dieťa prežije svoj prvý rok, je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že bude žiť 
ďalej, to ukazuje realita v mnohých krajinách. Je to spôsobené  predovšetkým post-natálnou 
starostlivosťou, správnym usmerňovaním matiek, ako aj imunizačnými programami pre deti. 
Tam kde je to nedostatočné miera detskej úmrtnosti je vyššia.  

Miera detskej úmrtnosti sa znížila takmer o štvrtinu za posledné dve dekády, v roku 
1990 to bolo 90  na 1000 živo narodených detí, za minulý rok to je 65 úmrtí na 1000 živo 
narodených detí. Je to predovšetkým vďaka distribúcii relatívne lacných technológií a to 
predovšetkým očkovania a distribúcií moskytiér.    

K ďalším účinným praktikám, ktoré pomohli, experti verejného zdravotníctva radia aj 
zvýšenie miery výlučného dojčenia predovšetkým počas prvých šiestich mesiacov života 
dieťaťa, čo ho chránia najmä pred hnačkovými ochoreniami, ktoré zapríčiňuje kontaminovaná 

                                                 
4 Global Monitoring Report 2009: A Development Emergency, Goal 4: Reduce child Mortality, 
www.web.worldbank.org 
5 Millenium development goals, 2009, Reduce Child Mortality.  
6 Každý deň zomrie viac ako 26 000 detí, www.dnes.atlas.sk, 22.01.2008 
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voda. Rozvinuté krajiny, medzinárodné agentúry ako aj filantropia osobností ako Bill 
a Mellinda Gates prispeli  biliónmi  dolárov práve k tomuto úsiliu.   

Aj keď úspechy sú v niektorých krajinách naozaj viditeľné hlavne v dôsledku 
zvyšovania očkovania a moskytiér. V úzadí zostávajú dve hlavné príčiny detskej úmrtnosti 
a to pneumónie a hnačkové ochorenia, tým sa toľko pozornosti nedostáva, a je zrejmé, že 
práve tu by sa naše úsilie malo zvyšovať.  

Zvýšenie detskej mortality je zaznamenané predovšetkým v krajinách, kde sú deti 
vystavené veľkej chudobe a kde sa zvyšuje neustále problém podvýživy, no aj v týchto 
krajinách v roku 2008  na každých 1000 živo narodených detí prežilo až  o 125 detí viac do 
piateho roku života ako to bolo v roku 1990. 7 

Kým v roku 2007 najhoršie v rebríčku dopadli krajiny Sierra Leone a Angola. Deti 
narodené v týchto krajinách majú šancu jedna k šiestim, že sa dožijú piateho roku života. 
V Sierra Leone z 1000 narodených detí sa nedočkalo piateho roku 270 a v Angole 260 detí. 
Rovnako tragický údaj vykazoval aj Afganistan, kde sa piatych narodenín nedožilo 257 detí 
z 1000.8 

Tamkmer polovica zo 46 afrických krajín má stále stúpajúcu, alebo dokonca zyšujúcu 
sa úmrtnosť.  

V roku 2008 boli pochválené krajiny ako Východný Timor, Nepál, Haiti a Etiópia, 
ktoré začali s realizáciou opatrení na zníženie detskej úmrtnosti napriek ich očividnej 
chudobe.  Takže sú aj pozitívne príklady.  

K najpozitívnejším príkladom patrí Malawi, kde sa podarilo urobiť naozaj veľký 
pokrok. V roku 1970 tam bola miera detskej úmrtnosti 336 na 1000 živo narodených, v roku 
1990 to bolo 225 a  v roku 2008 detská mortalita klesla na 100 z 1000 narodených detí.  
Malawi ako krajina našla množstvo kreatívnych ciest, ktoré pomohli znížiť mortalitu detí aj 
v odľahlých vidieckych oblastiach a to predovšetkým prostredníctvom očkovania, distribúcie 
moskytiér, dostupnosťou liekov a vitamínu A, čo výrazne zlepšilo imunitu detí. Za 
najsilnejšiu zbraň v boji proti detskej úmrtnosti sú však v Malawi  považovaní zdravotnícki 
komunitní pracovníci.  Viac ako 10 000 zdravotníkov je dnes vzdelaných,  absolvovali 
minimálne 10 týždňový  tréning a sú schopní robiť základnú detekciu prípadov a plniť úlohy, 
ktoré v mnohých krajinách vykonávajú len zdravotné sestry a lekári. Dnes hovoria o tom, že 
ak má matka choré dieťa môže zaklopať aj v noci na dvere zdravotného asistenta, ktorý žije 
v ich komunite a  vie pomôcť. Kedysi museli chodiť niekoľko kilometrov, aby boli ošetrení. 
Komunitní zdravotnícki pracovníci im dnes vedia podať cotrimoxazol, účinné antibiotikum 
proti pneumónii, orálne rehydratačné soli na hnačkové ochorenia, či coartem na maláriu.9   

K ďalším krajinám, kde sa podarili veľké úspechy za minulý rok patrí Nepál, 
Bangladéš, Eritrea, Laos, Mongolsko a Bolívia. Detská mortalita v týchto krajinách klesla 
minimálne ročne o 4.5 %, čo je oveľa viac ako globálny priemer. 10 

Nuž naskytá sa otázka či toto nie je cesta, ktorou ísť v afrických krajinách 

 

                                                 
7 Dugger, C.: Child Motality Rate declines globally, New York Times, 09.09.2009 
8 Každý deň zomrie viac ako 26 000 detí, www.dnes.atlas.sk, 22.01.2008 
9 Dugger, C.: Child Motality Rate declines globally, New York Times, 09.09.2009 
10 Global Monitoring Report 2009: A Development Emergency, Goal 4: Reduce child Mortality, 
www.web.worldbank.org 
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2. NAJČASTEJŠIE PRÍČINY DETSKEJ ÚMRTNOSTI  
 

Mnohé faktory detskej úmrtnosti sme už načrtli, ako  pneumónie, hnačkové ochorenia, 
kiahne a malária. Teraz by sme sa  bližšie  chceli venovať problematike chudoby, hladu, 
podvýživy, ako aspektom výrazne vplývajúcim na zvyšovanie miery detskej úmrtnosti. Za 
povšimnutia hodné považujeme aj zvyšovanie detskej úmrtnosti v dôsledku vojnových 
konfliktov, predovšetkým v krajinách, kde sú zasiahnuté deti a taktiež detskú prácu, ktorá ešte 
v mnohých rozvojových krajinách výrazne prispieva k porušovaniu detských práv.  

 

2.1. Chudoba ako faktor zvyšujúci detskú úmrtnosť 
 
Chudoba sa v rozvojových krajinách považuje často za začarovaný kruh, z ktorého 

veľmi ťažko vystúpiť. Vytvára prostredie, ktoré poškodzuje fyzický, psychický a citový 
rozvoj detí, veľmi často je spojená s podvýživou, hladom, AIDs a inými chorobami, ktoré 
vyplývajú z nedostatočnej zdravotnej starostlivosti.  Najviac detí žije pod hranicou chudoby 
v strednej a Sub-Saharskej Afrike, v juhovýchodnej Ázii a v Strednej Amerike.  

Veľmi často sa vedú diskusie o príčinách chudoby. Mohli by sme ich zhrnúť do 
niekoľkých kategórií. K tým demografickým faktorom určite zaradzujeme vysokú hustotu 
obyvateľstva, absenciu záchrannej sociálnej a zdravotnej siete, silné uplatňovanie tradícií 
vyplývajúcich z kultúrnych a náboženských dôvodov, nerovné postavenie žien a dievčat. 
Ďalšiu kategóriu tvoria určite ekonomické príčiny a to  predovšetkým závislosť rozvojových 
krajín od bohatých ekonomík, nedostatočne rozvinutý priemysel, nepriaznivé podmienky 
dovozu a vývozu, nízke a kolísajúce ceny prírodných zdrojov, surovín, poľnohospodárskych 
produktov na svetových trhoch, exportné portfólio zložené len z niekoľkých málo komodít, 
vysoká nezamestnanosť, nedostatok pracovných síl, nedostatočná dopravná a technická 
infraštruktúra. Politická situácia v rozvojových krajinách zohráva významnú úlohu pri 
narastaní vrstvy chudoby, zväčša autoritárske a diktátorské režimy s vysokou mierou 
korupcie, časté ozbrojené konflikty, nedodržiavanie zákazu obchodovania so zbraňami, 
porušovanie ľudských práv atď. K neľahkej situácii prispieva aj vysoká zadlženosť 
rozvojových krajín. Z enviromentálnych príčin je potrebné spomenúť odlesňovanie a následná 
erózia pôdy, dezertifikácia, zenčistené zdroje pitnej vody, ale aj prírodné katastrofy, záplavy, 
suchá atď.  

Chudoba však nie je iba problémom rozvojových krajín.  

Takmer 80 miliónov Európanov žije pod prahom chudoby, čo je v rozpore s princípmi 
EÚ o solidarite a sociálnej spravodlivosti. 11  Pre posilnenie záväzku EÚ dosiahnuť 
rozhodujúci vplyv na odstránenie chudoby Európska komisia vyhlásila rok 2010 Európskym 
rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu preto, že: 

- všetci ľudia majú právo na dôstojný život a na účasť v spoločenskom živote; 

- súkromný aj verejný sektor sa delia o zodpovednosť za boj proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu; 

- odstránenie chudoby s cieľom zaistenia súdržnejšej spoločnosti je prínosom pre 
všetkých; 

- pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zaangažovanie všetkých vrstiev spoločnosti. 

                                                 
11 Fond sociálneho rozvoja, 2010  Európsky rok boja proti chudobe, http://www.fsr.gov.sk/sk/EY2010/ 
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Chudoba a vylúčenie nemajú vplyv iba na kvalitu života jednotlivcov a ich schopnosť 
zaradiť sa do spoločnosti, ale takisto brzdia hospodársky vývoj. EÚ to má na pamäti, keď v 
boji proti chudobe zdôrazňuje význam kolektívnej zodpovednosti a zapája tvorcov politík a 
subjekty z verejného a súkromného sektora. Cieľom Európskeho roka boja proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu 2010 bude dať hlas tým, ktorí každodenne zažívajú utrpenie.  

Chudoba je teda určujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje detskú úmrtnosť, vyúsťuje  d o 
mnohých podôb, ktoré tvoria ďalšiu veľkú skupinu príčin takýchto úmrtí. 

 

2.2. Hlad a podvýživa ako významný faktor zvyšujúci detskú úmrtnosť 
 

Hlad je najextrémnejšia forma chudoby, kedy si jednotlivci alebo ich rodiny nemôžu 
dovoliť pokryť ich najzákladnejšiu potrebu na jedlo. Hlad je príčinou takmer všetkých 
problémov rozvojových krajín.   

Ako uvádza americký Inštitút Chlieb pre svet  poznáme niekoľko druhov hladu 
a hladovania. Chronický hlad sa objavuje u ľudí, ktorí nedostávajú dostatočnú výživu počas 
celého roka alebo cez určité ročné obdobie. Títo ľudia nehladujú, ale trpia podvýživou. 
Chronický hlad sa opakovane objavuje u detí, ktoré trpia chronickou podvýživou (zastaveným 
alebo zakrpateným rastom) a vedie k veľkej miere detskej úmrtnosti práve kvôli chorobám, 
ktoré sa spájajú s hladom. Akútny hlad sa objavuje keď sa ľudia stanú vážne podvyživenými, 
často je následkom náhleho šoku alebo krízovej situácie. Pod akútnym hladom sa myslí 
akútna podvýživa – chorobné chudnutie a hladovanie. Tichý (skrytý) hlad poukazuje na 
nedostatok základných živín a/alebo vitamínov, ktorý nachádzame u obrovského množstva 
ľudí, ktorí inak majú prístup k adekvátnym kalóriám a proteínom.12 

Riziku hladu a podvýživy sú vystavené najmä deti vo veku 6 – 12 mesiacov.  Je to 
preto, že  okrem mlieka potrebujú byť prikrmované. Niektoré deti nedostanú dostatok týchto 
„nemliečnych prídavkov“, prípadne prestanú byť kojené skôr ako je potrebné. V tomto období 
sú deti oveľa viac náchylné na infekcie, pretože vplyv ochranných protilátok získaných od 
matky už uplynul. Jedlo, ktorým je dieťa prikrmované môže byť kontaminované, môže 
spôsobovať hnačky. Taktiež nedostatok dôležitých živín v strave môže spôsobovať u detí od 6 
mesiacov veku a viac infekcie, ktoré spomaľujú rast a vývoj, čo môže viesť k ťažkej 
podvýžive v neskoršom veku. 13  

Viac ako jedna štvrtina detí v rozvojových regiónoch je na svoj vek podvyživená 
pričom chabý pokrok, ktorý bol dosiahnutý v oblasti výživy detí v období rokov 1990 - 2007, 
je nedostatočný na dosiahnutie cieľov na rok 2015. Tieto snahy budú pravdepodobne navyše 
oslabené vysokými potravinovými cenami a nestabilnými ekonomickými podmienkami.     
Úspešný trend v odstraňovaní hladu a chudoby na začiatku 90-tych rokov, kedy podiel 
hladujúcich ľudí klesol z 20% v rokoch 1990-92 na 16% v rokoch 2004-06, bol v roku 2008 
zvrátený, a to prevažne kvôli vysokým cenám za potraviny. Pokles v medzinárodných cenách 
za potraviny v druhej polovici 2008 sa odvtedy znova znížil, čo sa prejavilo vo väčšom 
množstve dostupných potravín pre celosvetovo väčší počet ľudí.  V období 1990 - 2005, počet 
ľudí, ktorý žije z menej ako 1,25 USD na deň klesol z 1,8 miliardy na 1,4 miliardy (ešte pred 
ekonomickou krízou a vyššími cenami za potraviny). Avšak podľa ukazovateľov, väčšie 

                                                 
12 Bread For The World Institute. 2006. Hunger Report 2006 : Understanding Malnutrition : Knowledge to 
Combat Hunger. Frontline Issuses on Nutrition Assistance: 2006. 
13 Kolenová, A..: Malnutrícia u detí zo slumov v Nairobi; Doktorandská dizertačná práca. Vedný odbor : Verejné 
zdravotníctvo, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, 2005. s. 10-12. 
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úspechy v boji proti extrémnej chudobe pravdepodobne stagnujú, hoci nie sú ešte dostupné 
údaje, ktoré by odkryli celkový dopad nedávneho ekonomického poklesu. V roku 2009 sa 
odhadovalo, že v extrémnej chudobe bude žiť o 55 až 90 miliónov ľudí viac ako sa pôvodne 
predpokladalo pred krízou. 14 

Hlad a podvýživa si denne žiada svoje obete, považujú sa za najväčšie riziko a na ich 
následky zomiera viac ľudí než na maláriu, AIDS a TBC dohromady.  

Otázka hladu a podvýživy je dôležitá aj z titulu toho, že približne 60% detskej 
úmrtnosti v rozvojových krajinách súvisí práve s ňou. Vplyvom nedostatku jedla sa oneskorí 
vývoj dieťaťa alebo nikdy nedosiahne plný potenciál svojho psychického a fyzického vývoja, 
ľahšie podľahne aj ľahším infekciám či horúčkovitým a hnačkovým ochoreniam, stráca chuť 
hrať sa a učiť sa, ak prežije tak často s trvalými následkami. Nebezpečnosť problému 
dokazuje aj skutočnosť, že tri štvrtiny detí, ktoré umierajú na podvýživu, sú diagnostikované 
„len“  ako stredne či mierne podvýživené.  Posledný veľký hladomor bol zaznamenaný v roku 
2006 v Rohu Afriky (Horn of Afrika) - Džibuti, Etiópia, Eritrea, Keňa, Somálsko, kde 
desaťtisíce detí čelili pomalej smrti hladom v dôsledku dvojročného sucha. Približne 40 000 
detí pod 5 rokov veku v tom období trpelo hladom a ťažkou podvýživou.15 

V Afrike je osemkrát vyššia detská úmrtnosť ako v Európe. Hlavným dôvodom je 
podvýživa. Najčastejšími formami sú: 

Podvýživa postihuje všetky vekové skupiny počas celého životného cyklu.  Od 
počatia, cez vnútromaternicový vývoj až ku skorému obdobiu detstva, má vnútromaternicová 
výživa veľký vplyv na rast, vývoj, výskyt chorôb a úmrtnosť dieťaťa. Dôsledky na zdravie sú 
ďalekosiahle; od prenatálneho poškodenia mozgu a narušenia rastu, cez zníženú fyzickú 
a mentálnu kapacitu v detstve až po zvýšené riziko rozvíjajúcich sa neprenosných chorôb, 
týkajúcich sa stravovania, v období dospelosti a staroby. 16  

Najčastejšie poruchy z výživy sú:  

a.) spomalenie vnútromaternicového vývoja plodu,  
b.) podvýživa tehotných matiek, 
c.) proteínová podvýživa - kwashiorkor,  
d.) energetická podvýživa - marazmus,  
e.) proteinovo - energetická podvýživa (PEM) – marazmus + kwashiorkor,  
f.) podvýživa z nedostatku mikronutrientov (vitamínov a stopových prvkov) – najmä 

poruchy a ochorenia z nedostatku jódu, kyseliny listovej, vitamínu A, železa (anémia) 
a iných živín - minerálov (nedostatok vápnika),  

g.) nadváha a obezita,  
h.) podvýživa pri ochoreniach týkajúcich sa stravy – rakovina, otravy jedlom .  

 

Podvýživa matky je hlavným faktorom ovplyvňujúcim spomalený vnútromaternicový 
vývoj dieťaťa v rozvojových krajinách. Je často spôsobená nízkym naberaním hmotnosti 
počas tehotenstva, nízkym BMI pred tehotenstvom a nízkou telesnou výškou. Anémia 

                                                 
14 Kanhema, N. - Správa OSN: Nedávne úspechy v odstraňovaní hladu a chudoby sú ohrozené ekonomickou a 
potravinovou krízou, United Naiton Information Service, Vienna, 06.07.2009 
15 United Nations Children’s Fund (UNICEF). 2006. Progress for Children : A Report Card On Nutrition. 
Number 4. NY, USA: UNICEF Division of Communication, 2006.  
16  World Health Organization (WHO), Nutrition for Health and Development (NHD), Sustainable Development 
and Healthy Environments (SDE). 2000. Nutrition for Health and Development : A global agenda for combating 
malnutrition. Progress Report, WHO/NHD/00.6. France: WHO, 2000 
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u matiek, respiračné infekcie a infekcie tráviaceho traktu, malária a fajčenie sú tiež faktormi 
vzniku podvýživy.  

Možnosti pomoci sa líšia, no ako vhodné sa ukázali detské výživové  centrá. Účinnými 
kritériami  pre zaradenie dieťaťa do výživového programu sú viaceré  indikácie, okrem 
podvýživy: (marazmus, kwashiorkor, nízka hmotnosť dieťaťa, predčasne narodené dieťa), by 
sme nemali zabúdať na matky, ktoré majú problémy s dojčením, TB pozitívne matky, ženy, 
ktoré majú zápal prsníkov, atď. Indikáciou môže byť aj sociálny status (opustené dieťa, 
slobobná matka, úmrtie otca, dieťa z dvojičiek) a iné. 17 

Je nevyhnutné, aby sa zlepšovala samozrejme hlavne detská výživa, aby sa čo najviac 
darilo predchádzať a liečiť akútnu podvýživu, prevádzkovať terapeutickú stravu, distribúcia 
potravín, vitamínov, príspevky na jedlo, doplnkové výživné programy, monitorovanie pomoci 
jedlom, zvýšiť zdravotnú a výživovú starostlivosť o matky, nepodceňovať kojenie, zamerať sa 
na vzdelávanie v oblasti výživy a kojenia u matiek. 

 

ZÁVER 
 

Detská úmrtnosť patrí k závažným problémom dnešného sveta. Deti sú len obete, 
ktoré nevedia túto situáciu ani zvrátiť ani zlepšiť, to leží v rukách nás všetkých. Ide 
o celosvetové úsielie, ktoré sa síce darí znižovať, ale stále je progres veľmi pomalý. Základom 
stratégie by malo zostávať úsielie v znižovaní detských ochorení a biologických faktorov, 
ktoré ich spôsobujú, či už je to pitná voda, základná hygiena, dostupnosť liekov 
a zdravotníckej starostlivosti. Je nevyhnutné podporovať dojčenie, dbať o zdravie matiek, 
zabezpečovať pravidelné očkovanie, distribuovať naďalej siete proti komárom, rozvíjať tie 
stratégie, ktoré sa osvedčili ako účinné  a zavádzať nové aktivity a projekty podporujúce 
zdravie matiek a detí predovšetkým v rozvojových krajinách. Miesto, kde sa dieťa narodí, by 
naozaj nemalo predurčovať jeho šance na prežitie.  Súčasťou tohto úsilia je samozrejme 
nevyhnutné zvyšovanie finančných dotácií v poddimenzovaných zdravotníckych projektoch, 
ktoré sa snažia,  aby čo najviac krajín mohlo dosiahnuť štvrtý miléniový rozvojový cieľ.  
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ABSTRAKT 
 
Štúdia je venovaná významu zdravia človeka, ako základného determinantu rozvoja ľudského potenciálu. 
Život a zdravie predstavujú pre jedinca, pre jeho rodinu i pre celú spoločnosť veľké , často konkrétne ťažko 
alebo vôbec nemerateľné, ale ničím nenahraditeľné hodnoty.  
 

ÚVOD 
 

Zdravie je telesné, duševné a sociálne blaho. Je to opak choroby. Zdravie je forma 
existencie organizmu, ktorá sa buď vylučuje s chorobou, alebo prechádza do choroby. 
Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a 
sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti”. Napriek tomu, že to je 
užitočná a presná definícia, niekto to môže považovať za idealistické a nereálne. Podľa tejto 
definície SZO, 70-95% populácie je nezdravých. 

Zdravie je optimálny funkčný stav živého systému v totalite jeho aktívnych a 
reaktívnych životných prejavov. Toto optimum ako konkrétna totalita možných životných 
prejavov je rozdielne u jednotlivých druhov a v rámci druhov u populácií, pohlaví, indivíduí, 
resp. v jednotlivých štádiách individuálneho vývinu. 

Podľa všetkého, čo bolo doteraz povedané, nie je zdravie trvalý a nepremenný stav. 
Ide o dynamický proces, ktorý vychádza zo sústavného vzájomného pôsobenia organizmu na 
prostredie a naopak, vedie k maximálnemu rozvoju daných možností organizmu a prostredia, 
je to schopnosť vyvážiť zmeny vonkajšieho prostredia. Zmierňuje stupnicu nárokov na 
prostredie. Pod nárokmi prostredia sa rozumejú extrémne, teplotné , tlakové a iné výkyvy 
vonkajšieho prostredia a zdravie je schopnosť organizmu adaptovať sa na toto vonkajšie 
prostredie. Na vonkajšie prostredie a interakciu organizmu s ním sa dívame z fyzikálneho , 
chemického, biologického a psychického aspektu, ktorý treba chápať v dimenziách 
objektivity a subjektivity, kvality a kvantity. 

Význam zdravia pre jedinca a spoločnosť je jasný. V zdravej spoločnosti sa môže 
vyvíjať zdravý jedinec a zdraví jednotlivci  tvoria zdravú spoločnosť. Ľudská spoločnosť sa 
vyvíja a na to potrebuje čoraz viacej materiálnych hodnôt, ktoré si môže zadovážiť rozšírením 
reprodukcie spoločenskej výroby. Na toto rozšírenie produkcie potrebuje zabezpečiť 
reprodukciu osobného-subjektívneho činiteľa, čiže pracovnú silu a rozvíjať jej schopnosti, 
ako aj pasívneho činiteľa čiže výrobné prostriedky. Pre jedinca má tiež zdravie samozrejme 
obrovský význam, ktorý by sa mohol vyjadriť už uvedenou definíciou WHO o zdraví, ako aj 
vyššie uvedenými vzťahmi. 
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Zdravie ako základná hodnota rozvoja ľudského potenciálu 
 

Zdravie je všeobecne vnímané ako základná hodnota ľudského rozvoja a života vôbec. 
Je výsledkom pôsobenia rôznych faktorov sociálneho, ekonomického, životného a 
pracovného prostredia. Pod vývin zdravotného stavu obyvateľov SR sa podpísal dramatický 
dejinný vývoj, pri ktorom sa prudko menili ekonomické, demografické a psychosociálne 
faktory. Dlhodobo pôsobiaci totalitný systém vytvoril špecifickú situáciu, pri ktorej vystúpili 
do popredia rizikové faktory,  ktoré v demokratických spoločnostiach nie sú rozšírené. 
Nepriaznivé dopady na zdravotný stav obyvateľov SR boli pravdepodobne vyvolané celým 
radom psychosociálnych faktorov, napr. chronickým stresom, psychickým napätím, 
frustráciou, depresiou, beznádejou a apatiou, ktoré podnecujú vznik srdcovocievnych a 
nádorových ochorení a zoslabujú výkonnosť imunitných systémov.  

Významnú úlohu pri zvyšovaní kardiovaskulárnej a onkologickej úmrtnosti mohol 
mať aj oxidačný stres, vyvolaný nadprodukciou voľných kyslíkových radikálov u 
obyvateľstva, žijúceho v degradovanom pracovnom a životnom prostredí, s vysokou 
spotrebou cigariet a destilátov a súčasne nízkou spotrebou antioxidačne aktívnych látok z 
potravy chudobnej na ovocie a zeleninu.  

Spoločensko-politické turbulencie po zmenách v r. 1989 boli neobvykle vysoké. 
Adaptácia menej vzdelanej časti slovenskej spoločnosti na podmienky trhovej ekonomiky sa 
ukázala ako problematická. Vzhľadom na nové fenomény ako vysoká nezamestnanosť, 
príjmová nerovnosť či politická nestabilita, vzrástol zrejme aj výskyt frustrovaných, 
beznádejných a hostilných osôb. U vzdelaných, demokraticky orientovaných občanov možno 
predpokladať lepšie pochopenie možnosti vlastnou aktivitou ovplyvniť svoj zdravotný stav. 
Na druhej strane, u málo vzdelaných ľudí rastie pravdepodobnosť ľahšieho podriadenia sa 
tlaku totalitnej moci a stávajú sa pasívnymi i vo vzťahu k vlastnému zdraviu. Situácia vo 
vzdelávaní je rozporuplná. Stúpa síce počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí, čo možno 
hodnotiť z pohľadu zdravia pozitívne, avšak zároveň narastá aj počet tých, ktorí končia svoje 
vzdelanie základnou školou. Výchova k pozitívnym postojom k vlastnému zdraviu – správna 
výživa, pohybové aktivity, odmietanie fajčenia, alkoholu, drog, zvládanie stresu – nie je 
dostatočne zakomponovaná do učebných osnov škôl. 

Relatívne vysoký počet obyvateľov so základným vzdelaním je nepriaznivý aj 
z pohľadu nezamestnanosti. Je všeobecne známe, že najviac nezamestnaných je práve medzi 
ľuďmi so základným vzdelaním. Negatívny dopad nezamestnanosti na zdravie je zrejmý a 
popredná pozícia Slovenska medzi okolitými štátmi je tak znepokojujúca nielen z pohľadu 
vývoja na trhu práce, ale aj z pohľadu dopadu na zdravie. Nevyhnutné reštrikčné opatrenia v 
oblasti ekonomiky ovplyvnia kúpnu silu obyvateľstva, čiže v rámci socio-ekonomických 
determinantov nie je možné v krátkodobom horizonte očakávať prebytok pozitívnych 
impulzov. Úroveň výchovy a vzdelávania spoluurčuje životný štýl populácie.  

Medzinárodné porovnania poukazujú na relatívne vysokú spotrebu koncentrovaných 
alkoholických nápojov a cigariet na Slovensku, ktorá dosahuje najvyššie hodnoty práve u 
skupín s nízkym stupňom vzdelania. Zmena cenovej štruktúry potravín mierne zlepšila 
zloženie stravy: klesla spotreba masla a zvýšila sa spotreba rastlinných olejov s vysokým 
obsahom vitamínu E, zeleniny, ovocia a najmä južného ovocia. Prostredie, ktoré bolo 
považované za najnegatívnejší determinant zdravia ešte na začiatku 90. rokov, sa stáva 
postupne determinantom, ktorý vykazuje vcelku pozitívny trend. Dostupnosť bezpečnej pitnej 
vody, ako aj ukazovatele kvality ovzdušia, sa trvalo zlepšujú. Závažným problémom zostáva 
nedostatočné čistenie odpadových vôd a rastúca úroveň hluku spôsobená dopravou. Pracovné 
prostredie zaberá popredné miesta v porovnaní s okolitými štátmi v pozitívnom zmysle. Do 
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akej miery má na tom podiel vysoká nezamestnanosť a zánik viacerých, pravdepodobne 
rizikových pracovísk, je problematické odhadnúť. 

Vývoj demografických determinantov charakterizuje výrazný pokles prirodzeného 
prírastku obyvateľstva, mierne predlžovanie veku dožitia a starnutie populácie. Takýto vývoj 
bude znamenať s vysokou pravdepodobnosťou stúpajúce náklady na zdravotnú starostlivosť. 
Slovenské zdravotníctvo sa nachádza v kríze, ktorá má nasledovné rozmery: kríza finančná, 
kríza kvality, kríza manažérska, kríza ľudská. Zdravotnícky systém produkuje rastúci dlh a 
nepomáhajú ani finančné injekcie z privatizácie, ktoré navyše neodstraňujú príčiny jeho 
vzniku.  

Zdravie je síce vnímané ako kľúčová hodnota života, ale prístup ľudí k vlastnému 
zdraviu tomu nie vždy zodpovedá. Zlepšovanie zdravotného stavu  obyvateľov SR nebude 
závisieť iba od pozitívnych zmien v organizácii zdravotníctva, ale hlavne od celkového 
vývoja spoločnosti, ktorý dá občanom nádej na postupné zlepšovanie ich sociálnej a 
ekonomickej situácie. 

 

Vplyv stresu na zdravie 
 

Stres je faktor, ktorý pôsobí na náš život skoro každý deň, je veľmi nebezpečný 
a ovplyvňuje náš zdravotný stav. Je veľmi dôležité hovoriť o jeho účinkoch na organizmus 
jedinca a v konečnom dôsledku aj spoločnosti.    

Stres je psychicky prežívaný strach napätia, úzkosti, tlaku, ohrozenia v náročnej 
životnej situácii vznikajúci vtedy, keď škodlivý, rušivý, ohrozujúci faktor stupňuje tlaky na 
psychiku človeka (zamestnanca) a spôsobuje jeho zaťaženie nad únosnú mieru. Človek 
reaguje na stres v troch rovinách. 

- V prvej rovine subjektívne prežíva nepríjemné emocionálne napätie napr. úzkosť 
a hnev.  

- Druhou rovinou je rovina správania, negatívne napätie sa premietne do tendencie 
vyhnúť sa nepríjemnej situácií, alebo sa objaví tendencia k agresívnemu správaniu, 
ktoré môže integrovať nežiaduce chovanie.  

- Treťou rovinou sú fyziologické zmeny, na základe ktorých môžeme posúdiť intenzitu 
aktivácie, ktorá má zabezpečiť adaptáciu na stres. Spúšťacím momentom je strach 
alebo zlosť ako odraz ohrozenia a predohra útoku alebo úteku. Tieto emócie 
vyvolávajú sekréciu ketecholamínu (adrenalínu a noradrenalínu) látok, ktoré dostanu 
do stavu pohotovosti kardiovaskulárny a motorický systém. 
 
Stres poznačí celého človeka – jeho telo, myseľ, pocity i správanie. Medzi najčastejšie 

príznaky stresu patria bolesti krku, hlavy, bolesti v krížoch, škrípanie zubami, pocit „hrče“ 
v hrdle, nervózny chichot, triaška, nadmerné žmurkanie, prípadne iné triky. Stres môže mať aj 
závažnejšie príznaky ako vysoký krvný tlak, migréna, tráviace ťažkosti, napríklad dráždenie 
hrubého čreva. Ďalšími príznakmi stresu je zrýchlený tep, búšenie srdca, hyperventilácia, 
potenie, pocit sucha v hrdle a ústach, problémy s preglgávaním. Pomerne časté sú aj závraty, 
nespavosť a nedostatok energie. Stres vyvoláva zvýšenú sekréciu žalúdočnej kyseliny, ktorá 
môže viesť až ku vzniku vredovej choroby. Prejavy stresu sa neprejavujú len na fyzickej 
stránke, ale zhoršuje sa aj koncentrácia, dostavujú sa úzkostné stavy, neopodstatnený strach 
a stavy podráždenosti sa striedajú s depresiou a letargiou. Stres, ktorý vyvoláva negatívne 
pocity sa v literatúre označuje ako distres . 
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Existujú však aj užitočné a príjemné napätia, ktoré sú v literatúre označované ako 
eustres. Pri eustrese sa do organizmu uvoľňujú endorfíny, ktoré sú často nazývané  molekuly 
šťastia a tým telo zvyšuje svoju odolnosť voči distresu. Ľudia, ktorí dokážu hľadať 
a nachádzať radosť v bežných situáciách života, vedia zvládať ťažké životné situácie, majú 
vysokú odolnosť voči stresu, a teda predpoklad byť stabilnými osobnosťami. 

Ako všetko aj pôsobenie eustresu má svoju rozumnú mieru a svoje limity. Človek, 
ktorý by dokázal zvrátiť v eustrese každú nepríjemnú situáciu, by sa skôr alebo neskôr dostal 
do rozporu s realitou a stratil schopnosť brániť sa jej nepriaznivým aspektom. Schopnosťou 
vnímať distres sme neboli vybavení preto, aby sme sa trápili, ale preto, aby sme si boli 
schopní pomôcť. Distres nás upozorňuje na existujúce nebezpečenstvo. Skutočné umenie je 
nechať na seba distres pôsobiť iba vtedy ak je to nutné. 

 

ZÁVER 
 

Latinské príslovie hovorí: „Zdravie je jediná hodnota uznávaná všetkými“. Ak chceme 
predchádzať chorobám starostlivosť o vlastné zdravie sa musí stať trvalou súčasťou života 
človeka v celoživotnom a v celospoločenskom priebehu. Dodržiavanie zásad zdravého 
životného štýlu i interakcii so životným prostredím vedie k ozdraveniu populácie a predĺženiu 
strednej dĺžky života. 

Poznanie zdravotného stavu populácie je základom na určenie priorít pri tvorbe 
stratégie preventívnych opatrení. Voľba správnych priorít má v konečnom dôsledku význam 
nielen pre na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, ale aj pre sociálny rozvoj 
a ekonomický rast krajiny. Zdravie je vecou každého jedinca, no aktivity jedincov si vyžadujú 
usmernenie, koordináciu, vedenie, čo je náplňou práce pracovníkov verejného zdravotníctva.  

Oni musia vedieť usmerňovať, viesť, koordinovať aktivity jednotlivcov, byť 
inšpirátormi, iniciátormi, tvorcami ideí, musia pozdvihnúť zdravie na prvé miesto, 
mobilizovať obrovské ľudské zdroje, vytvoriť koalíciu iniciatívnych pracovníkov, ktorým leží 
zdravie na srdci, koalíciu organizácií a krajín so spoločným cieľom. Uskutočnenie týchto 
zmien si vyžaduje dobrý riadiaci manažment.  
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ABSTRACT 
Saint Elizabeth of Hungary born probably at Pressburg in 1207. At 14, she married Ludwig IV., 

Landgrave of Thuringia and they had three children. He joined the Fifth Crusade and died in Otranto 
in 1227. She died at Marburg, Hesse in 17 November 1231 at the age of 24 and was canonized in1235.  
Saint Elizabeth spent her life differently than most saints. She led a simple life, personally tended the sick and 
the poor, and spent long hours at prayer. She built the Franciscan hospital at Marburg and devoted herself to 
the care of the sick until her death. 

 

1. ALŽBETA UHORSKÁ 
 

Svätá Alžbeta Uhorská (angl. St. Elizabeth of Hungary, nem. St. Elisabeth 
von Thüringen, maď. Árpád-házi Szent Erzsébet) sa narodila v roku 1207 pravdepodobne 
na Bratislavskom hrade alebo v Sárospataku ako dcéra uhorského kráľa z rodu Arpádovcov 
Ondreja II. a Gertrúdy z Merana. 

Šľachtickým postavením sa Alžbeta stala krajinskou grófkou v Durínsku, 
vojvodkyňou v Sasku a kňažnou v Hesensku. Bola vychovávaná podľa prísnych pravidiel 
kráľovského rodu, kde dostala dobrý základ a dostatok náboženskej výchovy, čo patrilo 
k bežnému spoločenskému bontónu všetkých potomkov šľachtického rodu.  

Už ako ročnú ju zasnúbili s durínskym kniežaťom Ľudovítom IV., ako štvorročná 
odišla bývať do krajiny svojho budúceho manžela a ako jedenásťročná sa vydala, aby splnila 
politický plán svojho otca. Toto manželstvo jej však prinieslo okrem spoločenského 
postavenia aj osobnú spokojnosť, keďže sa skutočne milovali a boli si vzájomnou oporou. 
Porodila mu tri deti: Hermann (1222) sa stal landgrófom, avšak zomrel ako 19-ročný, Žofia 
(1224) sa vydala za brabantského vojvodu Henricha II a Gertrúda (1227) sa narodila už 
po manželovej smrti a neskôr sa stala predstavenou kláštora v Altenburgu. 

Od svojho útleho veku žila veľmi pobožne a skromne a v dobročinnosti ju podporoval 
i jej manžel. Starala sa o chudobných, poskytovala im jedlo, ošetrovala chorých, dokonca ich 
vodila na hrad, čo sa nepáčilo Ľudovítovej matke Žofii, ako ani ostatným obyvateľom 
Wartburgu18. Ľudovít zomrel v r. 1227 počas piatej križiackej výpravy do Svätej zeme v 
meste Otranto, keď mala Alžbeta 20 rokov. Po jeho smrti k nej už osud nebol príliš prívetivý 
a pripravil jej miesto medzi najchudobnejšími z biednych. Keďže sa odmietala prispôsobiť 
spoločenským pravidlám a jej záľubou namiesto panských zábav bola starostlivosť 
o chudobných a chorých bola nútená opustiť domovský hrad, vzdať sa detí, dokonca 
i akéhokoľvek majetku, ktorý by jej mohol byť nápomocný pre vlastný život. 

Alžbeta si život v chudobe vybrala dobrovoľne. Naplnila ho láskou k biednym. 
Zomrela 17. novembra 1231 v Marburgu ako 24-ročná a zanechala svetu posolstvo, ktoré 
                                                 
18 Pozn.: Wartburg je hrad pri meste Marburg v Nemecku, v ktorom Alžbeta strávila väčšinu svojho života. 
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ovplyvnilo mnohé srdcia ľudí, ktorí pokračovali a stále pokračujú v tom, čo začala – 
v starostlivosti o chorých. O štyri roky neskôr bola pre svoj plnohodnotný život vyhlásená 
za svätú. 

 

2. STAROSTLIVOSŤ O CHUDOBNÝCH A CHORÝCH 
 

Alžbetin spôsob života, jej postoje a formy správania k chudobným nie sú v 9. –
12. storočí porovnateľné s bežnou charitatívnou činnosťou šľachtičných, kniežacích alebo 
kráľovských žien a má s touto formou starostlivosti o chudobných málo spoločné.  

Alžbeta nerozdeľovala iba milodary, ale spájala ich so srdečnými slovami a láskavou 
potechou. Pravidelne navštevovala chudobných bez toho, aby pri tom hľadela na výdaje alebo 
namáhavé cesty. Pracovala svojimi vlastnými rukami: v kuchyni tým, že pripravovala jedlá, 
v službe postihnutým v nemocnici, umývala riady, plietla vlnu a šila oblečenia pre 
chudobných, čistila príbytky chudobných a chodila rybárčiť, aby mali čo jesť. Jej skutky 
milosrdenstva boli častým motívom ich zobrazovania v kostoloch (viď príloha). 

Landgrófka obdarovávala nielen toho, kto nemohol pracovať, almužnu a slová útechy 
rozdávala všetkým bez rozdielu a zároveň vyzývala tieto dary zmysluplne použiť, a tiež 
znásobiť práceschopnosť nutnými pomôckami, aby sa mohli v budúcnosti samostatne a bez 
ťažkostí zotaviť. Zvláštnu pozornosť, či už osobnú alebo finančnú venovala malomocným, 
odpor vzbudzujúcim, znetvoreným a mravne skazeným chorým, ktorým chcela vo veľkej 
miere pomáhať.19 Alžbetine odvážne a nezištné nasadenie pre týchto nešťastníkov bolo 
preslávené cez udalosti jej života ako landgrófky. Na Zelený štvrtok dala privolať veľa 
malomocných, umývala ich nohy a ruky a ich hrozné vredy bozkávala. Tento bozk 
nepoukazuje iba na zmysel pokory a martýrstva, ale bol predovšetkým znakom rovnosti 
v sociálnom, fyzickom a emocionálnom význame. Cez tento akt milosrdenstva dodala útechu 
a pripomenula, že bolesti a útrapy znášané s trpezlivosťou sú v ohľade na odmenu v nebi. 
Alžbete sa podarilo spojiť zdravých a chorých ľudí a pomôcť im, kde to len bolo možné.  

 

2.1 Nemocnica v Marburgu  
 

Z peňazí, ktoré Alžbeta získala ako vdovské, postavila v nemeckom Marburgu 
nemocnicu.20 Ako pre všetky nemocnice v stredoveku bolo z hygienických dôvodov 
prednostné miesto pri vode, ako aj nie príliš veľká vzdialenosť k mestu. V lete 1228 začala 
s jej stavbou a v zime toho istého roku bola dostavaná a zasvätená sv. Františkovi, v ktorom 
videla ideál zosobnenej dobrovoľnej biedy. Majetok, ktorý jej ostal, rovnako darovala pre 
potreby tohto zdravotníckeho zariadenia. Alžbetina nemocnica sa podobala vo viacerých 
ohľadoch dvoru chorých, ktorý bol vlastne postavený zo staršieho jednoduchého domu, 
zariadenie prijali postupne z viacerých okolitých budov. 

                                                 
19 Pre stredovekých ľudí lepra predstavovala osud daný priamo od Boha, znamenie jeho milosti, ale aj jeho 
odmietnutia. Keďže neexistovali žiadne efektívne medicínske prostriedky, účinné bolo jedine oddelenie 
nebezpečenstva nákazy, ktorú v každom prípade váhavo, ale predsa presadili. 
 
20 Prvú nemocnicu sv. Alžbeta založila v nemeckom mestečku Eisenach, nachádzajúcom sa v Durínsku pod 
hradom Wartburg a po manželovej smrti ešte založila Nemocnicu sv. Márie Magdalény v Gothe. 
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Vybudovanie tejto nemocnice a s tým spojených možností uskutočnenia služieb 
chudobným a chorým, priniesli pre Alžbetu splnenie jej životného priania. V nej sa venovala 
predovšetkým ľuďom zmrzačeným najhroznejšími chorobami tej doby. 

Predstaveným nemocnice v Marburgu bol najskôr samotný Konrád z Marburgu.21 
Býval v nemocnici, vybavil oblečenie nemocničných sestier a dbal na duchovnú disciplínu 
tohto spoločenstva. Postupne sa spoločenstvo sestier rozrastalo, prijímali dievčatá nielen 
z chudobných rodín, ale dokonca aj šľachtičné, ochotné obetovať svetský prepych a svoje 
komnaty nahradiť nemocničnými izbami. Neskôr sa k nim pridal i marburgský mestský farár 
Hermann, ďalší nemocničný kňazi a dokonca i občania mesta Marburg. 

 

3. ALŽBETÍNKY – ALŽBETIN ODKAZ PRE SÚ ČASNOSŤ  
 

Za svojho krátkeho života dosiahla to, čo mnohí nedosiahnu ani po smrti. Podarilo sa 
jej zmeniť nepísané pravidlo a vyjsť so svojimi modlitbami a osobnou pomocou medzi ľudí.  

Zo spoločenskosti a dôstojnosti človeka vyplývajú ďalšie základné princípy, ktoré 
riadia spoločenský život. Týkajú sa predovšetkým dôstojnosti ľudskej osoby, spoločného 
dobra, solidarity, subsidiarity, participácie, chápania sociálneho života a všeobecného určenia 
pozemského dobra. Jej život sa tak stal príkladom na cestu najvyššieho dobra, pokoja 
a radosti.  

“Bola považovaná za výbornú organizátorku, administrátorku a ošetrovateľku. Jej 
koncepcia sociálnych služieb dosahovala modernú úroveň a jej služby smerujúce 
k uspokojovaniu potrieb boli poskytované diskrétne, pričom u tých, kde to bolo len možné, 
umožnila sa zamestnávať podľa ich síl a schopností.”22  

 

3.1 Založenie rehole Alžbetínok 
 

Takmer 400 rokov po jej smrti (v r. 1622), Apolónia Radermecherová spolu s ďalšími 
sestrami založila v Aachene v Nemecku rehoľu sv. Alžbety, ktorej mesto zverilo dozor 
nad tamojším špitálom. Alžbetínky tak pokračovali v duchu svojej patrónky a začali sa 
venovať opatrovaniu a ošetrovaniu chorých, zariaďovaniu nemocnice a pridruženého kostola 
sv. Alžbety. Po smrti Apolónie, podľa vzoru sv. Alžbety, vznikali rehoľné domy v Nemecku, 
Rakúsku, Luxembursku, Holandsku, Slovensku, Česku, Maďarsku, Poľsku, dokonca 
i v severnej Amerike a Kanade. 

