
 
 
 
 
 
 

 
 
Informačné besedy projektu GEOHEALTH 
máj 2016 
 
V roku 2011 začal Štátny geologický ústav Dionýza Štúra riešiť s poprednými slovenskými 
odborníkmi zo zdravotníckej problematiky projekt „Vplyv geologickej zložky životného prostredia 
na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky“. 
 
Hlavným cieľom projektu je zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky. 
Ako sme zistili, prevažne silikátové horniny neuvoľňujú do podzemných/pitných vôd potrebné 
množstvo vápnika a horčíka. Tento nedostatok vápnika a horčíka v pitnej vode spôsobuje najmä 
zvýšenú úmrtnosť na srdcovo-cievne a onkologické ochorenia, a tým aj kratšiu dobu života. Vaša 
obec sa nachádza na horninovom prostredí, tzv. paleozoika (metamorfované a sedimentárne 
horniny) a pitná voda používaná na zásobovanie obyvateľstva vo Vašej obci sa vyznačuje nízkymi 
obsahmi vápnika a horčíka. Možno aj preto je zdravotný stav obyvateľstva vo Vašej obci 
nepriaznivejší v porovnaní s priemerom Slovenskej republiky. 
 
V mesiaci máj 2016 usporiadame v šiestich obciach informačné besedy pre obyvateľov. 
 
HARMONOGRAM INFORMAČNÝCH MÍTINGOV 

obec/mesto  Štós  Vyšný 
Klatov  Hýľov  Poproč  Zlatá Idka  Rudník 

dátum  4. máj 2016  5. máj 2016  5. máj 2016  11. máj 2016  12. máj 2016  12. máj 2016 
hodina  17.00  16.30  18.15  17.00  16.30  18.15 

miesto konania  OÚ Štós  OÚ 
Vyšný Klátov OÚ Hýľov  OÚ Poproč  OÚ  

Zlatá Idka  OÚ Rudník 

 
Na týchto informačných besedách občanom vysvetlíme celý projekt a zodpovieme na ich všetky 
otázky. Hlavným cieľom besied je naučiť občanov ako predchádzať možným zdravotným rizikám 
z geologického prostredia. 
 
Krátke (cca 10 – 15 min.) prednášky budú mať doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. zo Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. z Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. 
 
Všetci občania, ktorí používajú vodu z vlastnej studne si môžu doniesť vzorku vody (cca 0,5 l) a mi 
ju zadarmo vyšetríme. 
Podrobnejšie informácie o projekte sú uvedené na internetovej stránke projektu 
www.geology.sk/geohealth. 
 
Prípadné otázky radi zodpovieme. 

Kontakt: 
doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. 
e-mail: stanislav.rapant@geology.sk 
tel.: 02 593 75 213 

 
Tešíme sa na stretnutie vo Vašich obciach. 
Počas informačných besied pripravíme malé občerstvenie a rôzne propagačné materiály. 


