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Človek je tvor spoločenský

výhody nevýhody



výhody nevýhody



Svetová zdravotnícka organizácia WHO 
definuje zdravie ako „stav kompletnej 
fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen 
ako stav neprítomnosti choroby a slabosti” 

Zdravie je naša najdôležitejšia životná
potreba

Podľa definície WHO je 70-95 % 
populácie je nezdravých

http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A1_zdravotn%C3%ADcka_organiz%C3%A1cia


• na zdraví závisí výkonnosť, finančný príjem
• choroba vždy znamená finančnú stratu a ďalšie 

zaťažovanie organizmu stresom, ale aj 
samotnou liečbou

• primeraná investícia do zdravia je vždy 
výhodnejšia ako investícia do choroby a liečby



Od čoho závisí zdravie

60 %
20 % 

20 %

životný štýl       
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životný štýl

stres výživa

dedičnosť



STRES
PÔVODNE sa stres hodnotí ako
odpoveď živých organizmov, 
ktorá sa aktivuje pri útoku alebo
úteku zo situácie ohrozujúcej
život. 

Z HĽADISKA DNEŠNEJ MEDICÍNY sa stres
považuje za nervovú a hormonálnu odpoveď
organizmu na podnety – stresory, ktoré narúšajú
vnútornú rovnováhu, nazývanú homeostáza ⇒
podnety, ktoré vyvádzajú organizmus z 
rovnováhy



Podnetov zvonku, teda mimo organizmu, ale aj 
zvnútra organizmu môže byť nespočetne veľa, ale 
odpovede organizmu na ne sú veľmi podobné.

Na tieto krátkodobé situácie sú organizmy, 
vrátane ľudského, dobre vybavené a nevedú k 
telesným ani duševným poruchám, ak nie sú
mimoriadnej sily – intenzity.

Na stresy dlhodobé, hoci nízkej
intenzity, vybavení nie sme



Stres je odpoveď organizmu na
akúkoľvek nadmernú záťaž
(príjemnú aj nepríjemnú), ktorá
sa naň kladie

Stres vyvoláva v organizme poplach, 
zmobilizuje všetky sily na zvládnutie
záťaže.



sú rozličné ťažko zvládnuté životné okolnosti (stresory). 

Vyvolávače stresu

Môžu nimi byť:

náhle krátkodobé otrasy (prekvapenie, zľaknutie, 
radostná či smutná správa), ale aj

dlhodobo pôsobiace záťaže (strata životného 
partnera, neúspechy v práci, rozpory v partnerských 
či pracovných vzťahoch, strata zamestnania...)



Stresory

bolesť mechanická, po popálení, 
poranenia, intenzívny hlukFyzikálne

poleptanie, otravy

emociálne stavy, strach, obavy, vzťahy, 
diskomfort, duševná nevyrovnanosť

parazity, ochorenia – virózy, mykózy,  
bakteriálne ochorenia a pod.

Chemické

Biologické

Psychické



Tri druhy prežívania stresu:

subjektívne prežívanie nepríjemného emočného
napätia
(úzkosť, nervozitu, podráždenosť, pocit beznádeje, 
skľúčenosť)
fyziologické zmeny v organizme
(zrýchlená činnosť srdca a pulzu, zvýšenie krvného tlaku, 
zvýšené potenie, bolesti hlavy)
zmena správania 
(prejavy agresie, narušená komunikácia, rýchle 
hovorenie, prudká gestikulácia, blokády pamäti –
neschopnosť nájsť slovo, roztržitosť, neschopnosť 
odpočívať, strata zmyslu pre humor, znížená schopnosť 
riešiť každodenné povinnosti, nedostatočná 
koncentrácia, nervózne a prehnané reakcie na hluk)

1.

2.
3.



