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Milí čitatelia,      
        21. apríla 2010 sa uskutočnila  v Prešove 1. odborná konferencia s medzinárodnou 
účasťou na tému  Zdravý životný štýl v kontexte výchovy a vzdelávania na školách. 
      Cieľom odbornej konferencie bolo  na základe diskusie odborníkov z  teórie a praxe 
v oblasti zdravého spôsobu života v medzinárodnom kontexte formulovať  návrhy na 
optimalizáciu a realizáciu  východísk, úloh a riešení  zásad podpory zdravia  v kontexte 
výchovy a vzdelávania u detí a školskej mládeže. 

Iniciátorom a  organizátorom konferencie boli  mesto Prešov  a Fakulta zdravotníctva 
Prešovskej univerzity v Prešove. 
Odbornými  garantmi konferencie boli 
 Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliášová, PhD., FZ PU v Prešove  
Doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD.,MPH , FZ PU v Prešove 
Doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD.,MPH ,  FZ PU v Prešov 
Mgr. Bibiana Obrimčáková , MŠ SR v Bratislave  
PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. , RP  MPC v Prešove 
Na konferencii odzneli  referáty a príspevky  v 3  tematických blokoch 

• Pohybová  a telesná výchova v kontexte školy  

• Vplyv správnej  výživy na zdravý vývoj školskej mládeže,  

• Prevencia závislostí  

• Prezentácia projektov zameraných na podporu zdravia školskej mládeže   

     Široká škála záberu konferencie a pestrosť príspevkov boli priestorom  na vzájomnú 
výmenu skúsenosti, informácií a kontaktov.  K úspešností celej konferencie výraznou mierou 
prispel celý organizačný tím. Úprimne ďakujem hlavným protagonistom (účastníkom), ÚV 
SR, MŠ SR a zástupcom médií všetkým ostatným za prítomnosť i odborne prezentovanú 
problematiku. Zborník referátov z konferencie poslúži účastníkom, ale aj inštitúciám 
podieľajúcim sa na výchove a vzdelávaní detí a mládeže a všetkým podporným inštitúciám 
a odborníkom v tejto oblasti. 

Z uvedených skutočností je evidentné, že prioritným cieľom výchovy a vzdelávania sa 
stáva „zdravie pre všetkých v školách“. Aj preto máme snahu  v začatej tradícií pokračovať. 
                                                                                      
 
 

                                                                        PhDr. Kvetoslava Komanická  
 

                                                                        odbor školstva, kultúry a športu   MsÚ v Prešove             
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Vážené kolegyne, vážení kolegovia. 

 

     Zdravie – jedna z najdôležitejších hodnôt života, najväčší poklad, záruka šťastia 

a bohatstva uznaná všetkými.  

Hlavným iniciátorom, udržovateľom zdravia a sebaliečiteľom je každý z nás. Na nás záleží, 

do akej miery dokážeme zúročiť dar zdravia, ktorý sme dostali pri svojom narodení. Moderné 

prístupy a poznatky v oblasti lekárskej vedy nám umožňujú aspoň sčasti porozumieť tomu, čo 

nášmu zdraviu prospieva a naopak, čo ho oslabuje. Aktívny prístup k zdraviu, jeho ochrana 

a podpora je celospoločenskou povinnosťou, ktorej cieľom je vytvorenie optimálneho 

prostredia pre zdravý vývoj a rast človeka. 

I z toho dôvodu sme zorganizovali 1. odbornú konferenciu – Zdravý životný štýl v kontexte 

výchovy a vzdelávania na školách s bohatým odborným programom, pozostávajúcim 

z prednášok o aktívnych problémoch životného štýlu, zdravého spôsobu života. Je pre nás 

cťou i potešením, že účasť na tomto podujatí prijal p. Bert Connell, RD,PhD. (Loma Linda 

University, USA). 

     Pevne verím, že i takto o rok sa stretneme v príjemnom prostredí priestorov Parku kultúry 

a oddychu v Prešove pri II. ročníku konferencie, ktorá sa stane fórom nových poznatkov, 

výmenou skúseností a v neposlednom rade i vytváraní nových kontaktov a vzájomnej 

spolupráce. 

 

 

 

 

                                                                          Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD. 

                                                                                         dekanka FZ PU 
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1. Effects of Good Nutrition on the Healthy Development of 
School-Aged Young People 

Efekty primeranej výživy na zdravý rozvoj detí a mládeže 
 

Bert C. Connell. PhD, RD, FADA 
 

Katedra výživy a dietetiky, Univerzita Loma Linda, Kalifornia, USA 
Nutrition and Dietetics Department, Loma Linda University, California, USA 
 
Abstrakt 
Deti a všetci občania sveta majú nárok na správnu výživu a dobré zdravie.. Škola je 
najvhodnejším miestom pre pozitívne pôsobenie na dieťa, jeho rodinu a komunitu smerom 
k lepšiemu zdraviu. Prezentujeme dve prípadové štúdie, ktoré poukazujú na to, že škola je 
schopná poskytovať vysoko kvalitné informácie o zdravej výžive s minimálnymi nákladmi. 
Na dosiahnutie cieľov spoločnosti pre toto milénium sú potrebné zmeny výživovej politiky 
tak, aby bolo možné tieto ciele dosiahnuť. 
Abstract 
Children along with all citizens of the world are entitled to good nutrition and good health.  The school is the 
optimum location to positively influence the child, his/her family, and the community toward better health.  Two 
case studies are presented indicating that the school is able to provide high quality nutrition information at 
minimum cost.  To achieve millennium goals for society, there are nutrition policy changes necessary to assure 
that these goals are achieved. 
Key Words:  Millennium Goals, Child Nutrition, Nutrition Policy 

The Alma – Ata International Conference on Primary Health Care in 1978 identified the need 
for urgent action by all governments, all health and development workers, and the world 
community to protect and promote the health of all the people of the world.  The Declarations 
affirm that health is a fundamental human right and attainment of the highest possible level of 
health is a most important worldwide social goal.   And the promotion and protection of the 
health of people is essential to sustained economic and social development and contributes to 
a better quality of life and to world peace.   
 
In the area of primary health care, specific attention is focused on promotion of food supply, 
proper nutrition, and an adequate supply of safe water and basic sanitation.  To achieve this 
goal, the coordinated effort of agriculture, animal husbandry, food, industry, education, and 
other sectors is essential. 
 
