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Abstrakt: Ukazovatele úmrtnosť patria do 

kategórie nevyhnutných indikátorov, 

sledovaných prakticky vo všetkých 

krajinách a uvádzané sú v každej správe, 

analýze, či prognóze rozličného zamerania, 

ktoré sa týkajú činnosti orgánov regionálnej 

i miestnej samosprávy, úradov verejného 

zdravotníctva v spolupráci s orgánmi štátnej 

správy. Štátna politika zdravia chápe 

zdravie, ako základné ľudské právo. Snaží 

sa nasmerovať všetky spoločenské záujmy 

na zdravie spod zorného uhla kľúčových 

faktorov rozvoja. Štartovacou plochou sa 

preto stáva potreba vzájomnej solidarity, 

dostupnosti a rovnosti každého občana.   

Kľúčové slová: Demografická 

charakteristika. Verejné zdravotníctvo. 

Úmrtnosť a jej príčiny.  

Abstract: Pointers of the mortality belong 

to the category of the essential indicators, 

monitor in all countries practically. These 

pointers are placed in almost each report, 

analysis or in forecast of various 

orientations in concern of the regional 

government’s activities, public health 

authorities, in cooperation with state 

authorities. State health policy understand 

health as a basic human right. It tries to aim 

all social interests on health in terms of key 
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development factors. Requirement of 

mutual solidarity, accesibility and equality 

of every citizien, therefore becomes the 

starting area.    

Key words: Demographic Characteristics. 

Public Health. Mortality and its Causes. 

__________________________________ 

 

           Štátna politika zdravia chápe zdravie 

ako základné ľudské právo,  preto sa snaží 

nasmerovať všetky spoločenské záujmy 

predovšetkým na zdravie. Skutočnosť, že 

každý človek raz zomrie azda najväčšmi 

dolieha na  rezort zdravotníctva a na rezort 

hospodárstva, ale aj a na rezort sociálnych 

vecí. Úmrtnosť patrí do kategórie 

sledovaných indikátorov kvality zdravotnej 

starostlivosti,  ktoré sú sledované prakticky 

vo všetkých krajinách a často 

býva   uvádzaná v rôznych správach, 

analýzach, či prognózach spomínaných 

rezortov na národnej aj medzinárodnej 

úrovni. 

           Zdravotný stav  obyvateľov 

Slovenskej republiky (ďalej len SR)  je 

výslednicou   súhry  genetického 

vybavenia, ekonomickej  a psychosociálnej  

situácie, kvality životného prostredia, 

výživy, životného štýlu, všeobecnej 

dostupnosti a úrovne zdravotnej 

starostlivosti vrátane preventívnych  

programov. Demografický   vývoj  v SR 

ovplyvňujú  zmeny v  životných 

podmienkach ako dôsledok ekonomickej a 

sociálnej transformácie najmä v posledných 

desaťročiach. Populácia  SR postupne 

nadobúda  charakter  populácie  

západoeurópskeho  typu.  

           Typickým celosvetovým javom 

demografického vývoja je, a zrejme 

naďalej bude, starnutie populácie  ako  

dôsledok výrazného  poklesu  pôrodnosti  

a stále sa zvyšujúceho  posunu  silných  

populačných ročníkov do dôchodkového 

veku.   

         V SR je na začiatku 21. storočia 

demografický vývoj charakterizovaný   

postupným miernym narastaním 

pôrodnosti, pri stagnujúcej úmrtnosti 

obyvateľstva. 

           Podľa zdrojov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky  (ďalej len ŠU SR) 

bolo  k 31. decembru 2010  bolo v  SR 5 404 

322 obyvateľov, z čoho bolo 2 772 570 

ž ien a 2 631 752 mužov. Počet  obyvateľov  

žijúcich v mestách  bol 2 972  248,  čo  je   

54,68 %  z celkového  počtu  obyvateľov  

SR.  Z  hľadiska  vekovej  štruktúry  

obyvateľstva  dochádza  na s t rane  

jednej  k významnému  poklesu  počtu 

obyvateľov SR v  predproduktívnom  

veku, na strane druhej k  miernemu  

n á rastu počtu  obyvateľov v produktívnom 

veku a na stane tretej k miernemu rastu 
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počtu obyvateľov v postproduktívnom 

veku. 

