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Mikrospánok za volantom 

 

Miroslav Talavašek, moderátor: "Možno ste to už za volantom zažili aj vy. V jednom okamihu 

neuveriteľná únava, ktorá vám na zlomok sekundy zatvorila oči. Mikrospánok. Ten je aj podľa štatistík 

dopravných nehôd jedným z ich dosť častých vinníkov. Jednou z príčin mikrospánku za volantom býva 

únava a nadmerná spavosť v dôsledku nedostatku spánku, teda spánkového deficitu. No a netýka sa 

iba vodičov z povolania, ktorí veľkú časť dňa a dennodenne trávia za volantom. A druhou najčastejšou 

príčinou je takzvaný syndróm spánkového apnoe obštrukčného typu. Ako sa na vec pozerá docent 

doktor Viliam Donič z prvého spánkového laboratória Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach?" 

Viliam Donič, prvé spánkové laboratórium Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach: “Kvalita spánku je veľmi dôležitá pre to, aby človek mohol vykonávať rôzne činnosti, 

vrátane vedenia vozidla. Veľmi dobre sa vie, že nadránom okolo druhej hodiny je človek veľmi 

náchylný k tomu, aby dostal mikrospánok a aby tým stratil schopnosť ovládať motorové vozidlo. Je aj 

celý rad ďalších situácií, ktoré môžu zhoršiť kvalitu spánku a keďže sme teraz v spánkovom 

laboratóriu, tak my sa tu zaoberáme poruchami dýchania počas spánku, ktoré je veľmi často spojené 

s intenzívnym chápaním. To chrápanie potom môže časom prejsť do takzvaného syndrómu 

spánkového apnoe alebo zástav dýchania počas spánku. No a pokiaľ dôjde k zástave dýchania počas 

spánku, organizmus na to reaguje zobudením sa. Keď sa takto musí zobudiť, aby začal zn ova dýchať, 

tristokrát 

za noc, tá kvalita spánku je o to horšia, že potom je človek unavený, nevyspatý a môže zaspať za 

volantom 

nielen nejakú inkriminovanú dobu o druhej nadránom, ale hocikedy aj počas dňa.” 

Miroslav Talavašek: “A zrejme aj všetky tieto faktory, ktoré ste spomenuli, spolu s praktickými 

skúsenosťami z 

ciest európskych asi viedli Európsky parlament k tomu, aby prišiel s novou legislatívou, ktorá je už 

platná od roku 

2016.” 

Viliam Donič: “Od januára 2016 Slovensko prijalo tak isto legislatívnu normu, ktorá hovorí o potrebe 

vyšetrenia 

na syndróm spánkového apnoe u žiadateľov vodičské oprávnenie, takže spolu s vyšetrením na stav 

zraku a 

ďalšie pridružené ochorenia, napríklad výskyt epilepsie, to je už dávno vedené ako kontraindikácia k 

vedeniu 

motorového vozidla, pokiaľ nebol adekvátne liečený. Tam teraz pribudol aj syndróm spánkového 

apnoe, do určitej 



miery aj hypoglykémia pri diabetes mellitus, takže ten ANNEX III, ktorý hovorí o zdravotných 

obmedzeniach pre 

vedenie motorového vozidla, sa teraz rozšíril aj o syndróm obštrukčného spánkového apnoe.” 

Miroslav Talavašek: “A ak si myslíte, že táto európska direktíva, ktorú prebralo do svojich predpisov aj 

Slovensko, sa týka iba vodičov profesionálov, ste na omyle.” 

Viliam Donič: “Európska legislatíva to stanovila tak, že sa to týka každého žiadateľa o vodičské 

oprávnenie, 

ale samozrejme neznamená to, že každý musí prísť na vyšetrenie do spánkového laboratória. Je to 

súčasť 

vyšetrenia k zdravotnej spôsobilosti k získaniu vodičského oprávnenia alebo predĺženia platnosti 

vodičského 

oprávnenia, a leží to na pleciach všeobecných lekárov, ktorí majú možnosť tieto vyšetrenia uskutočniť 

a na 

základe usmernenia svojím hlavným odborníkom to aj majú robiť.” 

Miroslav Talavašek: “Ako uplatňovanie tohto predpisu funguje v slovenskej praxi? Počúvajte o chvíľu. 