 
 
 

                                                 
21 Konrád z Marburgu bol Alžbetiným spovedníkom a ochrancom jej duchovného života asi od r. 1225.  Napriek 
tomu, že bol križiackym kazateľom a inkvizítorom, zostal veľmi skromný a prostý vo veciach duchovných, čo 
bolo dôvodom, prečo si ho Alžbeta vyvolila za svojho duchovného vodcu. 
22 Hanzlíková Alžbeta, Michalková Iveta: Sv. Alžbeta Uhorská – Durínska, In: Ošetrovateľstvo a pôrodná 
asistencia, SK SaPA, ročník I., 4/2003, ISSN 1336-183002-04 (Donahue, 1996) 
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3.1.1 Alžbetínky v Bratislave  
 

Ošetrovateľskej a liečebnej starostlivosti bolo v Uhorsku v tom období dosť málo, 
a preto v r. 1738 začala predstavená viedenského kláštora23 Jozefa Rupe rozvíjať myšlienku 
o založení alžbetínskeho kláštora priamo v Bratislave, keďže podľa niektorých historických 
zdrojov sa sv. Alžbeta narodila práve v Bratislave.  

Prvou predstavenou sa stala sestra Mária Alžbeta Schillerová. Ich kláštor a kostol sa 
podarilo postaviť i za podpory biskupa Eszterházyho. V roku 1753 dokonca otvorili vlastnú 
lekáreň. Zo začiatku prijímali iba ženy staršieho veku s chronickými chorobami, medzi 
ktorými boli aj pacientky s nádorovými ochoreniam. Viesť kláštor nebolo jednoduché, 
alžbetínky boli odkázané na milodary dobrodincov, a preto z nedostatku financií prijímali 
do kláštora aj bohatšie panie, ktoré im platili za ubytovanie a stravu. V prvej polovici 
20. storočia svoju ošetrovateľskú činnosť rozšírili aj na mužských pacientov a v nemocnici 
zriadili pracovisko venujúce sa diagnostike a liečbe onkologických ochorení. Z neho sa 
po skončení 2. svetovej vojny vytvoril Ústav pre výskum a liečbu rakoviny. Po zoštátnení 
v roku 1950 fungoval v jej priestoroch Ústav experimentálnej onkológie SAV24 a Ústav 
klinickej onkológie, ktorý bol centrom onkologickej diagnostiky a liečby. Začiatkom 90-tych  
rokov bola nemocnica vrátená Reholi sv. Alžbety. 

V súčasnosti nemocnica pracuje ako neštátne zdravotnícke zariadenie pod názvom 
Onkologický ústav sv. Alžbety25 a praktizuje modernú analgetickú a anestetickú liečbu. 
Každým dňom sa modernizuje, aby vyhovovala súčasným požiadavkám na komplexnú 
starostlivosť o pacientov. „V Onkologickom ústave sv. Alžbety je 7 posteľových oddelení 
s kapacitou 203 postelí (chirurgické, onkogynekologické, maxilo-faciálnej chirurgie, 
intenzívnej medicíny, interné, rádioterapeutické a nukleárnej medicíny). Ďalej v ňom funguje 
25 bezposteľových oddelení, 74 odborných ambulancií a Lekáreň sv. Alžbety, slúžiaca 
potrebám ústavu aj verejnosti.“26 V bývalej Nemocnici sv. Alžbety sa stále pracuje s dôrazom 
na sociálne aspekty ošetrovaných pacientov, podľa vzoru jej zakladateľky. 

Sociálny rozmer sv. Alžbety v službe chudobným a chorým je teda stále aktuálny. Aj 
v súčasnosti žije dosť ľudí, ktorí pracujú v tichu, iní sa venujú charite a slúžia núdznym 
ľuďom. 

Človek keď je zdravý, má veľa prianí. V chorobe a v núdzi má iba jedno. Preto „ak nie 
je možné naplniť život ďalšími dňami, zostáva možné dni naplniť životom“ – to je odkaz 
Alžbety Uhorskej. 

 

                                                 
23 Kláštor alžbetíniek vo Viedni bol založený v r. 1709 pravdepodobne alžbetínkami z Grazu. 
 
24 Slovenská akadémia vied 
 
25 Onkologický ústav sv. Alžbety funguje od 1. januára 1996. Je jediným centrom na Slovensku, kde sa 
vykonáva liečba malígnych ochorení otvorenými rádionuklidmi, stereorádiochirurgiou, intenzitu modulovanou 
rádioterapiou, liečba laserom a fotodynamickými postupmi. Je tiež jediným pracoviskom, kde sa realizuje 
diagnostika nádorov pomocou pozitrónového emisného tomografu, ako aj pomocou viacerých špeciálnych 
laboratórnych vyšetrení. 
 
26 Zdroj: www.ousa.sk 
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PRÍLOHA  
 
          1. Sv. Alžbeta umýva žobráka               2. Sv. Alžbeta rozdáva jedlo chudobným 
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ABSTRAKT 
Health is very specific value which is difficult to define. We know that health, health policy, health system and 
other charakteristics which are very important for economists, politicymakers and every man and woman in 
the world, are topic for medical experts. But we can not leave out of consideration the economic-theoretical 
aspects of this. The economic experts have differently opinions which are devided over goverment 
interventions in the market of health services and the conception of the health as economical good. This 
paper informs about various theories in the health question. 
 

ÚVOD  
 

Zdraví je pojmem, který se skloňuje snad ve všech pádech každodenně ve všech 
vyspělých ekonomikách. Zabývají se jím politici, ekonomové, odborníci z oblasti medicíny 
i „obyčejní“ občané. Každý z těchto jmenovaných skupin operujících na trhu k tomu má 
možná odlišné důvody – politici pomocí zdraví a s ním souvisejícími dalšími pojmy jako jsou 
etika, morálka, efektivita, financování apod. ovlivňují svá politická klání, ekonomové řeší 
právě zejména otázku nákladů a přínosů udržování nebo zlepšování zdravího stavu 
obyvatelstva, lékaři a ostatní zdravotí pracovníci hledí na tutu problematiku z odborného 
hlediska – na tělesné funkce, anatomii, občané chtějí mít takový zdravotní stav, aby se mohli 
věnovat svým oblíbeným činnostem, chodit do zaměstnání, sportovat, věnovat se svým 
koníčkům, blízkým, cítit se dobře. Jedno však lze vypozorovat u všech jmenovaných skupin 
a shrnout do následující věty: „Zdraví je základním stavebním kamenem ekonomiky každé 
země.“ Jen zdraví občané mohou být aktivně účastni vztahů na trhu, jen zdraví občané mohou 
zakládat firmy, mohou pracovat, nabízet na trhu vstupy a na straně druhé vystupovat jako 
spotřebitelé výstupů, jen zdraví občané se podílejí na růstu ekonomiky, na růstu základních 
makroekonomických ukazatelů, jen zdraví občané rozvíjejí lidský potenciál dané země. 
Jednoduché konstatování, které možná tuší každé malé dítě... ale existuje mnoho aspektů, 
které ovlivňují pojem „zdraví“, mnoho aspektů, jež lze nalézt a analyzovat v souvislosti se 
zdravím. 

Jelikož se tento příspěvek zabývá pojem zdraví a poté jeho ekonomicko-teoretickými 
aspekty, je nutné na začátku definovat základní charakteristiky řešené problematiky. 

Na samotné zdraví lze pohlížet jako na celospolečenskou hodnotu, ovlivněnou mnoha 
faktory a skutečnostmi, a proto není snadné nalézt úplnou definici daného pojmu. Několik 
charakteristik však existuje a jsou představeny v následujícím textu. 

„Zdraví může být definováno negativně jako absence nemoci, funkcionálně jako 
schopnost vyrovnat se s denními aktivitami nebo pozitivně jako způsobilost a podoba balansu 
(vyrovnanosti). [7] 

V definici vidíme několik zajímavých pohledů na pojem „zdraví“. První pohled 
označovaný jako negativní pojetí spatřuje zdraví ve stavu bez známek nemoci. Nutné je tedy 
definovat pojem nemoc. I u tohoto pojmu existuje několik pohledů: 
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„Nemoc je patologický stav těla a mysli, který je projevem změny funkcí buněk 
a důsledkem poškození těchto buněk, tkání a orgánů.“ 

„Nemoc je pouze takový stav, který nemocnému jedinci způsobuje subjektivní potíže.“ 
[7] 

Často je pojem zdraví dáván do protikladu s pojmem nemoc, ale protože se jedná 
o pojmy velice subjektivního charakteru, ne vždy tyto pojmy musí stát proti sobě a nejsou 
v každém případě zcela neslučitelné. 

Další zmíněná definice pojmu „zdraví“ uváděná jako funkcionální vidí zdraví jako 
stav, kdy je člověk schopen se vyrovnat s denními aktivitami – problém je, že každý 
organizmus se s denními aktivitami vyrovnává zcela jinak a také co znamená pojem „denní 
aktivita“. 

Za zmínku jistě stojí definice uváděná Světovou zdravotnickou organizací, která 
v roce 1948 charakterizovala „zdraví“ jako „stav kompletní fyzické, mentální a sociální 
pohody, a nesestává se jen z absence nemoci nebo vady.“ [6] 

S novější definicí přišla WHO ve výzvě „Zdraví pro všechny v roce 2000“. Zdraví je 
zde definováno jako „schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život.“ [6] 

Přestože jsou definice uváděné WHO často označovány jako idealistické a nereálné, 
oslovily mnoho lékařských i sociálních disciplín. [6]  

„Zdraví“ je někdy zaměňováno s pojmem „zdravotní stav“. Nehodlám si tvrdit, zda je 
to dobře či špatně, jedná se pojmy velice blízké. Zdravotní stav bych definovala jako situaci, 
ve které se nachází konkrétní jedinec z pohledu zdraví své tělesné i duševní schránky. WHO 
daný pojem charakterizovala v roce 1998 takto: Zdravotní stav je termín používaný pro stav 
zdraví jedince, skupiny nebo populace měřitelný na pozadí definovaných standardů/ 
indikátorů.“ [6]  

Zdravotní stav ovlivňuje mnoho faktorů – za všechny můžeme jmenovat – zdravotní 
péči, genetickou výbavu jedince, životní styl, výživu a životní prostředí. 

Zdraví a péče o něho probíhá ve zdravotním systému. Základní definice uvedená 
v roce 1998 WHO vidí zdravotní systém jako „formální strukturu pro stanovenou populaci, 
jejíž financování, řízení, šíře a obsah jsou definovány zákonem a právními předpisy, 
poskytující lidem služby přispívající k jejich zdraví a nabízející definované stanovené 
hodnoty jako domovy, vzdělávací instituce, pracoviště, veřejná prostranství, komunity, 
nemocnice a kliniky. [6] 

Zdravotní systém je tedy soubor prvků a vztahů mezi nimi, určený k zajištění 
zdravotních potřeb populace. Musíme si však uvědomit, že hovoříme o velmi širokém pojmu, 
který zahrnuje nejen systém samotné zdravotní péče, ale také další činnosti, které přispívají 
k podpoře, obnovení a udržení zdavoního stavu jako například ochrana životního prostředí, 
ochranné pásy při jízdě autem apod. 

Zákonné normy, jež zaštiťují zdravotní systém a jeho fungování, nazýváme zdravotní 
politika. Definic lze nalézt opět mnoho – například – zdravotní politika je „souhrn politických 
aktivit, které mají vliv na zdraví a kvalitu života lidí a společenských skupin.“ [3] 

Sestavení zdravotní politiky vyžaduje komplexní analýzu medicínských, technických, 
ekonomických a etických požadavků a každá země má svoji národní zdravotní politiku, neboť 
zdraví, jak již bylo řečeno, je základním kamenem pro rozvoj lidského potenciálu a potažmo 
pro rozvoj celé ekonomiky každé země. 
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EKONOMICKO-TEORETICKÝ POHLED  

Zdraví jako statek, ekonomika zdraví 
 

Zdraví je velmi specifická hodnota a teoretici z oblasti ekonomie se zcela rozchází 
v názoru, zda se jedná či nejedná o hmotný statek. Názor, že zdraví samo o sobě nemá 
hmotnou podstatu, tzn. povahu hmotného statku, jež mnozí teoretici zastávají, nezařazuje 
zdraví mezi zboží, tj. zdraví dle tohto pohledu nebývá a nemůže být předmětem koupě či 
prodeje.  

Existují však i jiné pohledy na zdraví jako statek, zpravidla se jedná o teoretická 
pojetí, kde se ztotožňují pojmy zdraví a zdravotní péče – a zde potom lze spatřovat 
zmiňovanou hmotnou podstatu. Je však nutné dát si pozor na skutečnost, že zdravotní péče 
nezaručuje vždy zdraví v plném rozsahu a že některá poškození zdraví jsou nevratného 
charakteru. 

Někdo na zdraví hledí jako na stavovou veličinu, ale vezme-li se v úvahu fakt, že 
zdraví je v průběhu času proměnlivé, lze na něho hledět spíše na proces. Takovéto označení se 
nazývá dynamickým pojetím. 

Ochrana a podpora zdraví získala postupem času globální charakter, a proto vznikl 
specifický ekonomický obor „Ekonomika zdraví“. Tento obor se zabývá alokací zdrojů 
v souvislosti s lidským zdravím a jde zejména o optimalizaci vztahu mezi nákladovostí 
zdravotního systému a zdravotního stavu obyvatelstva. Ekonomika zdraví se snaží o sblížení 
dvou oborů, a to ekonomie a etiky. Zde je nutné upozornit zejména skutečnost, že přestože se 
zdraví charakterizuje jako specifická hodnota, která nemá hmotnou povahu, tj. nejedná se o 
zboží a objektivně nelze stanovit jeho cenu, nese s sebou určité náklady. Vrátím se tedy 
ke skutečnosti, kterou jsem uvedla v předchozím odstavci, zdraví není čistým veřejným 
statkem, mezní náklady na jeho zlepšení či ochranu nejsou nulové (tudíž celkové náklady 
nejsou fixní), vyloučení ze spotřeby je v určitých případech možné. 

Pokud se tedy přikloníme k pohledu, že zdraví, jeho ochrana, podpora a obnova (tzn. 
zdravotnictví) jsou ekonomickými statky,  z výše uvedených důvodů je řadíme do skupiny 
smíšených statků. Jedná se o statky, u kterých nalezneme jak znaky soukromého, tak 
veřejného statku. Právě zdravotnictví obsahuje obecně prvek prospěchu ze soukromé spotřeby 
jednotlivců a zároveň prvek prospěchu z veřejné spotřeby nebo externality, které mají dopad 
na ostatní členy společnosti. Klasickým příkladem, který dokazuje, že ve zdravotnictví 
nalezneme oba zmíněné prvky prospěchu, je očkování – jednotlivec, který byl naočkován 
proti určité nakažlivé nemoci má z očkování soukromý prospěch, a u ostatních členů 
společnosti se tak projevuje pozitivní externalita tím, že se u nich snižuje pravděpodobnost, že 
se danou nemocí nakazí. [1]  

Nutno však podotknout, že zdravotnictví má uvnitř sebe obsaženo velké množství 
rozličných služeb, které mají heterogenní charakter, tzn. nemůžeme nijak přesně zobecňovat 
dané služby vzhledem k praxi. 

Protože je tržní mechanizmus alokačně neefektivní, je většinou nutná potřeba, aby se o 
zdraví postaral nějaký subjekt. Většinou to bývá stát, který provádí zásahy do ekonomiky. 
Dělá to zejména z důvodu, že zdraví jakožto specifický statek a péče o zdraví podléhají nejen 
soukromému, ale i veřejnému zájmu. Státní zásahy do oblasti zdravotnictví mohou být různé 
dle konkrétního státu. Různé koncepce teorie státu stanovují rozličná kritéria pro státní 
intervence do zdravotních politik. Některé ekonomiky upřednostňují samoregulační 
mechanizmy trhu a stát zde zasahuje jen v případě selhání trhu, jiné ekonomiky upřednostňují 
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principy solidarity ve společnosti, případně se setkáváme s kombinací veřejného prospěchu 
a soukromých příspěvků dle příjmů, velikosti majetku či rizika. 

Zdraví, zdravotnické trhy a zdravotnické politiky jsou, jak jsem již uvedla, ve většině 
zemí oblastí veřejného zájmu. Stát zasahuje do ekonomiky z důvodů selhání trhu. V oblasti 
zdravotnictví je to z důvodu sociální cítění – tj. zajištění potřebné zdravotní péče pro sociálně 
slabší vrstvy obyvatelstva, objektivní potřeba ochrany, podpory a obnovy zdraví jako jednoho 
z podstatných růstových faktorů – tj. minimalizace, vyhnutí se či odstranění negativních 
externalit v dané oblasti, objektivní potřeba zajištění společensky efektivní alokace zdrojů na 
zdravotnických trzích. 

Samotné tržní selhání, ke kterému v oblasti zdravotnictví dochází, vyplývá z 
ekonomické podstaty zdravotnických služeb a i v sociálně-tržních ekonomikách platí, že čistý 
tržní mechanizmus není schopen zaručit společensky efektivní alokaci zdrojů v sektoru 
zdravotnictví, tj. v péči o zdraví. 

 

Arrowova teorie a základní principy zdravotnických trhů 
 

Ekonomická podstata zdravotnických služeb a samotného zdraví má tedy obrovský 
vliv na to, jak se formovaly zdravotnické trhy a je jasné, že od „běžných“ trhů se zdravotnické 
trhy liší v mnoha charakteristikách. 

Základními odlišnostmi „běžných“ a zdravotnických trhů se již v šedesátých letech 
minulého století zabýval ekonom Arrow a v roce 1963 definoval tyto odlišnosti a zvláštnosti 
zdravotnických trhů. Ráda bych upozornila na čtyři základní specifika zdravotnických trhů, 
které spočívají zejména v následujících bodech: 

- charakteru poptávky, 
- charakteru nabídky, 
- očekávaném chování poskytovatele zdravotnických služeb, 
- nejistotě výsledného produktu a nekomplexnost zdravotnického trhu.[5] 

 

Zastavíme-li se u prvního bodu, tj. charakteru poptávky, tak již zde lze pozorovat 
zvláštnost na zdravotnických trzích. Ve zdravotnictví totiž hovoříme o nabídkou indukované 
poptávce. Tento pojem lze jednoduše vyložit následovně: lidé poptávají, co je jim nabízeno. 
Daná situace spočívá zejména ve skutečnosti, že existuje velká informační převaha 
poskytovatele zdravotnických služeb nad pacientem (občany, jednotlivci), pacienti nemají 
odbornost, jakou mají například lékaři, nemohou a neumějí ze svého postavení posoudit, co 
by měli požadovat a mnohdy v rámci své neodbornosti mohou nadužívat služby i nevědomky. 
Proto existují určité formy racionalizace poptávky po zdravotnických službách. Často se 
uvádějí finanční spoluúčast pacienta, posílení suverenity spotřebitele, posílení vědomé 
hodnoty a ceny zdraví, specifikace a omezení poskytované garantované péče, pořadníky či 
Gate-keeper system. 

Nabídka by měla být i v sociálně-tržních ekonomikách určitým způsobem 
podporovaná a garantovaná státem. Opět lze tuto skutečnost zdůvodnit ekonomickou 
podstatou zdravotnických služeb. Pokud by stát nezasahoval v daném sektoru do ekonomiky, 
dalo by se předpokládat, že ekonomické subjekty v oblasti zdravotnictví by při poklesu 
poptávky snížily nabídku. Dlouhodobý vývoj je špatně odhadnutelný a hlavně v dlouhodobém 
horizontu může docházet v této oblasti k velkým výkyvům. Snížením nabídky by mohlo dojít 
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až k situaci, kdy by objem a struktura zdravotnických služeb nebyly dostačující či by se 
nabízely pouze „ziskové“ zdravotnické služby. Z takových důvodů existují i v oblasti nabídky 
možné způsoby její racionalizace, kterými jsou administrativní nástroje, finanční příspěvky, 
podpora konkurenčního prostředí a interní trh zdravotnických služeb. 

Očekávané chování lékaře úzce souvisí jak s poptávkou, tak s nabídkou. Opět zde 
musíme připomenout informační převahu poskytovatele služby nad příjemcem služby 
(spotřebitelem) a dále upozorním na známou skutečnost, že pacient neumí a ani nemůže 
předvídat chování lékaře. 

Faktor nejistoty hraje opět významnou roli jak na straně poptávky, tak na straně 
nabídky. Z podstaty zdraví jako specifického statku (zdraví je propojením mnoha faktorů a 
skutečností) vyplývá značná nejistota, kdy se lékař či zdravotník jako kvalifikovaní odborníci 
setkávají denně při výkonu své práce se značnou nejistotou výsledného produktu. V mnoha 
případech mohou využít nejlepších a nejsprávnějších léty prověřených postupů a 
zdravotnických úkonů, a přesto výsledný produkt bude zcela jiný než u jiného pacienta. Jedná 
se o velmi individuální záležitost, která samozřejmě má dopady na celou společnost. Pacient 
jakožto laik nemůže odhadnout vývoj léčby, dobu uzdravení atd. a není v mnoha případech 
schopen zajistit si zdravotní rezervu pro náklady spojené s podporou, ochranou a obnovou 
svého zdraví, a proto zasahuje stát – čistý trh by mu neumožnil v případě neplacení využívat 
zdravotnické služby. 

Další jakousi skutečností a v některých případech i problémem zdravotnických služeb 
je jejich heterogenní charakter, tzn. jejich šíře a rozličnost. Z toho důvodu kromě výše 
uvedených specifik zdravotnických trhů existuje ještě další výčet zvláštností. 

Některé zdravotnické služeby nazýváme tzv. statky pod ochranou, což znamená, že 
stát zasahuje do jejich spotřeby formou příkazů či zákazů a postihů za nedodržování 
podmínek, a tak už nemůže existovat samotný tržní mechanizmus. Jako příkaz lze uvést 
povinné očkování nebo restrikce léčiv.  

Zdravotnictví jako smíšený statek může přinášet společnosti pozitivní externality. To 
vyplývá zejména ze zájmu společnosti o zdravotní stav obyvatelstva. Hodnota samotného 
zdraví je odvozována zejména ze subjektivního vnímání zdravotního stavu a společenské 
reflexe tohoto vědomí, které odráží určitý objektivní stupeň potenciálního psychického a 
somatického potenciálu zdraví člověka a také určité objektivní podmínky, potřeby a nároky 
pro jeho realizaci ve společenském reprodukčním procesu. 

Často se o udržování určité úrovně zdravotního stavu populace hovoří jako o prosté 
reprodukci a zvyšování této úrovně se pak označuje jako rozšířená reprodukce zdravotního 
stavu ve společnosti. Na rozšířenou reprodukci můžeme pohlížet jako na zdravou populaci, 
zvyšování kvality života, zkracování pracovní neschopnosti, snižování nemoci či invalidity, 
prodlužování věku, snižování úmrtnosti u dětí, zamezení epidemií, relativní snižování výdajů 
na poskytovanou zdravotní péči apod. Rozšířená reprodukce je pak podstatným faktorem 
ovlivňujícím úspory, ekonomickou stabilitu, sociálního cítění a ekonomický růst a tedy 
pozitivní externalitou. 

 

Kritéria efektivnosti v základních koncepcích teorie státu 
 

Každý jednotlivec je tedy za svoje zdraví zodpovědný. Podle míry solidarity, kterou 
stát definuje ve své zdravotní politice, pak rozlišujeme několik přístupů k vnímání práva na 
zdraví a zdravotní péči – liberální pojetí, egalitární pojetí a utilitární pojetí.  
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Liberální pojetí: 

- je založeno zejména na fungování soukromého sektoru, 
- každý jedinec má individuální odpovědnost za své zdraví, 
- solidarita není organizovaná státem, 
- zdravotní péče je zboží a má tržní cenu, 
- funguje na principu „každý dle svých možností“. 

 

Egalitární pojetí: 

- je založeno převážně na fungování veřejného sektoru, 
- každý jedinec má právo na zdraví,  
- stát podporuje solidaritu a absolutní rovnost, 
- zdravotní péče je sociální službou a základním právem občana, 
- distribuce zdravotní péče probíhá na principu „každému dle jeho potřeb“. 

 

Utilitární pojetí: 

- na financování zdravotní péče se podílí jak soukromý, tak veřejný sektor, 
- každý občan dostane určitou zdravotní péči (může se mu dostat i méně než optimální 

péče – zde je potřeba definic standardní a nadstandardní péče), 
- stát podporuje určitou solidaritu, ale i individuální zájem o zdraví, 
- zdravotní péče je tady veřejnou i individuální hodnotou, 
- založeno na principu „každému dle jeho zásluh“. [2] 
 

Koncepce liberálního a sociálního státu 
 

V sociální politice lze samozřejmě kromě uvedených teorií nalézt ještě další přístupy, 
avšak některé ve zdravotnictví postrádají smysl a nejsou aplikovatelné. 

Všechny existující přístupy na zdravotnických trzích vyžadují státní zásahy. 
V liberálních ekonomikách, kde zdravotnictví funguje převážně na samoregulační schopnosti 
trhu, stát zasahuje také, a to ve prospěch sociálně ohrožených skupin populace. V tradičně 
tržních ekonomikách působí samoregulační mechanizmy na obnovu rovnováhy a 
ekonomického růstu. V sociálně-tržních ekonomikách, kde podstatnou roli v oblasti 
zdravotnictví hrají veřejné výdaje, je úloha samoregulačních mechanizmů silně potlačena, a 
tak přicházejí zejména administrativní nástroje na řešení problémů spojených se zajišťováním 
zdravotní politiky a zdravotní péče. 

S uvedenými přístupy souvisejí názory teoretiků týkající se zásahů do zdravotní 
politiky ze strany státu. Základní rozdíly v názorech ukazují dvě koncepce z hlediska teorie 
státu -  liberální a sociální stát (sociálně-tržní koncept). 

Liberální koncepce státu má následující znaky: 

- preferuje ekonomickou a politickou svobodu, 
- respektuje individualizmus a soukromé vlastnictví, 
- vnímá celospolečenský význam zdraví, 
- zdravotní péči chápe jako meritorní zboží. 
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V ekonomii liberalizmus podporuje samoregulační schopnost trhu a jeho aktivní role 
se připouští pouze tam, kde trh skutečně selhává. Pro podílení státu na péči o zdraví teorie 
rozebírá důvody, proč provádět státní zásahy. Na straně nabídky stát motivuje ke spotřebě 
s cílem zvyšovat prosperitu soukromých firem (zdravotních zařízení). Důvodů pro státní 
motivaci spotřeby je celá řada a v systémech založených na egalitárním a utilitárním pojetí 
práva na zdraví jsou pak tyto důvody označovány jako selhání trhu. 

Sociální koncepce je zakotvena v principech státu blahobytu (Welfare State). Později 
zde však hovoříme o sociálně-tržním konceptu založeném dále na teoretickém základu 
socioekonomů třicátých let dvacátého století. Koncepci lze charakterizovat následovně: 

- stát má aktivní účast na trhu, 
- koncepce podporuje zajištění sociálních práv občanů a snaží se o vytvoření stejných 

podmínek pro každého, 
- staví na solidaritě, 
- zdraví chápe více jako veřejnou hodnotu, na níž je veřejný zájem, 
- představuje sociální pokrok spojený s ekonomickou svobodou. [2] 

 

V sociálně-tržním konceptu utilitární a egalitární vnímání práva na zdraví opodstatňují 
roli státu při tržních selháních. Princip sociální koncepce tedy stanovuje zcela jiná kritéria 
efektivnosti a roli státu na trhu oproti liberální teorii. 

Liberální teorie vidí zdraví jako meritorní zboží, a proto je tedy důležité brát v potaz 
spotřebitelskou racionalitu. Jak jsem již uvedla v textu u Arrowovy teorie zdravotnických 
trhů, jednotlivci jako spotřebitelé nemají stejné informace o svém zdraví jako odborný 
zdravotnický personál. V teorie se potom hovoří o existenci odborného zdravotnického trhu, 
kdy zdravotníci ovlivňují jak stranu nabídky, tak stranu poptávky po zdravotní péči. Existence 
monopolu informací a sociálně slabých obyvatel vede v liberální teorii ke snižování 
prosperity lékaře a odůvodňování státních intervencí. 

 

Názor Stiglitze, paretovské optimum a zdravotnické trhy 
 

Objektivním důvodem pro státní zásahy v liberální teorii je neefektivnost 
zdravotnických trhů ve smyslu Paretova optima. Zde lze sledovat dvě základní skupiny 
důvodů pro státní zásahy: 

- na trhu zdravotnických služeb dochází k tržnímu selhání, soukromý trh není efektivní 
ve smyslu Paretova optima (monopol na straně nabídky, nedokonalé informace 
poptávajících, externality) 

- jako jeden z důvodů neefektivnosti soukromého sektoru ve smyslu Paretova optima 
uvádí ekonom Stiglitz financování výzkumu – zdravotnický výzkum má velice blízko 
k veřejným statkům, výzkumy a patenty zvyšují cenu nabízeného zboží, a proto je 
obava z poklesu poptávku a také velké množství soukromých výdajů na výzkum ve 
zdravotnictví plyne na zkoumání způsobu, jak patent obejít. [4] 
 

Nedokonalé informace a nedokonalá konkurence na trhu zdravotnických služeb jsou 
dalšími významnými charakteristikami zdravotnického trhu a tudíž důvody pro podporu 
státních zásahů – všichni nabízející (prodávající) maximalizují svůj zisk, komodita na trhu 
zdravotnických služeb má heterogenní charakter, všichni nemají stejné informace, spotřebitelé 
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nejsou vždy kupujícími a nehradí plnou cenu, většinou není trh zdravotnických služeb založen 
na přímých platbách od spotřebitelů – tzn. na trhu zdravotnických služeb není splněna žádná 
podmínka soukromého trhu v dokonalé konkurenci definovaná neoklasickou teorií. Na straně 
poptávky je nerovnost mezi subjekty jak z pohledu ekonomických podmínek, tak sociálních, 
soukromý trh by mohl fungovat efektivně v Paretově smyslu, ale ne každý člen společnosti by 
si mohl všechny služby dovolit a neměl by na zaplacení. V souvislosti s ekonomickou a 
sociální nerovností se často setkáváme s pojmem specifický egalitarismus. Pojem se opírá o 
skutečnost, že dostupnost zdravotní péče jako specifického statku by neměla záviset jen na 
příjmové stránce.  

Specifický egalitarismus má mnohé příznivce i zastánce - jedním, kdož podporuje 
daný pohled, je ekonom Stiglitz, který tvrdí, že rozhodnutí o tom, komu poskytnout zdravotní 
péči by nemělo být provedeno na základě vlastněného bohatství, ale například na základě 
věku či pravděpodobnosti úspěchu léčby. 

Trhy zdravotní péče se liší od standardních konkurenčních trhů. Základní rozdíly mezi 
trhy zdravotní péče a standardními konkurenčními trhy řeší Stiglitz ve své knize Ekonomie 
veřejného sektoru a specifikoval je následovně: 

Standardní konkurenční trhy: 

- velké množství prodávajících, 
- firmy maximalizují zisk, 
- homogenní komodity, 
- nakupující jsou dobře informovaní, 
- spotřebitelé za služby platí. 

 

Trhy zdravotní péče: 

- omezené množství zdravotnických zařízení, nemocnic, 
- většina zařízení není zisková, 
- heterogenní komodity, 
- nakupující jsou špatně informováni, 
- spotřebitelé platí pouze část nákladů přímo.[4] 

 

Narušení Paretovského optima na trhu zdravotnických služeb lze spatřovat v oblasti 
pojištění. Za nejpodstatnější narušení Paretovského optima můžeme označit morální hazard. 
Daný pojem spočívá ve skutečnosti, že pojištěný se začne chovat jinak (méně zodpovědně), 
jakmile přenesl riziko na pojišťovnu a zvyšuje svým chováním pravděpodobnost vyplacení 
pojistné částky, což je nemorální.  

Lidé se pojišťují, aby snížili své individuální riziko, avšak je nutné si uvědomit, že 
pojištění vede jednotlivce k většímu utrácení za služby, než kdyby pojištěn nebyl. Většina 
pojišťovacích systému výši pojistného odvíjí nejen od možnosti existence pojistné události, 
ale také dle částky, kterou pojištěný skutečně za zdravotní péči zaplatí. Jedinec nakupuje 
zdravotní péči až do té míry, kdy je mezní výnos zdravotní péče mnohem menší než její 
mezní společenské náklady. 

V souvislosti s morálním hazardem však vystupuje ještě jedna skutečnost, a to že 
pojištění neovlivňuje jen kvalitu a množství péče, kterou budou nakupovat spotřebitelé v době 
nemoci, ale také přístup k vlastnímu zdraví. Mezi námi jsou i tací, kteří v případě, že sami 
nebudou muset hradit veškeré náklady na zdravotní péči, nebudou se o své zdraví starat 
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a věnovat mu pozornost. V takovýchto případech mohou pojišťovny stanovit vyšší pojistné 
pro definované rizikové skupiny (kuřáky apod.). 

Vyřešení problematiky morálního hazardu není snadné, pravdou však je, že čím horší 
je pojistné krytí, tím silnější pak bývá motivace k ochraně vlastního zdraví jednotlivcem. 

 

Grossmanova a Culyerova teorie, Marshallovo kritérium efektivnosti 
 

Z hlediska teorie existují i další názory dotýkající se efektivnosti zdravotnických trhů. 
Jmenovat lze například Grossmanovu teorii nebo Culyerovu teorii či Marshallovo kritérium 
efektivnosti. 

V Grossmanově teorie je zdraví označováno jako investiční zboží. Jednotlivec má od 
svého narození určitou „zásobu svého zdraví“ a postupem času tato zásoba ztrácí svou 
původní hodnotu a je odepisována až do smrti člověka. Zásoba zdraví však může být 
ovlivňována investicemi do zdraví (vlastní aktivity člověka a čas směřující k udržení dobrého 
zdravotního stavu – sport, zdravá výživa nebo nákup zdravotní péče). Zásoba zdraví nemůže 
být prodána někomu jinému na trhu a nemůže klesnout pod určitou minimálně stanovenou 
úroveň, protože pak by už nastala smrt. Míra znehodnocení zásoby zdraví během prvních let 
života kolísá, pak roste a v určitém věku už jen trvale klesá (vlivem stárnutí dochází ke 
skutečnosti, že i když starší lidé budou do svého zdraví investovat, budou v průměru stejně 
stále více nemocní). 

Culyerova teorie vidí vliv na zásobu zdraví člověka nejen ve věku, ale také 
v sociálním postavení ve společnosti, resp. v příjmech. Vyšší mzdy způsobují mimo jiné také 
hodnotu volného času (lidé více času věnují rodině, informacím o životním stylu, hygieně aj.) 
a zároveň působí na marginální náklady hrubých investic. Náklady hrubých investic pak 
představují jak peněžní náklady na zdravotní péči, tak i časové náklady pacienta, které rostou 
s růstem mezd. [2] 

Dosud uvedené teorie se týkaly liberálních postojů k trhu zdravotní péče. Avšak jak je 
známo a již bylo několikrát uvedeno, vedle liberální koncepce státu se součastná praxe 
přiklání k názoru, že stát je zejména partnerem sociálních struktur a subjektů, tzn. že se často 
hovoří o sociálním státu, jehož základní prvky vycházejí z teorie státu blahobytu. Stát tedy 
zastává kritérií v duchu Marshallova optima efektivnosti, jež je definováno jako takové řešení, 
kdy část společnosti ztrácí, část společnosti získává, ale v součtu zisků a ztrát dochází 
k celkovému zlepšení. Právě to vyznává sociálně-tržní filozofie státu. Základním úkolem 
sociálního státu pak je slaďovat individuální a veřejné zájmy s ohledem na přístup sociálně 
slabších občanů ke zdravotní péči.  

 

SHRNUTÍ 
 

Na několika základních pojmech a teoretických přístupech bylo naznačeno, že zdraví a 
zdravotnictví s sebou nesou mnohá úskalí díky svým specifickým znakům ve srovnání s 
jinými trhy a komoditami, se kterými se na běžných trzích setkáváme. Zdravotnictví je 
alespoň z podstatné části reálně součástí veřejného sektoru, kde z mnoha důvodů nefungují 
zákonitosti trhu a cenový mechanizmus funguje jen v omezené míře. Stát ve většině zemí 
garantuje kvalitu a dosažitelnost zdravotní péče – poskytuje prostředky na zdravotní péči či 
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stanovuje právní normy veřejného financování nebo reguluje soukromý sektor, pokud ve 
zdravotnictví existuje.  

Většinou jsou pojmy jako zdraví, zdravotnické trhy a další s touto problematikou 
související tématem, jež řeší medicínské a lékařské obory. Nelze však opomenout i pohled 
ekonomicko-teoretický, který je velice bohatý z hlediska množství zajímavých pohledů 
jednotlivých ekonomů a směrů. Ano, pravdou je, že ne vždy lze ekonomicko-teoretická pojetí 
aplikovat bez určitých úprav v praxi, ale je nicméně důleživé tyto koncepce představit. 

Nikdy zcela přesně nebudeme umět definovat a analyzovat pojmy, se kterými se 
v souvislosti se zdravím setkáváme, nikdy zcela nevyřešíme alokaci zdrojů v oblasti 
zdravotnictví, tak aby bylo dosaženo obecné spokojenosti či spravedlnosti. V dané oblasti je 
obrovská míra solidarity a silná etické stránka, jež nelze v takové míře nalézt v jiných 
sektorech a částech národního hospodářství. 

S ohledem na teorii ekonomů, s ohledem na každodenní celospolečenskou potřebu 
zdravotnických služeb je nutné si uvědomit jednu podstatnou věc: každý musí být sám 
zodpovědný za své zdraví, měl by využívat prevence v rámci zdravotní politiky a zdravotního 
systému a nenechat situaci dojít až na hranici, kdy bude velice obtížné pro záchranu zdraví 
něco udělat. Vědomí o hodnotě zdraví by mělo být  v každém z nás. Některá poškození zdraví 
jsou nevratná, proč se tedy alespoň nesnažit problémům předejít...jistě to stojí tzv. za to. 
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ABSTRAKT 
 
 Ako je možné, že život plný možností zovšednie a stratí svoj začiatočný pôvab? Syndróm vyhorenia sa dnes 
stáva nechceným sprievodcom ľudí, tieň ktorý ich prenasleduje vo všetkom ,čo robili s radosťou a nadšením, 
s chuťou, brániac v rozvoji ich individuálnych ľudských potenciálov. Každý človek je jedinečný vo vybavení 
osobnostných charakteristík v boji so syndrómom vyhorenia. Každý z nás by mal vziať na vedomie pomer 
svojich silných a slabých stránok a neustále pracovať na ich zdokonaľovaní, čo je primárnym predpokladom 
vzostupu každého jedného ľudského potenciálu. Dôležitým momentom v procese prevencie syndrómu 
vyhorenia je záujem o rovnováhu toho , čo nás zaťažuje a toho ,čo nám dáva zdravie a silu. V našom 
príspevku by sme chceli poukázať na vplyv syndrómu vyhorenia ako jedného z príčin, ktoré bránia rozvoju 
potenciálu človeka, chceme poukázať možnosti ,ako predísť tomuto nežiadúcemu stavu. 
 

ABSTRACT 
 
How is it possible that a life full of possibilities vulgarize and loses its initial attraction? Burnout is now 
becoming unwanted guide people who shadow their pursuits in everything they did with joy and enthusiasm, 
the taste, hindering the development of their individual human potential. Each person is unique in personality 
characteristics of equipment to fight the burnout syndrome. Each of us should take note of the ratio of their 
strengths and weaknesses and constantly work on their improvement, which is the primary prerequisite for 
the rise of each individual human potential. An important moment in the process of preventing burn out 
syndrome. 
 
 

SYNDRÓM VYHORENIA AKO JEDEN ZO SALUTOROV 
BRÁNIACICH V ROZVOJI ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU 

 
„Pokiaľ zapálite oba konce sviečky ,získate tým dvakrát viac svetla, sviečka však zároveň 
vyhorí dvakrát rýchlejšie“                                                     
Myron  Rush  

 
„Dá sa horieť a nevyhorieť? Ako je možné, že život plný možností zovšednie a stratí 

svoj začiatočný pôvab? Syndróm vyhorenia sa dnes stáva nechceným sprievodcom ľudí, tieň 
ktorý ich prenasleduje vo všetkom ,čo robili s radosťou a nadšením, s chuťou, brániac v 
rozvoji ich individuálnych ľudských potenciálov.  

Syndróm vyhorenia sa stáva fenoménom dnešných dní. Syndróm vyhorenia (syndróm 
psychického vyčerpania) je sýtený nielen povahovými a osobnostnými charakteristikami, ale 
aj súborom negatívnych vplyvov prostredia a sociálnym pozadím. Tento stav psychického 
vyčerpania postihuje ľudí, ktorí sú zapálení pre svoju prácu, do zamestnania vstupujú plní 
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energie, nadšenia, očakávaných výsledkov, však počiatočné motivácie a presvedčenia klesajú, 
energia sa vytráca, práca stráca svoj zmysel. Ak je naša energetická bilancia dlhodobo 
záporná, ak nemáme zdroje radosti v živote, dostaneme sa do stavu psychického vyčerpania. 
Nie je to obyčajná únava. Nie je to ani prechodná kríza, u ktorej môžeme veriť, že čas 
momentálnu depresiu vylieči. Ale nie je to ani tendencia sťažovať sa, postonávať ako 
charakterová črta. Do syndrómu vyhorenia je vždy vpletená otázka zmyslu vlastnej práce. 
Keď sa práca darí, je zážitok zmysluplnosti práce pomáhajúceho silnejší. Keď sa nedarí, sú 
rovnako silnejšie aj pochybnosti. Syndróm vyhorenia je stále častejšie sa vyskytujúci pojem  
v celej našej spoločnosti. Unavenosť , zlostnosť, všetko  videné v čiernych farbách.“ To, že 
tento syndróm vyhorenia  spôsobujú ľudia medzi sebou je známe už mnoho rokov a preto sa 
vyskytuje tam, kde dochádza ku kontaktu človeka s človekom. Napokon človek dôjde 
k záverom , že už nemôže ďalej, stráca akékoľvek nádeje , že sa niečo zlepší, stráca ilúzie. 
Energetické zdroje pôvodne v živote veľmi perspektívneho  človeka sú beznádejne vyčerpané. 
Stáva sa ťažkým bremenom, pod ktorým sa každý deň hrbí čoraz viac. Prichádza rozladenosť, 
strata chuti do života, nezáujem o veci okolo. Stav, kedy sa u jedinca vyskytuje strata 
činorodosti a poslania, pocity sklamania, horkosti pri hodnotení minulosti, jedinec stráca 
záujem o svoju prácu aj o osobný rozvoj, uspokojuje sa s každodenným stereotypom, snaží sa 
iba prežiť, nemať problémy, je emočne "sploštený", dochádza k redukcii tvorivosti, iniciatívy 
a spontánnosti, prevažujú negatívne pocity od hostility po depresiu, pridružujú sa aj somatické  
ťažkosti. Príčiny profesionálneho vyčerpania spočívajú okrem vplyvu sociálneho prostredia a 
nedostatočnej vzdelanosti aj v zrelosti danej osobnosti . Osoby s vysokou úrovňou hardiness, 
ktorý v svojej podstate  má ochranný vplyv  sa hodnotia ako kompetentnejšie vo vzťahu 
zvládania každodenných nárokov, hodnotí priaznivejšie svoje psychické aj fyzické sily 
v súvislosti zvládania záťažových situácií. Každý človek je jedinečný vo vybavení 
osobnostných charakteristík v boji so syndrómom vyhorenia. 

Faktory, u ktorých sa ukázalo, že moderujú vplyvy psychosociálneho stresu na zdravie 
človeka, moderujú i možný vznik syndrómu vyhorenia. Niektorí ľudia majú sklon milovať 
monotónny spôsob života, ktorí však častejšie prepadajú do stavu psychického vyhorenia. 
V prípade nečakaných zmien upadajú do stavu strachu a obáv, prekážku vidia ďaleko väčšiu, 
akou v skutočnosti je.  Protipólom sú ľudia, ktorí majú radi zmenu, premenlivosť, preto vítajú 
nové situácie ako výzvu, miesto toho, aby sa ich obávali, že im narušia vypracované 
stereotypy. Posilňuje to ich sebavedomie, zdolávanie ťažkostí je pre nich zaujímavou 
činnosťou, plnou vzrušenia. Sú odolnejší voči psychickému vyhoreniu. Sebadôvera a sila 
vlastného ja, kladné sebahodnotenie zaraďujeme k osobnostným charakteristikám , ktoré sú 
taktiež dôležité v boji so syndrómom vyhorenia. Celková emocionálna a psychická nezrelosť 
osobnosti, neujasnenosť hodnôt a životných perspektív, chýbanie osobnej ideológie 
a subjektívne zostaveného životného programu sú ďalšími osobnostnými charakteristikami 
pomáhajúcimi k vzniku syndrómu vyhorenia. Vzdelanie zohráva podstatnú úlohu v procese 
vzniku syndrómu vyhorenia predovšetkým u vyššie vzdelaných pracovníkov, ktorí  prežívajú 
väčšie emocionálne vyčerpanie, sú prísnejší v dosahovaní vlastných cieľov, teda aj od iných 
očakávajú vysoký výkon. Pri vyššom vzdelaní sa stupňuje pocit frustrácie v oblasti 
pracovných perspektív, životnej úrovne. Neznášajú nedbalú prácu a očakávajú od seba aj 
iných sto percentný výkon. 

