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Syndróm chorých budov

SBS (Sick Building Syndrome)
začiatok: 70. roky minulého storočia
vzrast syndrómov podobných alergiám, 
únavy a bolestí hlavy bez zjavných príčin 
(nešpecifikované dôvody)
pobyt v moderných budovách (kancelárie, 
školy, byty...)



Dôležité otázky v súvislosti so SBS

byt, dom, práca, škola...
Vy alebo niekto z Vašej rodiny

Máte často bolesti hlavy, šteklenie v nose, 
slzenie očí, upchaný nos, suché hrdlo či kašeľ?
Cítite sa často unavený alebo mávate závrate?
Máte problémy s dýchaním?
Máte tieto symptómy aj na dovolenke, mimo 
domu, v iných budovách?
Zmiznú tieto symptómy v práci, v škole, na 
výlete a doma sa opäť objavia?



Nerobili ste v poslednom čase prestavbu domu 
(plastové okná, izolácia stien či strechy)?
Nemali ste v byte či dome problém s prasknutým 
potrubím alebo potopou?
Máte problém s vlhkosťou? Mávate zarosené 
okná, stop, iné povrchy?
Aká je teplota vo Vašom byte? Je tu príliš teplo 
alebo chladno?
Máte pivnicu v dome? Je vlhká alebo mokrá?
Máte v byte povlaky plesní alebo niečo plesnivie?
Máte v dome zatuchnutý či plesňový zápach?



Ako často vetráte? A ako vetráte?
Máte domáce zvieratá?
Máte doma izbové rastliny? Vykazujú známky 
nepriaznivého rastu či plesnivenia?
Kde skladujete zeleninu, ovocie, zemiaky?
Máte klimatizáciu či zvlhčovače resp. 
odvlhčovače vzduchu? Ako často sú čistené?
Máte podkrovie?
Máte plynové bojlery či prietokové ohrievače?
Máte v byte problémy s hlodavcami?
Fajčíte (alebo niekto v byte?
Máte problémy s hlukom?



Čo prispieva k vzniku SBS?

biologické vzdušné agensy
prchavé organické látky
ťažké kovy
produkty horenia a spaľovania
rádioaktivita (radón)
elektromagnetický smog
nedostatočné osvetlenie
zlá akustika + hluk



Biologické vzdušné agensy

baktérie
mikroskopické huby 
(plesne a kvasinky)
vírusy
peľ
prach s roztočmi
šupinky odumretej pokožky 
domácich zvierat
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Plesne (mikroskopické huby)
kvasinkovité a vláknité 
formy
produkcia mykotoxínov
alergie
hlavná príčina SBS
vlhké prostredie
staré domy aj novostavby
stavebné zásahy (plastové okná, tepelné 
izolácie)



Mikroskopické huby
druhy rodov Aspergillus, Penicillium, Alternaria, 
Cladosporium, Fusarium, kvasinky
rast pri relatívnej vlhkosti 76-80 % (primárni kolonizátory),    
85 % (sekundárni k.) a nad 90 % (terciárni k.)
rast v bežnom domácom prachu
stavebný materiál (drevo, betón, keramika, plast, sklo)
alergie, alergická astma, atopické reakcie
toxické a dráždiace účinky (mykotoxíny, prchavé látky)
imunosupresívne účinky



Penicillium sp.

alergie, alergická astma
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Penicillium na nohách Penicillium na nohách



Aspergillus sp.
alergie, atopické reakcie
A. fumigatus – nebezpečný

u ľudí s oslabenou imunitou
(po transplantácii, AIDS)

aspergilóza
cytotoxické a genotoxické

mykotoxíny (napr. gliotoxín)
rôzne stavebné materiály
tapety!



A. niger
pľúca – aspergilóza
alergie
mykotoxíny (ochratoxíny)
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pulmonárna aspergilóza





A. flavus
mykotoxíny – aflatoxín – toxický a karcinogénny 
(karcinóm pečene, akútna hepatitída)
alergie, aspergilóza
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Aspergillus na stropných paneloch



nedostatočne vykurované byty
vlhké a prašné byty
alergie, astma

Alternaria sp.



Cladosporium sp.

sekundárny kolonizátor
vyššia vlhkosť
infekcie kože, nechtov na nohách, sinusitída, 
pulmonárne infekcie, pneumónia
oslabovanie imunitného systému
alergie, astma
produkuje prchavé organické látky (zápach)
sadrokartón, betón, tehlové a keramické 
materiály, organické nátery a obklady, drevo, 
papier)
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Cladosporium



Stachybotrys sp.