S 

docentom doktorom Viliamom Doničom z prvého spánkového laboratória Lekárskej fakulty 

Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach sme už povedali o tom, že príčinou mikrospánku za volantom nemusí byť 

iba únava 

či nedostatok spánku. Problém môže byť v ochorení, ktoré sa zvyčajne môže navonok prejaviť 

chrápaním v 

spánku. Ochorenie sa odborne volá syndróm spánkového apnoe obštrukčného typu a potreba 

zisťovať ho pri 

posudzovaní zdravotnej spôsobilosti pre získanie oprávnenia na vedenie auta, ináč povedané 

vodičského 

preukazu, sa od začiatku minulého roka má v zmysle európskej direktívy uplatňovať aj pri jej 

posudzovaní u 

našich praktických lekárov. Aká je po temer dvoch rokoch účinnosti predpisu prax na Slovensku? 

Opäť docent 

Viliam Donič.” 

Viliam Donič: “Pomaly sa to rozbieha, viac lekárov je o tom informovaných, ale tak isto aj veľa 

pacientov. Dnes 

v dobe internetu si každý vie nájsť jednak pracoviská, ale aj dočítať sa, aké nebezpečie pre neho 

znamená 

syndróm obštrukčného spánkového apnoe, preto máme kamionistov, ktorí prídu sami bez toho, aby 

ich niekto 



poslal, pretože si to viac-menej aj sami diagnostikovali. Vedia, že sa im už stali mikrospánky a ledva 

odvrátili 

haváriu, to je pre nich motivácia, aby prišli. Na druhej strane všetci všeobecní lekári, ktorí majú za 

úlohu 

vyšetrovať uchádzačov o vodičské oprávnenie, majú vo svojich pokynoch povinnosť takéto vyšetrenie 

urobiť a to 

sa skladá jednak zo špeciálneho dotazníka a rozhovoru, na základe ktorého sa vytypujú ľudia, ktorí 

môžu mať 

syndróm obštrukčného spánkového apnoe. A keďže sa to nedá diagnostikovať len pohľadom alebo 

jednoduchými 

meraniami, tak je potom potrebné ich poslať na komplexné celonočné vyšetrenie do spánkového 

laboratória.” 

Miroslav Talavašek: “Môže praktický lekár aj na základe istých príznakov alebo fyziognomických 

daností 

človeka už zistiť, že u vás to nehrozí alebo naopak, vy ste na to náchylný alebo už ste v tom?” 

Viliam Donič: “Áno, sú určité prejavy, na základe ktorých môže usúdiť. Hlavným prejavom je napríklad 

výskyt 

vysokého krvného tlaku, teda hypertenzia, nadváha, obezita, vek nad päťdesiat rokov, už výskyt 

nejakých 

dopravných nehôd v súvislosti s mikrospánkom a celý rad ďalších indícií, ktoré musí ten lekár 

zohľadniť k tomu, 

aby na základe samotnej fyziognómie potom určil, či je potrebné ho poslať na ďalšie vyšetrenia alebo 

nie.” 

Miroslav Talavašek: “A ako vyzerá takéto odborné, ako povedal docent Donič, celonočné vyšetrenie v 

spánkovom laboratóriu?” 

Viliam Donič: “Začiatkom vyšetrenia je anamnéza, to znamená rozhovor s človekom, ktorý môže mať 

tento 

syndróm obštrukčného spánkového apnoe. Tam sa pýtame na špecifické otázky spánkového 

dotazníka, to 

znamená výskyt chrápania, výskyt zástav dýchania počas spánku. Pokiaľ sám nevie, tak jeho partner 

zvyčajne 

vie o tom viacej povedať. Potom základné údaje zdravotnej dokumentácie, či už mal za sebou nejaké 

havárie, 

potom výskyt zvýšeného krvného tlaku, výskyt diabetes mellitus, veľmi často býva a celý rad ťažkých 

ochorení. 

Dotazník má niekoľko desiatok otázok a na základe neho potom môžeme určiť, či je potrebné 

uskutočniť 



takzvané polysonografické vyšetrenie, počas ktorého počas spánku monitorujeme fyziologické 

funkcie, hlavne 

srdcová činnosť, dýchanie, elektroencefalografický záznam, v ktorom posudzujeme kvalitu spánku, 

dodávka 

kyslíka do organizmu pomocou pulznej oxymetrie, ďalej pohyby hrudníka, pohyby brucha pri dýchaní, 

či sa jedná 

o centrálne alebo obštrukčné spánkové apnoe, pohyby končatín, napríklad svalové kŕče pomocou 

elektród 

namontovaných na končatiny. A celkové správanie sa počas spánku monitorujeme pomocou 

videopolysonografie, teda infra kamerou, ktorá sníma celkové správanie človeka počas spánku.” 

Miroslav Talavašek: “Na konci môže byť riešenie vášho problému, ktorý značne zníži aj riziko vzniku 

mikrospánku za volantom.” 

 