Vo všeobecnosti sa z individuálnych faktorov za dôležité považujú osobnostné 
charakteristiky. 
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1. Preventíve opatrenia burnout syndrómu 
 

Dôležitým momentom v procese prevencie syndrómu vyhorenia je záujem 
o rovnováhu toho, čo nás zaťažuje a toho, čo nám dáva zdravie a silu. Najúčinnejšou 
prevenciou ako sa vyhnúť procesu vyhorenia je na sebe neustále pracovať, rozvíjať 
sebapoznanie, učiť sa zodpovednosti voči sebe samému, uvedomovať si zmysel svojej 
činnosti, profesie ako aj života. Preferovaním lásky, dôvery a spoločenských kontaktov 
namiesto vyvolávania a pestovania konfliktov eliminujeme možnosť ohrozenia psychického 
zdravia Do pracovných vzťahov je nevyhnutné  investovať akceptáciu jedinečnosti osobnosti 
a vytvárať atmosféru vzájomnej úcty v rámci preventívnych opatrení syndrómu vyhorenia. 
Podstatným bodom je snažiť sa povzbudzovať sám seba, snaž sa sám seba posilňovať 
vynaložením určitej iniciatívy robiť veci z vlastnej vôle, bez donútenia. Od ľudí, ktorí sú nám 
blízki potrebuje človek tiež neustále povzbudzovanie, predovšetkým ľudia, ktorí sa neustále 
o niečo snažia, ktorých trpezlivosť je skúšaná na najvyššiu možnú mieru. 
Taktiež neposlednom rade je nevyhnutné podnecovanie k neustálemu rastu, sociálnemu 
a morálnemu zreniu osobnosti .Potrebujeme  niekoho, kto nám bude vzorom. Človek človeka 
potrebuje vo chvíľach ,keď sa necíti dobre, aby druhý s ním niesol jeho žiaľ a bolesť. Veľmi 
pozitívne je , ak sa tejto pomoci človeku dostáva aj zo strany kolegov Však dôležité je vidieť 
nielen jednu stránku sociálnej siete, ktorou je myslená možná pomoc jednotlivcovi a čo môže 
človek od skupiny očakávať ,ale  na druhej strane je potrebné vedieť i to , čím môže 
jednotlivec do tejto malej skupiny ľudí prispieť , ako napríklad tvorbou dobrých sociálnych 
vzťahov , účasťou na skupinovom životom sociálnou komunikáciou, sociálnou interakciou . 
Každý z nás by mal vziať na vedomie pomer svojich silných a slabých stránok a neustále 
pracovať na ich zdokonaľovaní, čo je primárnym predpokladom vzostupu každého jedného 
ľudského potenciálu. 
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ÚVOD 
 

Sociálna práca je povolaním, ktoré otvorene deklaruje, že sa usiluje vo svojej 
presadzovať hodnoty, ktoré si sama vybrala. Sú to nasledovné hodnoty: rovnoprávnosť medzi 
ľuďmi, spoločenská solidarita, spravodlivosť pri rozdeľovaní spoločenských hodnôt, právo 
človeka na identitu, spolupráca v každom vzťahu, ľudská dôstojnosť, zachovanie anonymity 
klientov a pozitívna diskriminácia tých, ktorí sa boria s problémami. Tieto základné hodnoty 
sformuľovali predstaviteľia pracovníkov sociálnych povolaní aj v Etickom kódexe v roku 
1995. Kódex slúži pre sociálnych pracovníkov v ich každodennej práci a zároveň informuje 
ostatných členov spoločnosti o podstate a obsahu sociálnej práce. Ľudstvo počas svojej 
histórie vyskúšalo viacero ekonomických, politických a kulturálnych formácií. Vždy od nich 
očakávalo, že zabezpečia lepší život pre jednotlivcov a sociálne skupiny. Sociálni pracovníci 
ale vedia, že neexistuje ideálne dobrá spoločnosť a ideálny človek. Sú ľudia žijúci v danej 
spoločnosti a v danom čase a v každom čase boli a budú ľudia, ktorí nevedia držať krok so 
zmenami. Poslaním sociálnych pracovníkov je, aby zmierňovali rozdiely medzi nimi, no 
najmä zmierňovali utrpenie tých, ktorí ďaleko zaostali za ostatnými. Uvedomujú si, že sa to 
dá jedine v jednote rozumu a srdca.  

Profesionálna sociálna práca v zdravotníctve má viac než storočnú tradíciu. Za predvoj 
činnosti sa považujú návštevy žien z londýnskej Dobrovoľnej spoločnosti v Royal Free 
Hospital od roku 1894. Na začiatku 20. storočia povolili v bostonskej Massachusetts General 
Hospital pravidelné stretávanie dobrovoľných pomocníkov s nemocnými. V záujme 
vyriešenia psychických a sociálnych problémov nemocných, začali svoju prácu pri stole 
umiestnenej na konci chodby. V bostonskej nemocnici po prvýkrát zamestnal sociálneho 
pracovníka v roku 1905 Richard Cabot (Cannon 1923, Cabot 1928). V týchto začiatkoch 
hľadeli na sociálneho pracovníka ako na pomocníka práce lekárov a sestier. Túto ponúknutú 
rolu sociálni pracovníci prijali, a obsadenie tejto roly je viditeľné aj dnes – odvoláva sa na to 
aj D. Guttman vo svojom štúdiu o medzinárodných skúsenostiach sociálnej práce v 
zdravotníctve (Guttman 1994). No od tej doby sociálni pracovníci v zdravotníctve získali aj 
profesionálnu samostatnosť s osobitnými vedomosťami a najmä špecifickým hodnotovým 
systémom. Vo vyspelých krajinách ich potomkovia dnes tvoria – v USA napríklad najlepšie 
platenú – jednu najväčšiu a najváženejšiu skupinu zdravotníckych pracovníkov. (Ginsberg 
1995) Kedže u nás sociálna práca v zdravotníctve nemá také tradície, veľa sa diskutuje o jej 
obsahu a cieľoch.   

Poznajúc históriu sociálnej práce a prax zdravotníctva u nás, ani to nemôže byť 
náhoda, že ústrednou témou diskusií je súvislosť sociálnej práce so zdravotníctvom. Mnohí sa 
obávali – a možno nie bezdôvodne – o prílišný vplyv lekárov na toto povolanie. Podľa 
všeobecného pohľadu domácej praxe sú totiž nelekárske povolanie v zdravotníctve – 
akokoľvek vysoko kvalifikované – boli a sú aj teraz ako „paramedikálny personál“ pre 
obsluhu lekára, ktorý je vo svojej roly liečiteľa omnipotentný, jeho odborná zodpovednosť sa 
rozširuje na všetky časti liečebného procesu. (Szabó 1993)   
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1. JE SOCIÁLNA PRÁCA POTREBNÁ A MOŽNÁ 
V ZDRAVOTNÍCTVE ?  

 

Na základe analýzy zmien, ktoré nastali na viacerých poliach v predchádzajúcom 
období, môžeme s určitosťou povedať, že prítomnosť nového povolania má opodstatnenie aj 
na Slovensku v široko pochopenom liečebnom procese. Spoluprácu sociálnych pracovníkov 
v ošetrovaní chorých urguje viacero faktorov: 

 
a) Narástla opodstatnenosť sociálnej dimenzie zdravotného stavu (viď WHO 

trojdimenzionálny pojem zdravotníctva) 
 

Toto zásadne súvisí so zmenou štruktúry chorých a s koncepciou multikazuálneho 
pôvodu chorôb. Je všeobecne známe, že namiesto veľkého počtu nákazlivých chorôb, životné 
vyhliadky chorých sú určené skôr následkami vzájomných pôsobení mnohých príčin 
vznikajúcich chorôb. Pri vzniku týchto chorôb majú veľký význam sociálne faktory, faktory 
životosprávy, okolia a správania. Tieto sú väčšinou choroby chronického charakteru, pomaly 
sa vyvíjajúce, často trvajúce jeden celý životný úsek, častokrát ani sa nedajú úplne vyliečiť, 
skôr sa im dá predísť, a lekárska veda niekedy namiesto liečby vie zabezpečiť chorému len 
relatívne rovnovážny stav.  

Hromadný výskyt takýchto ochorení dáva do popredia liečebného procesu 
predchádzanie, ošetrovanie, rehabilitáciu, zdravotnej výchovu a poradenstvo.  

 
b) Zmenila sa štruktúra obyvateľstva 

 

V predchádzajúcich desaťročiach jednou z najnápadnejších demografických javov je 
nárast počtu starých ľudí a nárast ich pomeru vo vnútri obyvateľstva. Je vedecky dokázané, čo 
korešponduje s každodennou skúsenosťou, že častý výskyt chorôb narastá s vekom. Starí 
ľudia častejšie sú odkázaní na profesionálnu pomoc aj pri riešení sociálnych problémov.  

 
c) Zmenilo sa zdravotníctvo 

 
Proces premeny sa začal niekedy po druhej svetovej vojne a je dôsledkom vzniku 

modernej prírodovednej medicíny. Táto lekárska veda: 

 
- Vo veľkej miere sa diferencovala (vie čoraz viac o čoraz menej veciach). Zároveň sa 

špecializovala – na zistenie problému jedného chorého, na jeho liečbu je potrebná 
spolupráca viacerých odborníkov. 

- Vyznačuje sa vysokou technickou úrovňou – je viac nemocnično centrická, chorobo- 
a liečebno centrická, a tým pádom je drahá, vysoko nákladná. A je zákonité, že ak 
jedna služba je drahá, tak členovia spoločnosti sa k nej dostávajú nerovnomerne.  
 

Liečba sa vykonáva vo veľkých, hierarchicky organizovaných inštitúciách, pre ktoré je 
príznačné silné odborné rozvrstvenie. Zdravotnícke organizácie s ohľadom na záujmy 
a hodnoty pracovníkov sú mimoriadne členité a v tomto systéme dominantnú skupinu tvoria 
lekári.  
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V posledných rokoch počas premeny systémov zdravotníctva sa dostali do popredia 
otázky hospodárnosti a účinnosti. Pri hladaní lacnejších riešení dostávajú väčší dôraz 
predchádzanie, cieľom je posilnenie ošetrenia na úrovni spoločenstiev rušením veľkých 
inštitúcií (dezinštitucionalizácia)  

d) Proces liečby sa stal procesom s viacerými účinkujúcimi. 

V zdravotníckych organizáciach sa objavili prestavitelia nových povolaní (chemici, 
inžinieri, ekonómovia, informatici a pod.) a vytvorili sa nové role aj medzi skupinami, ktoré 
v zdravotníctve pracovali už skôr. Nová deľba práce, určenie právomocí a úloh nebol bez 
problémov ani medzi lekármi a vysokokvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi.  

e) Zmenila sa klasická rola lekár  –  chorý 

Namiesto pôvodneho lekárskeho myslenia založeného na biomedicinálnej paradigme, 
bol nutný nový, spoločenský prístup. Zmenil sa tradičný vzťah lekár – chorý (ktorý ako vieme 
aj od T. Parsonsa, znamená veľmi nerovný mocenský pomer a podobá sa najviac vzťahu otec 
– dieťa). Čoraz viac charakteristickejším je vzťah odborník – laik, kde je ťažisko položené na 
spoločnom a konsenzuálnom chápaní noriem, kde chorý nie je len predmetom, pasívnym, 
poslušným trpiteľom, ale aktívnym spolupodielnikom na liečebnom procese. Samozrejme, aj 
toto je nerovná rola, ale už oveľa menej ako predtým. Vie brať ohľad na hodnoty chorého, 
jeho okolia, váži si jeho osobnosť, zámery, rozhodnutia.  

Predostretý proces – aj keď oneskorene a pomaly – aj u nás je zbadateľný. Zmena 
názorov je ale pomalá a ťažká.  

f) Spoločenské dôsledky premien odohrávajúce sa na Slovensku v poslednom 
desaťročí  

Chudoba a nezamestnanosť, bezdomovstvo, zužené možnosti na rovnaké šance, 
životná neistota veľkých spoločenských skupín, ako aj iné javy odkazujúce na spoločenskú 
dezintegráciu (trestná činnosť, drogové problémy a pod.) alebo jednoduchšie povedané 
narastajúce sociálne problémy, predstavujú pre spoločnosť veľký výzvu, žiadajú nové  
odpovede. Na mnohotvárne prejavy problémov sa zrodili aj rôzne odpovede: 

- Vznikli nové typy inštitúcií, služieb, pomocníci rodín, centrá poskytovania práce, 
útulky pre bezdomovcov, ľudové kuchyne, drogové ambulancie, rehabilitačné 
domovy, poradenské kancelárie pre mládež, služby pre nezaopatrené deti, len aby som 
niektoré spomenula 

- Aj to je zjavné, že aj v doterajších inštitúciách je potrebné pracovať inak. V tradičných 
inštitúciách hľadajú svoje miesto noví poskytovateľia, napr. v sociálnych a detských 
domovoch, v nemocniciach, vo väzniciach a pod.  

- Sociálny systém sa stal viacsektorovým, vedľa štátnych a samosprávnych inštitúcií, 
svoju rolu zohrávajú aj cirkevné, nadačné a súkromné inštitúcie pri riešení sociálnych 
problémov.  

- Jednou zo spoločenských odpovedí je aj hromadné vyškolenie odborníkov sociálnej 
sféry a ich objavenie sa na trhu práce (sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia, 
odborníci mentálnej hygieny a pod.), ktorí sú schopní riešiť problémy a sú 
vysokoškolsky vzdelaní.  
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V zmenenej situácii bez účinnej odbornej, politickej a ekonomickej pomoci musia 
odborníci čeliť vážnym problémom. Ukážme na niektoré z nich: chýbajúca legitimácia 
odbornej role, materiálne a finančné okolnosti, nízka úroveň ľudských zdrojov, ich 
nerozhodnosť. Riešenie sociálnych problémov sťažuje a výslednosť práce výrazne znižuje to, 
že medzi rôznymi pomocnými povolaniami neboli rozhodnuté otázky kompetencie. Chýbajú 
štandardy, protokoly sociálneho pracovníka, nie je doriešená neustála odborná kontrola, 
meranie odvedenej práce a jej účinnosti. Tým sa mnohí odborníci v zdravotníctve dostávajú 
do bezvýchodiskovej situácie, ich činnosť veľakrát riadia záujmy inštitúcie a nie potreby 
klientov a hodnoty profesie.   

 

2. SPOLOČENSKÉ DIMENZIE ZDRAVOTNÉHO STAVU 
 

Vzájomný vzťah zdravia, choroby a sociálneho prostredia je všeobecne známy. 
Choroba, telesná alebo duševná, zmenené pracovné schopnosti vždy viedli k určitým 
sociálnym problémom. Naopak, aj sociálne problémy sú samé o sebe choroboplodné. Celý 
rad epidemologických a sociálnych výskumov potvrdzuje aj na Slovensku, že zdravie – podľa 
spoločenskej hierarchie – sa delí nerovnomerne v spoločnosti. Ochorenia a ukazovateľe 
úmrtnosti, vyhliadky do života skupín s nepriaznivou sociálnou situáciou sú horšie. Je verejne 
známe aj to, že v dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, majú určujúci pomer 
spoločensko-kultúrne činiteľe. Nerovnosti sa teda prejavujú nielen v zdravotnom stave, ale aj 
v dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Sociológovia v tejto súvislosti spomínajú tzv. obrátenú 
zákonitosť, podľa ktorej čím väčšia je objektívna potreba sociálnej skupiny, o to menšie 
prostriedky sú k dispozícii (v našom prípade na zdravotnú alebo akúkoľvek sociálnu) 
starostlivosť. (Csámpai 2007) 

Všeobecné spoločenské súvislosti sa dajú definovať aj na úrovni jednotlivca. Sociálne 
problémy narúšajú, preťažujú, destabilizujú rodinu, odcudzia ju na ploche príbuzenského 
stavu ako aj spoločenských súvislostí. Sťažujú vyživovanie a výchovu detí. Úlohu hrá nielen 
chudoba ako bezprostredný činiteľ marginálnej situácie a izolácie, ale vznikajú také 
subkultúry, ktoré reprodukujú problémy. Toto všetko zo strany spoločnosti znižuje imunitu, 
schopnosť odolávať chorobám. 

Všetci samozrejme vieme, že vo vývoji zdravotného stavu obyvateľstva zohráva 
podstatnú rolu aj dobre fungujúca sociálna prevencia.  

Dnes už aj veľa domácich zdravotníckych odborníkov vidí, že liečba, ošetrovanie 
chorých musí korešpondovať so sociálnou prácou a bez sociálnopolitických zásahov 
uchovanie zdravia a prevencia nemajú šancu, ale ani liečba nemôže byť úplne efektívna. 
S mnohými inými prijímam názor Mc Keowna (1976), ktorý tvrdí, že zlepšenie zdravotného 
stavu obyvateľstva je možné zmenou podmienok, ktoré choroby vyvolávajú a nie od zásahu 
do mechanizmu už vzniknutej choroby, a takisto zdielam názor Twaddleho (1982), podľa 
ktorého uchovania zdravia je predovšetkým sociálny problém a až potom otázka zdravotná, 
lekárska. 
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3. PROBLÉMY SÚVISIACE S CHOROBAMI – KOHO JE TO 
KOMPETENCIA ?  

 

Skúmajúc vzťah sociálnych problémov a zdravotníctva, môžeme stretnúť rôzne, 
častokrát protichodné názory. Každý z nich sa ale stotožňuje s tým, že sociálne a zdravotné 
problémy v určitých bodoch úzko súvisia. Len rozmýšlajú v iných spôsoboch riešenia.  

Podľa prvého stanoviska je potrebné brať ohľad na sociálne postavenie chorého počas 
liečebného procesu. Počas zdravotnej starostlivosti je potrebné dávať chorému nielen lekársku 
terapiu, ale úplnú – somatickú, psychickú a sociálnu – podporu. Preto odborníci v 
zdravotníctve musia disponovať – ako to formulujú tí, ktorí sa držia tohto stanoviska – 
sociálnym cítením, charitatívnou attitúdou, aby vedeli byť nápomocný pri najúplnejšom 
vyliečení chorého v každej z troch dimenzií zdravotného stavu.  

Podľa druhého spôsobu priblíženia – a aj s týmto sa stretávame dosť často – sociálne 
a zdravotné problémy je potrebné prísne rozdeľovať. Úlohou zdravotnej starostlivosti je to, 
aby danú chorobu podľa jej príznakov rozpoznala, diagnostikovala a podľa stavu lekárskej 
vedy s technickým vybavením, ktorý je k dispozícii, liečila. Kompetencie zdravotníctva sa 
nemôžu rozširovať za tieho hranice, nemôžu sa vzťahovať aj na „ošetrovanie“ sociálnych 
problémov. Ide o racionalizáciu zdravotníctva, z dôvodu zvýšenia výdavkov v zdravotníctve 
silnie požiadavka na lepšie využívanie finančných ako aj pracovných zdrojov, na efektívnejšie 
využitie pracovných postupov.  

Na základe dobre fungujúcich zahraničných zdravotníckych systémov môžem tvrdiť, 
že existuje aj tretie priblíženie. Tento názor vychádza z toho, že pri organizovaní zdravotnej 
starostlivosti nie je potrebné brať ohľad predovšetkým na potreby financovania alebo služieb, 
ale na potreby konzumentov/chorých. A zdravotnícki pracovníci nech sú citliví, nech objavujú 
skutočnosti choroboplodnosti a potreby súvisiace so spoločenskými problémami. Avšak 
nemôžu byť kompetentní pri sociálnych problémov chorých. Túto činnosť musí vykonávať 
taký odborník, ktorého na túto prácu predurčuje jeho mnohostranná a dôkladná pripravenosť.     

Dôsledkom politickej a sociálnej zmeny nahromadené sociálne problémy a prejavili aj 
v zdravotníctve. Avšak poľutovaniahodným javom je, že sociálne napätia – ktoré sú prítomné 
či už z dôvodu ich choroboplodnosti alebo ako následok chorôb – sa prejavujú na rôznych 
úrovniach systému zdravotníctva tak, že odborníci – účastníci zdravotnej starostlivosti, stoja 
proti nim bezmocne. Chorý vo väčšine prípadov ostáva so svojimi sociálnymi problémami 
osamotený.  

Myslím si, že v záujme klientov by bolo potrebné nájsť riešenie ich sociálnych 
problémov súvisiacich s chorobou (a je jedno, či sú prítomné ako príčina alebo následok). 
Slúžilo by to záujmom všetkých aktérov zdravotnej starostlivosti. 

 

4. NIEKTORÉ ZÁKLADNÉ OTÁZKY SPOLUPRÁCE 
ZDRAVOTNÍCKYCH A SOCIÁLNYCH ODBORNÍKOV  

 

Spolupráca odborníkov pracujúcich v zdravotníctve a sociálnych pracovníkov – tam, 
kde táto profesia disponuje stáročnou tradíciu – od začiatkov bola veľmi intenzívna. 
Kooperácia nikdy nebola bez hádok a konfliktov, na rôznych špecializovaných úrovniach 
zdravotníctva – samozrejme – ho charakterizovala rozdielna intenzita (Mizrachi and 
Abramson  1995) 
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Zdravotnícke inštitúcie – skoro bez rozdielu – sú multidisciplinárne inštitiúcie, teda na 
tej istej ploche pracujú predstaviteľia viacerých povolaní. Multidisciplinárne však neznamená 
bezpodmienečne aj interdisciplinárne fungovanie. Odborná literatúra zaoberajúca sa s témou 
za interdisciplinárnu spoluprácu považuje len formu kolaboračného konsenzu. Mailick 
a Jordan (1977) vo svojej práci rozlišujú tri základné typy spolupráce. Napríklad v operačnej 
sále sa prejavuje autoritatívny typ kooperácie medzi odborníkmi, príležitostnú, informálnu 
interakciu odborníkov nazývajú matrixom. Konsenzuálna kolaborácia sa v mnohom líši od 
predchádzajúcich. V záujme spoločného cieľa predpokladá častejšiu, pravidelnú a priamu 
komunikáciu medzi odborníkmi rôznych povoľaní, znamená spoločné rozhodovanie, 
spravidla sa prejavuje v menších skupinách, kde dostávajú úlohu aj procesy skupinovej 
dynamiky a skupinového vedomia. Interdiciplinárny tím – tak ako dobre fungujúce skupiny – 
je synergický, členovia skupiny na základe komunikácie vo vnútri skupiny zefektívňujú svoje 
výkony, výkon skupiny je vyšší ako súčet výkonov jednotlivcov.   

Práca zdravotníckych a sociálnych odborníkov, v skupinách, interdisciplinárnych 
tímoch s cieľom rozvíjať uspokojovanie potrieb klientov, môže mať viaceré výhody. 
Zabezpečuje príležitosť na analýzu komplexných problémov, na vyriešenie zložitých úloh. 
Môže zabezpečiť pre klienta dostupnosť dodatočných služieb vo vyriešení sociálnych 
problémov. Pri vyriešení úloh môže byť vedomá činnosť „tretieho pomocníka“ viac zľadená, 
pritom by sa zmierňovalo bezdôvodné využitie inštitúcií, služieb. Počas spoločnej práce by sa 
mohli zmierňovať napätia medzi predstaviteľmi jednotlivých povolaní, nepochopenia, ktoré 
majú za následok pokles výkonu. Spolupráca môže byť užitočná pri motivovaní odborníkov, 
pri rozširovaní ich vedomostí. Môžu padnúť komunikačné prekážky vyplývajúce z nedostatku 
vedomostí, nepochopenia, odbornej žiarlivosti.  

Interprofesionálna spolupráca je náročná na čas. Preto nie sú aplikovateľné pri riešení 
takých problémov, ktoré sú vyriešiteľné v okruhu jedného povolania, alebo pri riešení úloh 
jedného odborníka. Niekedy zle vedené skupiny môžu mať za následok frustráciu 
zúčastnených, vyvolávajú pocit nepotrebnosti.  

Táto forma kooperácie nie je vrodenou danosťou, ale schopnosťou, ktorá sa v nás dá 
rovíjať a musí sa rozvíjať. K tomu je potrebné dostatočné sebapoznanie, predpokladá sa 
poznanie záujmov, odbornú kompetenciu spolupracujúcich partnerov, všímavosť voči 
druhému. Je k nemu potrebná otvorená, jednoznačná komunikácia, uznanie odlišných metód 
prístupu k problému, často aj nemalý zmyseľ pre diplomaciu.    

Odborná spolupráca, kooperáciu rôznych odborníkov na uskutočnenie spoločných 
cieľov samozrejme nie je panacea (čarovný liek). Nemôže zastúpiť chýbajúce zdroje 
v zdravotníctve, chýbajúce vedomosti odborníkov, nie je liekom na úzke finančné a morálne 
uznanie vykonanej práce, neochráni od zlého pocitu vyplývajúceho z autokratívneho postoja 
vedúceho. Pri vhodných indikáciách je užitočná forma práce, len treba poznať jej pravidlá.  

 

ZÁVER 
 
Objavenie sa sociálnych pracovníkov v domácich zdravotníckych inštitúciách – aj 

v tejto situácii plnej protikladov – sa môže považovať za obrovský výsledok. V ďalšom 
období zodpovednosť sociálneho povolania je predovšetkým v tom, aby analyzovala už 
získané skúsenosti, začala vypracovanie chýbajúcich odborných štandardov, protokolov, 
požadovala ďalšie vzdelávanie sociálnych odborníkov, ktorí pracujú v tejto sfére alebo 
vypracovala formy ďalšieho odborného vzdelávania a dosiahla zosilnenie zastúpenia 
a uplatnenia záujmov.   
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ABSTRAKT 
 
 Continuous stabilization of urban space and its saturation with population creates potential for new ways of 
using non-motor transport. Especially cyclism has a big potential for further development for its reach,  
promptness and availability, easy operation and relatively high travelling speed. Its use for transport and 
recreation purposes tends to increase all over the world and, in most countries, services, planning and offer 
meet this demand. Healthy lifestyle trends are the biggest motivation factors for promotion of cycling. In my 
contribution I would like to point out  some  solutions for problems of cyclism in regions. 
 

1. ÚVOD 
 

Cyklistika je vnímaná ako integrálna súčasť dopravy, ktorá sa delí z hľadiska 
kompetencií do oblasti dopravnej obsluhy územia a oblasti cykloturistiky. Počas posledných 
niekoľko rokov prestáva  byť len individuálnou záležitosťou ale plynule prechádza do 
mestského i regionálneho plánovania. Cyklistika ako forma dopravy nie je menšinovým 
trendom, ale alternatívou k ďalším druhom dopravy. Ponúka značnú flexibilitu pri pohybe v 
mestskom prostredí a čiastočne  rieši i dopravnú obsluhu v regiónoch. Prepojenie cyklistickej 
infraštruktúry formou mestských sietí cyklistických chodníkoch a regionálnych sietí cyklotrás 
umožňuje súčasne plynulý pohyb cyklistov i cykloturistov. Cykloturistika sa tak výrazne 
prejavuje i v mestskom prostredí.  Mestské cyklotrasy nás môžu doviesť bez dopravnej 
kongescie a kolapsov na cestách, do historického centra mesta, do mestských parkov, 
rekreačných oblastí, na kúpalisko apod. Cestná doprava  vytváraním negatívnych externalít 
patrí medzi najväčších narušiteľov trvalo udržateľného rozvoja. Ak by sme definovali 
externality, tak sú  zdrojom zlyhania trhu, ku ktorým dochádza ak ekonomické subjekty 
prenášajú na iné subjekty náklady alebo prínosy mimo trhového mechanizmu.  

Významné  externality sú:  nehody spôsobené prevádzkou dopravných  systémov, 
(strata života, lekárska starostlivosť pre postihnutých a pod .), kongescie a ostatné (znečistenie 
ovzdušia, emisie poškodzujúce zdravie, prostredie a stavby, zmena klímy, emisie 
skleníkových plynov (CO2), ktoré majú trvalý dopad na zemskú klímu, hluk). Dopravným 
nehodám je pripisovaný najväčší podiel negatívnych externalít z dopravy. Každý účastník 
vstupom do dopravnej prevádzky riskuje zranenie alebo smrť. Výška tohto rizika je 
samozrejme odlišná a mení sa v priestore a čase. Vzhľadom k rýchlostiam dopravných 
prostriedkov a stavu infraštruktúry sa dopravné nehody stávajú vážnym problémom. 
Dopravné kongescie spôsobujú obrovské straty, z hľadiska stratového času aj dopadu na 
životné prostredie a znižujú dostupnosť územia. To možno zmierniť zvyšovaním obsadenosti 
osobných áut a využívaním alternatívnych spôsobov prepravy. V mestách je efektívny spôsob 
riešenia kongescií práve cyklistická doprava. V súčasnosti odhadom kongesciami trpí asi 10% 
cestnej siete.  Prognózy na ďalších 10 rokov sú alarmujúce. Pokiaľ Európske spoločenstvo 
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nebude kongescie riešiť, tak v roku 2010 sa znásobia a dosiahnu 80 miliárd/rok čo bude tvoriť 
1 % HDP Európskej únie.  

Predpokladá sa, že v roku 2040 bude v mestách žiť 70 % svetovej populácie (oproti 30 
% v roku 1970). Je preto nutné prostredie miest utvárať takým spôsobom, aby život v nich bol 
„príjemný“. [7] 

Cyklistika ako spôsob dopravy má oproti motorovej doprave množstvo výhod. 
Predovšetkým nevytvára negatívne externality (emisie, hluk, vibrácie) , zabraňuje kongesciám 
a pod. Zároveň má pozitívne dopady na zdravie, lebo pôsobí ako prevencia voči chorobám, 
ktoré sú spôsobené nedostatkom pohybu. Cyklistickú  dopravu môžeme definovať  ako 
aktívny spôsob dopravy, ktorá nezaťažuje životné prostredie, podporuje zdravý životný štýl a 
pôsobí pozitívne na zdravie. 

 

2. CHARTA O DOPRAVE, ŽIVOTNOM PROSTREDÍ A ZDRAVÍ 
 

Základným cieľom budovania cyklistickej dopravy je podpora výstavby kvalitnej a 
bezpečnej cyklistickej infraštruktúry.  Zdravie patrí k prioritným hodnotám jednotlivca, 
rodiny i spoločnosti. Je predpokladom ich sociálnej a ekonomickej úspešnosti a kvality ich 
života. Narušené zdravie naopak prináša nielen telesné a psychické strádanie, ale i veľké 
ekonomické straty. Preto spoločným záujmom a zodpovednosti všetkých občanov, inštitúcií, 
verejnej a miestnej správy je ochrana a podpora zdravia. Zdravie závisí predovšetkým na 
podmienkach každodenného života ľudí. Prostriedky rozumne vynaložené na ochranu a 
podporu zdravia sú racionálnou investíciou. Východiskom ochrany a podpory zdravia je 
slobodné a zodpovedné jednanie informovaného občana. Základnou motiváciou je jeho 
vedomie, že byť zdravý je v jeho vlastnom záujme. V aspektoch, ktoré presahujú možnosti 
jednotlivého občana k ochrane a podpore zdravia musí pôsobiť obec, región a štát. Hlavnými 
zdravotnými problémami u nás sú srdečné a cievne choroby, nádorové ochorenia a úrazy. 

K uvedenej téme je dôležitým  dokumentom Charta o doprave, životnom prostredí a 
zdraví, prijatá na 3. ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví v júni roku 1999 
v Londýne. Zvyšovanie bezpečnosti dopravy a znižovanie zdravotných dôsledkov nehôd 
považuje za prioritu. Fyzicky aktívnou formu dopravy ako je cyklistika a pešia doprava, buď 
samostatne alebo v spojení s verejnou dopravou ponúkajú podstatné pozitívne dôsledky pre 
zdravie. Tieto druhy dopravy boli pri  plánovaní a rozhodovaní však často podceňované. 

Bola zdôraznená medziodborová spolupráca s tým, aby požiadavky zdravia a 
životného prostredia boli zahrnutý do procesu rozhodovania o doprave, ako je dopravné a 
územné plánovanie, programy investíc do infraštruktúry a strategické rozhodovanie. Okrem 
znižovania znečistenia ovzdušia a hluku z dopravy je potrebné znižovať úmrtnosť a vážne 
zranenia spôsobené hlavne cestnou dopravou. Pomocou podstatného nárastu fyzického 
cvičenia a fyzicky aktívnymi spôsobmi dopravy; hlavne chôdzou a cyklistikou, by malo viesť 
k znižovaniu chorôb, hlavne kardiovaskulárnych. Dôležitým cieľom  je vytvárať podporné 
podmienky v životnom prostredí a charakteru osídlenia, podmienky pre územné plánovanie, 
infraštruktúru verejnej dopravy a služieb, ktoré podporujú a umožňujú podstatný nárast počtu 
krátkych ciest podnikaných fyzicky aktívnymi druhmi dopravy. To by malo prispieť 
k zníženiu úmrtnosti a chorobnosti. Za týmto účelom považuje za potrebné: 

- Vypracovať a realizovať stratégie k podpore alternatívnych druhov dopráv, ktoré vedú  
k priaznivému ovplyvňovaniu zdravia a životného prostredia. Hlavne majú 
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podporovať bezpečnú a životnému prostrediu priaznivú cyklistiku a chôdzu a to za 
pomoci bezpečnej infraštruktúry.  

- Znižovať dopyt po motorizovanej doprave prispôsobovaním stratégii v územnom, 
mestskom a regionálnom  plánovaní s cieľom uľahčiť prístup k sídlam, obydliam a 
pracovným oblastiam, nákupným a rekreačným zariadeniam cyklistikou, chôdzou a 
verejnou dopravou. 

- Zvyšovať príťažlivosť verejnej dopravy, chôdze a cyklistiky a podporovať vzájomnú 
náväznosť medzi týmito druhmi dopravy a rozširovať infraštruktúru uvedených 
druhov dopravy. 

 
Charta zdôrazňuje význam aktivácie verejnosti nevládnych organizácií a súkromného 

sektoru k podpore miestnych orgánov k dosiahnutiu uvedených cieľov. Rozvoj cyklistické 
dopravy je treba zároveň riešiť tak, aby bola prevádzkovaná v zdravom prostredí, tzn. mimo 
hlavné dopravné trasy.  

 

3. VÝVOJ CYKLISTICKEJ DOPRAVY  V ZAHRANI ČÍ A U NÁS 
 

Neexistuje žiaden  univerzálny nástroj pre podporu cyklistiky ako rovnoprávneho 
dopravného prostriedku, pretože každé mesto má svoju špecifickú geografickú štruktúru, 
históriu, politiku atd.  Tieto aspekty sa odvíjajú od  celkovej výšky úrovne ekonomiky 
a mierou hospodárskeho rastu až po spôsob a smer rozvoja kvality života. Ale  môžeme 
povedať, že najrozšírenejším ekonomickým nástrojom pre podporu cyklistiky sú dotácie, 
ktoré patria  medzi veľmi efektívne nástroje podpory cyklistickej dopravy. Vo väčšine 
vyspelých európskych mestách je cyklistická doprava z jednou najdôležitejších tém a každá 
politická strana, ktorá chce uspieť v komunálnych voľbách si dáva ako dôležitú prioritu 
zlepšiť práve organizáciu cyklistickej dopravy. Vo vyspelých mestách s kvalitnou sieťou 
cyklistických komunikácií sa podiel cyklistov pohybuje v rozmedzí 5 – 35 %. [5] 

Ako príklad môžeme poukázať na mestá s veľkým podielom cyklistiky (ako je 
Stockholm alebo Amsterdam), ktoré vsadili na dobré cyklistické vybavenie a rozsiahlu sieť 
cyklistických komunikácii. Škandinávske štáty sú obecne známe svojim prístupom k 
cyklistickej doprave. Bicykle sú v Štokholme rovnocenným druhom dopravy, sú na rovnakej 
úrovni s automobilmi a MHD. Každý druh dopravy má svoj jazdný pruh (pozri obr.1 ). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Možnosť voľby dopravného prostriedku  Stockholm 
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V sedemdesiatich rokoch 20. storočia boli holandské mestá v podobnej situácii, v akej 
sa teraz nachádzajú slovenské mestá – vzrastajúce nároky individuálnej automobilovej 
dopravy boli riešené  návrhom kapacitnejších komunikácií. V druhej polovici 80. rokov však 
došlo v Holandsku k celospoločenskej  zmene v náhľade  na riešenie dopravných problémov.  

Tento „nový“ prístup možno vyjadriť nasledujúcou rovnicou: integrovaný prístup, 
kooperácia medzi dopravným inžinierstvom  a urbanistickým plánovaním a zrovnoprávnenie 
všetkých druhov dopravy,  Toto vedie k tvorbe atraktívnych mestských centier, zvyšovanie  
bezpečnosti, vytváranie miest pre ľudí. Výsledkom tohto trendu bolo budovanie  prvých tzv. 
woonerf (dopravne upokojených zón v rezidenčných oblastiach) a winkelerf (dopravne 
upokojených zón v obchodných areáloch) od roku 1977. [6] 

V našich zemepisných šírkach, tj. v Českej a Slovenskej republike, Poľsku, Maďarsku 
v období 20. storočia sa kvalita technickej a dopravnej  infraštruktúry (až na určité  regionálne 
odlišnosti) v podstate uberala rovnakým smerom. Bezmotorová doprava bola doteraz len 
okrajovou témou,  ďaleko za dopravou automobilovou a verejnou. V praxi to dnes pre 
cyklistov znamená, že nie sú realizované temer žiadne upokojujúce opatrenia. Na cyklistov, 
hoci zo zákona sú  (alebo by mali byť) rovnoprávnymi účastníkmi  cestnej premávky sa  však 
neberie žiaden ohľad v spoločnom priestore s ostatnou dopravou, čo spôsobuje vytlačovanie 
cyklistov do tzv. zelených rezervácií a zelených plôch, alebo sú nútený kľučkovať  zástavbou 
tzv. upokojených ulíc. Týmito  a ďalšími podobnými opatreniami, v podstate nepochopením 
úlohy cyklistickej dennej dopravy, je cyklista v polohe  občasného používateľa a je nútený 
použiť bezpečnejší  a rýchlejší dopravný prostriedok, ktorým sa stáva individuálna a verejná 
doprava. K tomuto pohľadu na cyklistickú  dopravu sa odsúdili ako všetky bývalé krajiny 
východného bloku, tak aj krajiny so silnou lobistickou automobilovou politikou ako boli  
napr. Spojené štáty. Podobným vývojom v minulosti prešlo i susedné Rakúsko a jeho 
metropola Viedeň, kde zariadenia pre cyklistov už  v šesťdesiatych  rokoch  minulého storočia 
boli, avšak v dobe automobilového boomu sa hromadne rušili. V posledných 20. rokoch 
Viedeň nastúpila moderný trend zrovnoprávnenia cyklistickej dopravy  podľa vzoru 
susedných západných krajín. 

 

4. CHARAKTERISTIKA CYKLISTICKEJ DOPRAVY 
 

Jazda na bicykli  je pre mestské prostredie vhodný spôsob dopravy. Mesto však musí 
cyklistom poskytovať pohodlnú a bezpečnú infraštruktúru. Je mylný argument, že netreba 
budovať cyklistickú infraštruktúru, lebo  na bicykli jazdí len nepatrný zlomok obyvateľov 
mesta. Ale opak je pravdou, pretože práve  kvôli nedostatočnej infraštruktúre 
a nebezpečenstva zo strany automobilov, používa v meste bicykel len zlomok obyvateľov. 

Bicykel je efektívnym dopravným prostriedkom. Pri premávke nespôsobuje žiadne 
emisie a je zrejmé, že aj pri vykazovaní externých nákladov má menší dopad na životné 
prostredie ako automobil. Ďalším prínosom je ľahká a pohodlná cesta k integrácii fyzickej 
aktivity a mestského života.  

Dôležitým argumentom je aj fakt, že jeden bicykel zaberie plochu asi 1m2 čo tvorí asi 
8% z plochy, ktorú potrebuje osobný automobil. Určité nároky by mohli vzniknúť pri 
projektovaní nových cyklotrás hlavne  v husto zastavaných centrách. Ale aj tomu sa dá 
vyhnúť citlivou integráciou  cyklistickej dopravy do existujúceho dopravného systému. 
Bicykel je rýchlym dopravným prostriedkom hlavne v mestskom prostredí. Nízke nároky na 
parkovanie minimalizujú vzdialenosť od miesta zaparkovania k cieľu cesty. Cestovná 
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rýchlosť bicykla sa pohybuje  medzi 15 a 25 km.h-1, čo je často viac ako rýchlosť automobilu 
v dopravnej špičke. 

V praxi sa často stretávame s názorom, že cyklistická doprava je skôr športom, 
turistikou alebo ekologickou dopravou. Málokto ju chápe ako alternatívu, možnosť výberu.  
Mnohí z nás musia jeden deň na svojich cestách použiť automobil, ale na druhý deň radi 
využijeme bicykel alebo verejnú dopravu. Cieľom by nemalo byť, aby sme zajtra všetci 
nechali doma svoj automobil a nasadli na bicykel. Táto požiadavka je nezmyselná a priniesla 
by cyklistickej doprave viac škody ako úžitku. Cieľ by mal byť v niečom inom – vo vytváraní 
takých podmienok, aby každý z nás mal možnosť ísť za prácou, úradmi, lekárom, či školou 
nielen v automobile, ale tiež na bicykli - teda mať skutočnú možnosť slobodnej voľby 
dopravného prostriedku. 

Priorita rozvoja cyklistickej dopravy neleží len v otázke ponuke kvalitnej 
infraštruktúre ale tiež aby umožňovala plošnú dopravnú obsluhu územia. [1] 

 

5. BEZPEČNOSŤ CYKLISTICKEJ DOPRAVY 
 

Medzi základné kritériá kvality rozvoja jednotlivých druhov dopravy patrí jej 
bezpečnosť. K najviac ohrozeným patria tzv. nechránené kategórie účastníkov cestnej 
premávky – chodci a cyklisti. Požiadavky bezpečnosti cestnej premávky a zásady 
komplexného riešenia komunikačnej siete si vyžadujú, aby dopravné prostriedky 
s rozdielnymi dopravnými charakteristikami (najmä rýchlosťami), boli vedené oddelene alebo 
spoločne, ale s podmienkou vzájomného rešpektovania a akceptovania prevádzkových 
požiadaviek hlavne slabších účastníkov premávky. Rozdielny charakter pohybu cyklistov si 
vyžaduje dostatočný pozdĺžny ale hlavne bočný odstup od súbežnej alebo protismernej 
dopravy. Zvláštnosťou cyklistickej dopravy je náhla zmena rýchlosti ako aj smeru pohybu, čo 
obvykle býva príčinou vážnych konfliktov s ťažkými následkami 

Viaceré zahraničné pramene uvádzajú, že napr. i keď nehody v extraviláne tvoria len 
15-20 % celkových nehôd cyklistov, ich následky sú oveľa ťažšie a spôsobujú viac ako 
polovicu smrteľných úrazov pri  týchto nehodách. Nehodovosť na dopravne zaťažených 
cestách dosahuje až dvojnásobné hodnoty oproti cestám s menšou intenzitou motorovej 
dopravy, vzrastá so zvyšujúcou sa rýchlosťou motorových vozidiel. Podľa zahraničných 
odborníkov je jazda na bicykli 8 - krát nebezpečnejšia ako autom [1]. 

Keď si pozrieme štatistiku dopravných nehôd v SR za rok 2008, tak bolo na  našom 
území zaevidovaných celkom 59 008 dopravných nehôd. V sledovanom období mali cyklisti 
účasť na 1 256 dopravných nehodách, z toho zavinili cyklisti 572 nehôd. Pri týchto 
dopravných nehodách došlo k usmrteniu 41 cyklistov, ťažko sa zranilo 141 cyklistov, ľahko 
sa zranilo 808 cyklistov. K najčastejším príčinám dopravných nehôd patrí porušenie 
základných povinností – 300 nehôd, čo predstavuje 52,4 % z celkového počtu nehôd 
zavinených cyklistami a nedanie prednosti v jazde – 139 nehôd (24,3 %).[2,3,4] 

 

6. OBECNÉ ZÁSADY PLÁNOVANIA CYKLISTICKEJ DOPRAVY 
 

Cyklistická doprava môže dosiahnuť pozoruhodne vysokého podielu v deľbe 
prepravnej práce a môže pomôcť riešiť mobilitu v mestách a obciach. Predpokladom však je 
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ponuka kvalitnej infraštruktúry, ktorá umožňuje plošnú dopravnú infraštruktúru. Cieľom 
navrhovania komunikácií pre cyklistov je ponúknuť vo vnútri zastavaných území i mimo nich 
bezpečné, pohodlné a ak je to možné aj priame dopravné spojenie. Na to je potrebné vytvoriť 
sieť komunikácií pre cyklistov, ktorá spája všetky dôležité zdroje a ciele cyklistickej 
premávky. Vedenie komunikácií pre cyklistov musí byť riešené z hľadiska najvyššej možnej 
bezpečnosti, vysokej atraktívnosti a najkratšej možnej trasy.  

Pri navrhovaní cyklistických komunikácií by sa malo vychádzať z určitých kritérií, 
ktoré sú nasledujúce: [1] 

- bezpečnosť budovania cyklistickej komunikácie, 
- atraktívnosť cieľov a zdrojov - na sieť cyklistických komunikácií by mali byť 

napojené všetky rozhodujúce obytné súbory a okrsky, priemyselné obvody, školské 
areály, ale aj sústredené objekty vybavenosti a zariadenia pre využitie voľného času, 

- priamosť – voľba priamej cesty je prioritou pri rozvíjaní cyklistickej dopravy, 
- povrch cestnej komunikácie treba zvoliť vhodne, lebo bicykle sú ľahko poškoditeľné, 
- stúpanie by malo byť minimálne, 
- zrozumiteľnosť dopravného značenia, 
- kvalita životného prostredia – treba vyberať také trasy (ak je to možné), kde je 

najmenšie množstvo škodlivých exhalátov, 
- atraktívnosť trasy je hlavné kritérium pre cykloturistické trasy, 
- väzba na územný plán, kde by návrh cyklistických komunikácií mal vychádzať 

z výhľadových zámerov rozvoja mesta. 
 