S. chartarum
mykotoxíny (trichotecény) – cytotoxické a 
imunosupresívne účinky
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Stachybotrys
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Fusarium sp.

mykotoxíny (trichotecény, fuminozíny)
oslabenie imunitného systému, nechty, rohovka
agresívne infekcie (transport v tele krvou)
Fusarium solani, Fusarium oxysporum, 
Fusarium verticillioides, Fusarium proliferatum
koberce, tapety
vysoká vlhkosť
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Fusarium solani (vľavo), F. oxysporum vpravo
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staré veci na povela, v pivnici
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Plesne - zhrnutie
imunosupresívne účinky
mykotocíny – cytotoxicity, karcinogenita
dráždenie, alergia
prchavé organické zlúčeniny – alkoholy, 
aldehydy, ketóny, aromatické zlúčeniny, amíny, 
terpény, chlórované uhľovodíky, sírne zlúčeniny 
→ plesňový zápach, zápalové reakcie dýchacích 
ciest
stavebný materiál: sadrokartón, betón, drevo, 
plasty, sklo, obklady, izolácie, keramika
matrace, koberce 





Prevencia pred plesňami
pravidelné vetranie – nárazové a intenzívne 
počas 10 minút, viackrát denne
vetranie kúpeľne, mokré veci po 

sprchovaní utrieť
kuchyňa – používať digestory na 

odsávanie pár
vykurovanie celého bytu – znížiť 

vlhkosť v byte
odstrániť netesnosti vo vodovodnom 

systéme
nepoužívať zvlhčovače vzduchu a 

klimatizáciu
používať chlórované čistiace prípravky



Prchavé organické látky

produkty mikroskopických húb (vyššie)
rôzne chemikálie v bytoch a domoch
vyššie teploty pri nedostatočnej izolácii domu (v 
lete) 
bezpečné uskladňovanie 

takýchto látok v uzavretých 
nádobách

používanie alternatívnych 
chemikálií



Tetrachlóretylén

tekutá prchavá látka
použitie: čistenie textílií a kobercov
rozpúšťadlo
zdraviu škodlivý – karcinogénny
negatívny vplyv na respiračný systém, 
kožu a CNS



Formaldehyd

vzniká pri horení – výfukové plyny, horenie 
dreva, fajčenie
stavebníctvo – súčasť rôznych lakov, 
fenolformaldehydové živice (bakelit)
lepidlá
náterové látky
dráždivý
karcinogénny



Zdroje formaldehydu



Benzén

rozpúšťadlo
použitie pri výrobe: polystyrén, acetón, 
nylon, silón, tenzidy
karcinogénny



Ďalšie prchavé látky
rôzne rozpúšťadlá
amoniak (čistiace prostriedky)
pesticídy (insekticídy, herbicídy)

Ďalšie nebezpečné látky:
CO, SO2, NO2 – pri nesprávnom spaľovaní

Metylénchlorid – častá súčasť čistiacich 
látok (pozor na inhaláciu)



Cigaretový dym
rôzne škodlivé prchavé organické látky
toxické látky
stovky karcinogénov
ťažké kovy
rádioaktívne látky (napr. amerícium)



Ťažké kovy

toxické chemické prvky
znižovanie používania vo svete a u nás
pesticídy, hnojivá, kozmetické prípravky, batérie, 
čistiace prostriedky
cigaretový dym
farbivá (v minulosti)



Radón

podložie stavieb – samovoľne sa 
môže dostávať zo zemskej kôry do domov

zlé základy domu – nesprávna izolácia 
základov, popraskaná podlaha, zle utesnené 
prestupy inžinierskych sietí)
komínový efekt – radón nasávaný 

do domu 
nebezpečenstvo rakoviny



Vstup radónu do domu







Podkrovie
prúdenie vzduchu z a do 
domu (budovy)
vlhkosť (plesne)
uskladnenie rôznych vecí 
(rozklad látok, chemikálie, 
obrazy, farby...)
látky na hubenie 
hlodavcov, molí...
plasty
azbestová izolácia



Podkrovie

zlá ventilácia – vysoké teploty v lete – uvoľňovanie 
uskladnených a stavebných (izolačných) prchavých 
látok
plesne – staré oblečenie, knihy, nábytok
prach
zápach
vlhkosť – prúdenie teplého vzduchu

z dolných častí budovy hore – zrážanie
na vnútornej časti strechy, drevených
trámoch....