Psychický stres

NIE JE reakciou organizmu na krátkodobú záťaž 
(situáciu, stresor), ktorú prežívame 

Je to spôsob, akým reagujeme na situácie, ktoré preží-
vame v medziľudských kontaktoch - MY ROZHODUJEME, 
či budeme reagovať stresovo alebo nie

Stres nie je daný tým, čo sa stalo, ale tým či to viem 
alebo neviem správne vyriešiť

Ak teda opakovane reagujeme na situácie života stále tým 
istým typom psychického stresu = CHOROBA



 riziko infarktu alebo porážky
 choroby tráviaceho ústrojenstva (žalúdočné 

vredy), poškodenie nervového systému 
 oslabenie imunitnej sféry (znižená odolnosť voči 

chorobám)
 zvýšené riziko vzniku rakoviny
 psychické poruchy (depresie)
 iné

Zdravotné dôsledky stresu



Nervový systém – sympatické nervstvo vysiela signál do nadobličiek ⇒
uvoľňovanie adrenalínu a kortizolu ⇒ srdce bije rýchlejšie, stúpa krvný tlak, 
zmeny v trávení a prudké zvýšenie hladiny cukru v krvi. Po  odznení stresu 
sa telo rýchlo vracia do normálu 



Kostrové svalstvo – napínanie ⇒ bolesti hlavy, migrény, rôzne iné bolesti 
svalstva
Dýchací systém – sťažené a rýchle dýchanie alebo zrýchlené dýchanie, 
ktoré môže u niektorých ľudí viesť k panike
Kardiovaskulárny systém – akútny stres = momentálny (napr. v 
doprave) ⇒ zrýchlenie srdcovej činnosti a silnejšie sťahy srdcového 
svalu, dilatácia (rozšírenie) ciev, ktoré vedú krv do veľkých svalov a do 
srdca a zvýšenie objemu krvi, ktorá sa pumpuje do týchto častí tela. 
Častý akútny stres = zápaly koronárnych artérií ⇒ infarkt
Endokrinný systém – nadobličky – pri strese vysiela mozog signály z 
hypotalamu ⇒ kôra nadobličiek tvorí kortizol a dreň nadobličiek tvorí 
epinefrín = „stresové hormóny“; pečeň – po uvoľnení kortizolu a 
epinefrínu produkuje viac glukózy – krvného cukru, čo nám dáva viac 
energie na „boj alebo útek“ v ohrození 

Gastrointestinálny systém – pažerák – stres nás núti  viac jest, fajčiť 
piť alkohol ⇒ pálenie záhy; žalúdok – žalúdočná nervozita (butterfies) až 
nevoľnosť alebo bolesť, pri silnom strese až vracanie; črevá – stres 
ovplyvňuje trávenie a absorpciu živín, rýchlosť prechodu potravy cez telo 
⇒ hnačky alebo zápchy

Reprodukčný systém – muži – nadbytok kortizolu môže ovplyvniť normálnu 
funkčnosť reprodukčného systému – chronický stres môže znížiť hladinu testosterónu
a tvorbu spermií ⇒ impotencia; ženy – absencia alebo nepravidelnosť menštruačného 
cyklu, bolestivé menštruácie, zníženie sexuálnej túžby













Zvýšenie cholesterolu a 
mastných kyselín v krvi pre 
systémy produkujúce energiu

Zníženie syntézy bielkovín, 
pohybu čriev (trávenie), imunity,
systémov reagujúcich na alergie

Zvýšenie krvného tlaku
Zvýšenie metabolizmu, napr. 
zrýchlenie srdcovej činnosti a 
dýchania

Lokálne zápaly (červenanie, 
opuchy, teplo a bolesť) Rýchlejšie zrážane krvi

Zvýšená produkcia krvného 
cukru potrebného pre tvorbu 
energie

Zvýšený obsah žalúdočných 
kyselín



pozitívny, tzv. eustres (pozitívne pôsobiaci stres) 
(napr. príchod milovanej osoby) – zlepšuje výkonnosť a 
zdravie, zvyšuje našu tvorivosť a stojí za naším
uspokojením z dobre vykonanej práce, núti nás 
hľadať nové spôsoby riešenia situácií, objavovať
nové možnosti či schopnosti, jednoducho "posúva 
nás ďalej“.