V súčasnej dobe je stále častejšie v popredí záujmu základná obslužnosť územia na 
bicykli, ako aj spojenie medzi obcami v rámci denných ciest do práce, do škôl, na nákupy 
a pod. Bezpečná trasa pre cyklistov je potom tá, ktorá využíva nielen cyklistických ciest, ale 
tiež pozemných komunikácií. Cyklistické trasy môžeme deliť na: [1,7] 

A. Cyklistické trasy v zastavaných oblastiach: 
- Hlavné trasy. Slúžia priamemu spojeniu dôležitých zdrojov a cieľov, prechádzajú  

viacerými mestskými časťami,  resp. obcami a sú projektované predovšetkým na 
princípe oddeľovania  (t. j. cestičky  pre cyklistov alebo jazdné pruhy pre cyklistov). 
Hlavne predstavujú kapacitné spojnice a majú umožňovať plynulú jazdu. Trasa je 
vedená bez obchádzok  s preferenciou cyklistickej dopravy na križovatkách nižších  
kategórií komunikácií a s možnosťou prebiehania. 

- Spojovacie a zberné trasy. Spojujú hlavné trasy navzájom. Plnia súčasne zbernú 
funkciu pre maloplošnú dopravnú obsluhu. Tieto trasy môžu byť vedené ako formou 
samostatných zariadení, tak i formou zmiešanej premávky s motorovými vozidlami 
alebo chodcami. 

- Plošná dopravná obsluha. Pre plošnú dopravnú obsluhu  sa všeobecne používajú 
existujúce obslužné komunikácie, resp. komunikácie s malou intenzitou premávky. 
Orientačná vzájomná  vzdialenosť hlavných trás v zastavaných oblastiach je 500 až 
1000 m, pre zhustenie siete formou spojovacích a zberných trás sa  uvažuje 200 až 500 
m. 

 
B. Cyklistické trasy v extraviláne 

Tu sa používajú predovšetkým také prvky siete, ktoré sú oddelené od premávky 
motorových vozidiel. Tieto cyklistické trasy majú byť spojené s hlavnými trasami v 
zastavaných oblastiach. 
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Obr.2.Spoločná cesta pre cyklistov a chodcov –Stockholm a  Grenoble 

 

7. ZÁVER 
 

Automobilová doprava v centre veľkých miest je obrovský problém všade vo svete. 
Preťažené cesty predlžujú dobu jazdy ako súkromným vozidlám, tak aj verejnej osobnej 
doprave, zhoršenie životného prostredia,  škodliviny a hluk vyháňajú obyvateľov 
z centrálnych oblastí. Preto niektoré európske mestá pristúpili k regulácii individuálnej 
automobilovej dopravy, alebo sa aspoň snažia vytvoriť viac atraktívny systém verejnej 
hromadnej dopravy a práve bicykel by mohol byť dobrým riešením. Ale aby sa mohla 
cyklistická doprava  využívať i k ceste do práce, musí  byť pre ňu vytvorené optimálne 
podmienky.  Je veľmi dôležité rozvíjať cyklistickú infraštruktúru tak, aby umožnila optimálne 
využiť kvalít a možnosti cyklistickej dopravy. Bicykel môže  byť použitý predovšetkým pri 
realizácii krátkych ciest. Preto, aby bol konkurencieschopný i pri voľbe dopravného 
prostriedku na dlhšiu vzdialenosť, je nevyhnutné jeho začlenenie do integrovaného 
dopravného systému. 

Princípom riešenia musí byť priorita, že cyklista je rovnocenným účastníkom cestnej 
premávky a pre jeho bezpečnosť a pohodlie jazdy je potrebné vytvoriť nevyhnutné 
podmienky, s cieľom zvýšiť podiel cyklistickej dopravy v rámci deľby dopravnej práce v 
meste. Hlavným predpokladom je vytvorenie siete cyklistických komunikácií, ktoré by 
umožňovali pohyb obyvateľov mesta za prácou, za vybavenosťou a za rekreáciou. Cyklistická 
komunikačná sieť musí byť vzájomne prepojená a dostatočne atraktívna a bezpečná,  aby 
mohla byť porovnateľnou alternatívou pri rozhodovaní sa o voľbe dopravného prostriedku na 
cestu mestom.  

Zo zahraničných skúsenosti vieme, že počet ciest vykonaných na bicykli je  úmerný 
poskytnutým podmienkam - vytvoreniu bezpečných a atraktívnych ciest pre cyklistov. 
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ABSTRAKT 
 
Práca - čo to vlastne je? V dnešnej dobe je to najviac skloňované slovo. Podľa ekonomiky to je v skratke 
cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na produkciu statkov a služieb. Ale čo znamená toto slovo pre človeka v 
bežnom živote? Živobytie? Sebarealizáciu? Pre každého znamená niečo iné. V podstate sa všetky odpovede 
podobajú a zhodujú. Práca to nie je len také obyčajné slovo. Toto slovo je iné ako ostatné slová, pretože pre 
každého je toto slovo v dnešnej dobe ako sväté. Každý vie, aká je dnes zlá situácia, a každý je rád, ak má vôbec 
nejakú prácu. Ale ako to vplýva na naše životy, zdravie, ako zvládame stres, sú otázky nad ktorými sa budeme 
zamýšľať. Možno sa vám moje domnienky nebudú páčiť, ale v každom prípade je to len a len môj názor, 
každý sa na to môže pozerať inak. 
 
Kľúčové slová: práca, pracovná záťaž, vplyv práce, stres, manažér. 
 

ABSTRACT 
 
Work -what is it in fact? Nowadays it is the most frequent word.  According to economics it is any aimful 
human activity, focused on the production of products and services. But what does the word mean to ordinary 
people? To earn living? It means different things to different people. In fact, all the answers are similar or 
identical. Work is not just an ordinary word. This word is not like any other word because nowadays it´s a sort 
of a \"holy notion\" for everyone. Everyone knows how bad the current situation is and everyone is happy to 
have any job at all.  But how it influences our lives, health, how we cope with stress - these are the questions  
that we will tra to deal with. You might not like my ideas, anyeaay i tis ju st my own opinion and anyone else 
can see it in a different way. 
 
Key words: a job/work, a work load, an impact of work, stress, a manager. 
 

ÚVOD 
 

Práca je základným, historicky prvotným druhom ľudskej činnosti. Je 
charakterizovaná schopnosťou predvídať a plánovať., čím sa stala činnosťou cieľavedomou 
a uvedomelou.  

Tým, že sa človek menil, menil sa i jeho vzťah k práci a postavenie v pracovnom 
procese. Rozvoj techniky mal výrazný vplyv na zmeny postavenia človeka v práci i na zmeny 
jeho vzťahu k samotným pracovným prostriedkom a k práci. Charakteristické pre toto bolo 
jeho vlastné prispôsobovanie sa týmto zmenám. Človek – tvorca rozvoja techniky – však 
zabúdal na seba, na vlastné problémy v práci a v podstate sa po dlhý čas nepovažoval za 
článok v pracovnom procese.   

Je fakt, že práca je pre súčasného dospelého človeka miestom významným nielen 
svojim rozsahom, keďže tvorí jeho hlavnú činnosť, ale i samotným poslaním vo vzťahu 
k spoločnosti i každému jednotlivcovi. Prácu kvalifikujeme ako hlavnú činnosť, v ktorej 
človek strávi veľkú časť svojho života, venuje jej mnoho času, časom i svoje osobné voľno, 
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vynakladá veľkú námahu, prekonáva ťažkosti a problémy. Táto činnosť však sa nepovažuje 
u človeka ako nutná nevyhnutnosť alebo nepríjemná povinnosť, ale ako činnosť, ktorá je 
bytostné spojená s jeho existenciou, ako spoločenskou bytosťou. 

Preto sa aktuálnymi a zásadnými otázkami stávajú tie, ktoré sú zamerané na 
sledovanie kvality vzťahu človeka k práci, na cesty a prostriedky formovania, utvárania 
a podmieňovania vzťahu k práci. Nájdenie odpovedí na podobné otázky má priamy význam 
pre samotného človeka, pretože umožňujú regulovať mieru jeho vyrovnávania sa s prácou 
a spokojnosti s ňou, pretože pozitívne vzťahy k práci sú v priamej súvislosti s rôznymi 
prejavmi pracovného správania.  

V príspevku sa budeme venovať pracovnej záťaže manažérov a jej vplyvu na pracovný 
výkon.   

Manažér v práci nachádza množstvo podporných faktorov z hľadiska vlastných cieľov, 
ašpirácií, potrieb, schopnosti a pod. Nachádza v nej však i množstvo prekážok a problémov, 
ktoré ho stavajú pred zložité a záťažové situácie krátkodobého alebo dlhodobého charakteru, 
rôzneho druhu stupňa. Tieto kladú práve na manažérov zvýšené nároky, pretože ten musí 
napríklad pracovať v nevhodných podmienkach, riešiť zložité a náročné situácie, urobiť 
významné rozhodnutia, vykonať prácu v rôznych časových stresoch, alebo v zlej sociálnej 
atmosfére a pod.   

Medzi manažérmi sú diferencie v úrovni frustračnej tolerancie, čím je podmienený aj 
rozdielny dopad práce a jej hodnotenie zo strany jednotlivých pracovníkov. Svoj podiel tu 
však má i odlišná hierarchia očakávaní na prácu a jej podmienky a tým i posudzovanie 
a vyrovnávanie sa s aktuálnymi podmienkami práce. Preto je v mnohých prípadoch i veľká 
variabilita medzi manažérmi jednej spoločnosti pri vyrovnávaní sa s jeho podmienkami 
a znakmi konkrétnej práce.  

 

1. PRÁCA A JEJ VPLYV NA ČLOVEKA 
 

Každá práca vplýva na človeka inak. Napríklad aj rovnaká práca dvoch ľudí môže na 
každého z nich vplývať úplne inak. Záleží od okolností, ktoré sa dejú okolo človeka a 
udalostí, ktoré sa odohrávajú v tej-ktorej časti jeho života. Hovorí sa , že keď máme prácu, 
máme všetko. Je to však pravda? Podľa toho, z akého hľadiska sa na to pozeráme, to môže 
byť , ale aj nemusí byť pravda. Ako každý vie, každá stránka má svoje klady a svoje zápory. 
Napríklad aj to, že človek má prácu, nemusí ešte znamenať, že je šťastný alebo spokojný. Zo 
skúsenosti vieme, že to tak nie je. Každé ráno cestujeme veľmi skoro ráno a domov chodíme 
neskoro večer. A toto často krát len za minimálnu mzdu. No uznajte, akú môžeme mať radosť 
z práce? A aký život máme? Nechceme sa ľutovať, pretože v takejto situácii je mnoho ľudí. 
Ale jedno je isté. Zo života nemáme takmer nič. Aj keď prídeme domov, do spoločnosti sa 
nám už vôbec nechce. Domov chodíme akurát spať. A keby sme si mali predstaviť, že by sme 
boli v tejto situácii rodičmi, máme deti a manželku , tak to vidíme veľmi biedne. Človek 
predsa potrebuje rodinný život, ale aj spoločenský život. Aký je to život chodiť domov 
neskoro a nemať čas ani na vlastnú rodinu a svoje koníčky? Zavrhnime túto hroznú predstavu 
a venujme sa tej krajšej druhej stránke veci. Na druhej strane sú tisíce ľudí, ktorí sa tešia z 
práce a vlastne majú sa aj prečo. Chodia domov okolo poobedia, vidia svoje deti prichádzať 
zo školy, ak sú samozrejme vo zväzku manželskom, tešia sa s rodinou, majú čas aj na seba a 
svoje koníčky. Platovo to možno nie je ani tak ružové, ale nie sú aspoň tak v strese, ako 
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napríklad ľudia, ktorí žijú len s tým, že večer prídu domov neskoro, za chvíľu idú spať, 
pretože ráno skoro vstávajú. 

V ďalšej časti príspevku a chceme venovať zvládaniu stresu manažéra. 

 

2. ZVLÁDANIE STRESU MANAŽÉRA 
 

Ak v priebehu činnosti pôsobí  na jednotlivca alebo členov skupiny rušivý faktor 
sťažujúci až znemožňujúci uspokojenie potreby či dosiahnutie cieľa, ide o stres (z ang. stress 
= ťažkosť, úzkosť, tieseň, tlak, nátlak) Boroš. J. (2001). 

H. Seley (1966) nazval stresom tie zmeny, ktoré ssa odohrávajú priamo v organizme.  

Baddeley, A. D. (1976) a i. charakterizujú stres ako stav, ktorým je ohrozované 
uspokojovanie základných potrieb organizmu. Kým nie je  takto vzniknutý problém 
vyriešený, je človek v tenzii, a ak sa vyriešeniu problému postaví do cesty neprekonateľná 
prekážka, dochádza ku stresu. Bratská, M. (1992). 

V dnešnej dobe je v každom odvetví skupina ľudí, ktorí majú na starosti 
bezproblémový rozvoj spoločnosti. Do tejto skupiny patria aj manažéri. Ich úlohou je čo 
najlepšie plniť pracovne postupy, prípadne prinášať do firmy nové trendy, ktoré by 
zabezpečili čo najlepší rozmach tejto spoločnosti a priniesli jej čo najväčšie zisky. Často sú na 
týchto ľudí kladené príliš vysoké nároky, ktoré sa potom odrážajú aj na ich psychickej 
vyrovnanosti a celkovom pracovnom výkone. Je veľmi ťažké určiť príčinu stresu. Vo väčšine 
prípadov sa na vzniku stresu popisujeme viac faktorov. 

Medzi tieto faktory môžeme zaradiť napríklad: 

- Nadmerné množstvo cestovania, 
- nedostatočné pracovné výsledky, 
- nadmerná časová zaťaženosť, 
- rodinné problémy, 
- finančné problémy, 
- nedostatok oddychu, 
- neustály nátlak nadriadených, 
- a mnohé iné. 
 

2.1   Nadmerné množstvo cestovania 
 

Je úplne bežné, že manažéri denne precestujú niekoľko stoviek, ba niektorí aj tisíce 
kilometrov. Predstavme si len toho, ktorý trávi vo svojom klimatizovanom aute niekoľko 
hodín denne. Na jeho strastiplnej ceste, medzi tisíckou automobilov sú mu jedinými 
spoločníkmi autorádio a mobilný telefón. Na ceste za obchodným rokovaním musí byť 
stopercentne v strehu, aby sa nechtiac nestal účastníkom dopravnej nehody. Medzitým ho pri 
pokojnej jazde vyrušia cestný piráti, alebo mnohokrát aj telefonát, ktorý už aj tak unavenému 
vodičovi uberá na jeho pozornosti. Po takejto niekoľko hodinovej ceste ho čaká obchodné 
rokovanie, ktoré nie vždy dopadne podľa manažérových predstáv. Po takomto rokovaní znovu 
zasadne za volant svojho auto a znovu prežije strastiplnú cestu domov, alebo aj na iné 
rokovanie. Takéto pravidelné cestovanie nemôže priaznivo vplývať na žiadneho vodiča. 
Veľmi často sa potom tento manažér dostáva do psychickej nepohody.  
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2.2   Nedostatočné pracovné výsledky 
 

Ak manažér pri svojej práci vynakladá všetko úsilie a aj napriek tomu sa spoločnosti 
na trhu stále menej a menej darí, tak psychický stav manažéra sa stále zhoršuje. To sa spätne 
opäť odrazí na jeho pracovných výsledkoch, ale sú aj takí jednotlivci, ktorých práve slabé 
výkony dokážu povzbudiť k práci a postupne dosahujú stále lepšie a lepšie výsledky.  

 

2.3   Nadmerná časová zaťaženosť 
 

V mnohých prípadoch je práve časová zaťaženosť príčinou vzniku stresu u manažéra. 
Ten často aj po ťažkom dni strávenom pracovne príde domov a nedokáže sa odreagovať, ale 
práve naopak stále viac a viac myslí na to, čo všetko nestihol a doma pokračuje v práci. 
Postupne sa na ňom začne prejavovať únava a nie je postupne schopný podávať také výkony, 
ako keď je v absolútnej pohode. 

 

2.4   Rodinné problémy 
 

Je veľmi jednoduché si predstaviť, že človek, ktorý má osobné problémy v kruhu 
svojej rodiny sa nedokáže plne sústrediť na svoju prácu, ale stále viac rozmýšľa nad svojimi 
osobnými problémami. Tieto problémy sa potom negatívne prejavujú na jeho pracovných 
výsledkoch. Manažér s rodinnými problémami je vystavený veľkej psychickej námahe, 
pretože popri pracovnom stresu si neodpočinie ani doma, kde musí opäť riešiť zložité 
problémy.  

 

2.5   Finančné problémy 
Ak je manažér vystavený príliš veľkým finančným požiadavkám (napr. splácanie 

pôžičky na rodinný dom, alebo auto, alebo ...) je pri svojich výkonoch pod neustálim tlakom 
podávania kvalitných výsledkov vo svojej pracovnej činnosti. Nemusí to najlepšie pôsobiť 
celkovú psychickú pohodu. 

 

2.6   Nedostatok oddychu 
 

Príliš veľké pracovné zanietenie niektorých manažérov spôsobuje, že dokážu pracovať 
niekoľko rokov bez toho, aby si poriadne oddýchli. Ale nielen to môžeme považovať za 
možní vznik stresu u takéhoto manažéra. Oveľa horšie a aj častejšie sú prípady, keď si 
manažér nedokáže oddýchnuť po veľmi náročnom programe, ale naopak zaťažuje sa opätovne 
pracovnými problémami. Takto dokáže tráviť celé týždne a tým sa jeho psychický, ale aj 
fyzický stav veľmi zhoršuje. 
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2.7   Neustály nátlak nadriadených 
 

Častou príčinou stresu sa stáva aj neustáli tlak na podávanie lepších pracovných 
výkonov. Nadriadený a majitelia spoločností často za účelom čo najväčších ziskov tlačia 
svojich podriadených k neúnosným výkonom a často pod hrozbami nútia týchto 
zamestnancov podávať nadmerné výkony. 

Je bežne známe, že niektorí manažéri sa dostanú do stresovej situácie sú schopní 
podávať nadštandartné vysoké výkony. Faktom však zostáva, že dlhodobejšia práca pod 
vplyvom nadmerného stresu prináša vo všeobecnosti horšie pracovné výsledky. To môže mať 
vplyv na celú spoločnosť. Ak manažér nedokáže podávať dostatočné výkony, tak sa naňho 
opätovne spustí lavína nátlakov a jeho pracovný výkon tak môže definitívne upadnúť na 
minimálnu hranicu. 

 

2.8   Následky stresu 
 

Tieto následky môžeme rozdeliť na dve skupiny: 

- následky na spoločnosti, 
- následky na manažérovi. 

Následky na spoločnosti: 
Tieto následky môžu byť sa na spoločnosti, ktorá zamestnáva manažéra pod 

nadmerným vplyvom stresu nulové, pozitívne, alebo aj zničujúce. Záleží to aj od postavenia 
manažéra v tejto spoločnosti, jeho priamy kontakt so zamestnancami a pod.. Vplyv stresu na 
manažéra nemusí mať žiadne následky na spoločnosť a v práci podáva stabilné výkony, v 
niektorých prípadoch až nadštandartné. V horšom prípade manažér vedie celú spoločnosť do 
obrovských problémov, z ktorých sa nemusí len tak ľahko dostať. 

 
Následky na manažérovi: 

Dlhodobý stres nemôže mať nikdy pozitívny vplyv na osobu vystavenú tomuto stresu. 
Samozrejme, že je individuálne, ako sa na jednotlivcovi prejaví takýto stres. Sú prípady, keď 
sa človek bezproblémovo dokáže so stresom vysporiadať, ale sú aj takí, na ktorých stres 
zanechá ťažké psychické následky. Niektorý jedinci dokonca pod vplyvom nadmerného stresu 
spáchajú samovraždu.  

 

2.9   Prejavy stresu 
 

Tak ako všetko, aj stres má svoje pozitívne aj negatívne stránky. Bohužiaľ v tomto 
prípade vysoko prevažujú práve tie negatívne stránky. Možno aj preto sa na začiatku budem 
venovať tej menej početnej skupinke prejavov. Za pozitívum musíme jednoznačne brať fakt, 
že niektorý jedinci sú schopný v strese a časovej tiesni podávať vynikajúce výkony, ku 
ktorým by nedopracovali, keby k ním neboli donútený. Samozrejme, že takéto výborné 
výsledky sa nedajú pod veľkým stresom dosahovať dlhodobo, ale ide väčšinou len o 
príležitostný jav. Práve naopak je to u negatívnych vlastností prejavu stresu. Človek sa pod 
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stálym stresom stáva nervóznejší, prestáva dostatočne flexibilne reagovať na rôzne situácie, 
ktorým je vystavený. Často stráca kontrolu nad svojím správaním a stáva sa niekedy úplne 
nepríčetným. Je neustále unavený a len ťažko sa dokáže sústrediť na veci, ktoré ma vyriešiť. 
Reaguje prudko, niekedy až agresívne a postupne upadá do psychickej traumy z ktorej sa len 
ťažko dostane bez dostatočného odpočinku. Po určitej dobe neustáleho stresu sa stáva 
nepríjemným spoločníkom a veľmi ťažko sa s ním dá diskutovať na rôzne spoločenské témy. 
Navonok nejaví záujem o okolie a je zahľadený len do seba. A to sú len niektoré z prejavov 
stresu.  

Samozrejme, že tieto aspekty vplývajú na psychiku človeka. Človek, ktorého práca 
neteší ju má značne podlomenú, pretože sa čím ďalej tým viac prikláňa k pesimizmu. A práve 
vtedy, keď začína človek rozmýšľať pesimisticky, nastupuje "na trón" pán stres. Zo stresu sú 
ľudia často nervózni až podráždení, ba dokonca aj agresívni. A takéto postoje k okoliu ho 
pomaly, ale isto vylučujú zo spoločnosti. A tak človek ostáva sám. Vtedy sa už začne 
prejavovať silný stres, pretože človek je nielen nespokojný s prácou, ale ani ho neteší, ale si 
už ani s ľuďmi prestáva rozumieť a reálne si uvedomuje, že ak to bude pokračovať takto 
ďalej, bude sám, ako prst na ruke. A keď je človek sám, už ho absolútne nič nebaví, 
zanedbáva aj sám seba a pomaly, ale isto "rieši" svoje problémy alkoholom, alebo inými 
rôznymi omamnými látkami. Neskôr tomu prepadne natoľko, že si už bez toho nevie 
predstaviť život. A miera sa dovŕši tým, že napríklad kvôli alkoholu príde i o prácu. Hoci aj 
bola práca hoci ako nevýhodná, ale bola to práca, súčasť jeho života, za ktorú dostal aspoň pár 
korún. A teraz je aj toto preč. Už neostalo nič z toho, čo bolo predtým. A ako toto všetko len 
môže skončiť? No zamyslite sa, koľko lúpežných prepadnutí, samovrážd, vrážd a násilností je 
v dnešnom svete. Čo myslíte čo je dôvodom? 

Zas na druhej strane, nie všetko vždy dopadne takto. Tí, čo majú prácu a sú aj 
spokojní, sú vo výhode. Vedú príkladný usporiadaný rodinný život, tešia sa zo života, zo 
svojej rodiny. Teda keď sú šťastní, tak logicky musia aj myslieť optimisticky, teda pozitívne. 
A toto je to hlavné. Myslieť optimisticky a pozitívne. Vo všetkom zlom vidieť aj čosi dobré. 
Aj ja to tak beriem. A to je jediné, čo mi pomáha prežiť každý deň.  

Ale čo tí, ktorí prácu nemajú? Myslím si, že sa ich život podobá ľuďom - pesimistom. 
Ale je tu jeden zásadný rozdiel. A to je ten, že títo ľudia majú celý deň pre seba a pre rodinu, 
ale často si to nevážia. Veď keď už práca nie je, tak aspoň rodina ho môže napĺňať, a keď je 
šťastie v rodine, tak sa zabúda na ostatné problémy. 

 

ZÁVER 
 

Z hľadiska spoločnosti, organizácii i jednotlivcov je záujem, aby proces vyrovnávania 
sa s prácou bol pozitívny. Nie vždy a všade sa však táto pozitívna úroveň dosahuje a v praxi 
sa stretávame s problémami a ťažkosťami manažérov., ktoré nezriedka narúšajú ich celkovú 
psychickú vyrovnanosť. Prejavuje sa to potom nielen v práci, ale i mimo nej, v rámci 
aktuálneho prostredia, markantne najmä v rodine. Je zrejmé, že ak dochádza k narušeniu 
vzťahu človek – práca, ktoré má dlhodobejší a závažnejší charakter, ak sa manažér z rôznych 
dôvodov s podmienkami práce má vyrovnať, ak je prepracovaný, zaznávaný a pod., nedokáže 
sa  zbaviť týchto problémov ani mimo pracoviska, nevyhnutne sa objavia dôsledky tohto 
stavu v podobe porúch spánku, neadekvátnych reakcií, nervozity, zvýšenej únavy. 
Samozrejme, že sa to prejaví vo formách jeho pracovného správania, ale i v spôsobe jeho 
mimopracovného života.  
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Prax jednoznačne potvrdzuje potrebu zachytávať a sledovať charakter a formy 
pracovnej záťaže manažérov. Umožní to harmonizovanie, regulovanie i preventívne 
zachytávanie potenciálnych rozporov manažérov. Hoci existujú u nás diagnostické metódy na 
sledovanie niektorých stránok vyrovnávania sa  človeka s prácou (spokojnosti, stabilizácie 
a pod.), predsa len absentuje metóda, ktorá by umožnila kontrolovať vzťah k práci, 
k pracovným podmienkam s aktuálnym pracovným zaťažením manažérov.  
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ABSTRAKT 
 

In the present article they referred to the development as the process of incessant transformations. From 
authors perspective the life cycle constitutes the sequence of  changes which are talking place in the medical 
and psychological aspekt, they presented the biological and intellectual dimension of developmental 
metamorphosis, described periods and developmental stages which in detail were depicted. The article is 
finished witch deliberations. 

Key words: biopsychological functioning, physical development, intellectual development, periodization, 
developmental change.  

 

,, (…) dziecko dla pełnego i harmonijnego  
rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się  

(…), w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia (…) ”  
 Konwencja o Prawach Dziecka z dn. 20. 11. 1989 r.  

 

1. ZAMIAST WSTĘPU 
 

Rozwój ( z języka : ang. development, niem. Etwicklung, fran. developmentien, włos. 
Evoluzione, hiszp.. desorrolo, ros. развитие ) jako proces nieustających przemian jest po 
dzień dzisiejszy przedmiotem zainteresowań wielu dyscyplin naukowych. 

Termin ten wykorzystuje nie tylko psychologia, ale także inne dziedziny. Między 
innymi antropologia, biologia, ekonomia, fizjologia, fizyka, i historia. Pojęcie to zostało 
wprowadzone przez Arystotelesa. Ten wielki filozof starożytności po raz pierwszy ujął 
rozwój jak proces, który nadaje materii formę. Pojęciu temu także wiele uwagi i rozważań 
poświęcili : K. Darwin, J.J. Lamarck, G.W. Hegel, H. Spencer, A. Comte, L. S. Vygotsky, V. 
W. Mott, E. B. Hurlock, P. M. Reeves, M. Cole, S. R. Cole, R. S. Feldman, H. Bee i J. Piaget 
27. Do zobrazowania tego pojęcia przyczynili się także polscy naukowcy K. Appelt, A. 

                                                 
27 Zob. L. S. Vygotsky, Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes, Cambridge – 
Massachusetts – London, England 1978; V. W. Mott, Our complex human body : Biological development 
explored. In M. C. Clark, R. S. Caffarella ( Eds. ), New directions for adult and continuing education : Vol. 84. 
An update on adult development theory : New ways of thinking about the life course ( pp. 9 – 17 ), 
 San Fransisco 1999; P. M. Reeves, Psychological development : Becoming a persons. In M. C. Clark, 
 R. S. Caffarella ( Eds. ), New directions for adult and continuing education : Vol. 84. An update on adult 
development theory : New ways of thinking about the life course ( pp. 19 – 28 ), San Fransisco 1999; M. Cole, 
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Brzezińska, E. Hornowska, M. Przetacznik – Gierowska, M. Czub, J. Strelau, J. Trempała, M. 
Tyszkowa i M. Żebrowska 28. 

Według B. Woynarowskiej rozwój to ,, proces ukierunkowanych zmian, w którym 
dany obiekt przechodzi przez kolejne etapy przemian, od stanów prostszych, mniej 
doskonałych do bardziej złożonych, doskonalszych ”29. Współcześnie przyjęto, że rozwój jest 
to proces, który wiąże się ze zmianami, jakie zachodzą na podłożu ilościowym i 
jakościowym. 

Kluczowym  pojęciem dla ukazania rozwoju człowieka jest zmiana rozwojowa 30. Ma 
ona zwykle charakter progresywny, gdyż prowadzi do uporządkowania struktur układu lub 
wywołania pozytywnych przeżyć u rozwijającej się jednostki. 

Rozwój człowieka przebiega w wymiarze biologicznym (fizycznym) i psychicznym 
(umysłowym). Według W. Okonia rozwój fizyczny to proces, który powoduje zmiany ,, we 
wzroście i ciężarze ciała oraz w różnicowaniu się i funkcjonowaniu tkanek i organów ustroju 
”31. W ujęciu autorki stanowi on pewien całokształt procesów biologicznych, które zachodzą 
na podłożu morfologicznym. Natomiast drugi wymiar czyli rozwój psychiczny – w ujęciu Cz. 
Kupisiewicza – odnosi się do kształtowania i doskonalenia ,, wszystkich funkcji 
poznawczych: spostrzeżeń, wyobrażeń, pamięci, uwagi i myślenia ”32. Współczesna 
psychologia ujmuje rozwój umysłowy człowieka jako strukturę, która od momentu narodzin 
podlega ciągłym cyklicznym zmianom. 

Z przedstawionych interpretacji wynika, że człowiek jako istota nie jest w stanie 
funkcjonować tylko w jednym wymiarze. Zarówno rozwój fizyczny i psychiczny splatają się, 
czyli stanowią pewną jednolitą nierozerwalną całość. Zaprezentowane definicje nie są jakąś 
innowacją. Od wielu lat mają one swoje potwierdzenie w licznych pracach badawczych ( 
medycznych, psychologicznych i pedagogicznych ). Można wnioskować, że stanowią dość 
istotny fundament dla nauk zajmujących się rozwojem. 
 

2. UWARUNKOWANIE PRZEMIAN ROZWOJOWYCH ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGL ĘDNIENIEM OKRESU DOROSŁO ŚCI 

 

Psychologowie wyodrębniają w życiu człowieka pewne okresy i etapy rozwojowe. Z. 
Kosyrz za M. Żebrowską ,, wyróżnia:  

- okres niemowlęcy ( pierwszy rok życia ), 

                                                                                                                                                         
 S. R. Cole, The development of children, New York 1989; R.S. Feldman, Child development, Upper Saddle 
River 1998; H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004, J. Piaget, Biology and knowledge : An essay 
on the relations between organic regulations and cognitive processes, Chicago 1971. 
28 Zob. K. Appelt, Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? [ w:] Psychologiczne portrety 
człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. Brzezińska,. Gdańsk 2005, s. 95 – 130; A. Brzezińska, 
Wczesne dzieciństwo – 1 rok życia dziecka: szanse i zagrożenia dla rozwoju, [ w: ] Dzieci i młodzież wobec 
agresji i przemocy, red. A. Brzezińska, E. Hornowska, Warszawa 2004, s. 28-43; M. Przetacznik – Gierowska, 
M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka, T1, Warszawa 2005; M. Czub, Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać 
potencjał dziecka ? [ w ]: Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, 
 red. A. Brzezińska, Gdańsk 2005, s. 41 – 66; J. Trempała, Modele rozwoju człowieka. Czas i zmiana, 
Bydgoszcz 2000; M. Żebrowska ( red. ), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1982. 
29 B. Woynarowska, Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, [w:] Pediatria, T1, red. K. Kubika, W. Kawalec, 
Warszawa 2006, s. 1. 
30 J. Strelau ( red. ); Psychologia T1, Gdańsk 2000, s. 285. 
31 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 342. 
32 Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 157. 
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- okres poniemowlęcy ( 1 do 3 lat ), 
- okres przedszkolny ( 3 - 7 lat), 
- okres wczesnoszkolny ( od 7 do 11 – 12 lat ), 
- okres dorastania ( 11 – 12 do 17 – 18 lat )  
- i okres młodzieńczy ( od 18 do 24 lat ) ”33. 

 

W psychologii rozwojowej periodyzację przedstawiono do okresu adolescencji. 
Natomiast amerykański socjolog R. Havighurst jako jeden z nielicznych wyróżnia stadia 
rozwojowe w pełnym cyklu życia człowieka od chwili poczęcia, aż do śmierci. Dalsze fazy 
rozwojowe są przede wszystkim rozpatrywane i analizowane przez andragogów i 
gerontologów. 

Okres od urodzenia do trzeciego roku życia dzieli się na trzy etapy : noworodkowy ( 
infancy ), niemowlęcy ( baby period ) i poniemowlęcy ( after the baby period ). ,, Podział ten 
jest umowny, ponieważ rozwój jest procesem ciągłym, który pozwala jednak uchwycić 
charakterystyczne dla tych etapów zmiany morfologiczne i funkcjonalne zachodzące w 
rozwijającym się organiźmie ”34. Każda jednostka rozwija się w innym tempie. Proces ten 
uzależniony jest od potencjału rozwojowego oraz zdolności adaptacyjnych. 

Okres przedszkolny ( pre – school period ) to następny etap w którym następuje 
rozwój młodego człowieka. ,, Granic tego okresu nie wyznaczają zjawiska biologiczne, lecz 
fakty o charakterze wychowawczym czyli rozpoczęcie edukacji przedszkolnej i szkolnej 
przez jednostkę. W tym okresie obserwuje się duże zróżnicowanie międzyosobnicze, 
wyrażające się różnicami w wysokości ciała, budowie i proporcjach poszczególnych dzieci 
”35. 

Wzrastanie organizmu jednostki dokonuje się pod wpływem hormonu wzrostu 
(somatotropiny). Młodszy wiek szkolny to okres, który stanowi wstępną fazę do 
następującego po nim skoku pokwitania. Na przełomie 7-8 roku życia tempo wzrastania 
wysokości ciała nie ulega znacznemu przyspieszeniu. Zasadniczą przyczyną takiego 
szybszego wzrastania jest zmiana trybu życia, a także oddziaływanie bodźców na centralny 
układ nerwowy. Dynamika tego wzrostu  osłabnie dopiero w okresie pokwitania, w którym  
nadal postępuje  dojrzewanie wszystkich narządów i układów. 

,, Zróżnicowana dynamika rozwoju dziewcząt i chłopców wpływa na kształtowanie się 
związanych z płcią odmienności w poziomie rozwoju cech somatycznych. Stopień 
dymorfizmu płciowego między 7 a 9 rokiem życia jest niewielki, jednak po 9 roku życia 
wyraźniej zaznacza się w wielu cechach somatycznych ”36. Zauważono, że w tym cyklu 
rozwojowym dziewczęta łatwiej przyswajają umiejętności czytania i pisania niż chłopcy. 

Pokwitanie (pubertas) to inaczej okres dojrzewania. Jest to kolejna faza 
ontogenetyczna po młodszym wieku szkolnym. Okres ten dotyczy nie tylko przeobrażeń 
układu rozrodczego, ale także zmian jakie dokonują się w całym organizmie. Dojrzewanie 
nadal pozostaje pod ścisłą kontrolą genetyczną. Okres ten jest w dalszym ciągu zależny od 
takich czynników jak: odżywianie i warunki higieniczne. ,,Bardziej sensowne jest 
potraktowanie tego okresu jako etapu w wymiarze psychologicznym i kulturowym pomiędzy 

                                                 
33 Z. Kosyrz, Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005, s. 78. 
34 I. Mięsowicz ( red. ); Auksologia, Warszawa 2001, s. 17. 
35 Tamże, s. 37. 
36 I. Mięsowicz ( red. ); Auksologia, Warszawa 2001, s. 59. 
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dzieciństwem, a dorosłością, niż bezskutecznie dążyć, do określenia konkretnego przedziału 
wiekowego ”37. 

,, Na ogół za prawidłowy przedział przyjmuje się dla dziewcząt wiek od 8 do 17 lat, a 
dla chłopców od 10 do 19 lat ”38. 

Okres dojrzewania ( z niem. Pubertät ) ze względu na charakter przekształcenia ciała 
dziecka w osobę dorosłą dzielimy na 3 fazy: 

- przygotowawczą przedpokwitaniową – początek pokwitania ma raczej charakter 
utajony. Rozpoczyna się między 6-8 rokiem życia. Charakteryzuje się 
przyspieszeniem wydzielania hormonów, które wpływają na zmianę sylwetki ciała, 

- dojrzewania właściwego – faza ta mieści się w przedziale 11 - 16 rok życia jednostki. 
W trakcie transformacji płciowej występuje: wzmożona aktywność hormonalna, 
rozwój cech płciowych, wzrastanie wszystkich części ciała, zmiana proporcji ciała i 
twarzy oraz głosu, 

- popokwitaniową – kończy się zazwyczaj w momencie ustania procesu wzrastania 
czyli między 18-25 rokiem życia. 
 

Okres młodzieńczy inaczej adolescencja ( adolescence )rozpoczyna się z chwilą, gdy 
osobnik uzyskał pełną dojrzałość płciową. Ten proces rozwoju trwa aż do momentu, gdy u 
jednostki zostanie zakończony przebieg kostnienia. Adolescencja to okres , który kończy się 
progresywną ontogenezą człowieka. 

Wraz z zakończeniem okresu młodzieńczego rozwijająca się jednostka wchodzi w 
tzw. fazę względnej równowagi metabolicznej. Oznacza to, że organizm nie wykazuje już 
tendencji do dalszej rozbudowy ciała. 

Rozwój człowieka dorosłego ( z ang. development of the man of the adult, z niem. Die 
entwicklung des erwachsenen menschen ) dokonuje się w trzech zasadniczych sferach: 
intelekt, osobowość i struktura fizyczna. ,, Wielu badaczy uważa, że  życie dorosłe przebiega 
według określonych powtarzających się wzorców, dzięki czemu można mówić o pewnych 
etapach rozwojowych tego okresu ”39. 

R. White wyróżnił pięć trendów rozwojowych w okresie dorastania. Są to: 

- stabilizacja tożsamości ego (stabilization of the identity ego), 
- nawiązywanie głębszych związków interpersonalnych, 
- pogłębienie dziedzin aktywności (establishing deeper interpersonal relationships) 
- humanizacja wartości (humanization of the value), 
- wzrost znaczenia troski o innych (growth in importance of the concern about other). 

 

Zdaniem autora przedstawione ,, trendy rozwojowe reprezentują pewne ideały 
rozwojowe młodości i wczesnej dorosłości ”40. W ujęciu R. White są to tylko ukryte 
pragnienia każdego człowieka. 

Po wczesnej dorosłości ( 18/20 r. ż – 30/35 r. ż ) następnym etapem rozwojowym 
człowieka jest średni wiek dojrzały ( 30/35 r. ż – 60/65 r. ż ). Autorzy okres ten określają jako 
moment kryzysu wieku dojrzałego ( z jęz. ang. mild – life crisis ). Występuje on około 45/55 

                                                 
37 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004, s. 327. 
38 I. Mięsowicz ( red. ); Auksologia, Warszawa 2001, s. 75. 
39 S. A Rathus, Psychologia współczesna, Gdańsk 2006, s. 191. 
40 A. Birch; Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Warszawa 2005, 
 s. 230. 
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r. ż. Termin ten pojawił się na podstawie teorii D. J. Levinsona. Koncepcję psychologa 
poparli badaniami P. Farell i S. D. Rosenberg. Określenie to wynika z tego, że jest to moment 
przełomowy dla każdej jednostki. Wiąże się on z pierwszymi psychofizycznymi zmianami 
wskazującymi na starzenie się organizmu człowieka. Natomiast innego zdania byli G. Baruch, 
J. Long i K. L. Porter. Autorzy twierdzą, że jest to okres, kiedy bardziej widoczna jest ochota 
do życia. 

Natomiast ostatnim okresem analizowanej dorosłości jest późna dorosłość (late 
maturity). Rozpoczyna się ona od 65 r. ż. Jest to faza rozwojowa, która zapoczątkowuje 
ostatni etap życia człowieka. Należy zauważyć, że mimo różnych koncepcji teoretyków 
człowiek mimo wszystko zmierza do psychofizycznego starzenia się. 

 

3. BIOPSYCHOLOGICZNY OBRAZ SENIORA 
 

,,Starość była, jest i z pewnością będzie obiektem zainteresowań wszystkich kolejnych 
pokoleń ludzkości. Na jej temat wypowiadają się już od najdawniejszych czasów filozofowie 
i uczeni, a także poeci, artyści, wreszcie duchowni i religijni przywódcy różnych wspólnot, 
różnych kultur i różnych wyznań ”41. 

Starzenie się ( z jęz. : ang. starenie oneself, niem. starenie sich, ros. старение ) jest 
nadal procesem stosunkowo mało poznanym. Starość jako ostatni etap ontogenezy człowieka 
jest punktem kulminacyjnym, wieńczącym ludzką egzystencję. 

Okres ten to ostatnia faza rozwojowa, a zarazem integralna składowa w ontogenezie 
człowieka. ,, Starzenie się jako dynamiczny proces progresywny przebiega jednokierunkowo, 
bez możliwości cofnięcia upływającego czasu, jak również bez możliwości istotnego i 
trwałego odwracania zachodzących w organiźmie zmian strukturalnych oraz redukcji 
poziomu sprawności funkcjonalnej ”42. 

Proces ten przebiega w 3 płaszczyznach: 

a. biologicznej, 
b. psychologicznej, 
c. społeczno - socjalnej. 

 

Człowiek, jako istota żywa przechodzi przez szereg zmian. Od chwili narodzin 
wchodzi w  metamorfozę niczym kameleon. W końcu dochodzi do seniora. Spróbujmy 
wyjaśnić ten termin. W większości opracowań naukowych brak jest właściwej interpretacji 
tego pojęcia. Odnoszą się one raczej do charakterystyki kwestii osób starszych, regulacji 
prawnych, podmiotów działających na ich rzecz oraz sposobów rozwiązywania problemów 
ludzi starszych. 

Coraz częściej w publikacjach naukowych przedstawiane są  dane demograficzne z 
ostatnich lat. Jak dotychczas w terminologii medycznej i psychologiczno – pedagogicznej 
większość autorów nie podjęła się analizy pojęcia senior. Twierdzą oni, że jest to zamiennik 
(synonim) słowa człowiek starszy. Mimo wielu poszukiwań postanowiliśmy  dokonać 

                                                 
41 A. M. de Tchorzewski, Starość, jej sens i znaczenie w procesie wychowania i rozwoju człowieka, 
[w:] Kuchcińska M. ( red. ), Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna, 
 Bydgoszcz 2004, s. 97. 
42 T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska ( red. ); Geriatria z elementami gerontologii ogólnej; 
 Gdańsk 2006, s.6. 
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własnej  interpretacji tego określenia. W naszym odczuciu za seniora można uważać osobę, 
która znajduje się w wieku poprodukcyjnym . Z literatury wynika, że do tej grupy zaliczamy 
kobiety przekraczające sześćdziesiąty rok życia i mężczyzn powyżej sześćdziesiątego piątego 
roku życia. 

Według nas  seniorzy są to grupą społeczną, która przechodzi szereg zmian. Dokonują 
się one na podłożu: biologicznym, psychicznym i społecznym. 

Za  seniora uważa się zatem  osobę, która weszła w ostateczną fazę ontogenezy i 
zróżnicowana jest pod względem kondycji psychofizycznej, czynników kulturalnych, 
społecznych oraz warunków bytowych. 

Człowiek starzeje się biologicznie. Wszystkie społeczne teorie starzenia się są wtórne 
w stosunku do istniejących koncepcji biologicznych. Większość ich koncentruje się głównie 
na aspekcie biologicznym. Zasadniczym celem tych teorii biologicznych jest poznanie 
przyczyn i mechanizmów, które powodują starzenie się organizmu ludzkiego. Ten 
biologiczny proces  opisywany jest w publikacjach głównie w aspekcie zmian, jakie zachodzą 
w starzejącym się ustroju. Gerontologowie szczególnie zwracają uwagę na tkanki człowieka. 
Dotyczy to głównie histerezy, która prowadzi do obniżenia aktywności biologicznej oraz 
upośledzenia funkcji komórek. Zmiany w organiźmie człowieka dokonują się także w wyniku 
atrofii i regeneracji, które przyczyniają się do masowego zanikania komórek we wszystkich 
narządach. 

