
DOTAZNÍK 
Informovanosť o účinkoch ultrafialového žiarenia a návštevnosti študentov  

stredných škôl v soláriách 
 
 
Milí študenti,  
 
dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie 
informovanosti študentov stredných škôl o účinkoch solárií a Vašej návštevnosti v týchto 
zariadeniach. Získané informácie budú použité na prípravu informačného materiálu.  
Dotazník je anonymný a dobrovoľný, preto Vás prosíme o úprimnosť vo Vašich odpovediach. 
Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujeme. 
 
 
RÚVZ  so sídlom v:   .................................................................................................................   
 
Škola:   a)  gymnázium,  názov:   ............................................................................................. 
   b)  SOŠ, názov:   .......................................................................................................... 
 
Pohlavie (označte):   muž   /   žena                                   Vek (doplňte):    ..........  rokov   
Bydlisko (označte):   mesto /  vidiek 
 
1. Soláriá sú zdrojom:                                                           
a)  prirodzeného žiarenia         c)   laserového  žiarenia                              
b)  umelého žiarenia   d)  neviem sa vyjadriť  
      
2. Soláriá produkujú žiarenie: 
a)   röntgenové   c)  ultrafialové 
b)   infračervené  d)  neviem sa vyjadriť 
  
3.  V ktorom období roka navštevujete soláriá? 
a) jar                 b) leto                     c) jeseň                       d) zima            
e) celý rok        f)  nenavštevujem soláriá 
 
4. Ako často navštevujete soláriá?                                         
a)  1 - 2 krát týždenne  c)  iné (doplňte)  ..............................................       
b)  1 - 2 krát mesačne                  d)  nenavštevujem soláriá      
                                              
5. Koľko minút sa priemerne opaľujete v soláriách? 
a)  3 – 5 minút     c)  iné (doplňte)  ..............................................       
b)  6 – 15 minút d)  neopaľujem sa v soláriách 
 
6. Aké ochranné pomôcky v soláriách používate? 
a) ochranný krém            d)  nechránim sa  
b) ochranné okuliare  e)  nenavštevujem soláriá 
c) ochranné okuliare a súčasne sa natieram ochranným krémom                                                                
                                      
7. Poučil Vás personál pri návšteve solária o možných zdravotných rizikách? 
a)  áno c)  neviem sa vyjadriť 
b)  nie d)  nenavštevujem solárium 
 
8. Môže užívanie niektorých liekov (antibiotiká, hormonálna antikoncepcia,..) zvýšiť 
citlivosť pokožky na opaľovanie? 
a) áno  b) nie  c) neviem 



9. Je správne zbaviť kožu pred opaľovaním v soláriu šperkov, ozdôb a kozmetických 
prípravkov? 
a) áno  b) nie  c) neviem 
 
10. Predstavuje podľa Vás opaľovanie v soláriu zvýšené riziko poškodenia zdravia? 
a) áno  b) nie  c) neviem 
 
11. Opaľovanie v soláriu môže (môžete označiť viac odpovedí): 
a) spôsobiť predčasné starnutie pokožky d) zvýšiť riziko kožných nádorov 
b) spôsobiť poškodenie očí e) zvýšiť hladinu vitamínu D 
c) spôsobiť alergickú reakciu  f) spôsobiť vznik infekčného ochorenia 
 
12. Keď som sa práve opaľoval/opaľovala v soláriu, nemal/nemala by som:  
a) opaľovať sa na slnku           b) natierať sa krémom           c) neviem sa k tomu vyjadriť  
 
13. Soláriá môžu navštevovať: 
a) deti  b) dospelé osoby s dobrým zdravotným stavom 
c) tehotné ženy                       d) všetci                                  e) neviem sa k tomu vyjadriť 
 
14. Z akého dôvodu navštevujete soláriá? 
a)  chcem byť opálená / opálený  d) iné  .................................................... 
b)  je to módne a navštevujú ich aj moji kamaráti  e) nenavštevujem soláriá 
c)  pre zlepšenie nálady  
 
15. Prečo nenavštevujete soláriá? 
a)  mám rizikovú kožu a kožný lekár mi návštevy neodporúčal 
b) dávam prednosť prirodzenému opáleniu 
c) viem o zdravotných rizikách 
d) iné (doplňte) ......................................................................... 
e) navštevujem soláriá 
 
16.  Zaraďte svoju pokožku do typu podľa znakov: 
a) Typ I: veľmi rýchlo sa spáli, nehnedne, veľmi svetlá farba kože, veľké množstvo pieh, 

hrdzavé alebo svetlé blond vlasy, svetlé (modré) oči. 
b) Typ II: rýchle sa spáli, hnedne pomaly, prírodne svetlá farba kože, blond vlasy, šedé, 

zelené alebo svetlohnedé oči. 
c) Typ III: nespáli sa ľahko, ľahko hnedne, prírodne svetlohnedá farba kože, vlasy tmavé 

blond až hnedé, tmavé oči. 
d) Typ IV: takmer nikdy sa nespáli, veľmi ľahko zhnedne, prírodne tmavohnedá farba kože, 

tmavé vlasy, veľmi tmavé oči. 
e) neviem sa k tomu vyjadriť 
 
17. Odkiaľ čerpáte informácie o soláriách: 
a) z internetu d) od kamarátov 
b) z médií (TV, rozhlas, tlač) e) iné (doplňte)  ............................................................ 
c) z odbornej literatúry 
 
18.  Súhlasili by ste so zavedením určitých obmedzení (napr. vekovej hranice)  pre voľný 
prístup do solária?  
a) áno                 b) nie               c) skôr áno              d) skôr nie             e) neviem 
 
 

Ďakujeme Vám za spoluprácu! 
Úrad verejného zdravotníctva SR,  regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR 