In September 2000, leaders from 189 member states of the United Nations met to reflect on 
our common destiny.  This was the largest gathering of world leaders in human history.  The 
outcome of this meeting was The Millennium Declaration and Development Goals:  A 
Blueprint for Progress.   
 
Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger 
Goal 2: Achieve universal primary education 
Goal 3: Promote gender equality and empower women 
Goal 4: Reduce child mortality 
Goal 5: Improve maternal health  
Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases 
Goal 7: Ensure environmental sustainability 
Goal 8: Develop a global partnership for development 
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The focus of 6 of 8 of these goals is on children.  Every child has the right to: 
 • Survival; almost 11 million children die before age of five from 
preventable causes. 
 • Food and nutrition; 1.1 Billion people are forced to live on less than $1 
per day, a high percentage of this money is used to buy food. 
 • Health and shelter; AIDS has killed one or both parents of an estimated 
15 million children worldwide; 12 million in sub-Saharan Africa.  The number of 
orphaned children is projected to exceed 25 million by the end of the current decade.  
 • Education; over 140 million children in developing countries, have 
never attended school   
 • Equality and protection;  we have not achieved equality in this world 
and many lack basic protection in a social, economic, physical or political sense even 
in developed countries.   
 
 

The best time for the development of optimum eating patterns are during childhood and 
adolescence if we are going to be successful in dealing with the above problems.  These 
identified problems are not only associated with the developing world but also I developed 
nations as well.  If these patterns of good nutrition are followed, improved health and 
nutritional status may follow into adulthood.  Consumption of a healthy diet during childhood 
and adolescence reduces the risk of malnutrition and associated disease conditions.     
Malnutrition is not limited to the developing countries, it is not limited by national 
boundaries, it is a result of lack of education and application of principles of good nutrition 
and good health. 
 
Malnutrition essentially means “bad nourishment”.  It concerns not enough as well as too 
much food, the wrong choices of food, and the body's response to a wide range of infections 
that result in malabsorption of nutrients or the inability to use nutrients properly to maintain 
health. People are malnourished if they are unable to utilize fully the food they eat, for 
example due to diarrhoea or other illnesses (secondary malnutrition), if they consume too 
many calories (overnutrition), or if their diet does not provide adequate calories and protein 
for growth and maintenance (undernutrition or protein-energy malnutrition).  
 
Today in our society, over-nutrition is of great concern.  WHO has called obesity a “global 
epidemic” because of the prevalence of overweight and obese children in Europe.  The 2004 
estimate of numbers of overweight and obese  children is 14 million, three million of these 
children are classified as obese.  The International Obesity Task Force estimates that the 
annual increase of overweight children in Europe will be an additional 1.3 million children 
through 2010, of these, 300,000 children will be classified as obese.  Obesity has long-term 
negative consequences on the health of children and adolescents.   These consequences 
include increased risk of development of Type II diabetes, hypertension, cardiovascular 
diseases, certain cancer, arthritis, and other disorders later in life.  Unfortunately, many of 
these diseases are appearing at a much earlier age.  Specifically Type II Diabetes is 
increasingly being diagnosed in early adolescence.  Clearly we in the school environment 
have a responsibility to help correct these health and wellness issues.   
 
The World Health Organization has developed the European Action Plan for Food and 
Nutrition Policy (2007-2012).  Three of the six elements in the action plan address the food 
and nutrition issues presented earlier.  These are: 

1. Supporting a healthy start. 
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2. Ensuring a safe, healthy, and sustainable food supply 
3. Providing comprehensive information and education to consumers.   

 
One way in which these action plans can be realized is in the application of a health 
promoting school.  This is a school that constantly attempts to promote the health and well 
being of students, school staff, and the community through providing a healthy environment, 
health knowledge and skills and health services, in addition to conducting school and 
community projects and outreach activities, health promotion programmes, nutrition and food 
safety, opportunities for physical education and recreation, and counseling services and social 
support to promote the emotional and mental well-being of students.   The health promoting 
school is an ambitious effort of the World Health Organization begun in 1996.   
 
The key elements of the health promoting school include: 

1. Engagement of health and education officials, teachers, students, parents, and the 
community. 

2. Efforts to provide a safe and healthy environment including 
3. Provision for skills based health education  
4. Access to health services,  
5. Implementation of school policies that promote health 
6. Effort to improve the health of the community. 

 
One such health promoting school that I had the privilege of observing and involvement with 
is the school in Klatova Nova Ves in Central Slovak Republic.  There we saw engagement of 
health and education officials at the local and regional level, supporting a nutrition education 
program that involved action on the part of the students including production of healthy foods 
and snacks, some quantity food production of beautiful food, younger students representing 
good nutrition as a kingdom complete with a castle, landscaping, and a beautiful environment 
all of which were made with healthy foods.  The final aspect of this program was a play based 
upon good nutrition.  Students took the roles of food in a healthy meal.  These activities 
involved teachers, administrators, parents and the community including the mayor of the 
community.   The nutrition education program is as complete a program as I have seen.  The 
fact that it was school based made it even more impressive to me.   
 
Another school-based program with which I have been intimately involved is a nutrition 
program at Redlands High School in inland Southern California.  This is a school-based 
program designed to improve the health and nutrition of the football team.  Improving the 
team won-loss record was not an objective, improving the health of the players was a stated 
goal.  Initial assessment of player health included height and weight measurements to 
determine BMI, skin fold measures to determine percent body fat, and a 24 hour food recall to 
estimate food intake.  Initial observations included BMIs that averaged greater than 25, high 
body fat measures, and food intake that included multiple servings of carbonated beverages, 
little consumption of water, and a very low consumption of fruits and vegetables.  
 
Professional sport teams have a play-book that is the guide for their winning strategies on the 
field.  We took that concept and developed a nutrition play-book to serve as a basis for 
nutrition education.  Each quarter repeat measures were taken to determine any changes in 
body composition and food intake.  Team nutrition education was conducted each week for 
about 30 minutes.  Data collection continued each quarter beginning with the freshman class; 
they were followed for four years through their senior year.   
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The final observations showed that the BMI of the class had fallen to within normal limits, 
body fat percentages reduced, water consumption increased, and carbonated beverage 
consumption dropped to almost zero. At the beginning of the study most players had not eaten 
since breakfast before an evening game.  As a result of nutrition education, students began to 
eat lunch before the game.   The player stamina increased and performance on the field 
improved although that was not a program objective.   
 
