
Problematika solárií a opaľovania 
 
Už niekoľko rokov sú v prevádzke solária, ktoré vyhľadávajú občania najmä v mimoletnom 
období z dôvodu získania opálenej pokožky. Nadmerné alebo nesprávne využívanie solária 
však môže mať za následok aj vážne poškodenie zdravia. Je štatisticky dokázané, že za 
posledných 10 rokov došlo k niekoľkonásobnému zvýšeniu počtu prípadov melanómu kože. 
 
Negatívne účinky ultrafialového (ďalej len „UV“) žiarenia   

- je dôležité si uvedomiť, že solárium má silnejšie UV žiarenie ako slnko, preto 
v soláriu môžete získať hnedú pokožku už v priebehu niekoľkých minút oproti 
niekoľkohodinovému pobytu na slnku 

- prehnané použitie solária (viac ako 2 návštevy do týždňa) vysušuje pokožku, urýchli 
starnutie kože, táto stráca schopnosť hydratácie, čo vedie ku vzniku vrások 

- kožné defekty z prehnaného opaľovania sa nemusia prejaviť hneď, ale až po 
niekoľkých rokoch vo forme rakoviny kože 

- veľmi rizikové je jednorázové náhle ako i niekoľkonásobné spálenie pokožky 
v detskom resp. v mladom veku, pretože koža nezabúda 

- koža má obmedzenú schopnosť regenerácie, čo môže pri neuváženom vystaveniu si 
tela  expozícii UV žiareniu spôsobiť, že niektoré bunky ostanú trvalo poškodené 

- aj ľudom, ktorí sa nespálili, môže hroziť vznik rakoviny kože, ak sú často vystavení 
pri svojej pracovnej činnosti na voľnom priestranstve alebo pri  rekreačnom pobyte na 
slnku 

 
Výhody opaľovania sa v soláriu 

- UV žiarenie zmierňuje príznaky niektorých foriem kožného ekzému a psoriázy 
- Teplé prostredie pri opaľovaní sa v soláriu blahodárne pôsobí na ochorenie kĺbov  

 
 
Podľa údajov medzinárodných vedeckých a odborných inštitúcií (WHO a IARC – 
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny): 

1. UV žiarenie je zaradené do najvyššej kategórie rizika pre vznik rakoviny 
2. Rakovinu kože spôsobuje nielen UV B žiarenie ale aj UV A žiarenie 
3. Používanie solárií pred 30. rokom života súvisí so 75% nárastom rizika 

melanómu kože 
4. V posledných rokoch bol zaznamenaný významný 3-násobný nárast výskytu 

melanómu kože, hlavne u mladých žien 
5. Štúdie poskytujú dostatok dôkazov o tom, že významnú úlohu pri vzniku 

rakoviny kože zohráva používanie solárií v kombinácii s nadmerným 
a neuváženým opaľovaním sa na slnku 

6. Potvrdilo sa, že používanie solárií znamená významné nebezpečenstvo 
z hľadiska vzniku rakoviny kože 

 
 

Zdravotné kontraindikácie opaľovania v soláriu 
 

- Albinizmus a bledý typ pokožky v kombinácii s materskými znamienkami 
- Pokožka s materskými znamienkami  
- Akékoľvek nádorové ochorenie kože a vnútorných orgánov 
- Prejavy akútneho alebo chronického poškodenia kože UV žiarením 
- Rozsiahle zápaly kože 



- Herpes (opar) pásový i obyčajný 
- Čerstvé i chronické jazvy na koži 
- Alergie alebo precitlivenosť na slnečné žiarenie  
- solárny ekzém a niektoré iné ekzémy 
- Akékoľvek infekčné ochorenie (aj prechladnutie) 
- Tehotenstvo alebo užívanie hormonálnej antikoncepcie (zvýšené riziko vzniku 

pigmentácie pokožky) 
- Vek do 18 rokov  
- Užívanie niektorých skupín liekov (najmä antibiotiká, antiepileptiká, lieky na zníženie 

hladiny  cholesterolu v krvi, antipsychotiká apod.) 
 

Rady pre opaľovanie v soláriu 
 

• Využívajte služby len tých solárií, ktorých prevádzka je schválená na tento účel 
orgánom verejného zdravotníctva 

• Máte právo vedieť aktuálny počet prevádzkových hodín solária. Prevádzkovateľ je 
povinný Vám poskytnúť informácie o požadovaných údajoch (životnosť trubíc udáva 
výrobca)! 

• Osoby obsluhujúce solárium musia mať doklad o predpísanej odbornej spôsobilosti 
a zdravotnej spôsobilosti v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov 

• Najprv si zistite svoj fenotyp a potom zvážte, aké časové intervaly na opaľovanie si 
zvolíte podľa tabuľky umiestnenej v prevádzkárni s uvedením bezpečnej doby 
opaľovania sa. Nechajte sa poradiť odborne vyškoleným personálom v prevádzkárni! 

• Chráňte si svoje oči špeciálnymi okuliarami s UV filtrom poskytnutým personálom 
prevádzkárne. Len zatvorené oči nestačí, lúče prenikajú cez očné viečka! 

• Pred opaľovaním odstráňte z tela všetky šperky (ich prehriatie v soláriu môže spôsobiť 
spálenie pokožky), z tváre make-up a tela všetky kozmetické prostriedky! 

• Ak užívate lieky, pozorne si prečítajte návod na používanie lieku, nakoľko ľahko 
môžete dostať vyrážky alebo ekzém! 

• Do solárií používajte špeciálne na tento účel určené opaľovacie krémy, ktoré 
zabraňujú vysušovaniu pokožky a zároveň môžu posilňovať aj opaľovací efekt. 

• Po opaľovaní sa niekoľko hodín nesprchujte (minimálne 2 hodiny)! Ak sa Vám 
vysušila pokožka, používajte hydratačný telový krém alebo balzam.  

• V ten istý deň sa neopaľujte v soláriu a na slnku! 

• Ak sa Vám objavia akékoľvek zmeny na pokožke (napr. červené škvrny, zväčšenie 
resp. svrbenie, mokvanie pigmentového materského znamienka), vyhľadajte kožného 
lekára!  

• Za rozumnú mieru sa považuje 10 návštev solária ročne, ale bez ďalšieho 
vystavovania sa na slnku. 

 