Druhy stresu

negatívny, tzv. distres (negatívne pôsobiaci stres)
– je rušivý, vyvádza nás z rovnováhy, spôsobuje úzkosť a 
tieseň - zaháňa nás "do kúta“ (stres v bežných životných 
situáciách vystihuje práve tento negatívny aspekt, a preto   
v našom vedomí prevláda predstava, že stres je sila, ktorá 
zapríčiňuje psychické vyčerpanie a utrpenie)

1

2



Dlhodobý negatívny psychický stav zvyšuje riziko
vzniku tzv. psychosomatických chorôb (časté
infekčné ochorenia dýchacích ciest, bolestivé stavy
chrbtice, migrény, kožné ochorenia, alergické
choroby, žalúdočné vredy, poruchy trávenia, 
kardiovaskulárne ochorenia – hlavne vysoký krvný
tlak, cukrovka, choroby obličiek, duševné choroby, 
poruchy výživy – mentálna anorexia, bulimia, 
obezita…) a duševných chorôb. 

Ročne pribúda v SR chronicky
stresovaných osôb asi o 5 % 



špecifický stres – je chcený, úmyselne
vyvolaný stres – človek zámerne vytvára
stresovú situáciu, po ktorej nasleduje
uvoľnenie (napr. adrenalínové športy)

chronický stres – môže úplne vyčerpať
energiu, viesť k depresii, pocitu permanentnej
neistoty, bezmocnosti a beznádeje, k nespa-
vosti, apatii, chronickej únave, pocitu úzkosti, 
zmätenosti, poruchám koncentrácie
pozornosti i pamäti

3
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Rebríček najčastejších stresorov 
podľa ich valencie:

smrť manžela/ky 100
rozvod 73
rozpad manželstva 65
väzenie 63
smrť blízkeho člena rodiny 63
ľahšia choroba 53
svadba 50
strata zamestnania 47
odchod do dôchodku 45
choroby blízkej osoby 44
tehotenstvo 40
narodenie dieťaťa 39

zníženie príjmov 38
smrť priateľa 37
zmena zamestnania 36
manželský spor 36
odchod dieťaťa z domu 29
konflikt so svokrou 29
nové zamestnanie 28
konflikt s nadriadeným 23
zmena bydliska 20
zmena rytmu spánku 15
dopravný priestupok 10



Dlhodobý nezvládnutý stres môže mať 
fyzické, emocionálne, duchovné a sociálne 
následky (zvyčajne sú zmiešané - stres 
postihuje celého človeka)



životný štýl
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VÝŽIVA

je súbor pochodov, prostredníctvom ktorých organiz-
mus prijíma a zužitkuje látky nevyhnutné na pokrytie 
energetického výdaja, na stavbu a obnovenie tkanív a 
na zabezpečenie fyziologických funkcií. 

Výživa je jednou z najdôležitejších zložiek 
vonkajšieho prostredia ovplyvňujúcich zdravie. 

Každý organizmus má geneticky dané programy
spracovania potravy, jej rozloženia na živiny, 
vstrebávania živín a ich využívania



Zdravie najviac 
ničí zlá strava, 
stres i alkohol

Na to, čo je skutočne zdravé, 
sa názory menia a často sú 
protichodné



Pred časom sa zdôrazňovalo, že soľ zvyšuje krvný 
tlak a vajcia majú veľa cholesterolu, preto sa im 
treba vyhýbať, alkohol je zlý, káva podporuje 
zvýšenie krvného tlaku a na druhej strane, že 
maslo z búrskych orieškov má veľa proteínov a 
preto je zdravé

ZDRAVÉ - NEZDRAVÉ



Dnes je podľa odborníkov všetko inak. 