 

Tabuľka 1 Štruktúra obyvateľstva E Ú  a  SR podľa vekových skupín 2 0 1 0  

 

                                                        EÚ 

 

0 – 14 

        predproduktívny 

                  

 

15 – 64 

         produktívny 

 

 

65+ 

           poproduktívny 830 457 (15,30 %) 3 932 092 (72,30 

%) 

672 724 (12,40 %) 
                                                                       SR 

 

0 – 14 

           predproduktívny 

 

            15 - 59M/54Ţ 

             produktívny 

 

          60+M/55+Ţ 

        poproduktívny 
830 457 (15,28 %) 3 428 247 (63,07 

%) 

1 176 569 (21,65 

%) 
 

   Zdroj: ŠÚ SR 
 

         V demografickom vývoji S l o v e n s k a  v rokoch 2010 - 2 0 11 s a ako  

najpozitívnejšie javí zvýšenie počtu živonarodených detí na úroveň 90-tych rokov minulého 

storočia. Podľa krajov bol prirodzený prírastok dlhodobo najvyšší: 

1. v Prešovskom kraji,                                          3. v Bratislavskom kraji, 

2. v Košickom kraji,                                              4. v  Nitrianskom kraji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR 1,28 

                Bratislavský    Trnavský     Trenčiansky   Nitriansky   Žilinský Banskobystrický Prešovský   Košický 

Graf 1 Prirodzený prírastok(úbytok) obyvateľov v krajoch SR, 2010            

Zdroj : ŠÚ SR 
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          Starnutie obyvateľstva SR je dôsledkom najmä výrazne klesajúcej pôrodnosti a 

stabilizácie miery úmrtnosti v posledných rokoch. Starnutie sa sleduje prostredníctvom  indexu 

starnutia a priemerného veku. V prvom prípade ide o  priemerný počet rokov žijúcich, ktoré 

doteraz prežili príslušníci sledovanej populácie do daného okamihu. V druhom prípade sa jedná 

o index, ktorý vyjadruje pomer priemerného počtu osôb vo veku  nad 65 rokov na 100 detí vo 

veku 0 až 14 rokov. 

 

Graf  2 Index starnutia 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

V celosvetovom meradle, vrátane európskeho  aj slovenského, dochádza k akcelerácii 

starnutia obyvateľstva. Jindrová so Slavíčkom (2012) považujú modely úmrtnosti za vhodný 

aparát na zostavenie analýz ekonomického, sociálneho aj zdravotného zamerania. Medzi 

charakteristické príčiny úmrtí býva vo  väčšine európskych krajín zaraďované starnutie 

populácie. Tento fenomén nesie špecifické javy, ktorým sa nevyhne žiadna ekonomická oblasť 

v žiadnom štáte. Riešenie tohoto problému si vyžaduje informácie „ex ante“ a „ex post“. 

Obrázok 1  Veková štruktúra obyvateľstva SR v porovnaní rokov 2006 a 2010  

Zdroj: ŠÚ SR trendy zomretých 
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 Mortalita, teda úmrtnosť, je 

proťajškom natality. Výsledkom vzťahu 

natalita -  mortalita, vrátane  

spolupôsobenia mnohých iných faktorov, je 

buď prirodzený prírastok, alebo úbytok 

obyvateľstva.  Prírastok či úbytok počtu 

obyvateľov je uvádzaný ako rozdiel medzi 

počtom narodených a počtom zomretých v 

príslušnej krajine na 1000 resp. 100 000 

obyvateľov. Ukazovateľ „zomretí“ zahŕňa 

počet zomretých osôb. Za zomretú osobu je 

v demografickej štatistike považovaná 

osoba, za ktorú vykazujúca jednotka 

(matrika) zaslala individuálne štatistické 

hlásenie o úmrtí (Brezák, 2010).  

