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Stav zdravia u jedinca sa odzrkadľuje nielen od 
životného štýlu a genetickej výbavy, ale aj od 
rôznych vplývajúcich vonkajších faktorov 
z prostredia, ktoré rôznymi expozičnými cestami 
sa dostávajú do organizmu. Do tela jedinca sa 
dostávajú chemické prvky - stavebné 
a esenciálne, ktoré organizmus potrebuje pre 
správny chod všetkých funkcií, a toxické prvky, 
ktoré negatívne vplývajú na zdravie (Selinus et 
al., 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materiál a metódy 
Environmentálne indikátory 
Databáza zostavená z 10 738 vzoriek o hustote 
siete 5 km2, z ktorých boli presne 
charakterizované celkové obsahy vápnika (Obr. 
1) a horčíka (Obr.2). 
 
Zdravotné indikátory 
Databáza  zozbieraná počas 10 rokov (1994-2003). 
V našej štúdii sme použili REI - relatívna 
úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia 
(prepočítaná na 100 000 obyvateľov, priemerná 
hodnota pre SR = 531,05) a PYLLI - potenciálne 
roky strateného života - na kardiovaskulárnu 
sústavu (udávaná v rokoch, priemerná hodnota 
pre SR = 1092,2).  
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky a diskusia 
Výsledné priemerné hodnoty vápnika a horčíka 
vo všetkých geologických celkoch sú uvedené 
v Tab. 1. Spearmanov korelačný  koeficient 
prevažne vo všetkých geologických celkoch 1 až 
6 poukazuje na negatívne korelačné koeficienty, 
ktoré potvrdzujú vzťah – nižšia úmrtnosť na 
kardiovaskulárne ochorenia a vyššie celkové 
koncentrácie Ca a Mg v pôdach (Tab. 2). 
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Záver 
Vplyv celkových obsahov vápnika 
a horčíka v pôde na zdravotný 
stav obyvateľstva Slovenskej 
republiky bol preukázaný a to 
prevažne negatívnymi 
korelačnými koeficientmi medzi 
celkovými obsahmi vápnika a 
horčíka v pôdach vybraných 
geologických celkov a úmrtnosťou 
na srdcovo-cievne ochorenia 
miestnych obyvateľov. 
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Deficit alebo nadbytok vápnika, horčíka a karbonátov 
bol sledovaný ako faktor, ktorý vplýva na  incidenciu 
kardiovaskulárnych ochorení (Cotruvo et Bartram, 
2009). Na Slovensku v súčasnosti je 40% všetkých 
úmrtí pripisovaných k príčinám úmrtia na srdcovo-
cievne ochorenia (ako infarkty, tak aj mozgové 
porážky). Viaceré štúdie poukazujú na potrebu 
karbonátov - vápnika a horčíka pre dobrý stav 
cievneho systému (Gibbs et al., 1999). 
Najpriaznivejším geologickým prostredím pre 
zdravotný stav sa prejavilo karbonátové prostredie 
a geologické prostredie sedimentárnych hornín 
z pohľadu výskytu chemických prvkov (Rapant et al., 
2010). Najmenej priaznivé prostredie pre zhoršený 
 zdravotný  stav sa pr-
 ejavilo u obcí ležiacich 
 na neovulkanitoch. (Rapant et al.,
  2013). 

Obr. 1   Distribúcia 
vápnika v pôdach pre 
obce na SR 

Obr. 2   Distribúcia 
horčíka v pôdach pre 
obce na SR 

Obr. 3   
Rozčlenenie 
obcí 
Slovenska 
do 8 
geologických 
celkov 
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Tab. 1   Základné údaje pre 
vybrané environmentálne indikátory 
v jednotlivých geologických celkoch 
v pôdach (uvedené priemerné hodnoty 
% pre jednotlivé environmentálne 
indikátory) 
 

Tab. 2   Spearmanove korelácie 
vybraných env. a zdr. indikátorov 
pre jednotlivé geologické celky – α - 
hladina významnosti: α ≤ 0,001 
veľmi vysoká (+++), α ≤ 0,01 vysoká 
(++), α ≤ 0,05 minimálna (+) 

Mg   