Soľ síce zvyšuje krvný tlak, ale iba u tých, ktorí 
majú k tomu predispozíciu. Káva v niektorých 
prípadoch znižuje výskyt rakoviny, cukrovky 2. 
stupňa, aj výskyt parkinsonizmu. A v masle z 
búrskych orieškov je veľa druhov mastných 
kyselín, ktoré škodia srdcu. Rôzne sú aj pohľady 
na vajcia. 

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča 
jesť maximálne 10 vajec za týždeň, Americká 
rada producentov vajec 7 až 14, ale americkí 
dietetici 7 a americkí kardiológovia iba 4 vajcia 
za týždeň. Nemecko odporúča 3, Česká 
republika i slovenskí vedci tiež 3, čiže nie je v 
týchto otázkach žiadna jednota.



Nie je vajce ako vajce
„Hmotnostné“ kategórie

Rôzne sliepky znášajú vajcia rôznych 
veľkostí. Predávajú sa vo viacerých 
veľkostných kategóriách. Označujú sa 
ako S, M, L a XL.



Dešifrujte nápisy na vajciach
Označenie vajec je jednotné v rámci celej EÚ. 
Prvé číslo označuje spôsob chovu nosníc:
0 = vajcia z ekologického poľnohospodárstva (Bio kvalita), teda voľný chov
1 = vajcia z chovu vo voľnom výbehu
2 = vajcia z podstielkového chovu
3 = vajcia z klietkového chovu

Na druhom mieste nájdete značku krajiny pôvodu (SK = Slovensko).
Posledné číslo je registračné číslo chovu, teda konkrétnej farmy alebo 
poľnohospodárskeho podniku.

Od roku 2012 sa v Európskej únii vajcia od sliepok držaných v klietkach nebudú môcť 
predávať.



Alkohol, priateľ v malom

Konzumácia alkoholu, v nízkych dávkach priaznivo 
ovplyvňuje hladinu dobrého HDL cholesterolu, zhlukovanie 
krvných doštičiek a má aj antioxidačný účinok. 

Vyšší príjem alkoholu je spojený nielen s vysokým krvným 
tlakom, ale aj s vyšším rizikom vzniku mozgovej porážky, 
určitých druhov rakoviny, chorôb pečene, zažívacieho traktu 
a iných. 

Odporúčanou hranicou pre mužov sú dva nápoje so 
štandardným obsahom alkoholu za deň a jeden nápoj pre 
ženy. 

Dva nápoje so štandardným obsahom alkoholu zodpovedajú cca 700 ml 
piva alebo 300 ml vína alebo 60 ml destilátu za deň, pričom treba zdôrazniť 
slovko "alebo", pripomínajú vedci. 







Zdravie ovplyvňuje aj potravinový reťazec

Odborníci odporúčajú 
uprednostňovať jedlá s 
vysokým obsahom vlákniny a 
vitamínov, zeleninu, ovocie, 
ryby, znížiť príjem živočíšnych 
tukov, znížiť psychický stres, 
redukovať priveľký počet 
aktivít. 







Správny pomer potrebných živín a ochranných 
látok neexistuje. 

Zastúpenie základných živín v celkovej energetickej hodnote má 
byť nasledovné: 
•tuky – 20% 
•zložité cukry ( škrob) – 57% 
•jednoduché cukry (glukóza) – 10% 
•bielkoviny – 13% 

Okrem týchto základných živín organizmus ešte potrebuje
•vitamíny a minerály
•vodu





RIZIKÁ POTRAVÍN

Potraviny môžu obsahovať zložky (chemické), ktoré môžu 
byť rizikové a ohroziť  ľudské zdravie. K takýmto látkam 
patria: aditíva,  prísady, prírodné zložky, reziduá alebo 
deriváty enzýmov, výrobné postupy, prostriedky na 
ochranu rastlín alebo veterinárne liečivá, kontaminácia  
(napr. z materiálov, s ktorými prichádzajú potraviny do 
kontaktu, zo vzájomného kontaktu potravín a z 
kontaminovaného krmiva pre dobytok) alebo nečistoty.  