            Jednotlivým atribútom  mortality, sa 

venuje azda najväčšia pozornosť pri 

konštrukcii sústavy ukazovateľov 

zdravotníckej štatistiky. Premostením 

medzi štatistickým meraním chorobnosti 

a nadväzujúcej evidencie o rozsahu 

úmrtnosti existuje dôležitá kategória 

„Príčiny smrti“, ktorá patrí k najstarším 

dostupným štatistikám v oblasti 

zdravotníctva. Poskytuje informácie o 

časovom vývoji a o rozdieloch v príčinách 

smrti. Práve v nej sú zahrnuté významné 

informácie, ktoré slúžia na vyhodnotenie 

zdravotného stavu a zdravotnej 

starostlivosti vo všetkých členských 

krajinách EÚ.   

 

Graf 3 Štandardizovaná  miera  úmrtnosti   0  až 

64-ročných v Európe za rok 2010 

Zdroj: Databáza WHO/ŠÚ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Healthcare
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Healthcare
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Štatistika príčin smrti, ktorá patrí medzi najstaršie dostupné štatistiky v oblasti 

zdravotníctva, poskytuje informácie o časovom vývoji a o rozdieloch v príčinách smrti medzi 

členskými štátmi EÚ. Údaje o úmrtnosti začal Eurostat zhromažďovať a publikovať až v roku 

1994.  Všetky získané údaje sa analyzujú podľa:  

 užšieho zoznamu 65 príčin smrti založeného na Medzinárodnej klasifikácii chorôb, 

ktorú vypracovala a vedie WHO (Svetová zdravotnícka organizácia),  

 pohlavia,  

 veku,  

 zemepisného regiónu.  

  Sústava údajov o úmrtnosti je harmonizovaná v rámci európskeho spoločenstva, čo 

umožňuje sledovať nielen preventívne a medicínsko-liečebné opatrenia, ale aj rozsah 

vkladaných investícií do medicínskeho výskumu  (epp.eurostat.ec.europa.eu). Ak chce S R  

postupne znižovať  rozdiely v zdravotnom stave svojej populácie  v porovnaní  s krajinami  

Európy,  je  dôležité,  aby  pri  záverečnom odpočte v roku 2020, dokázalo obhájiť dopad 

strategických rozhodnutí na zdravie populácie. 

             Tabuľka 2 Zmeny v miere štandardizovanej úmrtnosti u 0 -  64 ročných  

          v Európe v roku 2010 v porovnaní s rokom 2000 

 

 

 

 

Zdroj: Databáza WHO/ŠÚ SR                                                                                    *2009  ** 2008 

 

       Tabuľka 3 Zmeny v miere štandardizovanej úmrtnosti   u 65 a viacročných  

                     v Európe  v roku 2010  v porovnaní s rokom 2000 

 

 

 

 

 

 

      Zdroj: Databáza WHO/ŠÚ SR                                                                                 *2009  ** 2008 
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Pri sledovaní úmrtí podľa príčin smrti, hovorí sa o smrtnosti  čiže letalite, ktorá  je 

vyjadrená pomerom počtu úmrtí na určitú príčinu smrti ku strednému stavu obyvateľstva, a to 

najčastejšie na 10 000 alebo 100 000 osôb. Skúmanie úmrtí podľa príčin smrti sa opiera 

o  medzinárodnú klasifikáciu  chorôb (Brezák, 2010). 

        Na Slovensku v roku 2012 zomrelo 52,4 tisíc osôb, z toho 26,8 tisíc mužov a 25,6 tisíc 

žien. Z hľadiska základných vekových skupín predstavoval  v  roku 2012 podiel úmrtí osôb v 

poproduktívnom veku 72 %, v produktívnom veku 27 % a detskom veku necelé 1%  (Katuša 

a kol., 2013). 