Parents were also involved in nutrition education through the snacks that were provided 
during and following the games.  Initial snacks available during and after the game were 
sweet, high carbohydrate foods with low nutrient density.  At the request of the players, 
higher nutrition dense foods were added for snacks; foods such as milk, peanut butter on 
crackers, and fruits and vegetables.   In the beginning, students did not care for nutrition 
education, they saw what was happening as an intrusion into their games; nutrition was not 
important.  At the end, player attitudes changed 180 degrees.  They saw the importance of 
nutrition in their lives and made appropriate food choices in all of the aspects of their lives.   
 
The European Network of Health Promoting Schools operates within the European Region to 
integrate health promoting school policy into wider health and education sectors.  Working at 
school, national, and international levels, it recognizes that schools are ideally placed to 
promote child health, and that of the wider community through curriculum, school 
environment, and integration of health services.  The question before us now is what school 
and national policies are necessary to implement a health promoting school? 
 
Selected areas of needed policy include the following: 

1. Curricular changes to include education including nutrition and personal health. 
2. Economical and ecological food preparation with an emphasis in reading nutrition 

labels. 
3. Instruction in basic food preparation and cooking skills.  Children need to learn 

how to cook, as their parents often do not have the skills to teach them.   
4. Provide adequate time for students to choose food in the cafeteria and socialize 

with friends.  This is necessary development of healthy eating habits.   
5. Implement healthy cooking practices in school food production. This includes use 

of low fat foods and preparation methods, reduction of sodium intake,  and 
instruction of school cooks and catering managers on healthy eating and cooking. 

6. Provision for a breakfast meal as 30-40% of students do not regularly have 
breakfast.  Breakfast improves attendance, punctuality, math grades, and behavior 
of children.    

7. Introduction of healthy food choices in school vending machines; eliminate low-
density nutrient foods. 

8. Increase availability of fruits and vegetables on the school menu. 
9. Increase access to water during the school day to improve student concentration. 
10. Implement health passports to provide individual health data to monitor current 

health status, and to set objectives to improve BMI or prevent development of 
overweight and obesity.  

 

One additional policy should be considered.  It involves identification of preferred eating 
habits.  These were developed by WHO in 2000.  These habits include: 

1. A nutritious diet should be based on a variety of foods originating mainly from plants, 
rather than animals.   Include foods made from tofu, soy, seeds, nuts, and legumes. 
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2.  Whole grain breads, grains, pasta, or rice should be eaten several times a day. 

3. A variety of vegetables and fruits should be eaten, preferably fresh and from local 
sources several times per day. 

4. Fatty meats and meat products should be replaced with beans, legumes, lentils, fish, 
poultry, or lean meat. 

5. Low fat and non-fat dairy products are preferable to full fat dairy products. 

6. Fat intake should be limited to no more than 30% of daily energy and saturated fats 
replaced with mono and poly unsaturated oils and soft margarines. 

7. Foods that are low in sugar should be preferred and refined sugar used sparingly. 

8. A low salt diet is best, use iodized salt in areas where iodine deficiency is endemic. 

9. Food should be prepared in a safe and hygienic way.  Steaming, baking, and boiling 
helps reduce the amount of added fat. 

10. Young children should be introduced to food selection, handling,  and cooking 
processes and encouraged to learn about food preparation and cooking processes.  All 
age groups should learn the importance of a healthy diet. 

11. The benefits of breast feeding compared to infant formula should be explained to 
children and adolescents.  

12. Children and adolescents should learn to enjoy physical activity and reduce time spent 
passively on TV, video, computer games in order to maintain normal growth and body 
weight within recommended limits.   

 

These recommendations should first begin with each of us and extend to the family and the 
school to generate a healthy and productive society in Slovakia.  May each of us be successful 

in achieving these policies.  
 
 
Medzinárodná konferencia o primárnej zdravotnej starostlivosti v Alma - Ate v roku 1978 
označila potrebu urýchlene prijať opatrenia zamerané na všetky vlády, všetkých pracovníkov 
zdravotníctva a vývoja a svetové spoločenstvo, na ochranu a podporu zdravia všetkých ľudí 
na svete. Vyhlásenie potvrdzuje, že zdravie je základným ľudským právom a dosiahnutie 
najvyššej možnej úrovne zdravia je najdôležitejším celosvetovým sociálnym cieľom. Podpora 
a ochrana zdravia ľudí je potrebná pre trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj a 
prispieva k lepšej kvalite života a k svetovému mieru. ––––––––––––––––––––––––––––- 
 
V oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti je osobitná pozornosť zameraná na propagáciu 
potravín, správnej výživy a dostatočný prísun nezávadnej vody a základnej hygienu. Na 
dosiahnutie tohto cieľa je potrebné koordinované úsilie v poľnohospodárstve, chove zvierat, 
potravinárstve, priemysle, školstve a ďalších odvetviach. –––––––––––––––––––––––- 
 
Lídri  189 členských štátov Organizácie spojených národov sa zišli v septembri 2000,  aby sa 
vyjadrili k  nášmu spoločnému osudu. Toto bolo najväčšie zhromaždenie svetových vodcov v 
dejinách ľudstva. Výsledkom tohto stretnutia bola Deklarácia tisícročia a rozvojových cieľov: 
Projekt pre pokrok. ...................................................................................................................... 
 
 
Cieľ 1: Odstrániť extrémnu chudobu a hlad  
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Cieľ 2: Dosiahnuť celosvetové základné vzdelanie 
Cieľ 3: Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť úlohu žien  
Cieľ 4: Znížiť detskú úmrtnosť  
Cieľ 5: Zlepšiť zdravie matiek  
Cieľ 6: Bojovať s HIV / AIDS, maláriou a ďalšími chorobami 
Cieľ 7: Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia  
Cieľ 8: Budovať svetové partnerstvo pre rozvoj  
 
 
Ťažisko 6 z 8 týchto cieľov sa týka detí. Každé dieťa má právo na:  
• Prežitie; takmer 11 miliónov detí zomrie pred dosiahnutím piatich rokov veku pre 
odstrániteľné príčiny. ................................................................................................................. 
• Potraviny a výživa; 1,1 miliardy ľudí je nútených žiť za menej ako 1 dolár na deň, vysoké 
percento týchto peňazí je použité na nákup potravín. ................................. 
• Ochrana zdravia a prístrešie; AIDS zabila jedného alebo oboch rodičov odhadom 15 
miliónom detí na celom svete; 12 miliónom v sub-saharskej Afrike. Predpokladá sa, že počet 
osirelých detí sa zvýši do konca tohto desaťročia až na 25 miliónov.  
• Vzdelávanie; viac ako 140 miliónov detí v rozvojových krajinách nikdy nechodilo do školy.  
• Rovnosť a ochrana; nedosiahli sme rovnosť v tomto svete a mnohým chýba základná 
ochrana v sociálnom, ekonomickom, fyzickom alebo politickom zmysle aj vo vyspelých 
krajinách.  
 