„Kolejne zmiany dotyczą:  zmysłów, głównie wzroku, słuchu i  równowagi, często 
również węchu i smaku, układów : krążenia, oddechowego, moczowego, nerwowego, 
pokarmowego, mięśniowo-szkieletowego, czynności nerek, obniża się metabolizm, zawartość 
wody oraz odporność ustroju. Ponadto występują zmiany skóry, włosów, postawy ciała’’43. 
Na tempo starzenia się organizmu człowieka w dużym stopniu wpływają również: choroby 
oraz urazy. Poza tym czynnikami przyspieszającymi ten proces są: nieprawidłowa dieta i brak 
ruchu. 

W aspekcie psychologicznym  zmiany zachodzą w osobowości i inteligencji w toku 
ontogenezy. Natomiast starzenie się w aspekcie społeczno- socjalnym dotyczy  zmieniających 
się ról społecznych oraz postaw, jakie przyjmują grupy społeczne wobec ludzi starszych. 

Reasumując należy podkreślić, że zmiany jakie zachodzą w rozwoju człowieka - od 
chwili narodzin, aż do śmierci - prowadzą do : 

- udoskonalenia człowieka na podłożu biopsychospołecznym, 
- metamorfozy fizycznej ( biologicznej ) i umysłowej ( psychicznej ), 
- zwiększenia zasobu wiedzy i pozyskania nowych umiejętności, 
- przeżywania i działania, 
- poszukiwania sensu życia, 
- uspołecznienia człowieka. 
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ABSTRAKT 
 
Duševné zdravie je podstatnou zložkou celkového zdravia. Umožňuje človeku realizovať svoje potenciály 
a fungovať v dnešnom uponáhľanom svete. Pri vyrovnanej duševnej dispozícii vie človek ľahšie zvládať 
životné stresy, je schopný produktívne pracovať, a tým je jeho prínos pre okolie, v ktorom žije, vyšší. V našom 
príspevku sa zameriavame na vyzdvihnutie podstaty duševného zdravia pri rozvoji ľudského potenciálu či už 
v zamestnaní, rodine alebo celkovom živote. Opisujem etiež  faktory ovplyvňujúce duševné zdravie, ktoré 
obmedzujú či zmenšujú možnosti uplatnenia človeka v spomenutých oblastiach. 
 
Kľúčové slová: Ľudský potecniál, duševné zdravie, pracovné prostredie, prevencia 
 

ABSTRACT  
 
Mental health is an essential component of overall health. Does the man realize their potential and to 
function in today's bustling world. The disposal of mental balance can easily man handle stress environment, 
is able to work productively, and thus its contribution to the environment in which lives higher. In our 
contribution we focus on the complexity of mental health in developing human potential, whether in 
employment, family life or overall. It also describes the factors affecting mental health that restrict or reduce 
the possibility of applying in person mentioned areas. 
  

ĽUDSKÝ POTENCIÁL 
 

Ľudským potenciálom rozumieme sústavu dispozícií a sklonov človeka na 
vykonávanie životných činností, celkovú schopnosť, možnosť, spôsobilosť človeka konať, 
uplatňovať sa vo všetkých svojich základných sociálno-ekonomických funkciách – ako člen 
rodiny, občan, vlastník, podnikateľ, zamestnávateľ, zamestnanec i spotrebiteľ. Ľudský 
potenciál je výsledkom životných činností ľudí, pretože iba v činnom uplatnení sa môžu tieto 
predpoklady rozvíjať. Závisí od jednotlivca, či ich rozvíja a vo svojej činnosti aj efektívne 
využíva. Základnými zložkami ľudského potenciálu sú potenciál zdravia, vedomostný 
a zručnostný potenciál, hodnotovo-orientačný potenciál, sociálno-participačný potenciál, 
individuálny integračný a regulačný potenciál, tvorivý potenciál, môžeme k nim pričleniť aj 
motivačný a informačný potenciál. Jednotlivé zložky spolupôsobia pri každej činnosti 
človeka. Tvoria otvorený systém, pretože reagujú na podnety z okolia a toto okolie 
ovplyvňujú. 44  

Rozvojom ľudského potenciálu napríklad v zamestnaní rozumieme zvyšovanie 
spôsobilosti ľudí na vykonávanie práce, rozvoj ich osobnostnej, sociálnej zrelosti, odbornej 

                                                 
44 PORVAZNÍK, J.: Celostný manažment. 1999 
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zdatnosti a praktickej zručnosti. To znamená rozširovanie a kultivácia ľudského potenciálu, 
ktorý je človek ochotný vo forme ľudského kapitálu poskytovať v pracovnom procese pri 
tvorbe hodnôt.45  

Nato, aby mohol byť ľudský potenciál rozvíjaný je hlavným predpokladom dobrý 
zdravotný stav človeka. Význam zdravia pre jedinca a spoločnosť je jasný. V zdravej 
spoločnosti sa môže vyvíjať zdravý jedinec a zdraví jedinci tvoria zdravú spoločnosť. Ľudská 
spoločnosť sa vyvíja a na to potrebuje čoraz viacej materiálnych hodnôt, ktoré si môže 
zadovážiť rozšírením reprodukcie spoločenskej výroby. Na toto rozšírenie produkcie 
potrebuje zabezpečiť reprodukciu osobného -  subjektívneho činiteľa čiže pracovnú silu a 
rozvíjať jej schopnosti, ako aj pasívneho činiteľa čiže výrobné prostriedky. Je preukázané, že 
zdravie je z 50-60 % ovplyvňované spôsobom života, asi z 20 % závisí od okolitého 
prostredia ( životného a pracovného ) a len zvyšok je ovplyvnený zdravotnou starostlivosťou. 
Podiel jednotlivca na vlastnom zdraví je teda značne vysoký, ovplyvňovaný správaním a v 
smere prevencie rizikových faktorov nenahraditeľný.46 Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) vypracovala definíciu zdravia, podľa ktorej je zdravie stavom úplného telesného, 
duševného a sociálneho blaha.47 Je výsledkom vzťahov medzi ľudským organizmom a 
sociálno-ekonomickými, fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi životného 
prostredia, pracovného prostredia a spôsobom života.  

 

DUŠEVNÉ ZDRAVIE AKO PREDPOKLAD ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV 

 

Súčasťou a prejavom, ale i predpokladom zdravia je duševné (psychické, mentálne) 
zdravie. Definovať duševné zdravie je nesmierne obtiažne, pretože má veľa charakteristík. 
Vhodnejšie je preto opísať, akí sú duševne zdraví ľudia. Svetová federácia duševného 
zdravia (WFMH) poskytuje tieto charakteristiky: 

1. Majú sami k sebe dobrý postoj - nenechajú sa premôcť vlastnými emóciami, ako je 
strach, hnev, žiarlivosť, pocity viny alebo starostí; nepodceňujú ani nepreceňujú svoje 
schopnosti; dokážu sa povzniesť nad životné neúspechy; majú tolerantný postoj tak k 
sebe, ako aj k iným; dokážu sa na sebe zasmiať; dokážu prijať svoje nedostatky; majú 
primeranú sebaúctu;cítia sa schopní vyrovnať as s väčšinou situácií; dokážu sa tešiť z 
jednoduchých, každodenných vecí. 

2. Cítia sa dobre medzi inými ľuďmi - dokážu prejavovať lásku a brať do úvahy 
záujmy druhých; majú trvalé a uspokojivé osobné vzťahy; majú radi druhých a 
dôverujú im a udruhých predpokladajú taký istý postoj k sebe; rešpektujú rozdiely 
medzi ľuďmi; nevyužívajú druhých, ale zároveň nedovolia, alby druhí zneužívali ich; 
cítia, že sú súčasťou skupiny; cítia zodpovednosť k druhým ľudským bytostiam. 

3. Sú schopní zvládať požiadavky života - pri objavení sa problémov hneď niečo 
podnikajú na ich zvládnutie; akceptujú svoju zodpovednosť; kde je to možné, 
upravujú svoje prostredie a kde je to nevyhnutné, prispôsobia sa; plánujú vopred a 
neobávajú sa budúcnosti; vítajú nové skúsenosti a myšlienky; využívajú svoje 
schopnosti; stavajú si realistické ciele; sú schopní sami urobiť vlastné rozhodnutia; sú 

                                                 
45 VETRÁKOVÁ, M. a kol.: Ľudské zdroje a ich riadenie. 2001 
46 SUCHANIČOVÁ, V. : Psychologia prace. 1999 
47 KOPECKÁ, K. a kol. : Zdravie a klinika chorôb. 1998 
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spokojní, keď všetko, čo robia, robia s celým úsilím."48( KOSC, M.: Základy 
psychológie, SPN, 2003 /doplnené vydanie/) 

 
Duševné zdravie teda predstavuje základnú hodnotu života. Stále však stúpa počet ľudí 

s duševnými poruchami, ktoré prinášajú nesmierne utrpenie nielen im, ale aj ich najbližšiemu 
okoliu. Na Slovensku navštívi psychiatra ročne 250 000 ľudí, ak každý z nich pochádza zo 
štvorčlennej rodiny, má každý rok s duševnou chorobou bezprostrednú skúsenosť milión ľudí. 
Duševné zdravie má veľký význam aj pri vzniku mnohých závažných telesných ochorení ako 
sú napríklad srdcovo-cievne alebo nádorové choroby a podieľa sa tak na predčasnej 
úmrtnosti. Priemerný vek dožitia obyvateľov Slovenska patrí k najnižším v Európe. Napriek 
týmto faktom sa duševnému zdraviu venuje nedostatočná pozornosť. Napriek tomu, že 
duševné choroby sú také isté choroby ako telesné, chorí sú v porovnaní s telesne chorými 
naďalej diskriminovaní nielen pri možnostiach primeranej liečby, ale aj pri návrate späť do 
spoločnosti. Veľká väčšina verejnosti nemá o duševných poruchách dostatočné vedomosti, má 
o noch skreslené predstavy a rpedusdky, čo vedie k strachu vyhľadať pomoc psychiatra. Hoci 
posledné roky priniesli mnohé nové vedomosti o duševných poruchách a ich liečbe, 
z najrôznejších príčin sa prehlbuje priepasť medzi tým, čo by sa pacientom vedelo poskytnúť 
a medzi tým, čo sa im skutočne poskytuje.  Medzi najčastejšie ochorenia u nás patria úzkostné 
a adaptačné poruchy (319 tisíc  vyšetrení), abusus – nadmerné užívanie látok spôsobujúce 
závislosť (315 000), poruchy nálad / depresívne poruchy (295-tisíc). Pacienti absolvovali asi 
33-tisíc hospitalizácií, z toho približne 10 percent opakovane v danom roku.49 Najviac 
vystavený duševnému ochoreniu je ten, kto má predpoklady pre vznik duševnej poruchy 
a navyše vedie životosprávu, ktorá prispieva ku vzniku duševnej poruchy, napríklad nadmerne 
užíva alkohol alebo užíva iné drogy, alebo vedie životosprávu, ktorá prináša viac stresov, ako 
je schopný uniesť pre zraniteľnosť, ktorú nosí v sebe. Spúšťacím mechanizmom pre duševnú 
chorobu môže byť strata zamestnania, blízkeho človeka, bieda, všetky vážne straty, neistoty.50  

Jedným zo spúšťačov duševného ochorenia sa môže stať aj pracovné prostredie. 
Pracovné prostredie vzhľadom na čas, ktorý v ňom človek strávi, patrí medzi najdôležitejšie 
časti životného prostredia. Človek je jeho súčasťou. Svojim úsilím, fyzickou a duševnou 
prácou pracovné prostredie vytvára a mení. Podmienky v práci sú často hlavným 
vyvolávačom stresu u človeka. Ďalšími zaťažujúcimi faktormi v práci sú: nadmerné 
predlžovanie pracovnej doby, nadmerné množstvo práce, vyvolávajúce stres a záťaž, 
nedostatok času, neúmerné pracovné tempo, rozhodovanie pri nedostatku času alebo 
informácií, časové stresy (krátkodobé termíny úloh), ohovárajúci kolegovia či autoritatívny 
šéf, delená práca súvisiaca s prerušovaním a nedokončením práce, rozptyľovanie pri práci, 
súčasné vykonávanie viacerých činností, preťažovanie jednotlivých orgánov a zmyslov, 
nedostatok pohybu, nezaraďovanie prestávok, nevhodné pracovné prostredie – nekvalitný 
vzduch, zlé osvetlenie, hluk, chlad, teplo, sociálne konflikty s kolegami, nadriadenými, 
činnosť, pre ktorú nemá jednotlivec predpoklady, neúmerne vysoká motivácia, veľké obavy 
pred neúspechom, nedostatok citového uspokojenia z práce, nekvalitný spánok, nedostatočný 
odpočinok, zlá životospráva, nedostatočná príprava. Všetky tieto faktory, s ktorými sa človek 
v práci stretáva vyvolávajú u človeka záťaž a stres, ktorý sa v psychickej oblasti premieta 
prudkými a výraznými zmenami nálad, emočnou instabilitou, nadmerným trápením sa 
vecami, ktoré nie sú až tak dôležité, nadmerným snením a stiahnutím sa zo sociálneho styku, 
obmedzením kontaktu s druhými ľuďmi, únavou, vyčerpanosťou, zvýšeným duševným 

                                                 
48 KOŠČ, M.: Základy psychológie. 2003  
49 www.dusevnezdravie.sk 
50 BAŠTECKÝ, J., ŠAVLÍK  J.: Psychosomatická medicína, 1993 
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napätím, úzkosťou, ktorá môže viesť až k depresiám a neurózam.51 (Praško, J., Prašková, A.: 
Asertivitou proti stresu, 2001) V tomto prípade je dôležitou formou prevencie, aby každý 
vykonával prácu, ktorá ho baví a napĺňa, vtedy sa stáva odolnejší voči chorobám. Okrem toho 
by mal režim dňa zahŕňať prácu a oddych pre obnovu duševných a telesných síl. Po duševnej 
práci treba zaraďovať aktívny odpočinok, či už šport alebo prácu v záhrade a po namáhavej 
telesnej práci zas napríklad čítať knihy a podobne.  

Odborníci hovoria o najdôležitejších bodoch ako si udržať duševné zdravie a pohodu, 
a sú to: 

- vedieť prijať seba samého, takého ako som;  
- hovoriť o tom, čo človeka trápi, čoho sa bojí, z čoho sa teší, o smútkoch i radostiach;  
- treba byt aktívny, mať dostatok pohybu;  
- učiť s novým veciam;  
- stretávať sa s priateľmi, pretože sú oporou v živote;  
- tvoriť, získavať nové zážitky;  
- zapojiť sa a pomôcť, zaujímať sa o dianie vo svete; 
- ak človek cíti, že nevládze ma vedieť požiadať o pomoc iných;  
- je dôležité vedieť oddychovat a uvolniť sa;  
- uciť sa zdolávať prekážky a brať ich ako výzvu na osobnostný rast; 
- nebáť sa snívať 
- žiť tu a teraz najlepšie ako človek vie. (www.dusevnezdravie.sk} 
 

Z uvedených skutočností vyplýva, že duševné ochorenie kladie prekážky pri rozvoji 
ľudského potenciálu vo všetkých oblastiach. Duševne chorý človek má obmedzenia v práci, 
rodine i v bežnom živote. Pre lepšie pochopenie duševného zdravia je nevyhnutná zvýšená 
informovanosť obyvateľstva ohľadom uvedomenia si zdravotných návykov, modelov zdravia, 
pohybového režimu, únavy, prostredia ci nástrojov udržania si duševnej pohody ako hlavného 
predpokladu duševného zdravia. 
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ABSTRAKT 
 

Dvíhanie a nosenie ťažkých bremien, časté ohýbanie, otáčanie trupu, neprimeraná či jednostranná záťaž sú 
významnými rizikovými faktormi pracovného prostredia, ktoré často vedú k bolesti chrbta. Taktiež  vplyv 
psychosociálnych  faktorov a zvýšené psychické napätie sa vo veľkej miere podieľa na vzniku bolesti chrbta. 
Práca prezentuje bolesť chrbta ako jednu z najčastejších bolestí. Zameriava sa na rôzne príčiny vzniku 
bolesti. Na vyhodnotenie prieskumu boli použité dotazníky, ktoré zisťovali prítomnosť bolesti chrbta 
u respondentov, predispozíciu k jej vzniku, vzťah respondentov k pohybu, prítomnosť stresu ako rizikového 
faktora vzniku bolesti ako aj ostatných faktorov, ktoré môžu bolesť chrbta vyvolať. Hlavným cieľom bolo 
zistiť, aké sú rozdiely u sledovaných skupín a to pedagogických pracovníkov a fyzioterapeutov. Výsledkom 
práce bolo zistenie, že chronickou bolesťou chrbta netrpí ani jeden respondent zo sledovaných skupín, avšak 
viac ako polovica pedagogických pracovníkov má prechodné bolesti chrbta či predispozíciu k jej vzniku. Na 
opačnej strane len o niečo viac ako polovica fyzioterapeutov nie je ohrozená vznikom bolesti chrbta  

 
Kľúčové slová:  Bolesť chrbta. Civilizačné ochorenie. Rizikové faktory.  

ABSTRACT 
 
Lifting and carrying heavy loads, frequent bending, trunk rotation, unadequant or disproportionate burdens 
are significant risk factors occured in the working environment, which often lead to back pain. Also, the 
impact of psychosocial factors and increased psychological tension is largely involved in developing back 
pain. In the work back pain is presented as one of the most common pain. It focuses on the different causes of 
pain. For the evaluation of survey questionnaires were used to detect the presence of back pain among 
respondents, predisposition to back pain development, respondetns' attitudes to the movement, the presence of 
stress as a risk factor for pain development as well as other factors that may cause back pain. The main 
objective was to determine the differences among observed groups of pedagogic staff and physiotherapists. 
The result was the finding that none of the respondents from the observed groups suffer from chronic back 
pain, however, more than half of the pedagogic staff suffer from the transient back pain or have 
predisposition to its development. On the other hand, only slightly more than half of the physiotherapists are 
not threatened by the occurrence of back pain. 
 
Key words: Back pain. Civilization diseases.  Risk factors.  

 

ÚVOD 
 

Problematika bolesti chrbta predstavuje závažný medicínsky, sociálny a ekonomický 
problém. Bolesť chrbta je najfrekventovanejšia bolesť dnešnej doby, je najčastejšou príčinou 
návštevy lekára a taktiež veľmi častou príčinou práceneschopnosti obyvateľstva. Postihuje 
hlavne dospelých v produktívnom veku, ale v poslednej dobe sa táto veková hranica znižuje 
a na bolesť chrbta trpia čoraz mladší jedinci. Ide o problém globálny, týkajúci sa mnohých 
z nás, ľudí v našom okolí, či našich blízkych a je vo väčšine dôsledkom nesprávneho 
životného štýlu, ktorý je charakterizovaný nedostatkom pohybovej aktivity, vysokým 
pracovným tempom, uponáhľanou dobou, u niekoho sedavým zamestnaním či jednostrannou 
záťažou, u iných zvýšenou psychickou tenziou či zvýšeným fyzickým zaťažením v práci. 
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Nároky na prácu sa neúmerne zvyšujú, časový horizont pracovnej doby sa predlžuje a aj to 
vedie k nedostatočnému oddychu, ktorý by mal byť venovaný regenerácii ako telesnej tak 
aj duševnej. Potlačenie a neodbúranie stresu vedie taktiež k zvýšenému psychickému napätiu, 
čo sa premietne aj v podobe bolesti chrbta. Bolesť je jeden zo základných biologických 
ochranných mechanizmov organizmu. V medzinárodnej klasifikácii funkčných schopností 
MKF WHO (2001) sa bolesť definuje ako: “Nepríjemný pocit, ktorý naznačuje potenciálne 
alebo reálne poškodenie niektorej z telesných funkcií“. Následkom dlhotrvajúcich bolestí 
môžu vzniknúť ďalšie poruchy. V súvislosti s bolesťou chrbta existuje veľké množstvo príčin, 
ktoré ju môžu vyvolať.  

 

PRÍČINY VZNIKU BOLESTI CHRBTA 
 

Vertebrogénne ochorenia sú mimoriadne časté a v súvislosti s tým, že postihujú ľudí 
v produktívnom veku majú aj výrazný socioekonomický dosah. Patria medzi najčastejšie 
ochorenia ktoré sú príčinou obmedzenej aktivity u ľudí do 45. roku veku. Predstavujú 20 – 
30% práceneschopnosti a približne 50% dôchodkových rozhodnutí plynie z diskogénnych 
ochorení. Vo väčšine krajín Európy sú na 5. - 6. mieste príčin hospitalizácie (Dvorák, 2001). 
S ohľadom na výrazný vzostup bolesti chrbta nielen akútnych, ale predovšetkým chronicky 
recidivujúcich a perzistentných, je daný stav označovaný ako epidémia dnešnej doby. 
Epidemiologický prieskum ukazuje, že 80% populácie vo vyspelých priemyselných krajinách 
aspoň raz v živote trpelo na bolesť chrbta (Hasarová, Šanta, 2005). 

Podľa definície IASP (International Association for the Study of Pain) sú pod pojmom 
vertebrogénne bolesti označované akútne alebo chronické recidivujúce alebo perzistujúce 
bolestivé stavy chrbtice degeneratívnej, alebo funkčnej etiológie (In: Hasarová, Šanta, 2005). 
Klasifikácia vertebrogénnych bolestí je založená na určitých pojmoch, ktoré nejakým 
spôsobom charakterizujú bolestivý stav a to začiatok bolesti, trvanie, intenzitu a jej 
lokalizáciu (Kasík, 2002). 

Väčšina vertebrogénnych ťažkostí je funkčnej etiológie, teda bez výraznejšieho 
štrukturálneho nálezu. Bolesti chrbta sa najčastejšie vyskytujú v oblasti krčnej a driekovej 
chrbtice, ktoré sú z mechanického hľadiska najviac zaťažované a skrývajú sa za širokú škálu 
diagnóz cervikokraniálneho, cervikobrachiálneho, lumbosakrálneho či sakroiliakálneho 
syndrómu. Bolesti chrbta môžu taktiež sprevádzať choroby neurologické, infekčné, cievne, či 
choroby srdca, pľúc a celej rady vnútorných orgánov.  

Nesprávna pohybová životospráva, prevaha statického zaťažovania 
v nefyziologických polohách, hypokinéza či jednostranné nadmerné preťažovanie spôsobujú 
disharmonický rozvoj organizmu. Pri poruche agonisticko – antagonistickej synergie vplyvom 
lokálnej poruchy alebo lokálneho preťaženia dochádza k poruche statickej funkcie svalu. 
Preťažené statické svaly sa skracujú, nezaťažované dynamické svaly vplyvom recipročnej 
inhibície sa oslabujú, vzniká svalová dysbalancia. Postupne sa začnú svaly zapájať pri 
bežnom pohybe v inom poradí a s inou intenzitou, ako by sa mali aktivovať v ideálnom 
pohybovom vzorci (Varga, 2008). Vznik svalovej dysbalancie nie je ani otázkou 
jednostranného zaťažovania ako skôr otázkou nevhodného vyvažovania statickej záťaže. 

Vplyv jednostranného zaťaženia či už u pravákov alebo ľavákov má veľký vplyv na 
svalstvo chrbta ako aj na samotnú chrbticu. Väčšinou na strane dominujúcej je svalstvo vo 
zvýšenom napätí, čo sa samozrejme odráža vo forme bolesti ale nemusí to byť podmienkou 
a v rámci zreťazenia porúch ktoré poznáme, môže ísť aj o prenesenie ťažkostí  (Dorn, 2005). 
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Interspinálne kontra polysegmentálne svaly   
 

Hĺbková skupina svalov chrbta sa skladá z väčšieho počtu svalových systémov 
rozložených pozdĺž chrbtice v niekoľkých vrstvách. Interspinálne svaly sú krátke. Ak je 
riadenie funkcie vzpriameného trupu nesprávne musí polysegmentálne svalstvo prebrať túto 
funkciu, hoci je prispôsobené skôr na veľké fázické pohyby. Pri neekonomickej súhre inter 
a polysegmentálnych svalov a vznikom napätia a preťažením polysegmentálnych svalov 
dochádza k posturou podmieneným bolestiam pohybového aparátu. V tomto prípade 
itersegmentálne svaly nezaisťujú dostatočnú stabilizačnú funkciu (Rašev, 1999). Posilnením 
vlastného chrbtového svalstva nie je možné natrvalo odstrániť bolesť chrbta, ale je dôležité 
zabezpečiť súhru segmentálnej muskulatúry a to pri bežných denných činnostiach a tým 
docieliť odstránenie bolesti.  

 

VPLYV FYZICKEJ ZÁ ŤAŽE A PSYCHICKÉHO NAPÄTIA NA VZNIK 
BOLESTI CHRBTA 

 

Väčšina ľudí žije stále v určitom napätí či už pri práci alebo  iných činnostiach 
a dokonca aj pri odpočinku sa človek dostáva do napätia z rôznych dôvodov. Príčinou 
psychických stresujúcich faktorov môže byť viacero. Zvýšené psychické napätie môže 
spôsobovať nespokojnosť s prácou, rodinné problémy, stres, depresia, vysoký stupeň 
zodpovednosti či  psychickej koncentrácie. Dôležité je naučiť sa zvládať túto reakciu a hlavne 
sa snažiť eliminovať jej dôsledok a to zvýšené napätie, ktoré nám môže často krát  
spôsobovať bolesť. Z toho vyplýva, že dlhotrvajúci emotívny alebo psychický stres môže 
vyvolať aj funkčné poruchy tela, ktoré sa pri častom opakovaní môžu stať poruchami 
organickými. 

Každý sval má istý stupeň napätia. Svalové napätie je ovplyvňované viacerými 
faktormi. Pre bežný život je dôležité, že svalové napätie súvisí s napätím psychickým. Preto 
vyvoláva psychické napätie pokojovú aktivitu hlavne v niektorých svaloch. Sú to napríklad 
mimické svaly pričom je úzkosť viditeľná na tvári a trapézové svaly, kde je viditeľné 
vťahovanie hlavy medzi plecia (Trojan, 2005). Všeobecne ale môžeme konštatovať, že tým 
najtypickejším telesným prejavom dlhotrvajúceho zvýšeného napätia sú práve bolesti chrbta. 

Psychosomatike najčastejšie rozumieme tak, že človek reaguje na všetko celostne, 
duševne a telesne a tak sa neodreagované napätie hromadí vo svaloch,  kde postupom času 
vyvolá bolesť a pocit únavy alebo vyčerpanosti. Čím viac potláčame svoje emocionálne 
reakcie, tým viac reaguje v zastúpení naše telo. Psychosomatika teda znamená, že pri vzniku 
bolesti chrbta hrajú rolu faktory ako telesné, napríklad artrotické degeneratívne zmeny 
medzistavcových kĺbov a platničiek tak aj príčiny psychické (Hnízdil, 2005). 

Pracovný stres vyvolávajú rôzne nepriaznivé podmienky práce a pracovného 
prostredia, ktoré človek  aj s vynaloženým zvýšeným úsilím nedokáže po dlhšiu dobu úspešné 
zvládať. Stres pôsobí na každého človeka iným spôsobom. Niekto ho dokáže odbúrať, na  
iného pôsobí v oveľa väčšej miere a nevie si s ním poradiť, čo sa môže vo veľkej miere 
prejaviť bolesťou pohybového aparátu, ochorením srdcovocievneho systému napríklad  
hypertenziou, zažívacími poruchami, duševnými problémy ako sú pocity úzkosti, celková 
únava či  nespavosť. Stres môže spôsobovať veľa faktorov. Ako najčastejšie uvádzame 
vysoký stupeň monotónie, vysoké pracovné tempo, práca pod časovým tlakom, vysoká 
zodpovednosť, zlé medziľudské vzťahy na pracovisku - konflikty, rozpory v riešení situácií, 
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nedostatočnú spoluprácu medzi pracovníkmi a vedením, nespravodlivosť ak nie je 
dodržiavaná zásada rovnakej príležitosti pre muža a ženu, ak dochádza k diskriminácii 
z dôvodu veku, rasy, národnosti alebo finančné či morálne nedocenenie. 

K najčastejším rizikovým faktorom vplývajúcim na vznik bolesti chrbta v rámci 
fyzického zaťaženia patrí manuálne dvíhanie ťažkých bremien, jednotvárne opakované 
dvíhanie ľahších predmetov, prudké dvíhanie veľmi ťažkých predmetov, statické pracovné 
postoje a vibrácie, nesprávny sed, znížený rozsah pohybu do extenzie – asi 65-85% pacientov 
s bolesťami driekovej časti chrbtice má znížený rozsah pohybu do extenzie, flekčné pohyby 
driekovej časti chrbtice – dlhodobé pretrvávanie a časté vykonávanie flexie vyplýva zo 
súčasného životného štýlu (Nováková, 2001).  

 

FYZICKÁ A PSYCHICKÁ ZÁ ŤAŽ  U VYBRANÝCH POVOLANÍ 
 

Pri porovnávaní týchto dvoch vybraných povolaní je dôležité vymedziť pôsobenie 
stresu ako psychickej záťaže u pedagogických pracovníkov a  zvýšenú fyzickú aktivitu 
v rámci fyzickej záťaže u fyzioterapeutov. Ako vieme, stres môže vplývať na človeka pri 
oboch týchto povolaniach aj keď môžeme podotknúť, že je to vo väčšine pedagóg na 
základnej škole, ktorý je pod neustálym napätím. Je to v dôsledku pôsobenia viacerých 
faktorov či už spomenieme aspoň pár z hore uvedených faktorov a to prácu pod časovým 
tlakom, kde zvonenie je neustálym indikátorom aktivity a s tým súvisí aj vysoké pracovné 
tempo. Veľká zodpovednosť tejto práce, hlavne čo sa týka zodpovednosti o deti vedie k 
neustálej pohotovosti k akcii, čo sa odráža na zvýšenom psychickom napätí a tým aj napätí 
svalovom. Pod tento stav sa v dnešnej dobe podpisuje aj nezáujem detí o školu, ich 
nevychovanosť a neúcta k pedagógom čo vedie k neustálemu stresu. Práve pedagogickí 
pracovníci patria k častým pacientom sťažujúcich sa na bolesti chrbta a hlavy. Vo väčšine ide 
o zvýšené napätie šijového svalstva a to m. trapezius, krátkych extenzorov šije či m. levator 
scapulae, čo je dôsledkom stresu odrážajúcom sa na zvýšenom napätí svalstva a je spôsobené 
hlavne pôsobením psychiky aj keď nemôžme opomenúť vplyv jednostranného preťažovania 
napríklad pri častom používaní dominantnej končatiny ako príklad uvádzame písanie. 

Čo sa týka fyzioterapeutov, povolanie sa dostáva čím ďalej tým viac do skupiny 
povolaní kde prevažuje fyzická záťaž nad psychickou, aj keď ani túto nemôžeme vylúčiť. Pri 
povolaniach, kde je fyzická záťaž dennou aktivitou je dôležité vedieť ako predchádzať 
prílišnému zaťaženiu pohybového aparátu a ako ho vedieť správne zaťažovať. Istá výhoda v 
rámci tohto povolania plynie z toho, že fyzioterapeut vie ako predchádzať vzniku bolesti 
chrbta a vhodnými kompenzačnými pohybmi či polohami vie docieliť, aby chrbtica nebola 
v nevhodnej polohe a aby nedochádzalo k jej preťaženiu. No aj napriek tomu je časté, že aj 
oni trpia bolesťami chrbta a to hlavne v dôsledku celodenného fyzického zaťažovania. 

Tie dokážeme vo väčšine prípadov odstrániť či zmierniť vhodne zvolenými metódami 
fyzioterapie a tým zlepšiť celkový stav pacienta a jeho kvalitu života. Samozrejme tomu 
predchádza správna diagnostika poruchy. Ale aj napriek tomu je najdôležitejšia prevencia 
vzniku bolesti chrbta a to môžeme docieliť správnou edukáciou v rámci dôležitosti aktívneho 
pohybu a poučenia o správnom zaťažení chrbtice. 
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METODIKA PRIESKUMU 
 

V období december 2008, január a február 2009 sme uskutočnili prieskum, ktorého 
hlavným cieľom bolo zistiť prítomnosť bolesti chrbta alebo predispozíciu na vznik bolesti 
chrbta u respondentov v cieľových skupinách. Základný súbor tvorilo 120 respondentov. 
Súbor obsahoval dve skupiny po 60 respondentov. Prvú skupinu tvorili pedagogickí 
pracovníci základných škôl Prešove a okolí. Druhú skupinu tvorili fyzioterapeuti z rôznych 
oblastí východného Slovenska pracujúci predovšetkým v súkromných rehabilitačných 
ambulanciách, nemocniciach ale aj kúpeľoch a domovoch sociálnych služieb. Zastúpené boli 
obe pohlavia aj keď napriek tomu, že väčšinu respondentov tvorili ženy. Priemerný vek bol 
45,5 rokov u pedagogických pracovníkov a 34,6 rokov u fyzioterapeutov. Výber skupín 
respondentov bol cielený. Touto prieskumnou vzorkou boli zastúpené vybrané typy 
rizikových povolaní ktoré sa výraznou mierou podpisujú na vzniku bolesti chrbta v rámci 
fyzického a psychického zaťaženia.  

Prvý dotazník podľa autora MUDr. Hnízdila tvorili otázky zamerané na pohybovú 
aktivitu u respondentov, prítomnosť stresu ako možného rizikového faktoru vzniku bolesti 
chrbta u respondentov, taktiež bol zameraný na samotnú prítomnosť bolesti chrbta. Druhý 
dotazník s názvom „Back pain“ podľa Australian Rheumatology Association tvorili otázky 
zamerané v prvom rade na prevenciu vzniku bolesti chrbta. Otázky formulované v dotazníku 
slúžili na zistenie toho, ktoré činnosti či pohyby respondenti vykonávajú nesprávne a na 
základe toho ich bolo možné určiť ako možný rizikový faktor vzniku bolesti chrbta. 

 
Porovnanie vyhodnotených výsledkov - dotazník č. 1  
 

Skúmané skupiny a počet respondentov       Vyhodnotenie: respondenti rozdelení do troch 
skupín podľa predispozície k vzniku bolesti 

chrbta Pedagogickí pracovníci (n=60) 
Fyzioterapeuti 

(n=60) 
1. skupina *  
 

19 31,67% 36  60% 
2. skupina **  
 

41  68,33% 24  40% 
3. skupina ***  
 

0 0% 0 0% 

Celkový počet respondentov 60 100% 60 100% 
 

* Respondenti ktorí nie sú ohrození vznikom bolesti chrbta, starajúci sa o svoje duševné a telesné zdravie 
** Respondenti s  prechodnou bolesťou chrbta, funkčného charakteru  alebo s predispozíciou k jej vzniku 
*** Respondenti s chronickou bolesťou chrbta 

 
Po vyhodnotení výsledkov  bolo najväčšie zastúpenie respondentov v 2. skupine, 

u pedagogických pracovníkov v počte 41 (68,33%) a fyzioterapeutov 24 (40%). V 1. skupine  
bolo zastúpenie 19 (31,67%) pedagogických pracovníkov a 36 (60%) fyzioterapeutov. 3. 
skupina nemala zastúpenie.  

Porovnanie vyhodnotených výsledkov - dotazník č. 2  
Skúmané skupiny a počet respondentov Vyhodnotenie: respondenti rozdelení do troch skupín 

podľa správnosti  pohybových  návykov a životného 
štýlu 

Pedagogickí 
pracovníci (n=60) 

Fyzioterapeuti 
(n=60) 

1. skupina  * 
 

6 10% 0 0% 
2. skupina **  
 

42 70% 31 51,67% 
3. skupina ***  
 

12 20% 29 48,33% 

Celkový počet respondentov 60 100% 60 100% 
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* Respondenti, ktorí majú nesprávny životný štýl, nesprávne pohybové návyky 
** Respondenti ktorých niektoré nesprávne návyky zvyšujú riziko vzniku bolesti chrbta 
*** Respondenti ktorí majú správny životný štýl, ktorý znižuje riziko vzniku bolesti chrbta 
 

Najväčšie zastúpenie respondentov patrí do 2. skupiny, u pedagogických pracovníkov 
42 (70%) a fyzioterapeutov 31 (51,67%), do 3. skupiny  patria pedagogickí pracovníci v počte 
12 (20%) a fyzioterapeuti v počte 29 (48,33%) respondentov. 1. skupinu u pedagogických 
pracovníkov tvorilo 6 (10%) respondentov a u fyzioterapeutov nemala zastúpenie.  

 

ZÁVER 
 

Ako vieme, bolesť chrbta predstavuje v dnešnej dobe už bežný problém u celej 
populácie.  V krajinách európskej únie je tento problém badateľný už na základe niektorých 
uskutočnených výskumov. Je problematické zvoliť profesijnú kategóriu, ktorá by 
reprezentovala najväčšie riziká z hľadiska vzniku bolesti chrbta. V každej profesii prevažujú 
iné pracovné činnosti. Či už ide o viac fyzické činitele práce, kde môžeme zaradiť ťažkú 
fyzickú prácu, opakovanie pohybov ale aj statické postoje a vibrácie, alebo iné činitele 
psychické či psychosociálne ako je náročná práca či opakovaná práca pri rýchlom tempe. 
Môžeme konštatovať, že každá pracovná činnosť sa v určitom smere môže odraziť na 
poškodení podporno-pohybového aparátu, v našom prípade vo forme bolesti chrbta, ktorú 
sme skúmali. Niekto tvrdí, že človek znesie viac fyzického ako psychického zaťaženia. Či by 
sa to dalo komplexne zhodnotiť je na uváženie, no určitý podiel má na tom aj človek sám.  
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ABSTRACT           
 
The paper touches the issue of job insecurity on European Member States labour markets as an important 
psychosocial stressor during economical crisis time. The differences in work stress prevalence indexes 
between European Countries are presented and data of more harmful position of New European Member 
States are indicated. Job insecurity connected with current economical crisis is showed together with objective 
trends of rising indexes of unemployment rates of UE Member States during years 2008-2009 but also in 
workers’ subjective expectancy of job loosing. The conclusion is that job insecurity is obviously related with 
increased  level of work-related stress but still question remains: what kind of stress it is - distress or eustress. 
The key role play here European and national labour market support policies by building frames for positive 
using time of crisis for necessary change - as well for individuals, as for enterprises. 
  

1. INTRODUCTION 
 

The changing world of work is making increased demands on workers through 
downsizing and outsourcing, the greater need for flexibility in terms of function and skills, 
increasing use of temporary contracts, increased job insecurity, work intensification (with 
higher workload and more pressure) and poor work-life balance. These all issues are a source 
of increasing work-related stress, which  is considered as a one of the biggest health and 
safety challenges that nowadays we face in Europe. It represents a huge cost in terms of both 
human distress and impaired economic performance and is especially significant during time 
of current worldwide economical crisis. How the stress related to work represented as a job 
insecurity affects Member States of European Union and what kind of reaction of it in future 
we can expect - that is the issue we want to touch in this article. 

 

2. THE CONSEQUENCES OF WORK- RELATED STRESS 
 

The concept of stress was introduced to medicine and psychology in first quarter of the 
20th century by Hans Selye, who defined it as a non-specific, temporarily adaptable, response 
of the organism to any pressure or demand, physiologically characterized by high level of 
internal tension [1]. The universal embracing of this concept to this day goes to prove that it 
refers not only to an important theoretical problem, but also touches on a real and critical 
aspect of our lives. One of the most important of it is a sphere of human job and for at least 
last 70 years such domains of stress scientific investigations as are: vocational stress, 
organizational stress or work-related stress have collected  huge amount of data of influence 
of stress on work [2, p.196- 249].  



 - 108 - 

There are many different understandings of the stress concept in literature but one of 
most accepted (as cognitive approach) is the one which uses the term ‘stress’ to describe the 
relationship between an entity and its environment. An eminent representative of the latter 
approach was Richard Lazarus, who defined stress as “a particular relationship between a 
person and the environment that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her 
resource and endangering his or her well-being” [3]. It means, that stress is the result of 
cognitive  evaluation (primarily assessment) done by individual who compares own resources 
he can actually activate (from his personality or from social support) with current demands of 
situation. If the evaluation is negative – stress arises. But beside of primarily evaluation, there 
exists also second one (secondary assessment): person can assume (by recognizing emotion 
accompanying to his/her state and interpret own situation) what kind of stress he/she actually 
feels: distress (interpreted as  fear/waste) or eustress (recognized as challenge)[3].  

By applying this notion to a working situation, the European Agency for Safety and 
Health at Work has adopted the following definition: “work-related stress is experienced 
when the demands of the work environment exceed the workers’ ability to cope with (or 
control) them” [4]. The risk of work-related stress is generated by such job characteristics as, 
among others: excessive quantitative demands, low control, low social support, role 
ambiguity and role conflict, low development possibilities, job insecurity and the presence of 
psychological harassment (sometimes know as bullying or mobbing) and violence in the 
workplace. 

When demands exceed an individual’s ability to cope with them, a stress response is 

triggered off at the three following levels: 
physiological – including a stimulation of the autonomic nervous system and hormonal 
system, and the consequential changes in the cardiovascular system (e.g. accelerated heart 
beat), the respiratory system (e.g. accelerated breathing rate), the musculoskeletal system 
(hypertonia), the immunological system and others; 
psychological – the most characteristic property is the emergence of strong negative emotions, 
such as anger, anxiety, irritation, depression – which are accompanied by changes in 
cognition including, among others, decreased self-esteem and perception of the social world 
as hostile; 
behavioral – for example declining production or ability to perform tasks, alcohol and 
cigarette dependency, proneness to mistakes, accidents, and absences [5, p.14]. 

 

If the stress response continues over a longer period (or if it is particularly intense), 
that fact may have pathological ramifications. Research has proven that stress at work is 
associated with many diseases and problems with mental health (anxiety and depression 
disorders). According to the results of studies presented in the report “Hearts and minds at 
work in Europe; a European work-related public health report on cardiovascular diseases 
and mental ill health” [6], working very long hours is linked to diabetes, hypertension and 
cardiovascular diseases. The declining physical and mental health of workers invariably leads 
to deterioration in the performance of the entire organization. This is reflected by such 
indicators as increased absenteeism, increased staff turnover and decreased productivity. 
There is also the problem of presenteeism, defined as the loss in productivity that occurs when 
employees come to work but function at lower than full capacity because of ill health [7]. 
Presenteeism seems to be especially prevalent when workers face problems with stress and 
mental health, and it may be the result of a high level of job insecurity or fear of being labeled 
as “mentally ill” and stigmatized. 
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The specific psychosocial stressor - job insecurity, analyzed in context of current 
economical crisis, will be discussed here in detail, but first we will give outlook for work 
stress prevalence in European Union Countries in last few years. 

 

3. WORK STRESS PREVELANCE IN THE ‘NEW’ AND  ‘OLD’  
EUROPEAN MEMBER STATES 

 

According to the Fourth European Working Conditions Survey ( EWCS)  in 2005 [8] 
stress was experienced on average by 22% of workers from 25 Member States and 2 
Acceding Countries of the European Union (Romania and Bulgaria). 

Stress prevalence in the new Member States (EU10) was markedly higher than in the 
old Member States (EU15). Respectively, work-related stress was reported by 20% of 
workers from EU15, 30% of workers from EU10, and 31% of workers from acceding 
countries (AC 2). However, significant differences were also observed among the countries 
within these three groups (see figure 1). The highest level of stress was reported in Greece 
(55%), and  then in Slovenia, Sweden (38%), and Latvia (37%). Lowest stress levels were 
noted in the United Kingdom (12%), Germany, Ireland, and the Netherlands (16%), in the 
Czech Republic (17%), and in France and Bulgaria (18%). 
 
Figure 1. Work-related stress by UE countries (2005)  

 
source: OSH in figures: stress at work — facts and figures, European Agency for Safety and 
Health at Work, 2009, p. 22. 
 

Stress prevalence in EU 15 in 2000 did not differ significantly from the levels reported 
by the EWCS carried out in 1995 [8, p.23]. In 2000-2005 however, general stress prevalence 
in the EU15 diminished. Overall fatigue, headaches and irritability indices also dropped 
between surveys, with sleeping problems at the same level and a slightly higher level of 
anxiety. But totally reverse trend was seen in the 12 candidate countries, 10 of which became 
Member States before the end of this period on 1 May 2004 ( see Figure 2). Stress figures 
increased slightly in those countries between 2001 and 2005, from 28% to 30% in the 10 new 
Member States (EU10), and to 31% in the two Acceding Countries (Bulgaria and Romania, 
AC2). By comparing data of year 2001 and 2005 among the EU10 countries (see figure 4), 
higher levels of stress were reported in Slovenia (13% higher), Malta (12%), Poland (8%), 
Lithuania (7%), Estonia and Latvia (6%), Bulgaria (3%) and Slovakia (2%). Lower levels of 
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stress were observed in Czech Republic (7% drop), Cyprus (6%), Hungary (1.5%) and 
Romania (1%). 

 
Figure 2. Work-related stress, New Member States in 2001 and 2005  

 
source: OSH in figures: stress at work — facts and figures, European Agency for Safety and 
Health at Work, 2009, p.22 

 

The results of EU 10 and AC2 countries obtained in survey carried out in 2005 were 
obviously related with expected costs of job transformation connected with accession to 
European Union and generally showed that the feeling of job insecurity was significantly 
more prevalent in the New Member States in compare to the EU15. The percentage of 
workers who agreed with the statement: “I might lose my job in the next 6 months” was 11% 
in EU15, 25% in EU10, and 20% in AC2. The figures were highest in Czech Republic (32%), 
Slovenia and Poland (27%), and lowest in Denmark, United Kingdom (7%), and Luxembourg 
(5%). This totally diverse feeling of job insecurity between EU 10 and EU 15 is showed 
below (figure 3). 