Riziko a škodlivé zdravotné účinky týchto (chemických) 
zložiek závisia od ich vlastností a hladiny v potravinách, 
ich toxických vlastností a  náhodnej alebo dennej 
expozície potravou alebo iným zdrojom.



Riziká dnešného spôsobu stravovania

Tieto potraviny po konzumácii
organismus buď extrémne stiahnu
(zatuhne) – potraviny chladných oblastí 
– alebo extrémne uvoľnia (dilatuje) –
tropické ovocie s množstvom vody a 
draslíka nás neprirodzene ochlazuje, 
dilatuje naše bunky a zaťažuje naše 
obličky nadbytkom draslíka (sú
neekologicky dovážané, skoro vždy 
chemicky upravované a skladované)

Potraviny mimo sezónne a nelokálne – týka sa to 
hlavne plodov šťavnatých a dužinatých – klasickým príkladom sú
tropické (ochladzujúce) plody konzumované v zime v miernom 
pásme



Zemeguľa Pásmo Rasa Strava
severné pásmo eskymáci ryby

mierne pásmo belosi
obilie, strukoviny, 

ovocie, orechy, 
zelenina...

subtrópy indiáni
typická zelenina a 

obilniny, subtropické 
ovocie

trópy černosi mnoho druhov
tropického ovocia

Klimatické podmienky a strava
(schématická a zjednodušená tabuľka)

Každá potravina je vhodná na konzumáciu len za určitých
(predovšetkým klimatických) podmienok ⇒ ak ste v trópoch, jedzte
tropické ovocie, ak žijete u eskymákov jedzte s nimi predovšetkým 
ryby. Ak žijete v miernom pásme, uvedomte si, čo sa tu tradične pesto-
valo a jedlo. Hlavné heslo: BYŤ V SÚLADE S PRIRODZENÝM 
PROSTREDÍM OKOLO NÁS.



Potraviny človeku neprirodzené – tj. potraviny s ktorými
naše telo nemá historickú skúsenosť, napr. geneticky
modifikované potraviny (GMO), ale aj priemyslelne vyrábaná
potrava plná chémie, kyselín a rafinovaných produktov. 

Nepestrá mono-dieta - určitá potravina nemusí byť
škodlivá, ale ak tvorí väčšiu časť jedálnička a stane sa v ňom 
nosnou, prináša to spravidla problémy – napr. zemiaky ako 
takmer každodenná príloha, rajčiny a papriky ako takmer
jediná zelenina apod.



Potraviny nevhodne skombinované a následne 
zle stráviteľné – napr. nevhodná kombinácia obilniny
(složitý cukor) a ovocia (jednoduchý cukor) – jednoduchý cukor 
obmedzí sekréciu , obilnina sa nenatrávi a skvasí. Táto 
kombinácia vedie k nadýmaniu a prekysleniu. Každá z týchto
dvoch potravín zjedená za iných podmienok ale zdravie
podporuje. 

Potraviny nedostatečne prežuté a 
prejedanie sa – jedno väčšinou podporuje druhé, 
prejedanie a nedostatočné prežúvanie samo o sebe
spôsobuje potiaže aj ak je strava inak vhodná

+ =



Výskyt ťažkých kovov sa v prostredí veľmi zvýšil hlavne vďaka priemyslu 
– kontaminujú pôdu a obsahujú ich mnohé materiály. Ťažké kovy sa do 
nášho tela dostávajú kontaminovaným jedlom, vzduchom, kožou alebo 
zubnými materiálmi.