Najlepší čas pre vývoj optimálnych stravovacích návykov je v detstve a dospievaní, ak 
budeme mať úspech pri riešení vyššie uvedených problémov. Tieto zistené problémy sa 
týkajú  nielen rozvoja sveta, ale tiež aj rozvoja národov. Ak sú tieto vzory správnej výživy 
dodržiavané, môže nasledovať zlepšenie zdravotného stavu a stavu výživy až do dospelosti. 
Spotreba zdravých jedál v detstve a dospievaní znižuje riziko podvýživy a súvisiacich chorôb. 
Podvýživa nie je obmedzená na rozvojové krajiny, nie je obmedzená štátnymi hranicami, je 
dôsledkom nedostatku vzdelania a uplatňovania zásad správnej výživy a dobrého zdravia.  
 
Podvýživa v podstate znamená "zlá výživa". Týka sa nedostatku, rovnako ako aj prebytku 
potravín, zlej voľby potravín a odpovede tela na celý rad infekcií, ktoré vedú k malabsorpcii 
(nedostatočnému vstrebávaniu) živín alebo nemožnosti využitia  živín na udržanie zdravia. 
Ľudia trpia podvýživou, ak nie sú schopní využiť naplno potraviny, ktoré jedia, napríklad pri 
hnačke alebo iných ochoreniach (sekundárna podvýživa), ak konzumujú príliš veľa kalórií 
(overnutrition - nadvýživa), alebo ak ich strava neobsahuje adekvátne kalórie a proteíny pre 
rast a udržanie (podvýživa alebo proteínovo-energetická podvýživa). ...................................... 
 
V súčasnosti je v našej spoločnosti veľmi znepokojujúca nadvýživa. WHO nazvala obezitu 
"globálnou epidémiou" kvôli nadmernému výskytu nadváhy a obezity u detí v Európe. V roku 
2004 bol odhad počtu detí s nadváhou a obezitou  14 miliónov, tri milióny týchto detí sú 
klasifikované ako obézne. International Obesity Task Force odhaduje, že ročný nárast detí s 
nadváhou v Európe bude ďalších 1,3 milióna detí až do roku 2010, z nich bude 300 000 detí  
klasifikovaných ako obézne. Obezita má dlhodobo negatívne dôsledky na zdravie detí a 
dospievajúcich. Tieto následky zahŕňajú zvýšené riziko rozvoja diabetu typu II, hypertenzie, 
kardiovaskulárnych ochorení, niektorých druhov  rakoviny, artritídy a ďalších porúch v 
neskoršom živote. Bohužiaľ, mnoho z týchto chorôb sa objavuje v oveľa mladšom veku. 
Konkrétne diabetes typu II je stále diagnostikovaná v ranom období dospievaní. Jednoznačne 
máme  zodpovednosť v školskom prostredí pomáhať naprávať tieto zdravotné problémy.  
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Svetová zdravotnícka organizácia vyvinula Európsky akčný plán pre politiku potravín a 
výživy (2007-2012). Tri zo šiestich prvkov v akčnom pláne sa týkajú otázok potravín a 
výživy. Ide o: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Podpora zdravého štartu. ––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––– 
2. Zaistenie bezpečného, zdravého a udržateľného zásobovania potravinami  
3. Poskytovanie komplexných informácií a vzdelávania spotrebiteľom. –––––- 
 
Jedným zo spôsobov, akým tieto akčné plány možno realizovať je program Škola 
podporujúca zdravie. To je škola, ktorá neustále pokúša podporovať  zdravie a blaho 
študentov, zamestnancov školy a spoločnosti prostredníctvom zabezpečenia zdravého 
životného prostredia, zdravia, vedomostí a zručností a zdravotných služieb, súčasne 
s vedením školy a komunitnými projektmi a ďalšími aktivitami, programami na propagáciu 
zdravia, výživy a bezpečnosti potravín, príležitosťami pre telesnú výchovu a rekreáciu a 
poradenskými službami a sociálnou pomocou pre podporu emocionálnej a duševnej pohody  
študentov. Škola podporujúca zdravie je ambiciózne úsilie Svetovej zdravotníckej 
organizácie, ktoré sa začalo v roku 1996. ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Medzi kľúčové prvky projektu školy podporujúce zdravie patria:  
1. Zapojenie zdravotníckych a vzdelávacích autorít, učiteľov, študentov, rodičov a komunity. 
2. Úsilie poskytovať bezpečné a zdravé životné prostredie. 
3. Poskytnutie výchovy k zdraviu založenej na zručnostiach. 
4. Prístup k zdravotným službám . 
5. Implementácia školskej politiky, ktorá podporuje zdravie . 
6. Úsilie o zlepšenie zdravia v spoločnosti.  
 
 
Jednou z takýchto je Škola podporujúca zdravie v Klátovej Novej Vsi na strednom Slovensku, 
kde som mal tú česť pozorovať a zúčastniť sa. Tam sme videli zapojenie sa zdravotníckych a 
vzdelávacích orgánov na miestnej a regionálnej úrovni, podporu výživového vzdelávacieho 
programu, ktorý zahŕňal aktivity zo strany žiakov, vrátane výroby zdravých potravín a 
občerstvenia, produkciu zdravých potravín, mladší žiaci predstavovali dobrú výživu ako 
kráľovstvo s kompletným hradom, terénnymi úpravami a krásnym prostredím, pričom všetko 
bolo vyrobené zo zdravých potravín. Posledným aspektom tohto programu bola hra o zdravej 
výžive. Žiaci hrali roly  potravín v zdravom jedle. Na týchto činnostiach sa  podieľali učitelia, 
zamestnanci školy, rodičia a komunita, vrátane starostu obce. Tento výživový vzdelávací 
program je najkompletnejší program, aký som kedy videl. Bol pre mňa o to pôsobivejší, že 
bol realizovaný  školou.  
 