 
Figure 3. Job insecurity in EU countries (2005) 

 
source: OSH in figures: stress at work - facts and figures, European Agency for Safety and 
Health at Work, 2009, p.27  
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 These data stressed significantly more harmful position of New European Member 
States in context of general job  related stress. They were obtained however before sharp fall 
down of world economy in 2008. Till now, there has not been published any actual cross 
European report about job insecurity in connection with current economical crisis, but some 
predictions could be formulated on the basis of actual work-related indexes. 

 

4. JOB  INSECURITY AS THE MAIN PSYCHOSOCIAL WORK –
RELATED  STRESSOR  DURING  ECONOMICAL  CRISIS TIME 

 

Owing to globalization and rising competitiveness, organizations strive to increase 
their effectiveness, mostly by means of reorganization, outsourcing, mergers and acquisitions. 
As a general rule, these changes involve redundancies. During economical crisis time these 
‘normal’ trends  are however dramatically exaggerating.  

The roots of perceived job insecurity lie in both objective organizational conditions 
and the way they are perceived by workers. It is perfectly proved by investigations that level 
of job insecurity perceived by workers depends on how the current economical situation of 
organization and own personal workers’ situation  are perceived [9, 10]. When they are 
perceived as poor, job insecurity is higher. It is also important if reorganizations involving job 
losses took place recently. Workers who survived reorganizations will display significant job 
insecurity for a long time. Future reorganization plans also contribute to the rise in job 
insecurity [11]. Another objective factor contributing to job insecurity is the type of 
employment contract. Non-permanent job contracts and such dominated during 
restructuralization  are also generally connected with greater job insecurity. 

The dynamics of changes observed in the index of unemployment rates in UE Member 
States during last year [12] can be an useful predictor of job insecurity connected with current 
economical crisis (see fig.4). 

 
Fig. 4. Unemployment rates in UE Member States in 2008 and 2009 
 

 
 
source:  Employment on Europe 2009, 2009, p.33 [ 12]. 
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Although unemployment rates have been rising over the last year in all Member 
States, the severity of the rise varies considerably across countries. The increase in 
unemployment has been precipitous in certain Member States (unemployment rates have 
roughly doubled over the last year in Ireland and Spain, and tripled in the Baltic States) while 
even those Member States which have been least affected so far (for example the rise has 
been relatively limited in Germany and Poland) have recently been reporting worsening 
conditions. By August  2009 all countries had higher unemployment rates compared with a 
year earlier.  

Obviously, labour markets can also adjust to crisis through other mechanisms than 
reducing employment levels. They firstly try to achieve it by adjusting production and 
aggregate working time. Indeed, there are many signs that companies mostly negotiating 
reduction of working time (‘short-time working’) and looking for other solutions addressed to 
mitigate labour costs as: paid/ unpaid career breaks, adjustment in the level and composition 
of employment in terms of temporary, part time and self-employment [12, p.34].   

However, all of it – from the point of view as well of the employees, as of the 
employers – means circumstances with risk for increase of job insecurity. Another area of 
employment, where the risks from the downturn may be quite different is among the self-
employed people. Indeed, cash-flow difficulties and the ‘credit crunch’ may bring particular 
problems for small businesses. On the other hand, people made redundant by their employers 
may see it as an opportunity to set up their own businesses. But current data from the EU 
labour force survey indicates that so far, self-employment has been on the decline, with such 
employment dropping by close to half a million in the year to the first quarter of 2009 [12, 
p.35].  

However, for assuming the importance of job insecurity as a potential psychosocial 
stressor, it is not only useful to analyze the level of unemployment  indexes or other objective 
measures, but necessary seems to evaluate the workers’ subjective expectancy of job  
insecurity (which  means the way how they are perceiving possibility of loose job for 
themselves). The Eurobarometer Survey [13] published in July 2009 showed, that 61% of 
Europeans think further impacts of the economic crisis on jobs are to be expected, with close 
to a third (32%) of those in work concerned, that they may lose their jobs in the crisis. 
According to the survey, around 9% of those polled had already personally experienced job 
loss due to the crisis, although some had since found a new job resulting in an overall net rate 
of job loss of 6%. Furthermore, 24% of European citizens know a colleague who has lost their 
job and 36% know someone from among their friends or family who has been affected, 
confirming the widespread social impact of the crisis. The expectations of further 
deterioration in the labour market are confirmed  also by recent  business surveys, which 
indicate that overall firms’ employment expectations for the months ahead generally remain 
unfavorable [12, p.45].   

All of these data seem to be strong confirmation that  job insecurity, especially now - 
during crisis time, is really important psychosocial stressor related to job and as phenomenon 
with very different (and most probable – negative) consequences has to be observed as well 
from objective (organizational), like - from subjective (individual) side.  
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5. CONCLUSIONS  
 

As we indicated above, job insecurity exaggerated by economical crisis hit workers in 
all European Member countries and seems to be an important psychosocial work-related 
stressor. In next  European reports we probably will read about details of influence of that 
issue on individual and organizational level. It is easy to predict, that there will be registered 
many bad consequences: as well worse health status of workers and unemployed people, as 
different disturbances in organizations caused by crisis. 

Undoubtedly, the  main result of  current job insecurity is increased  level of  stress. 
However, there remains a question: what kind of stress arises in connection with job 
insecurity? Is it at all possible, that (in congruency with cognitive conception of stress) this 
stress  hasn’t  to be necessary defined as distress and they existing some reasons to define it 
as an eustress? If current economical crisis subjectively always has to mean fear/waste or 
could be also interpreted as a challenge?  

The last one interpretation is obviously much better than first, because it gives 
motivation to fight with stress by accommodation and flexibility – which is desirable 
behavioral form - as well for individuals, as for enterprises. The truth is following: stress 
means tension but also means chance for change. We can be sure  that European labour 
markets will be changed profoundly by the current crisis. But in which direction these 
changes will go? The answer could be, that it simply will depend on the way of behavior of 
workers and companies - how and what for they will use time of crisis, but it depends also in 
which conditions they are acting. One of important intermediating variable in process of stress 
is social support. And here is an important role of European and national labour market 
support policy. Employees, unemployed workers and employers  must be given the necessary 
means to successfully adjust to changing realities: to retain sound jobs, enhance skills at all 
levels, get people back to work and set the conditions for new job creation. Flexicurity 
remains the right approach to both modernize labour markets and ensure a successful recovery 
after crisis stress time. 
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ABSTRAKT 
 
Dokumenty evropských institucí představují v oblasti ochrany zdraví člověka základní informace pro realizaci 
v praxi. Důležité je, aby již vzdělávací systémy států v sobě obsahovaly různé formy prevence chorob a úrazů a 
přispěly tak k základnímu předpokladu rozvoje lidských zdrojů. Tím je zdraví člověka.  
 

ABSTRACT 
 
Documents of European establishments are basic information for the sphere of health protection of European 
inhabitants. Important is the education system to contain various forms measures as a precaution disease and 
to contribute to basic presumption of human resources development. That is the health of human being.  
 

 

Délka života obyvatel Evropské unie se od padesátých let minulého století soustavně 
zvyšuje  přibližně o 2,5 roku na jedno desetiletí. Údaj je převzatý ze Zelené knihy o 
pracovnících ve zdravotnictví v Evropě vydané v Bruselu dne 10. Prosince 2008. Je však 
tento údaj týkající se růstu délky života jediným, který hovoří o zdraví člověka? Tento fakt 
samotný, jestliže ho dáme do souvislostí  s růstem některých druhů onemocnění, růstem  
nákladů na zdravotní péči, stylem života dnešního člověka a  růstem pracovních úrazů,  
otevírá široké pole pro diskuse, jak chránit zdraví, jako základní předpoklad rozvoje lidských 
zdrojů. 

„Každoročně milióny lidí v Evropské unii , včetně Slovenska, utrpí na pracovišti úraz, 
chorobu z povolání nebo závažné poškození zdraví, které zvyšují míru pracovní neschopnosti 
a fluktuace, snižují motivaci pracovní síly. Jsou nákladné jak pro zaměstnavatele, tak pro 
zaměstnance. Pro vlády a systémy zdravotnické péče představují značnou finanční zátěž. 
Přitom většině pracovních úrazů, chorob z povolání a jiných poškození zdraví z práce se dá 
předcházet. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci připravila  
celoevropskou informační kampaň zaměřenou na hodnocení rizik„ 

„Hlavním cílem dvouleté kampaně Zdravá pracoviště je zvýšit povědomí  
zaměstnanců o právní zodpovědnosti, významu a  praktické potřebě průběžného hodnocení 
rizik na pracovišti,“ uvádí ve své doktorandské práci „Vliv investic na rozvoj a strukturu 
zdravotnictví v regionu“ ing. Gabriela Masárová, PhD. a pokračuje: „Hodnocení rizik je 
základním kamenem evropského přístupu k prevenci pracovních úrazů, chorob z povolání a 
jiných poškození zdraví z práce. Od přijetí rámcové směrnice  Rady Evropských společenství  
č. 89/391/EHS z 12. června  1989 je hodnocení rizik zákonným požadavkem.“ 

Faktorů působících na zdraví člověka je samozřejmě podstatně více. Je to stav 
životního prostředí, vlastní návyky člověka, kterými si sám zdraví poškozuje a které 
vyvolávají  růst cévních a také nádorových onemocnění . Zde musí jít ruku v ruce preventivní 
opatření s osvětou a tvorbou zákonných norem, které  budou chránit například nekuřáky před 
kuřáky ve veřejných prostorách, kde se obě skupiny obyvatelstva musejí nutné setkávat. 
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Výstupy statistik zdravotních pojišťoven, ale také epidemiologů, musíme brát velice 
vážně a již  do studijních programů ve vzdělávacím systému zařazovat  problematiku 
prevence proti  všem zdravotním rizikům, například obsahově v souladu s názvem tohoto 
semináře. Na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni se problematika 
zdraví a jeho ochrany promítá jednotlivými částmi zdravotnických hledisek v souladu 
s příštím profesním zaměřením studenta, ale řeší také z celkového pohledu problematiku 
zdraví člověka, jako jeho nejcennějšího statku. Značnou pozornost věnují například 
problematice primární a sekundární prevence ve zdravotnictví a také cílům výše zmíněné 
Zelené knihy.   

Z novějších dokumentů Evropské unie zabývajících se oblastí zdraví obyvatel, je 
možné zmínit ještě strategii Evropské komise v oblasti zdraví, přijaté v říjnu 2007 a 
zveřejněné v bílé knize s názvem „Společně pro zdraví“. Její záběr je zatím nejširší a 
zaměřuje se na současné globální problémy ohrožující zdraví lidí. Patří sem pandemie, zátěže 
vyvolané způsobem života, nerovnosti a změny klimatu. Jejím cílem je posílit zdraví 
stárnoucího evropského obyvatelstva podporou celoživotního dobrého zdravotního stavu 
ochranou občanů před zdravotními hrozbami. Společně s dříve přijatými evropskými 
dokumenty je uceleným preventivním systémem, jehož cíle by se měli, podle mého názoru, 
objevit také ve vzdělávacích systémech evropských států jako celku, nejen v lékařských a 
nelékařských studijních oborech. Takový postup zaručuje primární a sekundární prevenci 
chorob zapříčiněných jakýmkoliv faktorem.  
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ABSTRAKT 
 
Príspevok sa zaoberá dobrovoľníctvom starších občanov a skúma ako toto vplýva na indiviuálne zdravie 
človeka. Ďalej rozoberá výhody dobrovoľníctva seniorov pre spoločnosť, indiviuálne výhody a zameriava sa aj 
na benefity dobrovoľníctva pre komunity, organizácie a súkromný sektor.  
 
Kľúčové slová: senior, dobrovoľníctvo, zdravie, benefity pre komunity, organizácie a súrkomný sektor  
 

ABSTRACT  
 
The essay deals with volunteering of older people and investigates how it influences the individual health. It 
further  analyzes the benefits of senior volunteering for the society, individual benefits and focuses also in the 
benefits provided for communities, organizations, and the private sector.  
 
Key words: seniors, volunteering, health, benefits for communities, organizations, and the private sector   
 
 

V nasledujúcom príspevku by som rád v krátkosti poukázal na vplyv dobrovoľníctva 
na zdravie človeka a konkrétne sa sústredím na kategóriu občanov vyššieho veku – starších 
ľudí resp. seniorov. Táto téma je dnes považovaná za vysoko aktuálnu, vzhľadom na mnohé 
skutočnosti, stačí spomenúť vplyv druhej demografickej revolúcie a nezvratný proces 
starnutia populácie.  

Pri vymedzovaní pojmového aparátu problematiky dobrovoľníctva je nutné zohľadniť 
množstvo príbuzných pojmov ako altruizmus či filantropia, a zároveň určiť obsah pojmov 
dobrovoľníctvo, dobrovoľná práca, či dobrovoľná organizácia. V najbežnejšom ponímaní sa 
dobrovoľníctvo chápe ako činnosť vykonávaná z vlastnej vôle v prospech iných bez nároku 
na finančnú odmenu a v tomto kontexte je chápané aj v mojom príspevku. Treba však 
zároveň podotknúť, že v súčasnosti stále nie je problém legislatívneho zakotvenia 
dobrovoľníctva na Slovensku uspokojivo vyriešený. 

Poznatky, ktoré prezentujem v mojom príspevku, pochádzajú z mnohých zdrojov 
zahraničnej literatúry, pretože predovšetkým v krajinách západnej Európy a USA má 
dobrovoľníctvo dlhú tradíciu a existuje tu množstvo kvalitatívnych aj kvantitatívnych 
výskumov venovaných tejto problematike. V rámci svojej dizertačnej práce v 
súčastnosti pracujem na projekte kvalitatívneho výskumu venovanému práve tejto téme 
a dúfam, že v blízkej dobe budem schopný publikovať výsledky a priniesť nové 
poznatky do tejto oblasti.    
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VPLYV DOBROVO ĽNÍCTVA NA ZDRAVIE  
 

Literatúra zaoberajúca sa vzťahom výkonu dobrovoľníckej činnosti a zdravia seniorov 
všeobecne zdôrazňuje prínosy dobrovoľníctva na zdravie starších ľudí. Napriek tomu existujú 
určité protichodné zistenia o výhodách neformálneho dobrovoľníctva ako protipólu k 
formálnemu dobrovoľníctvu, a takisto o tom, či sa zdravotné prínosy týkajú osobného, 
individuálne pociťovaného zdravia (self – reported health) alebo diagnostikovaných 
zdravotných problémov. Uvádzam niektoré zistenia:  

Formálne dobrovoľníctvo znižuje úroveň depresie u starších ľudí (65+) (Musick, 
M.A., Wilson, J., 2003) a poskytuje výhody v oblasti duševného zdravia (Li, Y., Ferraro, 
K.F., 2005). Neplatí to v prípade neformálneho dobrovoľníctva. 

Dobrovoľníctvo znižuje množstvo individuálne pociťovaných (aj keď nie 
diagnostikovaných) zdravotných problémov, spomaľuje nárast depresie a znižuje morbiditu 
(výsledky panelového výskumu z USA, skúmanú vzorku tvorili ľudia vo veku nad 70 rokov, 
ktorí venovali dobrovoľníckej činnosti viac ako 100 hodín v roku 1993) (Lum, T.Y., 
Lightfoot, E., 2005).  

Onyx a Warburton pri skúmaní vzťahu dobrovoľníctva a zdravia starších ľudí prišli k 
záveru, že existujú konzistentné dôkazy o tom, že morbidita, indexy funkčného zdravia, 
individuálne pociťovaného zdravia a životnej spokojnosti a pohody (well – being) sú 
ovplyvnené formálnou a neformálnou dobrovoľníckou činnosťou, a ďalej uvádzajú, že 
môžeme oprávnene tvrdiť, že formálna dobrovoľnícka činnosť má priamy vplyv na telesnú aj 
duševnú pohodu, funkčné zdravie a dlhovekosť, a tento vplyv je tvorený úrovňou zdravia, 
sociálno-ekonomickým statusom, alebo neformálnou sociálnou integráciou (Onyx, J., 
Warburton, J, 2003). 

 

SPOLOČENSKÉ VÝHODY 
 

Dobrovoľníctvo  tiež  ovplyvňuje život jednotlivca  v  rámci spoločnosti. Viacero 
autorov sa zaoberá práve týmito vzťahmi. V literatúre sa napríklad uvádza, že dobrovoľnícka 
činnosť môže byť chápaná ako prejav aktívneho zapojenia sa do spoločnosti, alebo že 
dobrovoľníctvo posilňuje neformálne sociálne siete a systémy pomoci. Dobrovoľnícka práca 
rovnako vedie k zvýšenému sociálnemu kontaktu s celým radom ľudí. To zlepšuje šance pre 
starších ľudí pri hľadaní sociálnej pomoci a užitočných kontaktov či informácií.   

Starší ľudia, ktorí sú dobrovoľníkmi majú viacero cenených sociálnych rolí a sú v 
pozícií keď sú schopní pomáhať ostatným a zároveň získavať informácie a vedomosti pre 
seba. S vyššou pravdepodobnosťou si udržia podstatne vyššiu úroveň životnej spokojnosti a 
silný zmysel pre ich vlastnú osobnú hodnotu ako tí, ktorí dobrovoľníkmi nie sú (Onyx, J., 
Warburton, J., 2003). Dobrovoľníctvo teda prospieva životnej spokojnosti jednotlivca, 
sebaúcte a psychickej pohode.  
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INDIVIDUÁLNE VÝHODY 
 

Rochester a Hutchinson uvádzajú viacero dôvodov  získaných priamo od 
respondentov, pre ktoré starší ľudia pokračujú v dobrovoľníckej činnosti (Rochester, C., 
Hutchison, R., 2002). Niektoré z nich poukazujú na množstvo výhod dobrovoľníctva:  

 
- človek sa udržiava zaneprázdnený a aktívny, 
- pocit, že človek robí niečo užitočné a aktívne, 
- pocit prevzatia zodpovednosti,  
- pocit prispievania k činnosti organizácie, 
- príležitosť naučiť sa novým zručnostiam,  
- príležitosť rozvíjať existujúce záujmy a zručnosti, 
- príležitosť pre sociálne interakcie a zoznamovanie sa s novými ľuďmi.  

 

Nie všetky dobrovoľnícke činnosti však môžu byť rovnako užitočné. Existujú určité 
náznaky, že príliš veľa dobrovoľníckych aktivít, stresujúce aktivity, alebo aktivity ktorým 
chýba sociálna podpora, nemusia byť prínosné (Onyx, J., Warburton, J., 2003). 
Dobrovoľníctvo u starších ľudí funguje najlepšie ak poskytuje:  

 
- možnosť udržania fyzickej a kognitívnej aktivity,  
- informácie a podporu pre udržanie alebo zlepšenie dobrého zdravia,  
- silnú osobnú emocionálnu podporu,  
- príležitosť prispieť k zlepšeniu životných podmienok druhých,  
- silné väzby na podporné siete.  

 

Dobrovoľnícke organizácie, ktoré chcú zamestnať starších dobrovoľníkov potrebujú 
zabezpečiť, aby tieto prvky existovali v ich dobrovoľníckych programoch.  

 

VÝHODY PRE KOMUNITU A ORGANIZÁCIE  
 

Dobrovoľníctvo starších ľudí je prospešné pre komunity, pretože vytvára sociálny 
kapitál, ktorý podporuje zdravé, prosperujúce komunity. Rastúci podiel starších ľudí v 
spoločnosti prostredníctvom neplatených ciest pomáha znižovať určité negatívne dôsledky 
starnutia obyvateľstva. Ďalšie výhody pre komunity zahŕňajú: prosperovanie zo zdravej a 
aktívnej staršej populácie vo forme zručností a skúseností, ktoré môžu byť udržiavané a 
prenesené na komunitu všeobecne; siete a vytvorenú dôveru; znížený tlak na systém 
zdravotnej starostlivosti.  

Starší dobrovoľníci majú viacero aktív a kvalít, ktoré môžu ponúknuť organizáciám 
pracujúcim s dobrovoľníkmi. Podľa Rochestera a Hutchinsona sem patria nasledovné 
charakteristiky:  

- zrelosť - starší ľudia prežili za svoj život dostatok skúseností, ktoré im umožnia 
pochopiť problémy druhých, 

- zručnosti - strávili desiatky rokov zdokonaľovaním všetkých druhov zručností,  
- dostupnosť - ľudia ktorí sú na dôchodku alebo majú vychované, odrastené deti, majú 

tendenciu mať viac voľného času a môžu byť flexibilný pri svojej participácií na 



 - 120 - 

dobrovoľníckych aktivitách,  
- lojalita - starší ľudia pri dobrovoľníckych aktivitách trávia viac času a zostávajú pri 

nich v organizáciach dlhšie, ako mladší ľudia,  
- čísla - starší ľudia tvoria rastúci podiel populácie a preto tento dôležitý zdroj nemôže 

byť ignorovaný,  
- dôvera a autorita - starší dobrovoľníci sú schopní uviesť, či vykonávané činnosti nie sú 

príliš zaťažujúce a tiež radi odpovedajú na otázky týkajúce sa činností, riadia svoju 
činnosť a vychovávajú mladších dobrovoľníkov,  

- trpezlivosť a tolerancia - starší dobrovoľníci sa zdajú viac stabilní, racionálnejšie a 
kľudnejšie uvažujúci, pozerajú sa na problémy z mnohých pohľadov, a dokážu 
pracovať stálejším tempom,  

- schopnosť pracovať s inými starších ľuďmi - starší ľudia využívajú menej odborný 
žargón, pri vysvetľovaní problému postupujú pomalším tempom a dokážu sa vcítiť do 
životných skúseností iných starších ľudí,  

- schopnosť pracovať s deťmi a mladými ľuďmi - starší ľudia týmto skupinám ponúkajú 
životné skúsenosti a dokážu sa na problematiku pozerať z rôznych perspektív, 

- záväzky a kontinuita - starší ľudia bývajú spoľahlivejší, viac ochotní vidieť ciele 
projektu, sú viac húževnatí, majú záujem na činnosti a sú viac altruistickí ako mladší 
dobrovoľníci (Rochester, C., Hutchison, R., 2002). 

 

VÝHODY PRE SÚKROMNÝ SEKTOR   
 

Dobrovoľníctvo starších ľudí môže byť naviazané na odchod z plateného zamestnania 
alebo na návrat do plateného zamestnania. Tento fakt sa dá vidieť ako prospešný pre 
súkromný sektor.  

Dobrovoľníctvo, ako spôsob prechodu z práce na plný úväzok do dôchodku, by mohlo 
kombinovať zamestnanie na polovičný úväzok a dobrovoľnícku činnosť. Starší ľudia by tak 
mohli oddialiť svoju penziu. Súkromný sektor by mohol mať prospech z tejto predĺženej 
zamestnanosti seniorov a zachovania firemnej znalosti a zručností, ktoré sú s ňou spojené, 
zatiaľ čo by pripravoval nových pracovníkov. Súkromný sektor musí teda zohrávať úlohu pri 
podpore starších dobrovoľníkov pri ich odchode do dôchodku. Dobrovoľníctvo by však nikdy 
nemalo byť používané ako náhrada platenej práce.  

Ďalšou možnosťou, ako môže súkromný sektor ťažiť z dobrovoľníctva starších ľudí je 
situácia, keď je dobrovoľníctvo využívané ako cesta späť do zamestnania. V takomto prípade 
je možné u starších ľudí, ktorí boli nezamestnaní, alebo prišli o prácu v dôsledku znižovania 
pracovných miest v rámci meniacich sa požiadaviek na zručnosti požadované ich pracovným 
prostredím, použiť dobrovoľníctvo ako spôsob, akým  sa dajú neustále vylepšovať zručnosti a 
vytvárať siete pre uľahčenie hľadania nových pracovných možností. V tejto situácii súkromný 
sektor ťaží z nových zručnosti získaných u týchto dobrovoľníkov a kvalifikovanejšej 
pracovnej sily. 

Záverom by som rád podotkol že z uvedeného vyplýva, že dobrovoľníctvo starších 
ľudí (ale týka sa to populácie všeobecne) má podľa mnohých štúdií dokázateľný pozitívny 
vplyv na zdravie jednotlivca a taktiež môže mať výrazné benefity pre komunity a organizácie 
ako aj súkromný sektor. Preto by mu mala byť venovaná náležitá pozornosť.     
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ABSTRACT 
 
Each year, more than half a million women die from causes which are related to pregnancy and childbirth. 
Many of them who survive childbirth suffer from pregnancy related injuries, infections, diseases and 
disabilities often accompanied by lifelong consequences. The fact is that most of these deaths are preventable 
and could be threaten if women had access to essential maternity and basic health – care services. The fifth 
millennium development goal tries to improve these mentioned conditions and reduce the maternal mortality 
ratio by adequate nutrition, improving hygiene practices, antenatal care, skilled health workers assisting at 
births, and emergency obstetric care. The strongest focus is on Africa and Asia because these two continents 
present the greatest challenges to the survival and health of women.     
 

ÚVOD 
 

Medzinárodné rozvojové ciele pokrývajú najpálčivejšie výzvy, pred ktorými stojí 
ľudstvo. V roku 2000 sa 189 členských krajín na Miléniovom summite OSN rozhodlo 
venovať najvyššiu pozornosť udržateľnému rozvoju a boju proti chudobe prostredníctvom 
prijatia ôsmych miléniových cieľov, ktoré sa stali všeobecne akceptovaným rámcom pre 
meranie pokroku vo svete.  Predstavujú určitú formu partnerstva a spolupráce rozvojových 
krajín s tými menej rozvinutými v boji za odstránenie chudoby a vytvorenie rovných 
príležitostí. Miléniové ciele tvorí 8 cieľov, 18 zámerov a 48 rôznych indikátorov v boji proti 
najvýraznejším a najkritickejším problémom trápiacich súčasné rozvojové štáty, ktoré sú 
navzájom prepojené. 

V dokumente je stanovených nasledovných 8 cieľov:52 

1. Odstrániť extrémnu chudobu a hlad 
2. Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie 
3. Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien 
4. Znížiť detskú úmrtnosť 
5. Zlepšiť zdravotný stav matiek 
6. Bojovať proti HIV/AIDS, malárií a ďalším chorobám 
7. Zlepšiť udržateľnosť životného prostredia 
8. Rozvíjať globálne partnerstvo pre ľudí. 

 
Až päť z týchto cieľov nejakým spôsobom súvisí s postavením žien v rozvojových 

krajinách.  

Zámerom piateho miléniového cieľa je znížiť do roku 2015 o tri štvrtiny mieru 
úmrtnosti matiek a umožniť do roku 2015 univerzálny prístup k službám reprodukčného 
                                                 
52 Miléniové rozvojové ciele a oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky, 2007 
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zdravia.  Indikátormi pre dosahovanie tohto cieľa je materská úmrtnosť a podiel pôrodov za 
účasti kvalifikovaného zdravotníckeho personálu. 

 

1. STAV MATERSKEJ ÚMRTNOSTI VO SVETE 
 

Úmrtia žien, zdravotné postihnutia matiek sú faktorom, ktoré sa podieľajú na 
znižovaní rodinných príjmov, vysoko narastá aj počet osirelých detí, ktoré sú obzvlášť 
zraniteľné voči chorobám a chudobe. Mladé dievčatá sú nútené vzdať sa vzdelania, aby mohli 
vychovávať svojich súrodencov. Aj to sú aspekty, ktoré ruka v ruke kráčajú rozvojovými 
krajinami a výrazne negatívne vplývajú na sociálnu a ekonomickú situáciu žien.53   

Každú minútu podľahne žena na komplikácie spojené s tehotenstvom, čo značí viac 
ako pol milióna úmrtí matiek ročne a z toho 99% týchto úmrtí pripadá na rozvojové krajiny. 
V roku 2005 to bolo 536.000 úmrtí žien, z toho 276.000 v Afrike a 232.000 v Ázii. Zhruba 
70.000 matiek ročne podľahne komplikáciám spojených s nebezpečnými prerušeniami 
tehotenstva, drvivá väčšina opätovne pripadá na rozvojové krajiny.54   

Materská úmrtnosť je jeden z najhlavnejších indikátorov zdravia, ktorý ukazuje 
najväčšiu priepasť medzi chudobnými a bohatými krajinami sveta.  

Rozvinuté krajiny uvádzajú 9 úmrtí matiek  na 100.000 pôrodov (živo narodených 
detí) v porovnaní s rozvojovými krajinami, ktoré uvádzajú 450 úmrtí a z ktorých 14 krajín ma 
materinskú úmrtnosť najmenej 1000 úmrtí matiek na 100.000 pôrodov. Pri snahe o získaní 
štatistických informácií v rámci napĺňania piateho miléniového cieľa môžeme vidieť malý 
pokrok. Tak napríklad v roku 1995 rozvojové krajiny uvádzali 480 úmrtí matiek na 100.000 
pôrodov; v roku 2005 tento počet klesol na 450. Najväčší pokles bol zaznamenaný 
v regiónoch Východnej Ázie, Severnej Afriky a Juhovýchodnej Ázie, kde sa počet 
materinských úmrtí podarilo zredukovať o významných 30%.  Sub – Saharská Afrika je 
región s najväčšou mierou materinskej úmrtnosti, v roku 2005 sa odhadovalo asi 900 úmrtí 
matiek na 100.000 živých jedincov, kým v roku 1995 to bolo 920 úmrtí. V Južnej Ázii sa 
počet úmrtí matiek za obdobie 10 rokov podarilo viac zredukovať; v roku 1995 sa odhadovalo 
620 úmrtí, v roku 2005 toto číslo štatisticky pokleslo na 490, čo je takmer 20%.55  

Žena v Sub-Saharskej Afrike má pravdepodobnosť úmrtia pri pôrode 1:16 kým 
v rozvinutých krajinách je pravdepodobnosť úmrtia značne nižšia, až 1:4000. Tento 
ukazovateľ je jeden z najväčších rozdielov rozvojových a rozvinutých krajín zo všetkých 
indikátoroch zdravia.56   

V rámci Slovenskej republiky je celkové hodnotenie materskej úmrtnosti veľmi 
pozitívne. Materská úmrtnosť dosahuje porovnateľné hodnoty ako je priemer EÚ. Počet 
prípadov materskej úmrtnosti na 100 000 živonarodených detí za rok 2007  bol 7,74 %. 
Napriek jasne klesajúcemu trendu zostáva počet potratov výrazne vyšší ako v EÚ, čo 
poukazuje na pretrvávajúce nedostatky v sexuálnej výchove a používaní antikoncepcie. 
Národný cieľ je definovaný jednoznačne ako postupné zlepšovanie podmienok 

                                                 
53 Fabianová, L. – Ondrušová, A.: Sociálna a ekonomická núdza žien vo vybraných krajinách tretieho sveta In 
Zborník príspevkov z 1. česko – slovenskej vedeckej konferencie – Sociálna – ekonomická núdza – bezpečnosť 
jedincov a spoločnosti, Bratislava, VŠZaSP, sv. Alžbety, 2009 
54 http://www.un-ngls.org/orf/un-summit-interfaith.pdf 
55 United nations: The millenium development goals report 2009, 2009 
56 Unicef: Maternal and newborn health, 2009 
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reprodukčného zdravia matiek a ďalším cieľom je znižovanie tehotenstiev neplnoletých 
dievčat, ktorých počet je relatívne vysoký vo východných regiónoch Slovenska.57  

 

1.1 Príčiny úmrtí matiek 
 

Materské úmrtie je definované ako úmrtie ženy v období tehotenstva až po 42 deň po 
pôrode  následkom akejkoľvek príčiny spojenej s tehotenstvom alebo pôrodom s výnimkou 
úrazov alebo iných dôvodov.58   

Príčiny smrti môžu byť rozdelené na priame príčiny, spojené s pôrodnými 
komplikáciami počas tehotenstva, počas pôrodu alebo po pôrodné komplikácie; a nepriame 
príčiny.  

Materské úmrtia sa zvyčajne odohrávajú od tretieho trimestra po prvý týždeň po 
pôrode. Štúdie ukazujú, že risk úmrtia je najviac spojený s prvými dvoma dňami po pôrode. 
Medzi päť najhlavnejších priamych príčin úmrtí matiek patrí krvácanie (najčastejšie po 
pôrode), otrava krvi, eklampsia (tehotenské kŕče), pôrodné komplikácie a komplikácie 
spojené s potratom.59  

V Sub – Saharskej Afrike tvorí popôrodné krvácanie 34% zo všetkých príčin 
materinských úmrtí. Väčšina týchto úmrtí je zbytočných a vďaka účinnej, ale chýbajúcej 
prevencii by sa im dokázalo predísť alebo vyliečiť s dobrými a kvalitnými službami 
reprodukčného zdravia, prenatálnou starostlivosťou, trénovanými zdravotnými pracovníkmi 
a pôrodnými sestrami a umožneným prístupom k pohotovostnej pôrodníckej starostlivosti.60     

Medzi nepriame úmrtia sú zaradené také podmienky ovplyvňujúce zdravotný stav 
matky ako HIV/AIDS, maláriu, anémiu a kardiovaskulárne ochorenia. Anémia postihuje 
takmer polovicu všetkých tehotných žien. Tehotné adolescentné dievčatá sú vystavené vo 
vyššej miere anémii ako staršie ženy, ale často sa im dostáva menej starostlivosti. Infekčné 
ochorenia ako malária postihujú približne 50 miliónov tehotných žien žijúcich v malarických 
krajinách.61 

 

1.2 Hlavné problematické oblasti zdravotnej starostlivosti ovplyvňujúce 
materskú úmrtnosť 

Materskú úmrtnosť ovplyvňuje taktiež množstvo faktorov súvisiacich s podmienkami 
v regiónoch rozvojových krajín. Medzi tie najproblematickejšie oblasti patrí: 

� Nekvalifikovaný zdravotnícky personál - od roku 1995 všetky regióny rozvojového 
sveta zaznamenali pokrok a zvýšenie trénovaného personálu pri asistencii u pôrodov 
(lekári, zdravotné sestry a pôrodné asistentky). Všeobecne, prítomnosť trénovaného 
zdravotníckeho personálu pri pôrodoch vzrástla o 8%;  oproti 53% v roku 1995 na 
61% v roku 2005.  Aj napriek tomuto faktu však viac ako polovica pôrodov v Sub-

                                                 
57 United nations development programme: Miléniové rozvojové ciele. Cesta k znižovaniu chudoby a sociálneho 
vylúčenia, 2004 
58 Rusnák, U. – Szép, A. – Brzica, D.: Rozvojová pomoc a spolupráca, 2002 
59 Unicef: Maternal and newborn health, 2009 
60 United nations: The millenium development goals report 2009, 2009 
61 Unicef: Maternal and newborn health, 2009 
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Saharskej Afrike a Južnej Ázii je vykonávaná bez prítomnosti akéhokoľvek 
trénovaného zdravotníckeho personálu.62  
Ženská obriezka – tento termín sa používa na opísanie tradičných, kultúrnych 
a náboženských procedúr, kde rodičia musia dať súhlas pre nízky vek dieťaťa a tento 
akt sa prevádza pri plnom vedomí dieťaťa bez akejkoľvek anestézie, lidokaínu či iných 
prípravkov. Vždy je súčasťou nejakého rituálu. Ide v nej najmä o to, aby žena 
vstupovala do manželstva ako panna. Pohlavný styk sa po vykonaní obriezky stáva pre 
dievča veľmi bolestivým a môže spôsobiť mnoho gynekologických komplikácií. 
Aspoň 130 miliónov žien bolo nútených absolvovať ženskú obriezku alebo iné násilné 
tradičné praktiky.63  

� Nízky pôrodný vek matiek – mladé tehotné dievčatá sú viac náchylné ku 
gynekologickým a pred pôrodným komplikáciám ako zrelé ženy a taktiež deti 
mladých matiek majú väčší sklon ku chorobnosti a úmrtnosti. Dievčatá, ktoré porodia 
pred 15 rokom života sú 5x viac ohrozené úmrtím pri pôrode ako 20 ročné ženy. 
Tehotenstvo v mladom veku vedie k 70.000 úmrtiam ročne dievčat vo veku 15 – 19 
rokov. Miera pôrodnosti u adolescentiek v Sub-Saharskej Afrike je najvyššia oproti 
ostatným regiónom a poklesla len veľmi nevýznamne od roku 1990. Pôrodnosť 
v tomto regióne je veľmi vysoká nielen v adolescentnom veku a veľmi typickou črtou 
pre tento región je uzatváranie sobášov mladých dievčat so staršími mužmi.  Miera 
pôrodnosti u adolescentiek je taktiež vysoká v regiónoch Latinskej Amerike 
a Karibiku.64      

 
Medzi iné problematické oblasti ovplyvňujúce materskú úmrtnosť taktiež patrí 

podvýživa žien, nedostatočné vybavenie zdravotníckych zariadení, pôrody žien praktizované 
doma alebo v rukách miestnych šamanov.   

 

2. REPRODUKČNÉ ZDRAVIE  
 

Tehotenstvo a pôrod sú považované za jednu z najväčších skúseností v živote ženy 
v celej našej spoločnosti. Počas tehotenstva ženy prežívajú množstvo zmien, ako po 
psychickej tak i po fyzickej stránke a stávajú sa zraniteľnejšími po oboch aspektoch.65    

Reprodukčné zdravotnícke služby poskytujú ženám, ale taktiež i mužom pomoc 
a vedomosti potrebné na ochranu svojho zdravia a zdravia ich rodiny, ako sú metódy 
plánovaného rodičovstva, prevencia a liečenie chorôb prenosných pohlavným stykom 
(vrátane HIV/AIDS) a odstraňovanie škodlivých praktík voči ženám. Používanie rôznych 
druhov antikoncepčných metód je ovplyvňované najmä ich poznaním a dostupnosťou.   

Plnohodnotné využívanie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv zo strany žien je 
základným predpokladom na dosiahnutie rodovej rovnosti. Schopnosť žien kontrolovať svoju 
plodnosť má pre posilnenie ich postavenia kľúčový význam. Zdravé ženy môžu byť 
produktívnejšie a ochrana reprodukčných práv, napríklad plánovania svojej rodiny z hľadiska 
načasovania pôrodov a stanovenia intervalov medzi nimi a rozhodovanie o reprodukcii bez 

                                                 
62 United nations: The millenium development goals report 2009, 2009 
63 Pietruchová, O.: Obriezka žien v Afrike, 2008 
64 United nations: The millenium development goals report 2009, 2009 
65 The British psychological society: Women's health: contemporary international perspectives, London: Book 
production services, 2000. 495 s. ISBN 1-85433-308-9 
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diskriminácie, nátlaku a násilia, znamená slobodu plnohodnotnejšej a rovnocennejšej účasti 
na živote spoločnosti.66  

Používanie antikoncepčných metód vzrástol vo všetkých rozvojových krajinách a je 
sprevádzaný poklesom pôrodnosti. Takmer vo všetkých regiónoch v roku 2005 viac ako 
polovica žien, ktoré sú vydaté alebo sú v partnerskom zväzku používala niektoré 
z antikoncepčných metód. Najväčšou výnimkou je opätovne Sub-Saharská Afrika, kde len 
22% žien v partnerskom alebo manželskom zväzku používala antikoncepčné metódy, čo je 
však aspoň jemný krok vpred oproti roku 1990, kedy antikoncepčné metódy využívalo len 
12% žien. Výrazný pokrok vpred vykonali krajiny Západnej Ázie kde 86% žien v zväzku 
využíva rôzne metódy antikoncepcie. V otázke plánovaného rodičovstva sa taktiež 
zaznamenal významný pokrok vpred u všetkých regiónov, okrem regiónov Sub-Saharskej 
Afriky. Jedna zo štyroch žien v týchto regiónoch ma nenaplnené potreby v otázke 
plánovaného rodičovstva, čo zostáva neznemeným faktom od roku 1995.67  

 

ZÁVER 
 

Napriek tomu, že piaty miléniový rozvojový cieľ sa nenapĺňa podľa predpokladov, 
neznamená to, že by svetové spoločenstvo malo rezignovať, ba naopak úsilie všetkých 
zainteresovaných by sa malo zvýšiť a všetci, ktorí túto situáciu môžu ovplyvniť by mali 
pociťovať globálnu zodpovednosť. Mal by to byť boj o spoluprácu,  partnerstvo a jednotu, aj 
keď si uvedomujeme, že ovplyvňovať všetky dôležité atribúty nie je jednoduché.   
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ABSTRACT 
 
Health is one of the most important values in human life. The risk is almost omnipresent and a person 
encounters it in the entire course of his life. The elimination of these undesirable factors, which endanger 
health and life of employees, should be one of the priorities for every employer. The identification of 
dangerous actions which refer to individual company activities and the determination of the risk sources 
associated with each identified danger are very important in handling this task. The acknowledgement of the 
risk assessment principle in a company will bring about the optimization of working process, lower accident 
frequency and last but not least an increase in the quality of working life. 
 
Key words: Health, risk, safety, protection, employees, risk management 
 

ZDRAVIE 
 

Zdravie je celkový stav človeka, ktorý mu umožňuje dosahovať optimálnu kvalitu 
života a nie je prekážkou obdobného snaženia iných ľudí.  

Zdravie je všeobecne uznávanou hodnotou. Je dôležité pre každého človeka. Dáva 
nám pocit pohody, ale zároveň nám umožňuje uskutočňovať to, čo je pre nás hodnotné. Na 
zdravie človeka má vplyv jeho správanie a spôsob života. Keď máme podiel na ujme na 
zdraví, je nádej, že máme I možnosť ujme na zdraví predísť. Voči chorobám, zhoršovaniu 
zdravotného stavu, pocitom nepohody a skracovaniu plnohodnotného života nie sme úplne 
bezmocní. 

Zdravie má nielen fyzickú, ale aj psychickú, sociálnu, duchovnú dimenziu. Telesné 
zdravie je teda pohodou tela, bezproblémový chod funkcií. Duševné zdravie je pohodou nášho 
myslenia a prežívania. Sociálne zdravie je pohoda vo vzťahoch, ktoré sú pre nás významné. 
Duchovná dimenzia naznačuje vzťah k hodnotám. Podoba zdravia je pre každého človeka 
jedinečná a mení sa v priebehu života. V rôznych životných obdobiach kladieme dôraz na 
rôzne aspekty zdravia. Dobré fyzické zdravie nezaručuje, že sa človek cíti zdravý, že žije v 
zdravých vzťahoch a zároveň úraz, choroba, starnutie ešte neznamená koniec nášho zdravia.  

 

FAKTORY PODPORUJÚCE ZDRAVIE 
 

Podpora zdravia sa uskutočňuje politikcými, legislatívnymi, administratívnymi a 
inými prostriedkami, jej obsah tvoria programy cielené ku zdravému spôsobu života, 
opatrenia umožňujúce sociálnu interakciu ľudí, podpora motivácií k záujmu o vlastné zdravie, 
poskytovanie vhodnej pracovnej príležitosti, vytváranie zdravého pracovného prostredia, 
plánovitý rozvoj zdravotnej, školskej a sociálnej politiky, právna úprava výroby a distribúcie 
niektorých poživatín, plánovanie územnej a bytovej výstavby, legislative ku znečisťovaniu 
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prostredia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zohráva životný štýl v súčasnosti stale 
významnejšiu úlohu pri vzniku a rozvoji ochorení. Preto je snahou zdravotníckych 
pracovníkov motivovať ľudí k záujmu o vlastné zdravie a k odstráneniu rizikových faktorov 
zo svojho života. Najväčší priestor pre podporu zdravia dáva komunita. Je to napríklad 
skupina ľudí – učitelia, personal, žiaci- združený v jednej škole. Alebo obyvatelia jedného 
obytného domu, ďalej je to náboženská komunita schádzajúca sa pravidelne k bohoslužbám. 
V každej komunite sa vďaka interakcii a spolupráci jej členov spája a násobí celkový ľudský 
potenciál. Komuita má svoju silum, ktorou pôsobí dovnútra na svojich členov, ale aj smerom 
von. Zdravie teda môže byť:  

1. individuálne 
2. komunitné  
3. globálne 

 

Dobré zdravie je výsledkom mnohých vplyvov a to biologických, psychologických, 
sociálnych, ekonomických atď. Veľmi dôležité je efektívne zvládnutie ťažkostí, stresu, 
relaxácia, meditácia, imaginácia, biofeedback. Medzi ďalšie faktory zaraďujeme: 

1. zmysluplnosť života, dôvera, viera 
2. sociálna opora 
3. pohybová aktivita 
4. spolupráca so zdravotníkmi 
5. preventívne prehliadky 
 

FAKTORY POŠKODZUJÚCE ZDRAVIE 
 

Nemožnosť zmeniť situáciu, strata dominancie, chronický stress, aktuálny stres, 
opustenosť, ťaživé prosociálne activity, rozvod, prostredie, emócie, celková nálada. Celkový 
stav zhoršujú aj ďalšie prvky medzi ktoré zaraďujeme: 

1. stress 
2. fajčenie 
3. drogy a alcohol 
4. rizikový sex 
5. prejedanie, nezdravé stravovanie 
6. nehody, úrazy 
 

KVALITA ŽIVOTA A JEJ DIMENZIE 
 

Zdravie je významná hodnota, choroba výrazne ovplyvňuje kvalitu života človeka. 
Sústredenie pozornosti na problém kvality života je vlastne dôsledok presunu pozornosti viac 
na psychosociálne aspekty choroby. Fyzická dimenzia hodnotí stav a fungovanie ako 
dôsledok ochorenia a liečby. Psychická dimenzia sa zaoberá emocionálnym hodnotením danej 
situácie. Týka sa nálady jednotlivca v globálnom ponímaní, keď je niekto konfrontovaný s 
neistotou, hrozboua mnohoznačnosťou, ktoré vyvolávajú pocity depresie a úzkosti.Sociálna 
dimenzia hovorí o uspokojení so sieťou sociálnych vzťahov, mierou sociálnej opory, sociálne 
fungovanie.Ekonomická dimenzia sa zaoberá stratou zamestnania v dôsledku choroba, 
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práceneschopnosťou, zvýšenými nákladmi súvisiacimi s chorobou ale zároveň zníženie 
príjmu, zníženie ekonomickej úrovne, strata dôležitých sociálnych vzťahov.  

