
Zdravotné riziká z používania solárií 

 
 

Opálená koža nebola vždy známkou krásy. Naopak. Rimania si veľmi cenili svetlú 
kožu, ktorá bola znakom majetnosti a dôkazom, že dotyčný alebo dotyčná si môžu dovoliť 
zdržiavať sa celý deň v domoch chránených pred slnkom. Ideál bronzovo opálenej kože 
definitívne zakotvil pri brehoch Európy a Ameriky až po 2. svetovej vojne. V tej dobe už však 
existovali rozsiahle štúdie preukazujúce priamu súvislosť medzi nadmerným opaľovaním a 
poškodeniami kože aj celého organizmu. 

Dnes sa väčšina odborníkov prikláňa k odporúčaniu, že rozumná dĺžka opaľovania 
predovšetkým na prirodzenom slnečnom svetle s odpovedajúcou ochranou nepredstavuje 
zdravotné riziko. Určitá miera vystavenia sa slnečnému žiareniu je nevyhnutná predovšetkým 
pre tvorbu vitamínu D, ktorý sa podieľa na riadení hladiny vápniku v našom organizme. Pre 
tieto účely však postačuje bežná celoročná expozícia slnku pri pobyte vonku. Dĺžka, ktorú by 
ste mali stráviť na slnku je veľmi individuálna. Ľudia so svetlou pokožkou,  potrebujú len asi 
20 minút na slnku denne, aby dosiahli potrebnú dávku vitamínu D. Avšak ľudia s tmavšie 
pigmentovanou pokožkou budú potrebovať 3 až 6 krát dlhší pobyt na tom istom mieste, aby 
dosiahli rovnaké množstvo vitamínu D. 

Bronzovú pokožku vám zariaďujú dva druhy UV žiarenia: UVA a UVB. 
Je rozšírený mylný názor, že opálenie získané v soláriu chráni kožu pred spálením pri letnom 
pobyte na slnku. Soláriá sú prístrojové zariadenia, ktoré sa používajú na kozmetické 
opaľovanie kože umelými zdrojmi ultrafialového žiarenia A (UV-A) s malým podielom 
emisií ultrafialového B žiarenia (UV-B). Zdrojom UV žiarenia v soláriách sú  žiarivkové 
trubice  s filtrami, pomocou ktorých sa nastavuje pomer medzi žiarením UV-A a UV-B 
žiarením. Keďže je množstvo UV-B žiarenia spôsobujúceho efekt neskorej pigmentácie, ale aj 
erytém kože (sčervenanie pokožky) v soláriách obmedzené, aplikuje sa v nich UV-A 

žiarenie s vyššou intenzitou, čím je okrem iného zabezpečená okamžitá pigmentácia kože. 
Dôsledkom je zvýšenie škodlivého pôsobenia žiarenia.   

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie vedecké dôkazy o tom, že soláriá sa 

podieľajú na smrteľných ochoreniach kože sú dostatočné a kompletné. UV žiarenie je v 
najvyššej kategórii rizika vzniku rakoviny, t.j. je karcinogénne pre človeka, pričom predtým  
bolo v kategórii pravdepodobne karcinogénne pre človeka. 

V posledných rokoch bol zaznamenaný významný nárast výskytu melanómu kože 
hlavne medzi mladými ženami. Vykonané štúdie poskytujú dostatok dôkazov o tom, že 
významnú úlohu pri náraste melanómu kože zohráva časté používanie solárií spolu 
s nadmernou expozíciou slnečnému žiareniu. 
           
Využívanie solárií sa neodporúča:  
-  pre osoby mladšie ako 18 rokov (ich koža je tenšia a vyvíja sa imunitne i štrukturálne) 
-  pre tehotné ženy a ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu  
-  je nebezpečné najmä pre ľudí so svetlou pokožkou tzv. Albínske typy 
- osobám s niektorými kožnými ochoreniami, ochoreniami zraku, alergiami, chronickými 
ochoreniami dýchacích ciest, herpetickými ochoreniami a inými ochoreniami 
- pri výskyte veľkého počtu pieh alebo materských znamienok, užívaní niektorých liekov, 
napr. antibiotiká, analgetiká, antikoncepčné tabletky, lieky ovplyvňujúce krvný tlak 
 
           
 V zmysle zákona NR SR č. 355 /2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



prevádzkovatelia solárií sú povinní dodržiavať limity ultrafialového žiarenia, viesť 
prevádzkovú dokumentáciu, ktorá obsahuje prevádzkový poriadok, záznam o prevádzkových 
hodinách opaľovacieho prístroja,  návod na obsluhu opaľovacieho prístroja, umiestniť na 
viditeľnom mieste poučenie pre osoby, ktorým poskytuje služby a poučiť osobu, ktorej 
poskytuje službu o rizikách spojených s poskytovanou službou. Dôležité je správne 
nastavenie času a plánu opaľovania, ktoré sa odvíja od typu pokožky fototyp.  

 

              V súvislosti s rizikami z používania solárií bol v mesiacoch máj a jún 2017  
zamestnancami regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike 
vykonávaný celoslovenský prieskum,  ktorý bol zameraný na zistenie informovanosti 
študentov stredných škôl o účinkoch ultrafialového žiarenia a návštevnosti solárií.  
V  Bardejove sa uvedeného prieskumu zúčastnilo spolu 110 žiakov dvoch škôl  a to Gymnázia 
Leonarda Stöckela na Jiráskovej ulici  a Hotelovej akadémie Jána Andraščíka na ulici Pod 
Vinbargom 3.   

Z prieskumu vyplýva, že informovanosť o soláriách u študentov stredných škôl je 
nedostatočná. 31 % študentov nevie aké žiarenie solária produkujú.  7 % študentov si myslí, 
že opaľovanie v soláriu nepredstavuje zvýšené riziko poškodenia zdravia a 15 % nevie na túto 
otázku odpovedať. Pozitívnym zistením prieskumu bolo, že až 93 % študentov nenavštevuje 
vôbec solária, z toho z gymnázia ani jeden študent. 

Na základe tohto prieskumu budú na ďalších  školách vykonané prieskumy a  
edukačné aktivity vrátane poskytnutia informačného materiálu.    
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