 
Ďalší školský  program, do ktorého som bol zapojený, je výživový program na Redlands High 
School vo vnútrozemí južnej Kalifornie. Je to školský program na zlepšenie zdravia a výživy 
futbalového tímu. Nebolo cieľom zlepšenie počtu výhier, stanoveným cieľom bolo zlepšenie 
zdravotného stavu hráčov. Počiatočné hodnotenie zdravia hráčov obsahovalo meranie výšky a 
hmotnosti na určenie BMI, meranie percenta telesného tuku a 24 hodinová sumarizácia 
potravín pre odhad príjmu potravy. Úvodné pozorovania zahrnovali BMI v priemere vyššie 
ako 25, vysoký podiel telesného tuku a príjem potravy, ktorý predstavoval niekoľko porcií 
sýtených nápojov, malý príjem vody a veľmi nízku spotrebu ovocia a zeleniny.  
 
Profesionálne športové tímy majú záznamy, ktoré sú sprievodcom ich víťaznej stratégie na 
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ihrisku. Na tomto základe sme vyvinuli aj záznamy o výžive, ktoré slúžili ako základ pre 
vzdelávanie v oblasti výživy. Každý štvrťrok sa opakovali merania, aby sa zistili prípadné 
zmeny v zložení tela a príjme potravy. Vzdelávanie tímu v oblasti výživa sa konalo každý 
týždeň po dobu asi 30 minút. Zber dát pokračoval každý štvrťrok počínajúc prvým ročníkom, 
pokračovali počas štyroch rokov až do vyšších ročníkov. 
 
Posledné pozorovania ukázali, že BMI triedy klesol na normálne hodnoty, percento telesného 
tuku sa znížilo, spotreba vody sa zvýšila a spotreba sýtených nápojov klesla takmer na nulu. 
Na začiatku štúdie väčšina hráčov nejedla od raňajok až po popoludňajší tréning. V dôsledku 
vzdelávania v oblasti výživy, študenti začali jesť obed pred tréningom. Výdrž hráča sa 
zvýšila, výkonnosť na ihrisku sa zlepšila, aj keď to nebolo cieľom programu.  
 
Rodičia boli zapojení do vzdelávania v oblasti výživy prostredníctvom malého občerstvenia, 
ktoré pripravovali hráčom počas a po zápasoch. Spočiatku bolo k dispozícii počas a po zápase 
sladké občerstvenie s vysokým obsahom sacharidov, boli to potraviny s nízkou hodnotou 
živín. Na žiadosť hráčov boli ako občerstvenie podávané potraviny s vyššou nutričnou 
hodnotou; potraviny ako mlieko, arašidové maslo na sušienky , ovocie a zelenina. Na začiatku 
sa študenti nestarali o vzdelávania v oblasti výživy, zdalo sa im to ako narušovanie ich 
prípravy, výživa nebola dôležitá. Na konci sa  postoje hráčov zmenili o 180 stupňov. Videli, 
aká je dôležitá výživa v ich živote a realizovali vhodné voľby potravín vo všetkých aspektoch 
svojho života.  
 
Európska sieť škôl podporujúcich zdravie pôsobí v rámci európskeho regiónu k integrácii 
politiky škôl podporujúcich zdravie do širšieho sektoru zdravotníctva a školstva. Práca v 
škole, na národnej a medzinárodnej úrovni uznáva, že školy majú ideálne podmienky na 
podporu zdravia detí a zdravia širšej komunity prostredníctvom vzdelávacích programov, 
školského prostredia a integrácie zdravotných služieb. Otázka pred nami je teraz to, čo je 
potrebné v školskej a národnej politike na realizáciu škôl podporujúcich zdravie?  
 
Medzi vybrané oblasti potrebného postupu patria nasledujúce:  
1. Kurikulárne zmeny vzdelávania vrátane výživy a osobného zdravia.  
2. Ekonomická a ekologická príprava potravín s dôrazom na čítanie nutričných označení 
výrobkov.  
3. Výučba základnej prípravy potravín a kuchárske zručnosti. Deti sa potrebujú naučiť, ako 
variť, pretože ich rodičia často nemajú schopnosti ich to naučiť.  
4. Poskytnúť dostatok času pre študentov vybrať si jedlo v jedálni a komunikovať  s 
priateľmi. Toto je potrebné pre rozvoj zdravých stravovacích návykov.  
5. Vykonávať zdravé kuchárske postupy v produkcii potravín škole. To zahŕňa používanie 
potravín s nízkym obsahom tuku a vhodné metódy prípravy, zníženie príjmu sodíka a 
vzdelávanie personálu školských kuchýň a ich manažmentu o zdravej výžive a varení.  
6.Poskytovanie raňajok, pretože 30-40% študentov neraňajkuje  pravidelne. Raňajky zlepšujú 
dochádzka, dochvíľnosť, známky z  matematiky a správanie detí. .................................. 
7. Zavedenie zdravej voľby potravín v školských automatoch, odstránenie potravín s nízkym 
obsahom živín. ............................................................................................................................ 
8. Zvýšenie dostupnosti ovocia a zeleniny v školskej ponuke. ....................................... 
9. Zlepšenie prístupu k vode počas školského dňa na zlepšenie koncentrácie študentov.  
10. Vykonávať zdravotnú pasportizáciu na poskytnutie individuálnych údajov o zdravotnom 
stave, na  sledovanie aktuálneho zdravotného stavu a na stanovenie cieľov pre zlepšenie BMI 
alebo zabránenie rozvoja nadváhy a obezity. ............................................................................... 
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Do úvahy je potrebné brať aj ďalší aspekt. Je to určenie preferovaných stravovacích návykov. 
Tie boli vyvinuté WHO v roku 2000. Tieto návyky sú:  
1. Výživnejšie strava by mala byť založená z rôznych potravín pochádzajúcich prevažne z 
rastlín, skôr než zo živočíchov. Zahŕňať aj potraviny vyrobené z tofu, sóje, semien, orechov, 
strukovín. 
2. Celozrnné chleby, obilniny, cestoviny, ryžu treba jesť niekoľkokrát denne.  
3. Rôzne druhy zeleniny a ovocia by sa mali konzumovať niekoľkokrát za deň, najlepšie 
čerstvé a z miestnych zdrojov. ............................................................................................. 
4. Mastné mäsá a mäsové výrobky by mali byť nahradené  fazuľami, strukovinami, šošovicou, 
rybami, hydinou alebo chudým mäsom.....................................................................................  
5.Preferovať mliečne výrobky s nízkym obsahom tuku a bez tuku pred plnotučnými 
mliečnymi výrobkami. ................................................................................................................ 
6. Príjem tukov by mal byť obmedzený na maximálne 30% dennej energie a nasýtené tuky 
nahradiť mono a poly nenasýtenými tukmi a mäkkými margarínmi.  
7. Potraviny s nízkym obsahom cukru by sa mali uprednostňovať a rafinovaný cukor používať 
striedmo.  
8. Diéta s nízkym obsahom soli je najvhodnejšia, používať jodizované soli v oblastiach, kde 
nedostatok jódu je endemický. ................................................................................................ 
9. Jedlo by malo byť pripravené bezpečným a hygienickým spôsobom. Varenie v pare, 
pečenie, varenie vo vode pomáha znižovať množstvo pridaného tuku.  
10. Malé deti by mali byť zainteresované do výberu potravín, manipulácie a varenie 
a povzbudzované, aby sa učili o príprave potravín a varení. Všetky vekové skupiny by sa mali 
naučiť o dôležitosti zdravej výživy. .......................................................................................... 
11. Výhody dojčenia oproti dojčenskej výžive by malo byť vysvetlené deťom a mladistvým.  
12. Deti a dospievajúci by sa mali naučiť využívať fyzickú aktivitu a znížiť čas strávený 
pasívne pri televízii, videu, počítačových hrách, aby bol zachovaný normálny rast a telesná 
hmotnosť v rámci odporúčaných hodnôt. ................................................................................... 
 