 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je taký stav pracovných podmienok, ktorý 
vylučuje pôsobenie nebezpečných a škodlivých faktorov na zamestnancov. Každý 
zamestnávateľ je povinný vykonávať opratrenia, ktorých cieľom je odstrániť príčiny 
ohrozenia života zdravia zamestnanca a vytvoriť bezpečné pracovné podmienky. Pracovné 
nehody či úrazy vznikajú v dôsledku objektívnych alebo subjektívnych príčin: 

1. medzi objektívne príčiny patria nevhodné pracovné podmienky, ktoré súvisia najmä s 
nevyhnutnou technickou úrovňou strojov a zariadení, ochranných zariadení a 
osobných ochranných pomôcok, zlým priestorovým usporiadaním pracoviska, 
negatívnym pôsobením fyzikálnych faktorov pracovného prostredia, ako aj objektívne 
príčiny vyplývajúce zo sociálno-psychologických podmienok na pracovisku 

2. subjektívne príčiny sú spôsobené ľudským faktorom 
 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci predpokladá plnenie určitých povinností zo 
strany podniku a zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný: 

1. zabezpečiť prevenciu tým, že sústavne vytvára podmienky na predchádzanie 
pracovným úrazom a chorobám z povolania, ako aj všetkým ochoreniam vznikajúcim 
vplyvom pracovného prostredia, to znamená že: oboznamovať zamestnancov s 
právnymi a ostatnými predpismi k zabezpečeniu bezpečnosti práce, pravidelne 
overovať znalosti týchto predpisov, zlepšovať ochranné zariadenia, organizovať 
najmenej raz ročne previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na všetkých 
pracoviskách, vyhľadávať, posudzovať a hodnotiť riziká možného ohrozenia 
bezpečnosti a zdravia zamestnancov a pod. 

2. robiť opatrenia na bezpečnú a zdravotne neškodnú prácu a najmä: akceptovať 
požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prideľovaní práce, odstraňovať 
fyzicky namáhavé práce, resp. práce uskutočnované v nevyhovujúcom pracovnom 
prostredí, odstraňovať zistené nedostatky, zriaďovať, udržiavať a zlepšovať potrebné 
ochranné zariadenia, bezplatne poskytovať osobné ochranné prostriedky 
zamestnancom a udržiavať ich v použiteľnom stave, nahrádzať fyzicky namáhavé 
práce v sťažených pracovných podmienkach novými technologickými a pracovnými 
postupmi, zisťovať a odstraňovať príčiny pracovných úrazov a nemocí z povolania, 
viesť ich evidenciu, oznamovať to príslušným orgánom a robiť opatrenia potrebné k 
náprave. 
 

Zamestnanci majú právo na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na 
informácie o nevyhnutných rizikách svojej práce a na informácie o opatreniach na ochranu 
pred ich pôsobením. Zamestnanci majú aj konkrétne povinnosti, vyplývajúce zo zákona a to 
najmä:  

1. dodržiavať určené konkrétne postupy a zásady bezpečného správania sa na pracovisku 
2. dodržiavať predpisy a pokyny 
3. používať pri práci osobné ochranné pracovné pomôcky a ochranné zariadenia 
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4. zúčasťnovať sa skolení, podrobiť sa skúškam z bezpečnostných predpisov a 
absolvovať lekárske prehliadky 

5. nepožívať na pracovisku alkoholické a iné návykové látky 
6. oznamovať nedostatky a prípadné poruchy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť pri 

práci 
 

Proces manažmentu rizík 
 

Hlavným cieľom manažmentu rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je 
predchádzať nežiadúcim udalostiam, ktoré môžu mať negatívny dopad na život a zdravie 
zamestnancov. Proces manažmentu rizík je potrebné vykonávať minimálne raz ročne, a to v 
prípade: 

1. úvodnej kolaudácie pracoviska, uvádzaní zariadenia do prevádzky 
2. zmeny právnych a iných požiadaviek 
3. zmeny činností, prevádzkových podmienok, výrobkov a služieb organizačnej jednotky 
4. zmeny technológie, zariadenia, zmeny nakupovaných surovín a materiálov 
5. zmien vyplývajúcich z výsledkov preskúmania manažmentom 
6. výskytu nedostatkov vyplývajúcich z výsledkov pozorovania, inšpekcie, podnetu 

zamestnancov alebo zástupcu zamestnancov  
 

Komunikácia 
 

Bez zabezpečenia komunikácie nemôže fungovať žiadny systém. Sprostredkovanie 
informácií na jednej strane zabezpečí pochopenie spoločnej podnikovej stratégie, na druhej 
strane dáva možnosť vytvoriť komunikačné kanály na získavanie informácií na trvalé 
zlepšovanie. Správna komunikácia zabezpečí, aby primerané informácie o BOZP boli v 
organizácii poskytnuté všetkým, ktorí ich potrebujú. Preto je potrebné, aby: 

1. bolo určené, kto a ktoré informácie potrebuje 
2. bolo zabezpečené, že každý, kto ich potrebuje ich aj dostane (v takej podobe a takým 

spôsobom, aby im príjemca dokázal porozumieť) 
3. bolo zabezpečené, že informácie sú postúpené nielen v smere zhora nadol, ale aj zdola 

nahor a tiež medzi jednotlivými časťami organizácie 
4. boli poskytnuté aj informácie o nedostatkoch v realizácii zámerov systému riadenia 

 

Kvalitu pracovného života, ako jeden zo zdrojov sociálnych a ekonomických efektov 
zamestnávateľského subjektu, neodmysliteľné tvorí okrem ďalších aspektov aj bezpečnosť a 
ochrana zdravia pri práci. Plnenie platných legislatívnych požiadaviek v tejto oblasti 
zabezpečuje dôsledné a systematické preverovanie toho, čo môže ľuďom na pracovisku 
ublížiť, posudzuje či sú súčasné bezpečnostné opatrenia dostatočné, z dôvodu ochrany zdravia 
svojho ale aj svojich spolupracovníkov. Je to existenčný záujem každého zamestnávateľa, nie 
je to len právna povinnosť. Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov musí byť 
rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plnenia pracovných a výrobných úloh. Zvyšovanie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má dôležitý hospodársky význam, pretože riešenie 
otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia, s vytváraním priaznivých pracovných 
podmienok a pracovných vzťahov prináša optimalizáciu pracovného procesu a pozitívny 
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ekonomický efekt. Prináša zníženie strát, vyššiu produktivitu, efektívnosť a kvalitu práce – 
znamená lepšiu prosperitu podniku a tým aj celej spoločnosti. Starostlivosť o bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci má aj dôležitý humánny aspekt, ktorý prezentuje kultúrnu a 
spoločenskú úroveň podniku a štátu. 
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ABSTRACT 
 
Special Olympics program has grown and became the largest worldwide provider of recreation, sport and 
leisure opportunities for individuals with intellectual disabilities. The purpose of the study was to identify why 
individuals with ID joined and continue to participate in recreation and active leisure program. This study 
evaluated recreation and leisure participation motives of youngster with intellectual disabilities. According to 
the results the most important for participants of the study was wining ribbons and medals, fun, being pretty 
skilled and provide time with friends. Data of the study showed dominates of intrinsic motivation and 
identified regulation. 
 

Since its inception in 1968, the Special Olympics program has grown and became the 
largest worldwide provider of recreation and sport opportunities for individuals with 
intellectual disabilities (ID). The physical activity along with support, rewards, and interaction 
seems to be beneficial to these individuals and their families. In addition, recreation and sport 
programs participation is associated with improved physical fitness and motor skills as well as 
increased self-esteem, self-confidence, social competence and positive self-perceptions 
(Castango, 2001; Dykens & Cohen, 1996; Klein, Gilman & Zigler, 1993). Experts and parents 
believe that participation in active recreation improves social adjustment and quality of life 
for participants, increases social support for families with members involved, and fosters 
public understanding of individuals with ID (Farell et al., 2004; Klein et al., 1993).  

Conceptually, early works considered motivation to be primarily a function of 
cognition. Social Cognitive Theory maintains the emotive component, self-efficacy, is the 
primary mediator of the change in behaviour and this is mediated through cognition (Bandura, 
1977). Cognition is seen as mediating an initial change from which evolves success and 
subsequent self-efficacy. This theory notes that motivation is concerned with initiation as well 
as maintenance of behaviour. The impact of Social cognitive theories on motivation to 
participate in recreation and sport activities is especially pertinent for persons with intellectual 
disabilities. Delayed development and performance among persons with ID depends on 
specific intellectual functioning and delays in adapted skills. Individuals with ID have specific 
cognitive abilities and perceptions that may be a reason for functional limitations in their 
motivation for participation in sport and physical activity settings (Shapiro, 2003). 

Self-determination theory (Deci & Ryan, 1985, Ryan & Deci, 2000) is a useful 
theoretical framework for understanding varying levels of motivation for activity engagement. 
It addresses conditions of intrinsic and extrinsic motivation and has been used to study 
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motivated behaviour in the educational setting and leisure activities (Vallerand & Fortier, 
1998). Self-determination theory (Deci & Ryan, 1985) is a model of human motivation rooted 
in the innate needs of competence, relatedness, and autonomy and it is an overriding 
framework for intrinsic and extrinsic motivation. The need for autonomy refers to the desire 
to be self-initiating in the regulation of one’s actions. In autonomy, one experiences the self 
(the vital core of a person) to be an agent, the “locus of causality” of one’s behaviour. The 
need for competence suggests that all people want to interact effectively with the 
environment. Finally, relatedness pertains to the desire to feel connected with significant 
others. Together, these three elemental needs are necessary to facilitate the growth and 
actualization of human potentiality. To summarize and organize the self-determination theory, 
Vallerand (1997) developed the Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation. The 
model indicates that social factors influence persons’ perceptions of autonomy, competence, 
and relatedness, which in turn determines their motivation (intrinsic or extrinsic), and then the 
motivation leads to consequences. This model is useful in the fact that it allows researchers to 
review existing sport research on both the determinants and consequences of intrinsic and 
extrinsic motivation. 

Individuals with ID are often encouraged to perform behaviours through the use of 
extrinsic rewards (Cohen, 1986), which according to the Self-determination Theory lead in 
spontaneous activity. Activities perceived to be less inherently interesting may need to be 
externally prompted in the beginning stages of participation. Individuals are likely to initiate 
to continue such behaviours if they are reinforced with extrinsic rewards or if the tasks are 
valued by significant others with whom they feel related or would like to feel related. 
Youngsters with ID can choose to participate in different recreation, sports and leisure from 
one season to the next and from one year to another suggest that the sport itself may influence 
an athlete’s participation motives (Shapiro, 2003). There is still lack of research has been 
conducted regarding participation motivation in Special Olympics recreation and sport 
programs, because of that the aim of the study was to identify why individuals with ID joined 
and continue to participate in Special Olympics recreation program.  

 

METHOD AND PARTICIPANTS 
 

Participants of this study included 102 youngsters with ID between 12-16 years of age 
(M age = 14.12, years, SD = 1.47) (60 males, 42 females). The sampling design was 
purposive in that participants had to meet criteria of participation in leisure recreation 
program for 1-2 hours twice a week for a minimum 1 year. Parents or guardians of 
participants signed forms indicating their approval for their child to participate in the research 
study. To measure physical activity motivation, we used the Sport Motivation Scale (SMS) 
(Pelletier et al., 1995). The modified abridged version of the Scale consist four sub-scales that 
measure the three types of motivation. Athletes were asked to respond to four items for each 
subscale which followed the statement “I participate in recreational activities because…”  

 

RESULTS 
 

The average scores of total sample along the rank – order list for each item of SMS 
scale are shown in figure 1. The item “I want to win ribbons and medals” received the highest 
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rating (M = 1.98, SD = 0.20) followed by “I am interested in sport” (M = 1.93, SD=0.29), “I 
want to have fun” (M = 1.91, SD = 0.38), “I want to be pretty skilled” (M = 1.19, SD = 0.35) 
“and “I want to meet friends” (M = 1.77, SD = 0.51). Boys indicated to have fun as more 
important motive for participant than girls as well as it was more important to meet friends for 
boys. Some differences of the reasons for participation according to the age are worthy of 
remark. To feel important and popular is more important motive for participation for younger 
participants of the study than for older ones. Among older participants of the research was more 
important to be good and skilled in recreation and leisure activities rather than for younger participants 
of the study. 
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Figure 1. Data on Recreation and Leisure Motivation 

 
 

Figure 2 present the participation motivation types and t test comparisons of the 
results. Data analysis showed the highest score of total sample for participation in health 
related recreation and active leisure was intrinsic motivation (IM) (M = 7.05, SD = 1.11), but 
significant differences were found out only between IM and identified regulation (IR) (t = 
2.6528, p = 0.009), as well between IM and amotivation (AM) (t = 22.5619, p = 0.000) in 
compare to other motivation types.  
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Figure 2. Data on Motivation Type 

 
Theoretical framework of this study mostly was based on Self-determination theory 

(Deci & Ryan, 1985, Ryan & Deci, 2000) in which motivation can be classified into intrinsic 
motivation (fun, learning new skills), identified regulation (friendship, good relation with 
coaches), external regulations (winning medals or ribbons) and amotivation (boring wasting 
time).  

This study found that individuals with ID most highly rated motives for participation 
in recreation and leisure activities were to win ribbons and medals, to have fun and be 
interested in sport. Individuals with ID tend to be concrete in their thinking, making tangible 
rewards like ribbons and medals more important than intrinsic rewards (Shapiro, 2003). 
Participants of the study indicated fun as one of the most important motive for participation in 
sport. Papaioannou (1994) stated that the role of perceived competence in physical activity is 
crucial, because some individuals do not have any prior experience with most or all sport 
activities Therefore, those with prior experience who feel and are physically competent are 
more likely to find physical activity interesting and fun, and want to participate in it to further 
develop their sport skills (i.e., they have self-determined motivation).  

Participants in health related recreation and active leisure programs indicated as the 
important reason for participation in the activities to meet friends. Literature reviews have 
shown that many individuals participate in physical activity, recreation and active leisure 
because they need to relate to and be friends with other people, and because they want to feel 
accepted by a social milieu (Weiss & Duncan, 1992). A recreation and leisure activity 
provides ample opportunities for individuals with ID to interact with others, learn new skills 
together, and strive for individual and team achievement.  

When individuals are intrinsically motivated they are less likely to feel bored in 
recreation and leisure activities. In contrast, feelings of boredom will be evident when 
individuals feel pressured to participate in recreation (external regulation), or when they feel 
that they waste their time in it (amotivation) (Ntoumanis, 2001). This confirms our study. All 
participants with ID, participated in the study, were more intrinsically motivated rather than 
characterized as having amotivation. However, Vallerand et al. (1993) pointed that, those who 
perceive that they lack physical competence usually find the experience meaningless 
(amotivation), and engage in it only because it is the rule or because of fear of punishment 
(external regulation). 
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CONCLUSIONS  
 

Youngsters participated in Special Olympics health related recreation and active 
leisure for their own enjoyment and for the social aspects. While participation motives of 
youngster with ID are varied, they are more similar across age and gender than dissimilar. Our 
study supported benefits of using self-determination theory for evaluation of motivation for 
participation in recreation and health programs but in order to enhance motivation for 
individuals with disabilities, scholars and practitioners in the area of adapted physical activity, 
health related recreation and active leisure should strive to establish mastery oriented 
motivational climates, which nurture task oriented individuals in order to increase their 
perceived competence, intrinsic motivation, physical activity adherence, and health..  
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ABSTRAKT  
 
Sociálne okolnosti, zmeny, priebeh a kvalita života spúšťajú celý rad situácií nesúcich pečať nižšieho 
osobného komfortu, zdravotných ťažkostí, nespokojnosti, napätia a konfliktov v medziľudských vzťahoch. 
V príspevku je analyzovaný stres ako jedna z foriem záťažových situácií človeka, ako aj niektoré efektívne 
spôsoby boja so životnými ťažkosťami. 
 
Kľúčové slová: frustračná tolerancia, stres, fázy riešenia záťaže, efektívne stratégie. 
 

ABSTRACT 
 
Social conditions, changes, process and quality of life may activate full range of situations characterised by 
personal discomfort, health problems, dissatisfaction, tension and conflicts in interpersonal behaviour. In this 
study we analysed stress as a one of form of distress situations. Moreover we focused also on effective patterns 
which may help to cope with living troubles.   
 
Key words: frustration tolerance, stress, stages of solving distress, effective strategies 

 

ÚVOD 
 

Otázky súvisiace so zdravým vývinom človeka, ako aj hľadanie efektívnejších ciest 
rozvoja a kreovania osobnosti, ostávajú aj dnes v centre záujmu laickej i odbornej verejnosti. 
Úloha subjektívneho faktora v 21. storočí rastie. Životné podmienky ľudstva sa menia v stále 
mohutnejšom tempe. Nástupom rozvoja novej dynamiky sociálnych vzťahov, rozmáhajúcich 
sa progresívnych výsledkov vedy a techniky, zvyšovaním efektívnosti a kvality práce, súčasne 
narastajú požiadavky na adaptáciu človeka, stupňujú sa nároky na jeho psychickú i fyzickú 
zdatnosť.  

Moderný človek si právom kladie otázku, či má dostatok „prirodzených“ adaptačných 
schopností nevyhnutných k tomu, aby bez zbytočných strát a negatívnych následkov fungoval 
v spoločenskom prostredí, ktoré vzniklo ako vedľajší produkt jeho vlastnej práce, ako rezultát 
ovplyvňovania prírodných zákonitostí, technickej tvorivosti, uplatňovania rôznych 
organizačných a racionalizačných opatrení. Myslíme si, že človek sa naučil meniť hmotný 
svet rýchlejšie, ako bol schopný sa mu prispôsobiť a jeho výhody efektívne využiť v prospech 
seba, iných, ľudstva.  
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1. STRES AKO ZVLÁŠTNA FORMA PSYCHICKEJ ZÁ ŤAŽE 
 

Akákoľvek situácia, ktorá ponúka alternatívy riešenia alebo vyžaduje potrebnú 
adaptáciu, či zmenu, môže byť pre jedinca stresujúcou, záťažovou. Kolobeh dnešného života 
si nárokuje na rýchle riešenie problémov, na pohotové, správne a jednoznačné odpovede, na 
explicitné vyjadrenie názoru, zaujatie nemenného postoja.  

V práci, rodine, škole, nákupnom centre, ulici, či televízii, „číha“ na človeka dnešného 
globálneho sveta množstvo nástrah, ako aj nepredvídateľných negatívnych okolností 
spúšťajúcich poplachovú - stres navodzujúcu situáciu.  

Ohroziť človeka môže reálne ktokoľvek a čokoľvek: zväčšujúca sa ozónová diera, 
kritické otepľovanie planéty, prírodné katastrofy, kontroverzná globalizácia, svetová finančná 
kríza, rozmáhajúci sa terorizmus, stúpajúca nezamestnanosť a pokračujúce prepúšťanie, 
nezodpovedné vystúpenie politikov, choroby, AIDS, drogové závislosti, nepoctiví 
obchodníci, zahraniční veksláci, preplnená mestská doprava, nezdravé potraviny, provokujúce 
pohľady spolupracovníkov, neposlušné deti i úspešní kolegovia, priatelia...  

Činnosť každého jednotlivca je nielen pasívnou adaptáciou, automatickým 
prispôsobením sa vonkajšiemu prostrediu. Často predstavuje rozporný proces, v ktorom musí 
aktívne riešiť prelínajúce sa protiklady, neprimerané úlohy, frustrujúce, konfliktné a stresové 
situácie (Bratská, 1991). 

Na sociálne a životné udalosti, a na ťažkosti vyplývajúce z nich,  reagujeme každý po 
svojom. To, čo môže byť pre jedného problém, ťažko riešiteľná situácia, pre druhého 
problémom vonkoncom nie je.  

Frustračná tolerancia, akési pomyselné osobné hranice  „odtiaľ - potiaľ“, sa 
diametrálne líšia pri vzájomnom porovnávaní ľudí. O. Kondáš (1977) upozornil vo svojej 
práci na používanie pojmu zóna tolerancie frustrácie. Ide o rozpätie, v medziach ktorého 
osoba znáša frustrácie bez vážnejších škôd a neprimeraných reakcií. Sociálna percepcia, 
následné spracovanie a zvládnutie záťažovej situácie je individuálnou záležitosťou každého 
jedinca – kľúčovou kompetenciou, ktorá zabezpečuje zdravé a efektívne fungovanie. 
Schopnosť zdolávať záťaž bez vážnejších porúch a neprimeraných reakcií sa považuje 
za toleranciu, odolnosť na záťaž. 

 

1.1. Záťaž a jej zdroje 
 

Záťaž ako všeobecná kategória podmieňuje akúkoľvek činnosť a funkčný stav 
organizmu. Ide o vzťah medzi požiadavkami na činnosť človeka a súbor vrodených či 
získaných vlastností, ktorými je pre zvládnutie týchto požiadaviek človek vybavený (Bartko, 
1990, Bratská, 1991, Hladký, 1993, Zvariková, 1999). Uvedený vzťah vyjadruje rovnica: S = 
f (E,D), pričom S = vyjadruje záťažový stav človeka, D = dispozícia, t.j. súbor všetkých 
vlastností, ktorými je organizmus k činnosti vybavený, E = expozícia, t.j. súbor všetkých 
požiadaviek, ktoré sú na činnosť organizmu kladené.  

Podľa M. Bratskej (1991) bude veľkosť vyvolaného psychického stavu záťaže závisieť 
od toho, aký bude veľký rozpor medzi súhrnom požiadaviek z vonkajšieho prostredia 
a pripravenosťou človeka sa s nimi vyrovnať. Individuálne prežívanie záťaže, má rôznu 
intenzitu a rôznu kvalitatívnu podobu. Mikšík (2001) uvádza niekoľko stupňov psychickej 
záťaže (obr.č.1). 
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Nové nároky, požiadavky prostredia Vybavenosť a pripravenosť človeka ich 
zvládnuť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Stupne psychickej záťaže (Mikšík, 2001, in Bratská, 1991) 

Zdroje záťaže: nadmerné predlžovanie pracovnej doby a práce (stres bol druhým 
najčastejšie udávaným problémom za rok 2005 súvisiacim s prácou, ktorý postihol 22 % 
zamestnancov EÚ), neúmerne vysoká motivácia, veľké obavy pred neúspechom, nedostatok 
citového uspokojenia z práce, nedostatočná sebarealizácia, absencia zmysluplnosti vlastného 
konania, nekvalitné sociálne interakcie, zlá životospráva.  

Jedným z najvýznamnejších záťažových faktorov je zodpovednosť, vedomie rizika 
v prípade nesprávnej alebo málo pohotovej reakcie, ale aj časová tieseň, stavy napätého 
očakávania, či prejavy úzkosti, navodzujú negatívne telesné príznaky ako sú: zmeny 
dýchania, zvýšenie krvného tlaku, zvýšená potivosť, búšenie srdca, pocity sucha v ústach a 
niektoré metabolické zmeny. V psychickej oblasti prispievajú k pocitom únavy, vyčerpanosti, 
zvýšeného duševného napätia, zmenám aktivity a výkonu, nekvalitnému a nedostatočnému 
spánku (Hladký, 1993).  

Pri častom opakovaní záťažových stavov je teda nutné brať do úvahy možnosť vzniku 
rôznych nervových a organických poškodení, tzv. civilizačných chorôb (hypertenzia, 
ischemická choroba srdca, endokrinné, dýchacie, svalové choroby). 

V nadväznosti na popisované faktory možno vymedziť súbor požiadaviek na 
vlastnosti, schopnosti človeka tak, aby ich štruktúra zaručovala optimálny pracovný výkon 
(upravené, in Vašašová, 2007, s. 145): 

� odolnosť voči záťaži zo zodpovednosti a rizika (výkonní pracovníci, top managment), 
� odolnosť voči záťaži z časového deficitu, 
� odolnosť voči monotónii - vigilančná záťaž, 
� emočná stabilita, 
� pohotové a pohyblivé myslenie, spolu so schopnosťou predvídať a plánovať, 
� rozsah a spoľahlivosť pamäti, 
� intelektové schopnosti (schopnosť rýchlo sa rozhodnúť, rozhodovanie v sťažených, 

nových, nezvyčajných situáciách).   
 
 
 
 

hraničná záťaž 
 
zvýšená záťaž 

extrémna záťaž 

bežná a optimálna 
záťaž 
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1.2. Stres a jeho formy 
 

Stres ako zvláštna forma psychickej záťaže, pri ktorej živý systém mobilizuje rezervné 
zdroje energie pre zvládnutie činnosti, sa chápe tiež ako kvalitatívne vystupňovaná záťaž, pri 
ktorej dochádza k odchýlke požiadavky - vlastnosti, takže v organizme vzniká poplachová 
reakcia. Bratská (1992) pod stresom rozumie krajné situácie, ktoré súvisia so záťažou, 
vyvolané extrémnymi požiadavkami. Křivohlavý (1994) uvádza, že stres pochádza z 
anglického stress a má svoj pôvod v latinskom stringo, stringere – čo znamená utiahnuť, 
zovrieť. „Byť v strese“ znamená byť vystavený rôznym tlakom, ocitnúť sa v tiesni 
(Baumgartner, 2001). 

V stresovej situácií dochádza k tlaku situačných podmienok, vnútornému napätiu a 
námahe človeka (bližšie tab. č.1). Zo zdravotného hľadiska je pri hodnotení stresu dôležitá 
jeho miera (kvantita), sila (kvalita) a frekvencia. Škodlivým sa stáva stres až po prekročení 
určitej individuálnej hranice. 

 
Druhy stresu: 

 pozitívny, prijateľný (Praško, Prašková, 1996) = eustres. Zlepšuje výkonnosť a 
zdravie, zvyšuje tvorivosť, podmieňuje spokojnosť z dobre vykonanej práce. Núti 
človeka „prebúdzať sa“ z poznaných a pohodlných spôsobov riešenia situácií, 
objavovať nové možnosti či schopnosti; 

 negatívny = distres. Je rušivý, vyvádza jedinca z rovnováhy, spôsobuje úzkosť 
a tieseň, zaháňa ho "do kúta", človek stráca istotu a nadhľad; 

 špecifický - ide o chcený, úmyselne vyvolaný stres. Človek zámerne vytvára stresovú 
situáciu po ktorej nasleduje uvoľnenie (adrenalínové športy), 

 chronický – pre zdravie človeka nebezpečný, pretože vyčerpáva jeho energiu, môže 
viesť k depresii, pocitu permanentnej neistoty, bezmocnosti a beznádeje, k nespavosti, 
apatii, chronickej únave, pocitu úzkosti, zmätenosti, k poruchám koncentrácie 
pozornosti i pamäti. 

 
Fázy stresu  
Prvá fáza – alarmu, varovná, mobilizačná. Objavujú sa telesné reakcie, ktoré človeka 
upozorňujú a súčasne vyzývajú na pripravenosť. Pocity skutočného stresu sa však manifestujú 
až v situácii, keď už človek nevie, nemôže zvládať uvedené problémy a symptómy, keď si 
jasne uvedomí, že už nemá dostatočné množstvo síl reagovať na danú situáciu. Táto fáza 
môže byť vyvolaná jednotlivými podnetmi alebo skupinou podnetov. 
Druhá fáza – rezistencie, odolávania. Nastupuje po prekročí počiatočnej varovnej fázy. Ide 
o špecifickú obranu organizmu po ukončení prvej fázy, o zaujatie adaptačnej reakcie s cieľom 
ochrániť organizmus aj za cenu straty rezerv. 
Tretia fáza – exhaust - vyčerpanie. Človek sa stáva anxióznym. Počiatočnú úzkosť nahrádza 
depresia. Uvedené príznaky vystupujú buď oddelene, postupne jeden za druhým alebo 
súčasne. Za normálnych okolností stres prichádza a mizne. Ak však stresory (situácie, ktoré 
spôsobuje stres) pôsobia ďalej, dochádza k závažnému poklesu výkonnosti imunitnej sústavy 
človeka (bližšie tab. č.1). Následkom sú menej závažné poškodenia vyúsťujúce do 
prechladnutia, chrípky, bolesti v chrbtici, pocitu tlaku na prsiach, migrenóznych bolestí hlavy, 
prípadne prepukajú niektoré druhy alergických reakcií či kožných chorôb. 
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Tabuľka 1. Prehľad typických príznakov stresu (Křivohlavý, 2001, s. 181) 
 

FYZIOLOGICKÉ PRÍZNAKY 
(vo funkciách organizmu) 

EMOCIONÁLNE PRÍZNAKY  
(citové príznaky stresu) 

BEHAVIORÁLNE PRÍZNAKY 
STRESU 

(správanie a konanie ľudí 
v strese) 

Zvýšenie a kolísanie krvného tlaku, 
zvýšená potivosť, búšenie srdca, 
pocity sucha v ústach, zrýchlené až 
prekotné dýchanie, bledosť a tras 
tela, metabolické zmeny, tráviace 
problémy, prejedanie sa, nechuť 
k jedlu, trasenie rúk. 
Svalové napätie v krčnej a dolnej 
oblasti chrbtice spojené s bolesťou. 
Úporné bolesti hlavy postupujúce z 
krčnej oblasti a rozširujúce sa od 
temena hlavy k čelu  

Prudké a výrazné rýchle zmeny 
nálady (od radosti k smútku 
a naopak), neodôvodnené striedanie 
nálady. 
Emočná instabilita. Neschopnosť 
prejaviť emocionálnu náklonnosť 
a sympatiu, či antipatiu. 
Neprimerané denné snenie.  
Nadmerné trápenie sa s vecami, 
ktoré zďaleka nie sú tak dôležité. 
Neopodstanené starosti o vlastný 
zdravotný stav a fyzický vzhľad. 

Nerozhodnosť. Agresívne reakcie, 
chaotické a nezmyselné pohyby. 
Ničenie vecí. Zhoršená kvalita 
práce, snaha vyhnúť sa úlohám, 
časté vyjednávanie, klamanie, 
ospravedlňovanie sa. Chorobnosť 
a absencia.  
Zmeny v chuti jedla, zvýšený 
príjem alkoholických nápojov 
a iných foriem rizikového  
správanie (fajčenie, drogy).  
Nervozita, hryzenie nechtov... 

Migréna – záchvatové bolesti 
jednej polovice hlavy.  
Exantém – vyrážky v tvári. 
Sčervenanie a fialové fľaky na tvári 
a krku. 
Tiky, „zášklby“ tvárových častí, 
neovládateľná mimika. 

Stiahnutie sa zo sociálneho styku, 
odcudzenie a obmedzenie 
kontaktov s druhými ľuďmi. 
Únava, vyčerpanosť, zvýšené 
duševné napätie, zvýšená 
podráždenosť, popudlivosť 
(iritabilita) a úzkostnosť. 

Zmenený denný životný rytmus – 
problémy so zaspávaním, dlhé 
nočné bdenie a potom neskoré 
vstávanie s pocitom veľkej únavy, 
zmeny aktivity a výkonu. 
Nerozhodnosť a do značnej miery 
aj nerozumné náreky. 

 

2. MOŽNOSTI ZVLÁDANIA STRESU (EFEKTÍVNE FORMY 
ZVLÁDANIA ŽIVOTNÝCH ŤAŽKOSTÍ) 

 

„Je možné stres zvládnuť?“  V zásade sa dá odpovedať kladne. V princípe sa jedná o 
vedomý spôsob vyrovnania sa so zdrojom stresujúcej záťaže.  

Najčastejšie ide o tri spôsoby: 

- zmena alebo odstránenie vonkajších podmienok vyvolávajúce stres, 
- zmena či odstránenie vlastných negatívnych emócií, 
- zmena významu danej situácie pre jedinca, čiže prehodnotenie situácie, zmena 

postojov.  
 
 
Aktivity, podporujúce minimalizáciu nepríjemných účinkov stresu: 
� relax - spánok, sauna, odpočinok, meditácia, hlboké dýchanie účinne pomáhajú 

upokojiť a harmonizovať naše telo a dušu, 
� únik - všetko, čo pomôže mysli odpútať sa od stresora je účinné (hudba, koníčky, 

zaujímavé aktivity), 
� cvičenie - hladinu stresu znižuje akákoľvek fyzická aktivita, najlepšie je však cvičenie 

s veľkými nárokmi na spotrebu kyslíka, 
� vyvážená strava, bez alkoholu a kofeínu - rozumné množstvo ľahko stráviteľnej stravy, 

rozvrhnuté počas dňa a nealkoholické nápoje (pomáhajú znížiť kyslosť obsahu 
žalúdka, ktorá je pri strese zvýšená), 

� vizualizácia - (spôsob meditatívneho pozorovania so sústredenou pozornosťou 
príjemne upokojuje), 

� smiech  - dobrá nálada (je vedecky dokázané, že desať minút srdečného smiechu zaistí 
človeku dve hodiny pokojného spánku. Zdá sa, že smiech je výraznou zložkou 
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pomáhajúcou pri regenerácií organizmu. Smiech spôsobuje prehĺbenie dýchania, ale aj 
zvýšenie počtu imunitných buniek alebo pokles hladiny kortizolu). 

 
Podľa J. Křivohlavého (2001, s.82) k príkladom efektívnych foriem zvládania 

životných ťažkostí, a teda aj samotného stresu patrí:  

 modifikácia správania,  
 kognitívne ovplyvňovanie, 
 „psychologické očkovanie“, 
 ventilácia emócií. 

 

Modifikácia správania vychádza zo Skinnerovskej teórie klasického podmieňovania 
(kladné posilnenie v prípade požadovaného správania a nevenovanie pozornosti v situácii 
nežiadúceho správania). 

Kognitívne ovplyvňovanie vychádza z hypotézy o výraznom vplyve predstáv, 
osobnostných noriem, predsudkov, postojov, myšlienok na ľudské správanie. V pozadí stresu 
a rôznych iných ťažkostí bývajú často nevhodné, klamlivé a neprimerané predstavy. Cieľom 
kognitívneho ovplyvňovania je tieto predstavy najskôr odhaliť a následne ich nahradiť inými 
– správnymi a funkčnými. Účinnosť takéhoto ovplyvňovania podčiarkuje presvedčenie 
jedinca o jeho schopnosti zvládnuť danú situáciu. 

Psychologické očkovanie pozostáva z niekoľkých krokov. Ide o uvedomenie si toho, 
že stres má svoju aj psychickú stránku a o nácvik ukľudňujúcich zvládacích stratégií (nácvik 
dýchania, relaxačné a imaginačné techniky). 

Ventilovanie emócií. Odborníci uvádzajú (Pennebaker, Colder a Sharp, 1990, in. 
Křivohlavý, 2001), že pomenovaním, zverejnením, vyslovením alebo i napísaním 
traumatickej udalosti, môžeme negatívny psychický stav zmierniť. 

 

ZÁVER 
 

Stres je aktuálnym problémom civilizovanej spoločnosti. Má svoj dopad na mentálne 
zdravie človeka, na jeho prežívanie a správanie. Hans Selye kedysi dávno vtipne poznamenal, 
že „stres je korením života človeka a život bez stresu znamená jeho smrť“ .  

Záťažové situácie sú všadeprítomné a hoci jedinci prichádzajú na svet s určitou 
vrodenou výbavou, nedokážu vždy a stále pohotovo odolávať ich negatívnemu tlaku. Človek 
dnešného sveta stojí pred neľahkou úlohou (Birknerová, 2007, s. 13). Musí si osvojovať, 
rozširovať, prehlbovať a zdokonaľovať nové adaptívne mechanizmy pre efektívne 
vyrovnávanie sa so stresovými, konfliktnými a problémovými situáciami, len tak dokáže 
zdravo a efektívne fungovať.  
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CIRKEV A ZDRAVIE 
 

CSILic. Jozef Spišák 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Smolnícka Huta 

Tel.:0905 289 786, 053 4887704. Email: jozefspisak@gmail.com 
 

Obec Smolnícka Huta

Obec Smolnícka Huta

 
 

Cirkev

• Cirkev je inštitúciou (organizáciou), ktorá sa od počiatku snaží 
pomáhať človeku, aby bol zdravým tak po duchovnej, ako aj 
po fyzickej stránke. Ak by sme si prešli historickým vývojom 
azanalizovali jej činnosť prišli by sme k záveru a sami nato, že 
Cirkev vždy mala a má záujem o zdravie človeka, čomu 
nasvedčujú aj zakladania prvých primitívnych nemocníc, ktoré 
vytvárali mnohé rehoľné rády sa starali o chorých a trpiacich. 
Nie len v dávnej dobe, ale aj v dnešnej modernej dobe. Hovorí 
sa: „zdravý duch , zdravé telo“! Dnes už asi skoro nik 
nepopiera, že Cirkev má aj dnes svoje miesto nie len v školách, 
sociálnych zariadeniach a iných inštitúciách, ale významnú 
úlohu má aj v nemocniciach. 

 



 - 147 - 

Lekár -kňaz

• Príklad: Lekár odchádza, už ja tu nič neurobím, prichádza 
kňaz, stretáva sa s lekárom v dverách a vraví mu: ja som 
už tu skončil , to už je Vaša práca. Chorý hovorí: Ja som 
nečakal lekára, ale Vás, on už tu nič nezmohol. Po 
medicínskej stránke som už odpísaný, ale ešte sa 
potrebujem pripraviť na niečo iné, v čo som celý život 
veril, aby som sa stretol snaším Pánom. Udelenie 
pomazania chorých + rozhrešenie (absolúcia od všetkých 
hriechov). Ale úloha cirkvi nie je len nato, aby dala 
pomazanie chorých ( pred tým ľudia chápali pomazanie 
chorých ako posledné pomazanie – mylné vysvetľovanie)

 
 
 

• Cirkev, ako prvá zakladala nemocnice a nie len zakladala, ale ich aj 
zakladá. 

• Spomeniem len niektoré: Nemocnica Gemelli v Ríme (max. 
vybavená nemocnica cca 7000 tisíc lôžok, Nemocnica Bambino di
Gesú v Ríme, Nemocnica v San Giovanni Rotondo – nemocnica 
pátra Pia – cca 5000 lôžok, nemocnica Matky Terezy zKalkaty –
nemocnica sobrovskou kapacitou – starostlivosť o chorých, 
postihnutých malomocenstvom a inými zákernými chorobami, nie 
len v Indii, ale po celom svete.

• Nemocnice: Rusko, Ukrajina, Slovensko, dá sa povedať, že Cirkev má 
svoje nemocnice po všetkých kontinentoch sveta. 

• Financovanie? Dary, milodary, služba bez nároku na odmenu...
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Nemocnice v Taliansku

Nemocnica Matky Terezy

Nemocnica v San Giovanni Rotondo

 
 
 

Svätci
Sv. Kamil de Lellis, k ňaz, zakladate ľ rehole kamiliánov– sviatok: 14. júl

• 1550-1614
Význam mena: počestný (lat.)
Patrón chorých a zomierajúcich, ošetrovateľov, zdravotných 
sestier, nemocníc

• Sv. Kamil sa narodil 25. mája 1550 v Bucchianico v neapolskom 
kráľovstve (na území dnešného Talianska).Narodil sa v maštali 
ako Ježiš Kristus zo zbožnosti jeho matky. Otec bol vojakom, 
dôstojníkom, matka pochádzala zo šľachtického rodu.
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Sv. Ján zBoha – sviatok:8.marec

• 1495-1550
Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.)
Patrón chorých, doktorov, nemocníc, kníhkupcov, kníhtlačiarov

Ján sa narodil 8. marca 1495 v obci Montemóro pri Evore, 
severne od Lisabonu (Portugalsko), v chudobnej rodine.

 
 
 

Sv. HieronymEmiliani, k ňaz- sviatok:8.február
• 1486-1537

Význam mena: človek svätého mena (gr.)
Emblém: putá, zložené ruky
Patrón sirôt a opustených detí

Hieronym sa narodil v roku 1486 v starej šľachtickej rodine v 
Benátkach. Jeho otec bol senátorom a matka pochádzala z 
rodu dóžov.
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Sv. Vincent de Paul – sviatok:27.september
• 1581-1660

Význam mena: víťaz (lat.)
Patrón združení, podnikov, kňazov, detských domovov a 
nemocníc, väzňov, pri hľadaní stratených vecí

• Sv. Vincent de Paul sa narodil 24. apríla 1581 v dedinke Pouy
pri meste Dax vo Francúzsku na úpätí Pyrenejí. Jeho rodičia 
boli chudobní roľníci

 
 
 

Sv. Alžbeta Uhorská (Durínska) – sviatok: 17.november

• 1207-1231
Význam mena: Boh je štedrý (hebr.)
Emblém: kôš s chlebom alebo ružami, misa plná rýb, žobrák
Patrónka žobrákov, vdov a sirôt, chorých, prenasledovaných, 
núdznych, pekárov, čipkárov; charitatívnych organizácií

Sv. Alžbeta Uhorská sa narodila v roku 1207 buď v Bratislave alebo v 
Sárospataku (vých. Maďarsko). Bola dcérou uhorského kráľa Ondreja 
II. z rodu Arpádovcov a jeho manželky Gertrúdy.

• Už spomínaní známejší svätci dnešných čias:
• Páter Pio, San Giovanni Rotondo
• Matka Tereza zKalkaty a iné...
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Občianske združenie Barborka

Logo: Zemeguľa je v našich rukách, tri 
kvapky krvi (symbol, života, zdravia, alebo 
slzy, plač nad našou Zemou a aj zdravím). 
Zem a zdravie je aj v našich rukách

Naša patrónka 
OZ - Barborka -
Sv. Barbora –
sviatok:
4.december - 3. 
storočie

 
 
 

• Sídlo združenia: Smolnícka Huta 84, 055 65, Smolnícka Huta
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, registrác ia 
vykonaná 28.12.2007, číslo súpisu VVS/ 1-900/ 90-31188

• Registrované v notárskom centrálnom registri určených právnických 
osôb od 25.11.2008, pod spisovou značkou: NCRpo: 2573/2008. 

• Združenie má právnu subjektivitu s pôsobnosťou na celom území 
Slovenskej Republiky a v zahraničí

• Barborka, je dobrovoľným a slobodným združením osôb v zmysle 
zákona č. 83/1990 Zb., z 27.03.1990, pracujúcim najmä na miestnej, 
komunitnej úrovni, ktoré vzniká s vedomím a podporou obecného 
zastupiteľstva obce Smolnícka Huta.

• Združenie je právnickou osobou registrovanou ministerstvom vnútra 
SR.

• Pri naplňovaní cieľov združenie spolupracuje s kresťanskými 
cirkvami, kresťanskými organizáciami a kultúrnymi a vzdelávacími 
inštitúciami.
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Ciele a činnosti združenia

• Cieľom združenia je systematická práca s mladými ľuďmi, s 
rómskym etnikom, rozvoj charakteru a osobnosti, vytváranie 
nemateriálnych hodnôt a pevného morálneho základu pri 
uplatňovaní kresťanských princípov v ich životoch pomocou 
šírenia znalosti Biblie, pomoc a podpora zdravia, pomoc pri 
realizácii projektov spojených v snahe o šírenie a pomoc 
zdravotne a sociálne postihnutým osobám.

 
 
 

Prostriedky k naplneniu cieľa
• a. výchova, príprava a podpora pracovníkov s mládežou formou 

vzájomného zdieľania zdrojov, informácií, vízií, projektov a stratégií, 
so zvláštnym zameraním na prácu medzi rómskym etnikom

• b. vzdelávacia a informačná činnosť za účelom ochrany, rozvoja a 
naplňovania fyzických, osobnostných a duchovných potrieb 
mladého človeka

• c. vyučovanie biblických princípov a ich aplikácie do súčasnosti vo 
výchovných krúžkoch

• d. podpora mimoškolských aktivít a využitia voľného času
• e. poskytovanie osobného poradenstva
• f. prednášky, podpora vzdelania, vzdelávacie programy a tvorba 

vzdelávacích materiálov
• g. účasť a organizovanie táborov, festivalov a konferencií mládeže
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ABSTRACT: 
The aim of solving relationships within work systems in ergonomic way is to create such work conditions, 
which will lead not only to work productivity increase but also to ensuring human comfort and health at 
work. 

The document points out the need to respect ergonomic principles in solving relationships among particular 
elements of work system. It means among human, machine and work environment. 
 

ÚVOD 
 

Aby mohol človek v pracovnom procese efektívne využívať svoju pracovnú silu 
a svoju osobnosť, musí mať pre pracovnú činnosť vytvorené optimálne podmienky. 
Optimálne pracovné podmienky sú základným predpokladom pre rast pracovného výkonu 
a produktivity práce, pri ich zvyšovaní je však nevyhnutné mať na zreteli aj ochranu zdravia 
pracovníkov.  

Uplatňovaním ergonomických zásad a princípov pri riešení pracovných systémov , 
teda pri   projektovaní a  konštruovaní nových systémov, alebo pri  racionalizácii už 
existujúcich, je možné vytvorenie takých podmienok, ktoré zabezpečia uchovanie zdravia 
človeka pri práci. 