bojlery na plyn, prietokové plynové ohrievače 
vody → produkcia CO a CO2 → preniká do 
obývaných častí domu (klesá)

→ časté bolesti hlavy, závrate, kóma, smrť
prípravky proti moliam – nebezpečenstvo nielen 
v podkroví



• obsah (až 99%) naftalénu
• naftalén – toxický insekticíd 
• nebezpečný pre zdravie ľudí,
predovšetkým detí
• inhalácia: poškodenie 
vnútorných orgánov – obličky,
mozog, pečeň
• príznaky otravy: nevoľnosť, 
vracanie, zlyhanie obličiek 



Myši, netopiere, veverice, medvedíky čistotné, 
vtáky...v podkroví

- nebezpečenstvo infekcie → prenášači rôznych 
ochorení



Hantavírusy

Severná Amerika, Európa, Balkán, Ďaleký východ 
(Čína, Kórea)
niekoľko prípadov v Československu
prenášač: infikované hlodavce
nákaza vdýchnutím aerosólov exktétov (moč, sliny, 
stolica) hlodavcov
choroby: hemoragická horúčka s renálnym 
syndrómom (úmrtnosť do 10 %), hantavírusový 
pľúcny syndróm (úmrtnosť až 76 %)
predovšetkým Čína a Kórea, Európa – sezónny 
výskyt (jeseň, zima) – senníky, stohy, lesné chaty, 
roztrúsené obydlia, vidiek



SR – aktívne ohniská: Humenné, Michalovce, 
Vranov nad Topľou, Prešov, Rožňava, Dunajská 
Streda, Senica



Histoplazmóza

pôvodca: huba Histoplasma capsulatum



väčšinou mierne prejavy
infekcia – vdýchnutím spór
postihnutie: pľúca, menej iné 
orgány (často pri AIDS)
pôda, odpadky, materiál 
kontaminovaný hubou alebo 
výkalmi prenášačov
prenášače: vtáky 
(škorce), netopiere



Netopiere: otvor, ktorým vchádzajú a vychádzajú
do podkrovia – zabezpečiť otváranie len
zvnútra, po vyletení všetkých jedincov
otvory úplne uzatvoriť (máj – august – mláďatá –
neinštalovať uzávery)

Besnota (priamy kontakt)



Kryptokokóza

kvasinka Cryptococcus neoformans
pľúca, prípadne CNS a iné orgány
prenos: vzduchom (inhalácia vtáčieho prachu)
holuby
výskyt: sporadicky na celom svete
vnímavosť k ochoreniu veľmi nízka – nebezpečná 
u pacientov s AIDS, po transplantácii
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Cryptococcosis of lung in patient with AIDS. Mucicarmine stain. Histopathology of lung shows widened alveolar septum containing a few inflammatory cells and numerous yeasts of Cryptococcus neoformans. The inner layer of the yeast capsule stains red. 



Psitakóza (ornitóza)

baktéria Chlamydophila psittaci
ochorenie u vtákov – prenosné na človeka
symptómy: tras, zápaly dýchacích ciest, zápal pľúc, 
horúčka (ťažko sa odlišuje od iných ochorení)
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antibiotiká - tetracyklíny



prenos: kontakt s nakazenými vtákmi (najmä 
trus)
najmä korely, andulky a iné papagáje
aj vrabce, holuby a i.



Podkrovie - prevencia

podkrovie nie je sklad chemikálií, farieb, starých 
vecí, nábytku, malieb, oblečenia, kníh...
správna ventilácia – montáž strešných 
ventilátorov
správna mikroklíma celého domu
vhodná izolácia strechy
zabezpečenie otvorov (vtáky, netopiere)







Znižovanie vlhkosti
1. zabezpečiť odtok dažďovej vody 

mimo dom
2. odtok podzemnej vody
3. šikmá strecha je lepšia ako plochá
4. odkvapy pri stekaniu vody po stene
5. vodotesný komín
6. dostatočná ventilácie izieb
7. odtoky a vodotesné podlahy v 

prízemí
8. vetranie (odstrániť kondenzáciu vody 

z okien)
9. inštalovať v stenách bariéry voči 

prenikaniu pár
10. vodotesné okná
11. odstraňovať vodu zo strechy
12. ochrana pred ľadom a mrznutím 

odkvapov a okolia domu
13. vetranie podkrovia



Odvetrávanie pivničných priestorov

odstránenie vlhkosti a radónu





Ďakujem za pozornosť
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