S týmito odporúčaniami je potrebné najskôr začať u každého z nás a rozšíriť ich do rodiny a 
školy pre vytváranie zdravej a produktívnej spoločnosti na Slovensku. Každý z nás môže byť 
úspešný v plnení týchto úloh. ............................................................................................ 
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2. Základy zdravej životosprávy 
Basis of healthy lifestyle 

 
Dr. Judit Olajos  PhD. 

 
Inštruktážna Nemocnica Andrása Jósu Nyíregyháza, Maďarsko 
 
Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá definovaním zdravia, príčinami vzniku civilizačných ochorení, ich 
prevenciou, základnými zásadami zdravého stravovania, ale aj významom fyzickej aktivity. 
Prináša výsledky  štatistických zisťovaní týkajúcich sa ochorení obyvateľov Sabolčsko – 
Satmársko – Berežskej župy v Maďarsku, ako aj výsledky  vlastného výskumu v oblasti 
stravovania. Predstavuje  program národného zdravia Desaťročie zdravia – národný program. 
Kľúčové slová: zdravie, civilizačné ochorenia, prevencia, program národného zdravia 
 
Abstract 
The paper deals with the definition of health, the causes of lifestyle-related diseases, their 
prevention, basic principles of healthy eating, but also the importance of physical activity. It 
brings the results of survey about the disease in population of Szabolcs - Szatmár - Bereg 
county in Hungary, as well as own research about nutrition. It introduces the program of 
national health Decade of health - national program. 
Key words: health, civilization diseases, prevention, national health program 
 
Definícia zdravia 
„Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody.” (WHO 1946. VII. 19. 
Definícia konferencie WHO). 
 Táto definícií sa v súčasnosti rozšírila o  zdravotné dynamické ponímanie, na základe 
ktorého k uspokojeniu fyzického, duševného a sociálneho blaha v budúcnosti je nutná 
aktívna spolupráca jedinca, lebo je zodpovedný za uchovanie vlastného zdravia.  
 
Koeficienty ovplyvňujúce zdravotný stav (WHO) 
Biologické danosti:   27% 
(dedičnosť, genetické koeficienty) 
Vplyvy okolia:  19% 
Životný štýl:   43% 
Zdravotná starostlivosť:   11% 
 
Najčastejšie sa objavujúce ochorenia 
•  V štatistikách ochorení v našej vlasti sú na prvých miestach tzv. civilizačné choroby.  
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• Vysoký krvný tlak 
• Srdcové cievne ochorenia 
• cukrovka 
• nádorové ochorenia  
 
Faktory podporujúce vznik týchto ochorení 

• priemerný nárast životnosti 

• rozvoj a rozšírenie lekárskej vedy 

• znečisťovanie životného prostredia 

• civilizačné ujmy moderného života (nesprávne stravovanie, nedostatok pohybu, 
stres, požívanie alkoholu a fajčenie).    
Prevencia 

• Podľa postoja WHO má z pomedzi faktorov ovplyvňujúcich zdravotný stav 
životospráva v 43% význam v prevencii .  

• V prevencii tzv. civilizačných chorôb má veľký význam správna životospráva ( 
moderné stravovanie, dostatočné množstvo pohybu a pozitívne myslenie) a pravidelné 
kontrolné vyšetrenia.  
 
Prvotná prevencia 
• slúži k prevencii vytvorenia ochorení.  
• znamená zníženie rizikových faktorov pri vzniku chorôb.  
• v rámci zdravej životosprávy pripisujeme stravovaniu významnú úlohu.  
• nie je možné každému predurčiť diétu, ale existujú také základné suroviny, ktorých 
konzumáciou sa znižuje riziko vytvorenia ochorenia.  
Zásady stravovania 
• dôležitý je denný príjem energie,  
• nadváha je rizikovým faktorom mnohých ochorení,  
• dosiahnutie veku zodpovedajúcej váhy a postavy a jej udržanie je základnou potrebou,  
• denný prísun tukov nesmie prekročiť hranicu 30 %, 
• je potrebné uprednostňovať nenasýtené mastné kyseliny. 
Základné princípy stravovania 
• Bohatý príjem vláknin  má rozhodujúci význam.  
• Vlákniny veľmi skoro vytvárajú pocit nasýtenosti, preto sú dôležité i v boji proti 
obezite.  
• Denná doporučená dávka diétnych vláknin by bola 30 – 40 gramov (zelenina, ovocie, 
prípravky z celozrnnej múky, obilniny).  
Princípy stravovania  
• Vitamíny a minerálne látky sú neodmysliteľné k správnemu fungovaniu systému 
zodpovedného za antioxidačné funkcie.  
• Vitamíny A, C, E, zinok, selén, meď sú bezpodmienečne potrebné k udržiavaniu 
organizmu a to na dennej úrovni.  
• Zelenina, ovocie sú vynikajúcim zdrojom minerálov a vitamínov.  
• Denne ich konzumujme v surovom stave alebo vo forme šalátu!  
Potraviny s účinkom na zachovanie zdravia  
• brokolica, kapusta obsahujú chlorofyl , 
• kelovité zeleniny, cukina, cvikla obsahujú indolentné látky, 
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• zelené a žlté zeleniny, ovocie (melóny, tekvice, mrkva) obsahujú beta karotén, 
chlorofyl , 
• čierne ríbezle, paprika, paradajky, šípky, citrón, pomaranč obsahujú veľké množstvo 
vitamínu C, 
• oriešky, obilniny majú vysoký obsah vitamínu E, 
• cesnak, cibuľa, obilie, morské ryby obsahujú kvôli organickým sulfátom selén. 
 