 

Graf 5 Počet zomretých  podľa rodovej príslušnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie z podkladov ŠÚ SR, NCZI 

 

Slovensko patrí do skupiny krajín EÚ s najvyššou úmrtnosťou. U mužov sa úmrtnosť 

bez rozdielu príčin smrti znižuje. Iná situácia je u žien, kde sa zvýšila úmrtnosť na ochorenia 

zažívacieho ústrojenstva a úmrtia na vonkajšie príčiny.  
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Tabuľka 4 Porovnanie priemerného veku pri úmrtí podľa skupín ochorení v SR 

 

 Úmrtia na všetky príčiny Choroby obehovej sústavy          Nádory 

 Muži Ženy Muži  Ženy Muži Ženy 

rok 2011 67,9 76,6 73,3 81,2 67,3 69,6 

rok 2006 67,2 75,6 73,1 80,0 66,8 69,1 

            

       

 Úrazy   Dýchacia sústava   

 Muži Ženy Muži  Ženy   

rok 2011 51,1 62,6 70,4 77,1   

rok 2006 48,2 57,1 71,1 75,9   

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa zdrojov ŠÚ SR 

 

Najčastejšou príčinou smrti u obidvoch pohlaví sú predovšetkým chronické neinfekčné 

choroby a z nich najčastejšie sú ochorenia obehovej sústavy,  nádorové ochorenia a  respiračné 

ochorenia, ktoré dopĺňajú ochorenia spôsobené vonkajšími príčinami (Vano, Meszáros, 2012).  

 

         Na Slovensku nastala stabilizácia úmrtnosti od 70-tych rokov minulého storočia. V 

posledných rokoch veľmi mierne stúpla. Takýto trend je v celej Európe. Je to spôsobené najmä 

tým, že obyvateľstvo Európy pomerne rýchlo starne a rodí sa menej detí. Tieto rozdiely sú 

najväčšie vo Východnej Európe.  V r. 2002 bol  v Európe priemer  mortality na úrovni 11 ‰, u 

nás okolo 9,5 ‰ a vo svete 9 ‰. 

 

 

 

 

Tabuľka 7 Vývoj úmrtnosti  v rokoch 2000 až 2010 v európskych krajinách  
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Zdroj:www.ec.europa.eu/health 

Keďže vo všeobecnosti chýba úplná 

európska štatistika chorobnosti, údaje o 

príčinách smrti sa často používajú ako 

nástroj na hodnotenie systémov 

zdravotníctva v EÚ a môžu sa používať aj v 

oblasti politiky zdravotníctva založenej na 

dôkazoch. 

V Európe sa mortalita v súčasnosti 

pohybuje v rozmedzí od 9 do 14 ‰. 

Najnižšia hodnota bola v roku 2002 v 

oblasti Južnej a Západnej Európy. Naopak 

najvyššie hodnoty  boli dosiahnuté vo 

Východnej Európe - priemerne 14 ‰.  

Slovensko vyšlo v porovnaní s Európou a 

celým svetom  zhruba na rovnakej úrovni. 

V Európe v r. 2002  bol priemer 11 ‰, na 

Slovensku  9,5 ‰ a vo svete 9 ‰.  

          Podľa Rovného (2013) laická 

verejnosť má tendenciu podstatne 

preceňovať vplyv zdravotníctva 
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a zdravotníckej štatistiky na úkor osobnej 

starostlivosti o zdravie. Úroveň zdravotnej 

starostlivosti v štátoch EÚ je skutočne 

dôležitým faktorom nielen  pre zdravotný 

stav krajiny, ale aj pre ovplyvnenie 

plánovania zdravotnej politiky.  

        Štatistika príčin úmrtia hrá vo 

všeobecnom systéme informácií o 

zdravotnom stave v EÚ kľúčovú úlohu. 

Možno  ju použiť ako návod na stanovenie 

toho, aké preventívne, liečebné opatrenia a 

aké investície  budú potrebné k tomu, aby 

bolo možné zvýšiť strednú dĺžku života 

obyvateľstva.  Členské štáty EÚ začali 

uvažovať o kódovaní niekoľkých príčin 

úmrtí súčasne. Eurostat ich podporil pri 

tvorbe spoločného automatizovaného 

systému kódovania s názvom IRIS, ktorý 

zvýši kvalitu a porovnateľnosť všetkých 

údajov o príčinách úmrtí jednotlivcov 

v Európe. V apríli 2011 Európska komisia 

prijala nariadenie, ktorým sa presne 

stanovia premenné, členenie a metadáta, 

ktoré musia členské štáty EÚ podávať 

v súvislosti s Nariadením 328/2011 

o štatistikách príčin smrti. 
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