 

ERGONÓMIA A JEJ VÝZNAM  
 

Ergonómia je vedecká disciplína, ktorá má interdisciplinárny charakter a jej hlavným 
poslaním je optimalizácia vzťahov v systéme človek – stroj – prostredie. Jej hlavné oblasti 
skúmania sú podľa Medzinárodnej ergonomickej spoločnosti  (IEA) nasledovné: 

Fyzická ergonómia  - zaoberá sa vplyvom pracovných podmienok a pracovného 
prostredia na zdravie človeka. Uplatňuje pritom poznatky z: 

- anatómie, 
- antropometrie, 
- fyziológie,  
- biomechaniky a pod. 

 

Fyzická ergonómia rieši problematiku vhodných  pracovných polôh, manipulácie 
s bremenami, usporiadanie pracovného miesta, bezpečnosť práce. 
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Psychická (kognitívna) ergonómia – je zameraná na psychologické aspekty pracovnej 
činnosti. Patrí sem psychická záťaž, procesy rozhodovania,  výkonnosť, interakcia človek – 
počítač, pracovný stres a pod. 

Organizačná ergonómia – je zameraná na optimalizáciu sociotechnických systémov. 
Patrí sem riešenie režimu práce a odpočinku, zmenovej práce, tímovej práce, sociálna klíma 
na pracovisku a pod. [Hatiar, 2003] 

Význam ergonómie spočíva v poskytovaní podkladov a návrhov pre projektovanie, 
konštruovanie a racionalizáciu pracovných systémov. 

Pri projektovaní je nutné riešiť optimálne usporiadanie a optimálne rozmery 
pracoviska, pričom sa využívajú najmä poznatky z antropometrie a fyziológie práce.  

V súvislosti s konštrukciou sa ergonómia využíva pri vytváraní ergonomických  
konštrukčných smerníc, pre stanovenie kritérií a noriem na konštrukčné riešenie nových 
výrobkov a posudzovanie ich kvality.  

V súvislosti s racionalizáciou pracoviska spočíva význam ergonómie v zabezpečení 
zvýšenej výkonnosti pracovníkov pri zníženom fyzickom a psychickom zaťažení, ako aj 
v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia človeka pri práci. 

Cieľom ergonómie je uchovanie zdravia človeka, teda jeho duševnej, telesnej 
a sociálnej spokojnosti, vytvorenie podmienok pre jeho optimálnu činnosť a zabezpečenie 
pohody na pracovisku. Cieľom preventívnej ergonómie je uplatnenie  ergonomických 
princípov v čase návrhu a tvorby pracovného systému. Cieľom korektívnej ergonómie je 
ergonomické zhodnotenie existujúceho pracovného systému za účelom zvýšenia jeho 
efektívnosti. 

Preventívne ergonomické opatrenia sú ekonomicky efektívnejšie ako úprava už 
realizovaných systémov. 

 

SYSTÉM ČLOVEK – STROJ – PROSTREDIE 
 

Ergonómia vychádza z poznatku, že celok zložený z človeka, stroja  a prostredia, 
nepozostáva len zo samotných prvkov, ale aj z väzieb medzi nimi. Jednotlivé prvky systému 
spolu so vzájomnými väzbami vytvárajú novú kvalitu so špecifickými vlastnosťami 
a hodnotami.  

Systémový prístup v ergonómii umožňuje kvalitatívne nový pohľad na analýzu 
najslabšieho článku systému – človeka, podmienok zachovania jeho zdravia, optimálnej 
výkonnosti, jeho všestranného rozvoja  a na vytváranie pocitu pohody na pracovisku. 

Jednoduché znázornenie systému človek – stroj – prostredie uvádza obr.č. 1 [Chundela 
2007]. 

 
 
 
 
 
 

 

Obr. 1  Systém človek – stroj – prostredie 

       ČLOVEK            STROJ 

     PROSTREDIE 
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Vstup na strane človeka tvoria úlohy, ktoré má plniť, resp. jeho potreby. Výstup na 
strane stroja tvorí úžitková hodnota, resp. uspokojená potreba . 

Človek so svojimi možnosťami a schopnosťami predstavuje limitujúci prvok 
v spoľahlivom fungovaní tohoto systému. Ak nie je schopný prispôsobiť sa práci a daným 
pracovným podmienkam, musí znášať zdravotné, ekonomické ale aj sociálne dôsledky tejto 
skutočnosti. Práve preto sa pri ergonomickom riešení  problémov v pracovných systémoch 
uplatňuje tzv. antropocentrický princíp, ktorý znamená prispôsobovanie technickej stránky 
systému možnostiam a schopnostiam človeka. 

Základné obmedzenia človeka, ktoré limitujú navrhovanie,  konštruovanie, resp. 
racionalizáciu pracovného systému sú: 

- telesné rozmery – ich skúmaním  a spracovávaním sa zaoberá antropometria, ktorá 
môže byť statická, alebo dynamická. 

- dosahový priestor – vplýva na umiestňovanie ovládačov v horizontálnom i vo 
vertikálnom smere. 

- zorné pole, teda priestor, ktorý človek vníma očami. Dôležitú úlohu tu zohráva aj fakt, 
že vnímateľnosť farieb v zornom poli je rôznorodá, čo má vplyv na umiestňovanie 
farebných oznamovačov na ovládacích pultoch a  paneloch .Meraním veľkosti 
zorného poľa a presným určením jeho hraníc sa zaoberá  perimetria. 

- schopnosť človeka rozlišovať predmety v priestore – vo vertikálnom a horizontálnom 
smere – má vplyv na výkon niektorých špecifických pracovných činností. 

- účinnosť ľudského tela, ktorá je daná  pomerom vykonanej práce a spotrebovanej 
energie. Závisí od druhu vykonávanej činnosti. 

- psychické predpoklady – napr. schopnosť prijímania a zapamätania si informácií, 
schopnosť logického myslenia, sústredenia sa, pozornosť atď. 

- fyzické predpoklady – schopnosť znášať statické resp. dynamické zaťaženie. 
- obmedzené možnosti audio-vizuálnej komunikácie a iné. 

 

Pracovný systém, uvedený na obr.č.1 je možné po analýze jeho jednotlivých 
subsystémov znázorniť  aj s uvedením konkrétnych  faktorov, ktoré v prípade, ak nespĺňajú 
predpísané hodnoty (podľa platných vyhlášok, noriem, apod.), negatívne vplývajú nielen na 
výkon pracovníka, ale aj na jeho zdravie. Základné faktory jednotlivých subsystémov 
pracovného systému sú uvedené na obr. č. 2.(vlastné spracovanie.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  2  Základné faktory  systému človek – stroj – prostredie 

 
 
 

 
ČLOVEK 

 
STROJ 

 
PROSTREDI

E 

- rozmery 
- zorné pole 
- dosahový 

priestor 
- pracovná 

záťaž 
- pracovná 

poloha 

- technické 
parametre 

- zložitosť 
ovládania 

- bezpečnosť 

- osvetlenie 
- hluk 
- vibrácie 

a otrasy 
- mikroklíma 
- prašnosť 
- iné faktory 



 - 156 - 

Uvedené faktory systému človek – stroj – prostredie by mali dosahovať hodnoty, ktoré 
by zabezpečili také prispôsobenie práce človeku, aby sa zamedzilo poškodenie jeho zdravia 
a zároveň, aby sa daná práca vykonávala efektívne. 

Ako už bolo konštatované pri uvádzaní cieľov ergonómie, ergonomické princípy  je 
potrebné rešpektovať najmä  vo fáze projektovania systému, pretože korekcie už existujúcich 
a pracujúcich systémov sú ekonomicky nevýhodné. 

Dôležitosť ergonomického riešenia a zdokonaľovania pracovného systému sa dá 
dokumentovať aj analýzami  z oblasti bezpečnosti práce, ktoré  vypracováva Národný 
inšpektorát práce. Medzi hlavné zdroje vzniku úrazových udalostí patrí pracovné prostredie a  
pracovný priestor, ako je to uvedené v tab. 1. spracovanej podľa [5] .  

 
Tab.č.1 Zdroje úrazových udalostí v 1. polroku 2009 

Závažné pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví 
 

Číslo 
skupiny 

Hlavná zdrojová skupina Podiel 
[%] 

Počet 
úrazov 

IV Pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje 
pádov osôb 

45,24 461 

V Bremená, materiál, predmety 19,82 202 
III Stroje a zariadenia 11,29 115 

Registrované pracovné úrazy a ostatné pracovné úrazy 
 

Číslo 
skupiny 

Hlavná zdrojová skupina Podiel 
[%] 

Počet 
úrazov 

V Bremená, materiál, predmety 42,94 1544 

IV Pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje 
pádov osôb 

28,95 1041 

III Stroje a zariadenia 20,13 724 
 

Štruktúra zdrojových skupín úrazových udalostí je na prvých troch miestach 
v porovnaní s 1. polrokmi 1996 – 2008 nemenná, čo vyjadruje väčšiu rizikovosť uvedených 
zdrojových skupín z hľadiska pracovnej úrazovosti. 

V kategórii  ostatných pracovných úrazov/registrovaných pracovných úrazov patrili 
medzi  najčastejšie príčiny v 1. polrokoch 1997 – 2009 : nepriaznivý stav alebo chybné 
usporiadanie pracoviska, nesprávna organizácia práce, nedostatky v osvetlení, nepriaznivý 
vplyv hluku, otrasov a škodlivého ovzdušia.  [5]   

Teda  pracovné prostredie pre človeka predstavuje  významný rizikový faktor. 
K zníženiu jeho rizikovosti môže veľkou mierou prispieť rešpektovanie ergonomických 
princípov pri jeho projektovaní, alebo pri racionalizácii. 

 

ZÁVER 
Rozvojom vedy a techniky vznikajú neustále  zložitejšie vzťahy medzi prvkami 

pracovného systému, menia sa podmienky práce a rastú nároky pracovnej činnosti na človeka. 
Medzi najvýznamnejšie zmeny charakteru práce  patri zavádzanie zložitých výrobných 
zariadení, strojov a výrobných systémov, vznik nových technológií, pôsobenie nových 
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škodlivín na človeka v pracovnom procese, zvyšovanie požiadaviek na adaptáciu človeka v 
pracovnom prostredí, ale aj neustále zvyšovanie nárokov na presnoť a rýchlosť jeho 
rozhodovania.  

Preto je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť psycho – fyziologickým možnostiam 
človeka,  jeho schopnostiam a možnosti uplatňovania ergonomických poznatkov pri tvorbe 
technickej stránky pracovných systémov.  

Financie, vynaložené na ergonomickú úpravu pracovísk sú vynaložené efektívnejšie 
ako tie, ktoré sa vynakladajú na odstraňovanie následkov pracovných úrazov, alebo chorôb z 
povolania. 

 
 
Príspevok je súčasťou riešenia úlohy VEGA č. 1/0679/08: Integrovaný systém pre inovatívne 
projektovanie, plánovanie a organizovanie výroby. 
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ABSTRAKT 
 
Problémom dnešného pracovného života je, že množstvo ľudí, vrátane personálnych manažérov pociťuje 
únavu, apatiu, fyzické ale aj emocionálne vyčerpanie. Autorka v článku poukazuje na syndróm vyhorenia 
a jeho aplikáciu práve na personálnych manažérov ako kľúčových aktérov vo firme. 
K dosiahnutiu zdravej organizácie je treba predchádzať tejto chorobe. V čoraz rýchlejšie fungujúcom 
globálnom hospodárstve hrozí viacerým zamestnancom, že sa dostanú medzi tých, ktorých syndróm vyhorenia 
postihuje. 
 
Kľúčové slová: Syndróm vyhorenia, personálny manažér, fyzické vyčerpanie, emocionálne vyčerpanie, stres, 
vznik syndrómu vyhorenia, prevencia. 
 

ÚVOD 
 

V súčasnosti je väčšina moderných podnikov narušená rýchlym a uponáhľaním 
životom a vysokými nárokmi na celé vedenie, pričom personálny manažér patrí ku kľúčovým                 
pri transformácii firmy. Veľa ľudí pociťuje zo svojej pracovnej činnosti únavu, následne 
prichádza k problému, ktorý sa týka pracovného života a to je syndróm vyhorenia. Postihuje 
celú generáciu všetkých profesií a vekových kategórií. U žien sa prejavuje častejšie ako 
u mužov zrejme z dôvodu, že sa všetkým snažia vyhovieť, a popritom zabúdajú na seba 
a svoje potreby. Medzi najohrozenejšie skupiny patria aj manažéri.  

Napriek tomu, že fenomén vyhorenia je jednou z najpálčivejších civilizačných chorôb,   
obyvateľstvo nie je v tejto problematike dostatočne informované a poučené, chýba celková 
osveta. Na Slovensku existuje iba málo organizácií a inštitúcií ponúkajúcich systematickú 
pomoc tým, ktorí sú syndrómom vyhorenia akútne ohrození. Nie sú vypracované žiadne 
podporné psychologické programy, ktoré by umožňovali zamestnancovi vyrovnať sa 
s nahromadenými emóciami. 

 

1. SYNDRÓM VYHORENIA 
 

V osobnom, alebo profesionálnom živote vstupujeme do každej situácie s nadšením, 
veľkým nasadením a odhodlaním urobiť všetko bezchybne a do detailov. Postupne príde zlom      
a dávka energie vyprchne a neprichádza žiadna odozva. Stretávame sa s prekážkami, ktoré 
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doposiaľ neboli, všetky plány a predsavzatia sa nám rúcajú, neúspech sa pretláča do popredia,   
až nás začne pohlcovať pocit nenaplnenia.  Nadšenie z práce i osobného života sa stráca, náš 
pracovný výkon výrazne klesá. Zo psychologického hľadiska dochádza k procesu, ktorý             
sa odborne označuje ako „syndróm vyhorenia“. Vyhorenie ohrozuje kvalitu života, činnosť 
zamestnanca a tak je v dnešnej dobe nevyhnutné poznať všetky príznaky, možnosť 
identifikácie, ako aj poznania možnosti účinnej prevencie, aby sa vedelo včas predísť tomuto 
negatívnemu procesu. 

Vyhorenie je slovenským ekvivalentom anglického „burnout“, čo znamená vyhorieť, 
vyhasnúť, vypáliť. Názov syndrómu vychádza z metafory ohňa ako vnútorného zdroja 
energie, „ohňa života“. Burnout chápeme ako stav úplného fyzického, emocionálneho 
a mentálneho vyčerpania spojený so stratou motivácie. Tento syndróm môže ohroziť 
každého, osobitne ľudí vysoko výkonných, takých, ktorí vstupujú do práce s nadšením, najmä 
ak ide o prácu vyžadujúcu kontakt s inými ľuďmi, o prácu pomáhajúceho charakteru.  

Jav celkového telesného, psychického a duchovného vyčerpania je známy od dávnych 
čias aj keď svoje odborné pomenovanie dostal až v minulom storočí. Termín burnout bol 
pôvodne používaný v 60-tych rokoch 20. storočia pre označenie stavu ľudí, ktorí prepadli 
alkoholu, neskôr i pre označenie narkomanov, ktorí stratili záujem o všetko okrem drogy – 
efekt chronickej drogovej závislosti (burned out of drogs). Ironicky boli burnout nazývaní 
dobrovoľní pracovníci alternatívnych zdravotných zariadení, pracujúci s drogovo závislými 
osobami. Neskôr sa použitie pojmu burnout rozšírilo i na ľudí, pre ktorých sa drogou stala ich 
práca, takže tvorila výlučnú oblasť ich životného záujmu a zmyslu života (workoholici). Aj tu 
podobne ako u alkoholikov dochádzalo k apatii a nezáujmu o bežný život a pri hromadení 
ťažkostí a neúspechov k depresii, celkovej vyčerpanosti, únave a osamelosti. 

Termín burnout uviedol do života v r. 1961 známy spisovateľ Graham Gray 
beletristickou poviedkou A Burn-out-Case - Prípad vyhorenia. Vykresľuje v nej život 
mladého nádejného architekta, ktorý vstupuje do života s veľkými očakávaniami. Postupne 
stráca ilúzie, až napokon znechutený absurdnosťou spoločenského života, opustí svoju prácu a 
odchádza do africkej džungle. 

Anglický výraz „burnout“ (vyčerpanie, spálenie, vyhorenie), ktorý má pôvod                   
v priemysle sa čoraz častejšie používa v súvislosti s prácou učiteľov, sociálnych pracovníkov, 
zdravotníkov, manažérov a duchovných. Je to odborný termín, ktorý sa objavil v psychológii        
a psychoterapii v sedemdesiatych rokoch tohto storočia. Po prvýkrát ho uviedol do odbornej 
literatúry americký fyzik Hendrich Freudenberger, vo svojom článku „Staff burnout“ z roku 
1974. Označil ním jav, ktorý bol dobre známy. Freudenberger mu však dal meno. 

Presná definícia syndrómu vyhorenia neexistuje. Opisuje sa však ako fyzické a 
psychické vyčerpanie celého organizmu, ktoré je dôsledkom dlhodobého pôsobenia stresu a 
nevhodného vysporiadania sa s psychickou záťažou. Zapríčiňuje únavu, inaktivitu, depresie a 
negatívny postoj k pracovnému prostrediu, kolegom, ako aj k sebe samému. Syndróm 
vyhorenia je vždy spájaný s výkonom určitého povolania. Príznaky sa vyskytujú u inak 
psychicky celkom zdravých ľudí. Znížená výkonnosť úzko súvisí s negatívnymi postojmi a z 
nich vyplývajúceho správania a nie s nižšou kompetenciou či nižšou pracovnou schopnosťou 
alebo zručnosťou. 

 

 

 



 - 160 - 

2. FAKTORY VZNIKU SYNDRÓMU VYHORENIA U MANAŽÉROV 
 

Uplatňovanie zásad personálneho manažmentu ako jedného zo strategických nástrojov 
riadenia ľudských zdrojov ovplyvňuje mnoho signálov, podnetov, kritérií. Vo význame 
vedomom, či nevedomom. Čo je dôležitejšie, sú kľúčom k rozhodnutiam. Celé rozhodnutia, 
výsledky závisia od toho, z akého prostredia sme, v akej kultúre žijeme. Kultúrou nemusia 
byť myslené len národné tradície a zvyky, ale do tejto oblasti spadá i kultúra rodiny, podniku. 
Organizácie fungujú vo vzťahu k svojmu vnútornému a vonkajšiemu prostrediu, môžeme ich 
považovať za systémy, ktoré závisia od usporiadania svojej vnútornej štruktúry (Grenčíková, 
2006). Personálny manažer, ktorý trpí syndrómom vyhorenia, nie je pre fimu prínosom, 
zároveň je však ohrozené jeho zdravie i ďalší kariérny či osobný život. 

Syndróm vyhorenia sa dnes stáva nechceným sprievodcom ľudí v povolaniach 
náročných na komunikáciu a empatiu, čiže ho nájdeme aj u manažérov. Nasadia vysoké 
tempo, do práce vkladajú priveľa veľa energie a úsilia na úkor seba i najbližšieho okolia. 
Manažéri vstupujú do procesu riadenia s veľkými cieľmi, majú veľké predsavzatia ako 
zmenia, či vylepšia systém, čo je často prvou chybou.  

"Väčšina podnikov odmeňuje pracovníkov, ktorí sa najľahšie vzdajú svojej súkromnej 
sféry," tvrdí Barbara Reinholdová zo Smith College v Northamptone vo svojej knihe "Toxic 
Work". To vedie k syndrómu "vyhorenia" riadiacich pracovníkov, čo znamená veľké škody aj 
pre podnik. Pretože len čo k vyhoreniu príde, strácajú sa cenné schopnosti niekedy až na dlhé 
roky.  

Medzi faktory, ktoré účinne podporujú vznik syndrómu vyhorenia patria zlé pracovné 
podmienky, časový tlak, neustály stres, zlá atmosféra a vzťahy medzi spolupracovníkmi, 
nedostatočnú komunikáciu, nedocenenie, zložitosť pracovných procesov, nemožnosť 
ovplyvňovať podmienky na pracovisku, neustále organizačné zmeny, neustála obava o stratu 
zamestnania a pod. 

 

2.1 Záťaž a preťaženie 
 

Stres je jav, ktorý v dnešnej dobe patrí k nášmu životu i k našej práci. Má negatívny 
vplyv na náš organizmus, či už po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Stres možno 
zadefinovať aj ako vzťah medzi dvoma silami pôsobiacimi protikladne. Na jednej strane 
dvojice predstavujúcich tento vzťah je súbor faktorov, ktoré nás zaťažujú a pôsobia na nás 
negatívne. Ide o tzv. stresory. Na druhej strane je súbor našich obranných schopností zvládať 
ťažkosti, tzv. salutory. Ak je sila stresorov vyššia ako je súhrnná sila salutorov, vzniká stres. 
Ak sa človek dlhodobo pohybuje v stresovej situácii, narastá veľká pravdepodobnosť vzniku 
psychického vyhorenia. 

Fázy stresu: 

1. Alarm – jednotlivec používa obranné mechanizmy, aby sa vyrovnal s každodennými 
stresormi, udržal si štandard; 

2. Rezistencia – nahromadenie konfliktov, rast frustrácie, izolácia od ostatných, 
cynizmus. Ak sa s touto situáciou nevyrovná dostáva sa do nasledujúcej fázy; 

3. Vyčerpanie – na pracovisku medzi varovné príznaky patria obchody pracovníkov, 
absencia, neskoré príchody ale aj nízka pracovná morálka. 
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Viacerí autori poukazujú najmä na extrémnu formu perfekcionalizmu, ktorá vytvára 
predpoklady pre negatívne pôsobenia stresu pri nadmernom a trvalom zaťažení. 

Aj keď stres často prechádza do syndrómu vyhorenia, nie každý stresový stav dôjde do 
fázy celkového vyčerpania. Ak je práca pre človeka zmysluplná a prekážky zvládnuteľné, k 
syndrómu vyhorenia nedochádza.  Magnusson, Gooding (1997) uvádzajú nasledovné 
príznaky rozlišujúce stres a syndróm vyhorenia: 

 
Tabuľka:  Príznaky rozlišujúce stres a syndróm vyhorenia 

 
Stres Syndróm vyhorenia 

únava chronické vyčerpanie 
úzkosť nenaplnená potreba spoločenského uznania 
nespokojnosť znudenosť alebo cynizmus 
zviazanosť odcudzenie, potlačenie pocitov 
náladovosť netrpezlivosť, podráždenosť 
pocity viny depresia 
neschopnosť sústrediť sa zábudlivosť 
fyziologické poruchy psychosomatické problémy 

 

2.2 Frustrácia – neuspokojenie potrieb a očakávaní 
 

Pri výkone svojej práce máme určité ideály a predstavy o tom, aké to bude, keď prácu 
dokončíme a dosiahneme cieľ. Ide o spoločenské uznanie, finančné ocenenie, ocenenie našej 
práce a námahy inými ľuďmi a pod. Ak sa tieto očakávania neuskutočnia, sme frustrovaní. 
V súvislosti s výskytom syndrómu vyhorenia možno na základe štúdií povedať, že 
najčastejšie k nemu vedie potreba zmyslu života, potreba zmyslu vlastnej práce a činnosti. 
Stav, ktorý vyjadruje neexistenciu zmysluplného chápania, prípadne nezmyselnosť bytia je 
označovaný ako absurdný, v súvislosti s prácou ako odcudzenie – alienation. Tam, kde sa 
ľudia nepoďakujú, nevyjadrujú úctu, neohodnotia to, čo urobil, tam dôjde k riziku vzniku 
syndrómu vyhorenia. 

 

2.3 Interpersonálne vzťahy 
 

Zlými vzťahmi na pracovisku chápeme nedorozumenia, rozpory, konflikty. Ide 
o hádky, urážky, slovné a telesné napadnutia, agresivitu a nepriateľstvo. Svoj význam tu 
zohráva malá miera úcty a rešpektu, malá miera kladného hodnotenia inými, urážanie, 
nedostatok vzájomnej nedôvery, prejavy závisti, zlosti, hnevu, nepriateľstva medzi 
jednotlivcami a skupinami. Ak dôjde k narušeniu tzv. ochrannej sociálnej siete, kam patria 
ľudia najdrahší a najbližší, človek začne strácať zmysel života a prepadne syndrómu 
vyhorenia. 
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2.4 Emocionálna záťaž 
 

K syndrómu vyhorenia dochádza často tam, kde sa kladú na ľudí v určitých profesiách 
veľké nároky na emocionálne vzťahy medzi pracovníkmi, napr. od manažéra sa vyžaduje, aby 
sa správali emocionálne k stránkam a ku podriadeným pracovníkom.  

 

2.5 Syndróm vyhorenia a únava 
 

Únava je ďalším negatívnym psychologickým zážitkom, ktorý sa vyskytuje pri 
syndróme vyhorenia. Má úzky vzťah k telesnej námahe a je možné sa z nej dostať 
odpočinkom, relaxáciou, a to pri syndróme vyhorenia nie je možné. Únava z fyzického 
zaťaženia je často pociťovaná kladne, no pri syndróme vyhorenia tento zážitok chýba alebo je 
negatívny. Únava z intelektuálnej práce je spojená s radosťou z toho, čo sa nám podarilo 
urobiť, ale pri syndróme vyhorenia je niečím negatívnym, ťaživým, je spojená s pocitom 
zlyhania a márnosti. 

 

3. ZVLÁDANIE A LIE ČBA SYNDRÓMU VYHORENIA 
 

Syndróm vyhorenia je charakteristický svojim pomalým a nenápadným nástupom, 
avšak pokiaľ nie je včas odhalený môže niekedy končiť katastrofálnymi dôsledkami, ktoré 
môžu vyústiť do rozpadu rodiny, straty zamestnania, straty zdravia a zmyslu života, 
používania alkoholu a omamných látok. Podľa Šramka (2005) „Objaví sa nevšímavé, 
pohŕdavé, arogantné správanie. Môže dospieť do fyzického násilia, týrania, trestania, 
zámerného neposkytovania potrebnej pomoci, liekov, odopieranie základných ľudských 
práv.“ Postihnutý ochorením vyhorenia prestane chodiť do práce, dochádza k rozvratu rodiny, 
konfliktom so spolupracovníkmi a s nariadenými a následnou výpoveďou v zamestnaní. 
Stavia sa proti všetkému a proti všetkým a dokonca mnohokrát vyústi do samovraždy. 

Trvá niekoľko mesiacov až rok, kým sa manažér z vyhorenia zotaví. Závisí to od jeho 
ľudskej osobnosti a od miery, v akej ho vyhorenie postihlo. Zotavovanie sa z vyhorenia 
neznamená dostať sa do stavu, aký bol pred ním, ale predovšetkým sa zbaviť nezdravých 
návykov a osvojiť si nové. Zároveň je dôležité obnoviť pozitívny postoj k sebe, druhým 
a životu, opätovné budovanie sebadôvery a vo veľkej miere zdravý nadhľad a humor pri 
zvládaní záťažových situácií. 

 

4. PREVENCIA SYNDRÓMU VYHORENIA 
 

Veľmi dôležitá je v rámci prevencie psychohygiena. Potrebné sú zmeny v činnosti po 
návrate z práce a počas voľna, od manuálnej činnosti k psychickej a od psychickej k 
manuálnej. 

Prevenciou syndrómu vyhorenia je aj rešpektovať svoje potreby. Za istou hranicou si 
povedať dosť. Takisto by ste mali vedieť o veciach, ktoré nás napĺňajú energiou a dávajú chuť 
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žiť. Niekto môže potrebovať spoločnosť priateľov, iný má rád hudbu, dlhé prechádzky lesom 
alebo zvieratá, ďalší potrebuje adrenalínový šport či kontakt s blízkou osobou. 

„Mnohí zamestnávatelia si uvedomujú, že len spokojný a oddýchnutý zamestnanec je 
dobrý zamestnanec. Preto si mnohé spoločnosti do svojho sociálneho a vzdelávacieho 
programu zakomponovali školenia o tíme manažmente, zvládaní stresu, dohliadajú na voľno v 
rámci pracovného dňa, poskytujú konzultácie u psychológa a snažia sa zadávať ťažké úlohy 
skupine ľudí, nie jednotlivcovi.“ http://www.sme.sk/c/3693527/Syndrom-vyhorenia-Depresia-
z-nedostatku-zdrojov.html; 14.12.2009) 

Podľa Křivohlavého (1998) sa možno vyhoreniu vyhnúť v dvoch rovinách a to 
internej, z individuálnej možnosti prevencie, a externej vplyvom okolia: 

A Interné (individuálne) možnosti 
• zmysluplnosť života, 
• vyrovnaný pomer stresorov (zaťažujúce faktory) a salutorov (možnosti riešiť situáciu),  
• posilňovanie charakteristík osobnosti umožňujúcich lepšie odolávať stresu a znižovať 

nebezpečenstvo vyhorenia; 
B  Externé možnosti 
• sociálna opora, 
• dobré medziľudské vzťahy, 
• kladné hodnotenie druhých ľudí, 
• pracovné podmienky. 
 

V pracovnej sfére je vhodnou formou prevencie celoživotné komplexné vzdelávanie sa 
v pracovnej oblasti, účasť na sociálno-psychologických výcvikoch a komunikačných 
tréningoch v priebehu profesionálnej prípravy aj pri realizácii povolania, racionálna politika 
nadriadených, ktorá v sebe zahŕňa primerané pracovné zaťaženie, jasné vymedzenie 
kompetencií, zaradenie pracovných porád, ktoré poskytujú zamestnancovi vedenie aj podporu 
ako sú napr. Balintovské skupiny, kolegiálne poradenstvo a pod. 

 

ZÁVER 
 

V našej kultúre nevenujeme tejto problematike dostatočnú pozornosť. Syndróm 
vyhorenia je doposiaľ pre väčšinu zainteresovaných iba imaginárnym pojmom. 
Neuvedomujeme si pri tom, že ide v skutočnosti o veľmi vážnu hrozbu. Má dopad nielen na 
kvalitu, či kvantitu práce, ale môže spôsobiť okrem iného profesionálne aj osobné zlyhanie. 
Vynakladanie viac energie s prínosom menších výsledkov. Syndróm vyhorenia je zákerný aj v 
tom, že sa môže nepozorovane vyvíjať niekoľko mesiacov až rokov, a to na základe faktorov 
vnútorných aj vonkajších. A ak sa pozeráme na človeka ako na bio-psycho-sociálnu bytosť, 
tak vyhorenie zasahuje do všetkých týchto oblastí. Vyhorený človek nie je schopný sa z toho 
zotaviť bez pomoci druhých.  
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ABSTRAKT 
 
Cieľom môjho príspevku bolo poukázať na úpravu životného štýlu, ktorý by mal viesť k úprave stravovania, 
zvýšeniu pohybovej aktivity, obmedzeniu konzumácie alkoholu, zákazu fajčenia a optimálneho zvládania 
stresu, čiže zlepšeniu rozvoja ľudského potenciálu. 
 
Kľúčové slová: zdravie, životný štýl, determinanty zdravia, ľudský potenciál 

 
 
„Smrť jedného človeka umenší mňa, 
 lebo som súčasťou človečenstva, 
a preto sa nikdy nepýtaj, 
komu zvonia do hrobu, zvonia tebe“. 

 
Ernest Hemingway 

 
 

Zdravie sa charakterizuje ako stav optimálnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. 
Najaktuálnejšia definícia dopĺňa túto charakteristiku o oblasť estetickej pohody. Neznamená 
teda len neprítomnosť choroby, ale ide o pozitívne zdravie. Tento stav vypovedá vždy len 
o individuálnom zdraví. Verejné zdravie je vyššou kategóriou, ako zdravie jednotlivca. 

V prípade jednotlivca je možné charakterizovať úroveň zdravia ukazovateľmi, ktoré sú 
všeobecne známe. Ide napríklad o hmotnosť, teplotu, tlak krvi, BMI a veľa ďalších 
ukazovateľov  ukazovateľov. V prípade verejnosti sledujeme iné ukazovatele zdravia, ktorými 
sú napríklad chorobnosť, úmrtnosť celková, dojčenecká, detská, smrtnosť na jednotlivé 
ochorenia, potratovosť, pôrodnosť, stredná dĺžka života a nekonečne veľa ďalších 
ukazovateľov verejného zdravia. 

Úroveň zdravotného stavu obyvateľstva je výsledkom komplexného pôsobenia 
determinánt rôznej povahy a rôzneho pôvodu. Determinanta verejného zdravotníctva je 
určujúci činiteľ, ktorý je rozhodujúcou, zákonitou príčinou úrovne zdravotného stavu 
obyvateľstva. Zdravotný stav verejnosti je výslednicou komplexného pôsobenia štyroch 
základných determinánt. Ide o genetické danosti populácie, úroveň životného prostredia, 
spôsob života – zdravý životný štýl, úroveň poskytovanej zdravotníckej starostlivosti. Z 
uvedeného je zrejmé, že je to komplex faktorov, ovplyvnením ktorých sa môže zlepšiť stav 
zdravia i celková kvalita života. Každý z týchto štyroch faktorov je v rôznej miere 
ovplyvniteľný jednotlivými občanmi alebo širším spoločenstvom. 

 
 



 - 166 - 

Obr. č. 1  Základné determinanty zdravia a ich vplyv na zdravie v percentách  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj : WHO, 2001 
 

Determinanty zdravia sú teda také vlastnosti a ukazovatele, ktoré ovplyvňujú 
prítomnosť a rozvoj rizikových faktorov ochorení. 

Genetická výbava je jedincovi daná už pri narodení. Výskyt ochorení, ktoré sú 
zreteľne, alebo skryte podmienené genetickými danosťami populácie, je epidemiologicky 
najmenej skúmanou oblasťou verejného zdravia. Spoločnosť môže napríklad pomocou 
genetického poradenstva - poradenstva pri výbere partnera, prenatálnym vyšetrením plodu 
alebo včasnou diagnostikou niektorých porúch, predísť mnohým zdravotným dôsledkom, 
vrátane veľmi ťažkých porúch zdravia. 

Životné a pracovné prostredie sa často zdá pre občana alebo spoločnosť mimo ich  
priameho vplyvu. Nie je to však pravda : viac ako polovicu svojho života trávime vo svojich 
bytoch, ktorých vnútorné prostredie vieme zásadne ovplyvňovať. Podobne naše deti trávia 
svoje dni v školách, ktoré môžu byť zdravšie alebo menej zdravé a záleží vo veľkej miere na 
rodičoch, učiteľoch a manažéroch, aké je. Tretinu života v produktívnom, dospelom veku 
strávime v práci, a preto nie je zanedbateľné, akým rizikovým faktorom sme vystavení. Práca 
je pre každého z nás mimoriadne dôležitá, tzv. tu realizujeme svoje ambície, tu je položený 
základ pre naše spoločenské i ekonomické postavenie, tu sú podmienky, prostredie a ľudia, 
ktorí formujú náš životný štýl, režim, návyky, hodnoty.  

Životný štýl dnes rozhoduje o stave zdravia v rozhodujúcej miere. Definovať životný 
štýl je veľmi zložité, lebo predstavuje nekonečne široké a vzájomne prepletené pôsobenie 
veľkého množstva prvkov správania sa ľudskej populácie. Životný štýl je do značnej miery 
otázkou individuálnej voľby, a preto nie je prekvapujúce, že vzdelaní ľudia majú vo 
všeobecnosti lepšie zdravie a dožívajú sa vyššieho veku. Práve úroveň a kvalita 
individuálneho vzdelania občanov môžu byť významne ovplyvnené spoločenstvom, v ktorom 
žijú. 

Zdravotnícka starostlivosť určuje naše zdravie len z asi 10 %. Lekárska starostlivosť je 
nevyhnutne potrebná, mala by nastúpiť až vtedy, keď človek urobí pre seba všetko, čo len 
môže. Znamená to, že zdravie jedinca závisí od spôsobu života, správania sa, návykov, jeho 
životného štýlu. Až keď to nestačí alebo v prípade úrazu, by mala nastúpiť zdravotnícka 
starostlivosť. Zdravotnícke služby zamerané na prevenciu a podporu zdravia môžu 
významnou mierou prispieť k zlepšeniu zdravia celej populácie.  

 

 

ZDRAVIE 

Zdravý životný štýl 
50% 

Genetický potenciál 
20% 

Životné prostredie 
20% 

Zdravotnícke služby 
10% 
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VYBRANÉ DETERMINANTY ZDRAVIA – ŽIVOTNÝ ŠTÝL 
 

Životný štýl zásadne ovplyvňuje zdravotný stav obyvateľstva. Patrí 
k najvýznamnejším determinantom zdravia podieľajúcim sa na rozvoji chorobnosti a 
úmrtnosti v populácii. Samotný pojem životný štýl je komplikovaný. Predstavuje súhrn 
životných foriem, ktoré jednotlivec aktívne presadzuje. Prejavuje sa v hodnotovej orientácii, 
správaní, spôsobe využívania a ovplyvňovania materiálnych a sociálnych životných 
podmienok. 

Aký je zdravý životný štýl? Ako ho dosahujeme? Ako si ho udržiavame? Akým 
spôsobom sa o svoje zdravie staráme? Tieto otázky trápia jednotlivca aj celú spoločnosť.  
„Veď kto nechce byť zdravým?“ A predsa nie je v každodennom živote tak ľahké udržovať a 
zlepšovať si zdravie, napriek tomu, že metódy liečby chorôb sa stále zdokonaľujú a sú stále 
účinnejšie. Práve to však vedie človeka spoliehať sa na lekársku vedu a zdravotníctvo.  

Keď sa objavia príznaky choroby vyhľadáme lekára, veď platíme si zdravotné 
poistenie nech sa o nás postará. Žiaľ, zdravie sa nedá kúpiť, ako iné tovary. Hlavným 
iniciátorom, udržovateľom zdravia a sebaliečiteľom je každý z nás. Väčšina z nás žije 
nezdravý, uponáhľaným spôsobom života, ktorý zdravie pomaly ale isto ničí. Z toho dôvodu 
sa treba zaoberať tým, čo naše zdravie dokáže zlepšiť (napr. cvičenie, strava, spánok, stav 
mysli) a čo poškodiť (alkohol, fajčenie, nedostatok pohybu, zlá duševná hygiena). Pozitívne 
zdravie má zrod v našom myslení, v našich motiváciách a reakciách voči vonkajšiemu 
prostrediu a v našom následnom konaní.  

Medzi prejavy životného štýlu patria rozličné životné aktivity a zamerania, v ktorých 
sa odráža určitá hodnotová orientácia človeka, jeho vzťah k životu, práci, spoločnosti, jeho 
záujmy a záľuby. Z hľadiska prevencie, ochrany a podpory zdravia ohraničujeme spôsob 
života na určité zdraviu prospešné alebo zdraviu škodlivé návyky a správanie. Zlé stravovacie 
návyky, nedostatok pohybu, vysoká expozícia stresu a nedostatok spánku, fajčenie a 
nadmerná konzumácia alkoholu, ako aj ďalšie rizikové faktory sú v slovenskej populácii 
veľmi rozšírené a pri ich kumulácii u jednotlivcov dochádza k vytvoreniu rôznorodých 
vzorcov nesprávnej životosprávy. 

Aký je zdravotný stav našej spoločnosti? Môžeme ho charakterizovať pomerne 
nízkym priemerným vekom života, značnou chorobnosťou (hlavne v postproduktívnom 
veku), narastajúcim počtom fajčiarov (najmä z radov detí, mládeže a žien), zvyšujúcou sa 
spotrebu liekov a narkotík atď. Väčšina občanov sa o svoje zdravie systematicky nestará, 
neusiluje sa o zdravý spôsob života. Každá spoločnosť preberá zodpovednosť za zdravie 
človeka. Vytvára pre človeka také podmienky, aby mohol zdravo žiť. Toto snaženie má názov 
„ podpora zdravia“, je medzirezortnou disciplínou a nemala by byť riadená len ministerstvom 
zdravotníctva, ale aj odborníkmi na podporu zdravia z ostatných rezortov (školstva, sociálnej 
starostlivosti, obchodu, vnútra, životného prostredia a ďalších). Stratégiou podpory zdravia by 
nemalo byť odsudzovanie tých, ktorí nežijú zdravo, ale dať možnosť lepšie zdravo žiť tým, 
ktorí sa o to aktívne snažia.  

 

POSTOJE OBYVATEĽSTVA K VLASTNÉMU ZDRAVIU. 
 

Zo zisťovaní v prieskumoch vyplýva, že medzi obyvateľmi narastá snaha  o pozitívne 
zmeny životného štýlu. Stúpa záujem o všetky druhy masmédií ako sprostredkovateľa 
zdravotno-výchovných informácií, medzi ktorými naďalej pretrváva najvyšší záujem o 
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audiovizuálne informácie a hovorené slovo predovšetkým v televízii a v rozhlase, avšak 
rovnako sú obľúbené aj časopisy a noviny. Najmenej preferované je čítanie brožúr a návšteva 
prednášok  

Pojem a význam zdravia v jeho pozitívnych prejavoch a hodnotách ostáva ešte pre 
mnohých našich občanov nejasný. Viaceré požiadavky, ktoré majú zohľadniť v spôsobe 
svojho života, v záujme svojho zdravia, chápu neraz skôr ako obmedzenia než ako prínos. Aj 
riziká závažných a zdĺhavých chorôb alebo ochorenia ponímajú (pokiaľ sú zdraví) skôr v ich 
abstraktnej, štatistickej podobe než ako konkrétnu reálnu hrozbu pre každého z nich. 

Starostlivosť o zdravie človeka sa musí stať trvalou súčasťou jeho života v 
celoživotnom a v celospoločenskom priebehu. Musí sa uskutočňovať ako určitý životný štýl v 
interakcii so životným prostredím. Toto zistenie je argumentom pre podporu rozvíjania 
poradenských a iných intervenčných aktivít.  

Vstupom do 21. storočia, ľudia v Európe očakávajú také zmeny, ktoré by prispeli 
k zlepšeniu ich zdravia, zdravých životných a pracovných podmienok. V preambule 
dokumentu Zdravie pre všetkých v 21. storočí je deklarované právo na zdravie, ako jedno zo 
základných ľudských práv. Potvrdzuje sa dôstojnosť a hodnota každého človeka a rovnaké 
práva, rovnaké povinnosti a spoločná zodpovednosť všetkých za zdravie.  Zlepšenie zdravia 
a pohody ľudí má byť konečným cieľom sociálneho a ekonomického vývoja.  

Vývoj zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky závisí nielen na 
pozitívnych zmenách v organizácii zdravotníctva, ale hlavne od celého vývoja spoločnosti. 
Nevyhnutné je aby štát a spoločnosť boli sociálne zodpovednejší. Vždy bude existovať 
súperenie medzi hospodárskym rozvojom,  ochranou a  zlepšením zdravia. V súčasnosti 
panuje presvedčenie, že sa v politike presadzuje ekonomický profit na úkor ostatných stránok 
rozvoja spoločnosti. Štátna politika zdravia sa týka všetkých rezortov a zložiek spoločnosti. 
Tie musia prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu zlepšením determinantov zdravia, ktorými 
sú vzdelanosť, zamestnanosť, ekonomika, daňová a cenová politika, mzdová politika, zdravé 
a bezpečné prostredie, úroveň zdravotnej starostlivosti a iné.  

Zdravie je jedinečné, je podmienkou pre rozvoj ľudskej spoločnosti, blahobytu 
a predpokladom uspokojovania ostatných potrieb. Týka sa každého jednotlivca. Každý člen 
spoločnosti túto skutočnosť dokáže reálne pochopiť a snažiť sa prispieť vlastným úsilím 
k jeho zlepšeniu. 

Vyhlásiť „nové strategické postupy“ nestačí. Kľúčom k úspechu je vedomie, ktoré 
zúročí obdivuhodný potenciál rozvoja zdravia. Teda nielen zlepšiť zdravotný stav ľudí, ale aj 
zosilniť sociálnu súdržnosť, zmysel existencie a vytvorenia zdravej spoločnosti. 

Potrebujeme riadiacich pracovníkov a schopných manažérov, ktorí sú ochotní sa učiť 
z dôkladnej analýzy vlastnej praxe i zo skúseností odborníkov z vyspelých štátov                  
pri dosiahnutí zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva. Takých, ktorí budú dosť flexibilní 
v procese stanovovania cieľov k ich dosiahnutiu, ktorí budú systematicky vytvárať 
podmienky ich úspešnej realizácie. Uskutočnenie týchto zmien potrebuje riadiacich 
pracovníkov, ktorí vedia načúvať hlasom ľudí – občanov, pochopiť čo ich trápi v prostredí 
v ktorom žijú a pracujú.  

Nový rámec „Zdravia pre všetkých“ poskytuje mechanizmus na pomoc pri ťažkých 
rozhodnutiach, pre vhodné rozmiestnenie zdrojov, pre povzbudenie tých, ktorí tvoria zdravie 
a pre odolávanie – postavenie sa tým, ktorí zdravie obyvateľstva poškodzujú. Tento prístup 
nie je vlastníctvom žiadneho rezortu či organizácie – je k dispozícii všetkým, aby ho dokázali 
vhodným spôsobom použiť. 
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Zdravie je vecou každého jedinca, no aktivity jedincov si vyžadujú usmernenie, 
koordináciu, vedenie, čo je náplňou práce pracovníkov verejného zdravotníctva. Oni musia 
byť inšpirátormi, iniciátormi, tvorcami ideí, oni musia pozdvihnúť zdravie na prvé miesto, 
mobilizovať obrovské ľudské zdroje, vytvoriť koalíciu iniciatívnych pracovníkov, ktorým leží 
zdravie na srdci, koalíciu organizácií a krajín so spoločným cieľom. 

 
Keď chýba zdravie, múdrosť je bezradná, sila 
je neschopná boja, bohatstvo je bezcenné 
a dôvtip bezmocný.“         Herakleitos z Efezu) 
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