Základné princípy stravovania 
• Dôležitý je výber vhodných základných surovín. 
• Dohliadajme na metódy kuchynskej techniky! 
• Podľa možnosti pracujme s čerstvými základnými surovinami! 
• Spomedzi konzervačných postupov si zvoľme zmrazenie! 
• Počas prípravy jedál sa vyhýbajme údeniu a marinovaniu!   
Základné princípy stravovania 
Vyrovnaná strava = ktorá zodpovedá veku a životnému štýlu jedinca a pokryje jeho potrebu 
energie a výživných látok.  
Dôležité:   
• stravujme sa päť krát denne (odporúčame tri hlavné jedlá, doobeda ľahká desiata, 
respektíve poobede olovrant ), 
• počas obeda a večere konzumujme v hojnom množstve sezónny šalát a každé jedlo si 
obohaťme nejakým ovocím alebo zeleninou,  
• podľa možnosti sa stravujme za stolom a posediačky, v spoločnosti a v pokojnom 
prostredí.  
Fyzická aktivita 
Jej vplyv:  
• pravidelný telesný pohyb znižuje riziko vzniku ischemických srdcových chorôb 
• upravuje hladiny tuku v krvi 
• zabraňuje vzniku nadváhy + spôsobuje zníženie telesnej hmotnosti 
• chráni proti rednutiu kostí  
• má dobrý psychologický vplyv  
 
Štatistika ochorení obyvateľstva Sabolčsko-Satmársko-Berežskej župy 
 
Vyhodnotenie vlastného prieskumu 
    Stravovanie dorastu: 
 Málo mlieka, mliečnych výrobkov, veľa vajec, soli, korenených jedál, veľa sladkostí,  
maškrtenie, málo tekutín, káva, cigarety, alkohol, stravovanie trikrát denne. Normálna telesná 
hmotnosť 58%, podváha 33%, nadváha 9%.  
    Stravovanie dospelých: 
 Málo mlieka, mliečnych výrobkov, jogurtov, radšej hydina, veľa sladkostí, málo 
tekutín, káva, stravovanie trikrát denne. Nedostatok pohybu. Nadmerná telesná hmotnosť 
54%, normálna 36%, podváha 10%. 
Stravovanie vo vyššom a vysokom veku: 
 Málo mlieka, mliečnych výrobkov, radšej bravčové mäso, viac masti ako u 
predchádzajúcich dvoch, sladkosti málokedy, káva, stravovanie trikrát denne, málo pohybu.  
Nadmerná telesná hmotnosť 81%, normálna 19%.  
 
PROGRAM NÁRODNÉHO ZDRAVIA 
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 Bol predstavený program „Desaťročie zdravia – národný program”. 
V PRIMÁRNEJ PREVENCII  sa dostáva mimoriadnej pozornosti: 
• potlačenie fajčenia, 
• protialkoholická a protidrogová prevencia, 
• uplatňovanie zdravého stravovania, 
• rozšírenie aktívneho telesného pohybu, 
• splnenie Národného životno-zdravotného akčného programu. 
 

3. Obezita v detskom veku - možnosti jej prevencie 
Obesity in childhood - the possibility of its prevention 

 
PhDr. Iveta Ondriová PhD., Ing. Jarmila Dučaiová 
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníctva, Prešov 

 
Abstrakt : Analýzy International Obesity Task Force (IOTF) a Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO) založené na zbere údajov zo 191 krajín sveta dospeli k zisteniu, že na 
svete je 1,1 miliardy dospelých jedincov s nadváhou a obezitou. A čo je najviac zarážajúce, 
obezita a jej rýchly nárast za posledných 20 rokov sa označuje ako epidemický.  
Kľúčové slová: obezita, nadváha, prevalencia, incidencia 
 
Abstract:  The analysis of International Obesity Task Force (IOTF) and the World Health 
Organization (WHO), based on data collection from 191 countries around the world found 
that 1.1 billion adults in the world are overweight or obese. And what is most striking, the 
obesity and its rapid growth in the last 20 years has become epidemic. 
Key words: obesity, overweight, prevalence, incidence. 
 
        Obezita je hlavným rizikovým faktorom mnohých chronických ochorení. Podstatné sú 
zdravotné riziká, psychologicko-sociálne dôsledky, ako aj finančné náklady vyplývajúce 
z obezity. Jednoducho povedané obezita a priberanie na hmotnosti je dôsledkom 
energetického príjmu, ktorý dlhodobo presahuje energetický výdaj. Táto definícia sa 
najčastejšie vyjadruje rovnicou energetickej rovnováhy:    
 
          Príjem energie = výdaj energie ±±±±  zmena energetických zásob organizmu 

     
 Špecifiká detskej obezity 
           Dieťa sa nerodí obézne, ale stáva sa ním v priebehu svojho vývoja, vplyvmi dedičnosti, 
výchovným pôsobením rodiny, psychosociálnymi a kultúrnymi podmienkami spoločnosti, 
v ktorej žije (Kňourková Marie, 1990). 
         Každodenné nesprávne návyky dospelých sú mnohokrát  prenášané aj do života našich 
detí. Nedodržiavanie zásad zdravého stravovania, nedostatok pohybovej aktivity, absencia 
oddychu a relaxácie, stres a mnoho ďalších činiteľov dnešnej uponáhľanej doby sa podieľa na 
vzniku mnohých ochorení a možných komplikácií zdravotného stavu, už aj v detskom veku. 
Obezita, ktorá bola typická zvlášť pre populáciu dospelých, si nachádza svoje prioritné miesto 
aj medzi deťmi.  
          Dnes už  môžeme konštatovať: „Detská obezita - epidémia 3. tisícročia“.  A  určite sa 
nemýlime! Predsa alarmujúce čísla štatistík a ulice plné obéznych detí sú tomu jasným 
dôkazom.  
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          Uvádza sa, že v priemyselne vyspelých krajinách je 5 - 30 % detí obéznych, z toho 
v dospelosti ostáva obéznych 70 – 80 %. Naopak, 30 % dospelých obéznych jedincov bolo 
obéznymi už v detstve (Kúseková M., 1998, In: Šašinka M., Šagát T.).  
     Najkritickejšími obdobiami sú: 

- dojčenecké obdobie (obezita, ako dôsledok prekrmovania) 
- obdobie adolescencie (hormonálne a psychogénne faktory) (Kúseková M., 1998, In: 
Šašinka M., Šagát T.). 

