
 

 

S alergiou sa stretávame v dnešnej 

dobre pomerne často. Vo svete trpí 

alergiami viac ako 150 miliónov ľudí a je 

predpoklad, že v roku 2025 bude trpieť 

alergiou až polovica európskej populácie.   

 

 

 

Alergické ochorenia predstavujú najčastejšie chronické ochorenia u detí. Môžu 

výrazne zhoršiť kvalitu života človeka, ale 

aj celej rodiny. Alergie majú vplyv na 

výkon človeka v práci, či v škole, taktiež 

na spánok, ale aj celkovú aktivitu počas 

dňa, čo môže pôsobiť veľmi negatívne. 

Keďže počet alergikov stále stúpa, zvyšujú 

sa aj výdavky spojené so starostlivosťou 

o týchto pacientov. 

Cez jarné obdobie najviac alergikov 

trápia vzdušné alergény vo vonkajšom 

prostredí. Tieto alergény sú veľmi malé, 

voľným okom neviditeľné častice, ktoré sa 

vznášajú vo vzduchu. Najčastejšie 

prichádzajú do kontaktu s organizmom 

vdýchnutím – inhaláciou. Po vdýchnutí sa 

tieto častice usadia na sliznici nosa, 

priedušiek alebo pľúc a zapríčinia 

ochorenia, ktoré sú pre alergikov veľmi známe, a to alergická nádcha či astma. Okrem 

problémov s dýchacími cestami môžu alergény pôsobiť aj na kožu a očné spojivky.  

Peľová sezóna a naše zdravie 

 

Alergény nie sú prirodzene agresívne 

látky. U väčšiny ľudí nespôsobujú 

žiadne prejavy. Však u niektorých ľudí 

vďaka anomálii vo fungovaní 

imunitného systému sa pokladá alergén 

za agresívnu látku.  

Abnormálna imunitná reakcia 

voči alergénom je zodpovedná za 

prejavy alergického ataku: kýchanie, 

svrbenie, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, 

začervenanie atď. 



 

 

Peľ a peľová sezóna 

Peľ sa netvorí počas celého roka. Preto u alergikov vznikajú príznaky iba v určitom 

období. V našich podmienkach je peľová sezóna od neskorej zimy až do neskorého leta a 

jesene. Aj keď obdobie pelenia je pre určitú rastlinu rovnaké, počas niektorých rokov môže 

byť koncentrácia silnejšia. Vtedy sú prejavy u alergikov oveľa silnejšie.  

Hlavné zdroje alergénneho peľu sú trávy, stromy a buriny. Trávy predstavujú 

najčastejšiu príčinu peľovej alergie, ale aj stromy, buriny a kry predstavujú pre alergikov 

problém. V rôznych oblastiach sveta sa nachádzajú rozdielne druhy alergénnych rastlín.  

Peľová sezóna  

- môžeme ju rozdeliť na tri obdobia 

o  skoré jarné obdobie, v ovzduší sa vyskytuje hlavne peľ drevín 

o  polovica jari  až polovica leta prevaha tráv a obilnín 

o  vrcholiace leto a skorá jeseň peľ bylín 

V období peľovej sezóny peľová informačná služba v týždenných intervaloch 

vyhodnocuje aktuálnu situáciu. V súčasnosti existuje celoeurópska sieť peľovej informačnej 

služby s centrálnou databázou vo Viedni.  

Na Slovensku pracuje viac peľových staníc (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, 

Košice, Trnava, Nitra, Zvolen, Michalovce, Štrbské Pleso).  

 

Podľa informácií Národného centra zdravotníckych informácií Slovenskej republiky 

v roku 2017 bolo v Trenčianskom samosprávnom kraji viac ako 51 268 osôb 

sledovaných pre alergické ochorenia, na Slovensku bolo sledovaných 699 124 občanov vo 

vekovej kategórii 19+.  

Medzi najčastejšie alergické ochorenia môžeme zaradiť  tie, ktoré postihujú dýchací 

systém a to predovšetkým alergickú rinitídu a bronchiálnu astmu. Na koži sa alergia prejavuje 

často vo forme atopickej dermatitídy alebo žihľavky. Práve pre tieto ochorenia sú najčastejšie 

ľudia sledovaní  v alergiologických ambulanciách.  

Vypracovalo. Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu 

Informácie z peľovej informačnej služby môžete sledovať na rôznych web stránkach ako napr.: 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Itemid=67 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Itemid=67