V tele sa: 
a/ viažu do kostí (napr. Cd, Pb) 
b/ zvyšujú toxicitu iných kovov
c/ vytláčajú iné prvky z väzieb

(napr. Pb vytláča Fe a Zn)

môžu sekundárne
spôsobovať ďalšie aj vážne 
potiaže

Potraviny kontaminované kovmi – tj.
potrava, ktorá bola vypestovaná v kontaminovanom 
prostredí a/alebo sa pri jej pestovaní použili chemické hnojivá a 
postreky – kumulatívny účinok



ZDRAVOTNE NAJNEBEZPEČNEJŠIE KOVY

Olovo (Pb) – prirodzene v prírode (ovzdušie a 
pôda), každý deň ho v strave prijímame v malom 
množstve. Dalšími zdrojmi sú výfukové plyny áut, 

olovené vodovodné potrubia alebo olovené tesnenia v nich, 
niektoré keramické farby na nádoby, atď. Je to akumulačný 
toxín, 95 % ho zostáva v kostiach (rozpadáva sa až za 50 
rokov); u detí je viac v mozgu. Je jednou z príčin osteoporózy a 
kazivosti zubov. Pb je obličkový kov (zaťažuje ich), znižuje 
schopnosť koncentrácie, spôsobuje únavu, zhoršuje pamäť, 
spôsobuje hormonálne poruchy (výtoky), zvyšuje úzkosť, 
podporuje vznik roztrúsenej sklerózy. Olovo vytláča z väzieb 
železo (anémia môže byť spôsobená olovom!) a zinok 
(vtedy nemá cenu dodávať Zn, ale treba odstrániť Pb).



batérie 71 %

pigmenty a 
chemikálie 12 % 

tlač a tisk 7 %

strelivo 6 %

opláštenie 
káblov 3 % zliatiny 1 % 

Produkty obsahujúce olovo



 Pb ľahko prechádza cez placentu a jeho hladina v krvi 
plodu je priamoúmerná hladine v krvi matky

 Otrava olovom postihuje prakticky všetky telesné 
systémy a zvyčajne sa neprejavuje charakteristickými 
symptómami 

 Pb môže poškodiť nervový systém hlavne u detí, obličky 
a reprodukčný systém a pri vyšších koncentráciách 
môže viesť ku kóme, kŕčom a smrti

 Toxické sú aj nižšie koncentrácie, ktoré vedú ku zníženiu 
inteligencie, poškodeniu neurobehaviorálneho vývoja –
poruchy v správaní, k nižšej telesnej výške a rastu a 
zhoršeniu sluchu

Toxické účinky olova



http://www.grippa.org/html/cd2_english.htm



Včasné príznaky otravy Pb

únava
bolesti hlavy
kovová chuť

žalúdočná ťažoba
nechutenstvo
úbytok na váhe
reprodukčné problémy

V r. 2000 analýza vlasov 
Ludwiga van Beethovena 
poukázala na možnosť otravy 
olovom, ktorá spôsobila jeho 
dlhodobé ochorenia, ktoré  sa 
odrazili na jeho osobnosti a 
mohli spôsobiť jeho smrť.
Analýza  vlasov
odstrihnutých Beethovenovi po 
smrti v r. 1827 (mal 56 rokov) 
potvrdila 100- krát vyššiu 
koncentráciu Pb akú 
nachádzame vo vlasoch dnes.

Plumbizmus

Beethoven – prichádzal o sluch, 
trpel bolesťami hlavy a zažíva-
cími ťažkosťami





Asi 1/3 svetovej mestskej populácie
je vystavená okrajovým alebo neprijateľným 
koncentráciám vzdušného Pb a počet osôb 
so zvýšenými hladinami Pb v krvi sa 
odhaduje 130-200 miliónov

Chronická otrava Pb sa označuje za 
jeden z najrozšírenejších 

zdravotných problémov našej doby

9-25% detí predškolského veku je v 
USA vystavených poškodeniu 
zdravia olovom zo životného 
prostredia



Kadmium (Cd) – v prírode sa vyskytuje 
vzácne; dokázaný karcinogén (agentura IARC1 

– agentúra pro výzkum rakoviny), akumuluje sa
v pľúcach (spôsobuje depresie) a kostiach. Dvoj- a viac násobný
výskyt Cd u fajčiarov a pasívnych fajčiarov. Väčšina zlúčenín 
kadmia je rozpustná vo vode ⇒ odcháddza cez obličky. 

Nebezpečné taniere a hrnčeky s
detskými motívmi  ─ obsahujúce Cd
(dovoz z Číny do ČR). 

Produkty obsahujúce kadmium
maliarske farby

Cd-Ni baterky



Produkty obsahujúce kadmium

http://www.jamesmbrown.co.uk/cd_pigments/cadmium.htm



Zdroje expozície kadmiu

http://www.jamesmbrown.co.uk/cd_pigments/cadmium.htm



Cd – 250 000 – 500 000 osôb trpí disfunkčnosťou
obličiek

Prechádza cez 
placentu

http://burlisonlawoffice.com/defective-product-liability/cadmium-posses-personal-
injury-risk-in-childrens-toys/

Cd ovplyvňuje vývoj mozgu u detí

Spája sa s rakovinou prsnika

Kardiovaskulárne 
ochorenia

Ochorenie pľúc

Strata funkčnosti obličiek 
⇒ dna a artritída

Rednutie kostí a zlomeniny -
osteoporóza



Itai-itai

Hygienici varujú pred dvojicou leskov na pery s obsahom 
bária a kadmia a rúžmi s obsahom kadmia

Sú produkty obsahujúce 
kadmium ojedinelé



Ďalšie zdroje obsahujúce kadmium 

ustrice
pečeň a obličky
mäkká voda
tabak
Ni-Cd batérie
PVC plasty
farebné pigmenty
insekticídy, fungicídy
čistiarenské kaly
hnojivá
zubné zliatiny
pokovovanie
motorový olej
výfukové plyny



Ortuť (Hg) – je všadeprítomná a za posledných 
100 rokov sa jej do ŽP dostalo ďalšie nezaned-
bateľné množstvo. Jej výrazným zdrojom sú aj 

amalgámové výplne.

Ortuť je neurotoxická, poškodzuje mozog a nervový systém a cez 
hypofýzu aj hormonálny systém. Zaťažuje obličky. Jej zlúčeniny 
rozpustné v tukoch odchádzajú z tela žlčou. 

Ortuť je vysoko toxická chemická látka, ktorá pôsobí na
nervový systém a spôsobuje príznaky ako podráždenosť, 
nervozita, poruchy zraku a sluchu, problémy s pamäťou
a jej zhoršenie, nespavosťou, neschopnosť sústrediť sa
a venovať pozornosť, oneskorený vývoj jazyka, poruchy
motorickej koordinácie.



Prvé archeologické dôkazy o použití ortuti sú staré 3 500 rokov. 
Ortuť a jej ťažba z rumelky bola známa starovekým Féničanom, 
Grékom, Kartágijcom i Rimanom. Prvé presné správy 
pochádzajú od Theofrasta (okolo roku 300 pred n. l.). Rimania 
ťažili už z rumelkových baní pri Almadéne v Španielsku, ktoré 
sú v prevádzke dodnes. Druhé najstaršie európske bane na 
ortuť v Idrii sa využívali od konca 15. storočia.

Historický vývoj ortuti



Ortuť sa používala už koncom 6. stor.
n. l. k získavaniu zlata z jeho rúd. Na 
začiatku druhej polovice 16. stor.
zaviedol Bartholomeus de Medina v 
Mexiku amalgamáciu strieborných
rúd. Alchymisti skúmali ortuť so 
zvláštnou obľubou a považovali ju za
súčasť všetkých kovov. Domnievali
sa, že premena (transmutácia) 
jedného kovu na druhý je možná
zmenou ich obsahu ortuti.
V SR sa v súčasnosti ťažba ortuťových rúd 
neuskutočňuje



Ortuťové výpary v domácnosti sú spravidla
následkom rozbitia pôvodných, v súčasnosti
už zakázaných, ortuťových teplomerov alebo
ortuťových termostatov, kedy dochádza k 
vyparovaniu striebornej kovovej ortuti. 
Krátkodobá expozícia vysokej koncentrácii
vo vzduchu sa prejavuje bolesťami v oblasti
hrudníka, bronchitídou a pneumóniou.

Profesionálne riziko pre človeka sú najmä spracovanie rúd s 
obsahom ortuti, petrochemický priemysel, výroba
elektrotechnických zariadení, obrábanie kovov, farmaceutický
priemysel, výskumné a vzdelávacie ústavy, herbáriá či
spracovanie kožušín a plstí. V pracovnom prostredí ide
najčastejšie o expozíciu pár kovovej ortuti.

Expozícia kovovej ortuti je primárne najčastejšie spôsobená 
výparmi ortuti pri priemyselnom používaní, expozíciou 
výparmi ortuti z dentálneho amalgámu a kvapalnej ortuti v 
domácnostiach.



Škrípete zubami? Ustupuje vám
čeľustná kosť, ďasná? Vaša
krátkodobá pamäť je stále
horšia a horšia? Máte depresie, 
chronické choroby? 

Reagujete inak, menia sa vám
nálady, strácate vyrovnanosť, 
ste iní ako predtým, keď ste v 
mozgu ortuť a iné ťažké kovy
nemali? Je to otrava, ktorá útočí
na vaše vnútro, vašu osobnosť, 
vašu dušu.

S najväčšou pravdepodobnosťou
ste otrávení ortuťou

Amalgám



Ortuť je vysoko toxická chemická látka, ktorá pôsobí
na nervový systém a spôsobuje príznaky ako
podráždenosť, nervozita, poruchy zraku a sluchu, 
problémy s pamaťou, nespavosťou, neschopnosť
sústrediť sa a venovať pozornosť, oneskorený vývoj
jazyka, zhoršenie pamäte, poruchy motorickej
koordinácie.

Účinky ortuti



Otrava anorganickou ortuťou – ružová 
choroba Pink Disease (Acrodynia)

Acrodynia – alergia na Hg
– prejavuje sa 
začervenaním dlaní a 
chodidiel, opuchom rúk a 
nôh, odlupujúcimi sa 
vyrážkami, stratou vlasov, 
svrbením, zvýšeným 
potením, tachykardiou, 
hypertenziou, fotofóbiou, 
podráždenosťou –
irritabilitou, anorexiou,
nespavosťou, slabým 
svalovým tonusom, 
zápchou alebo hnačkami. 
Acrodynia sa neobjavuje u 
každého, kto je vystavený 
anorg. Hg, ale je 
indikátorom rozsiahleho 
ochorenia



Deti s vrodeným Minamata
ochorením zavineným 
vnútromaternicovou otravou 
metylortuťou

Hg – 40 000 – 80 000 osôb trpí otravou Hg v 
dôsledku konzumácie kontaminovaných morských 
potravín

MINAMATA



Hliník (Al) – je tretím najrozšírenejším prvkom 
v zemskej kôre, jeho zdrojom v domácnostiach 
sú hliníkové riady, plechovky (pivo, coca-
cola), neekologický prášek do pečiva, instantná 

káva a polievky, atď.).

Pri akumulácii v mozgu v štruktúre hippocampu má dokázateľne
negatívny vplyv na dlhodobú pamäť a priestorovú
orientáciu. Udáva sa, že podporuje Alzheimerovu chorobu –
pri vyššom obsahu v krvi Al likviduje mozgové a nervové bunky 
⇒ kontrola krvnej plazmy pre pravidelné krvné transfúzie



Hliníkový riad a príbory

Pri bežných podmienkach tepelnej 
prípravy potravy je hliník veľmi 
stály a prakticky nerozpustný; pri 
bežnom pH pitnej vody (7) je 
perfektne stabilný a bezpečný.

Problémy nastávajú až v kyslom prostredí – ak 
napr. ochutíme jedlo octom.

POZOR v súčasnosti sa aj neustále 
zvyšuje kyslosť pitnej vody
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