 
Prevalencia detskej obezity 
     Odborníci na základe štatistík zameraných na  problematiku detskej obezity poukazujú na 
to, že približne 22 miliónov detí mladších ako 5 rokov vo svete trpí výraznou  nadváhou. 
Podľa Medzinárodnej skupiny boja proti obezite (IOTF – International Obezity Task Force) 
epidémia detskej obezity a nadváhy sa zrýchľuje. Analýza prieskumov, ktoré sa vykonávali 
v celej Európe od polovice 70-tych rokov odhalila, že počas 90-tych rokov došlo k rapídnej 
zmene v trendoch obezity. Počet detí s nadváhou a obezitou sa v súčasnosti v celej EÚ zvyšuje 
o viac než 400 000 ročne.  Prevalencia 24 % v roku 2002 je vyššia než sa očakávalo podľa 
trendov z 80-tych rokov. A je tiež vyššia než očakávaný vrchol pre rok 2010. 
Rizikové faktory detskej obezity: 

- Genetické faktory 
- Stravovanie v dojčenskom období 
- Energetická nerovnováha 
- Psychologické faktory 
- Socioekonomické faktory 
- Metabolické faktory (Kúseková M., 1998, In: Šašinka M., Šagát T.).    

Základné príčiny obezity môžeme rozdeliť do následovných základných skupín: 
- genetické príčiny – radíme sem  receptory pre leptin, genetické faktory ovplyvňujúce 

termogénny efekt potravy a spotreby energie pri fyzickej aktivite a raste, a mnoho 
ďalších faktorov. 

- vonkajšie faktory – sem je možné zaradiť vplyv výživy hlavne v prvých rokoch 
života, fyzickú aktivitu dieťaťa, spôsob života rodiny, „chaos“ v stravovaní, dôležitý 
vplyv má i pohybová aktivita dieťaťa ako aj jeho rodiny. 

 
Diagnostické metódy 
     Správna diagnostika obezity spočíva v preukázaní nadmerného množstva tukového 
tkaniva. U detí sa vzťahuje hmotnosť tela vždy k výške, veku a pohlaviu. Priemerné hodnoty 
a smerodajné odchýlky pre jednotlivé vekové obdobia sú známe a uvedené na percentilových 
grafoch. Za obézne sa považujú tie deti, ktoré sa radia svojou hmotnosťou nad 97. percentilov 
v percentilovom grafe. Ďalšie hodnotenie stupňa obezity v grafe nie je možné, preto sa obézne 
deti radia do pásiem smerodajných odchýlok.  
 Medzi  ďalšie postupy diagnostiky detskej obezity  radíme: 
1.   dôkladná rodinná anamnéza, v nej pátrame po nadmernej hmotnosti členov rodiny, po 
spôsobe stravovania a režime života, po výskyte chorôb, ktoré majú vzťah k obezite 
(napríklad diabetes mellitus, kardiovaskulárne choroby, choroby žlčníka a ďalšie), po 
funkčnosti rodiny. 
2.   osobná anamnéza dieťaťa, pri nej si všímame hmotnosť matky, jej hmotnostný prírastok 
počas gravidity, pôrodnú hmotnosť a dĺžku dieťaťa, dĺžku kojenia, spôsob stravovania, 
fyzickú aktivitu a celý režim dňa, prekonané choroby, predovšetkým tie, ktoré boli spojené 
s imobilizáciou, hmotnostný prírastok v prvom roku života a dĺžku trvania obezity  
3.   body mass index- BMI = podiel telesnej hmotnosti (v kilogramoch) a telesnej výšky (v 
metroch na druhú).  



 19 

Body mass index je v súčasnosti v celosvetovom meradle najpoužívanejším telesným 
indexom. Z minulosti je známy ako takzvaný „Queteletov index“. V období od narodenia do 
ukončenia rastu sa hodnoty tohto indexu veľmi významne menia. Pri interpretácii hodnôt 
BMI v pediatrii je nutné pracovať s ich percentilovými, respektíve normalizovanými 
hodnotami).  
4.   meranie kožných tukových rias kaliperom (Somet). 
 
Komplikácie obezity  
     Obezita nie je dnes považovaná iba za kozmetickú závadu, ale má aj radu vedľajších 
následkov na zdravie dieťaťa. Vyvoláva vážne komplikácie už v detstve a podstatne zvyšuje 
riziko, že jedinec obézny v detstve, bude obézny i v dospelosti. S nadváhou a obezitou  sú 
spojené závažné zdravotné komplikácie: 

- kardiovaskulárne zmeny (ateroskleróza ciev srdca a mozgu, artériová hypertenzia) 
- pľúcne komplikácie (Pickwickov syndróm), 
- metabolické a endokrinné komplikácie (porucha glukózovej tolerancie, diabetes mellitus, 
hyperlipoproteinémia), 
- cholelitiáza, pankreatitída, stukovatenie pečene,  
- bolesti chrbtice, kyfóza, lordóza, ploché nohy. 
- záťaž svalového systém, 
-  psychické poruchy (deprimovanosť, úzkostlivosť, tendencia sociálne sa izolovať). 
Špecifiká liečby 

     Najvhodnejšou liečbou obezity v detskom veku je spojenie : 
- diéta 
- zvýšená pohybová aktivita 
- nácvik správnych stravovacích návykov.  

         Musia byť  stanovené reálne ciele celej terapie. Za bezpečný cieľ liečby je považovaný 
hmotnostný úbytok približne 0,5 kilogramu za týždeň, maximálny hmotnostný úbytok by sa 
mal pohybovať medzi 0,5-2 kilogramy za mesiac. Liečba obézneho dieťaťa by mala byť 
vedená špecialistom endokrinológom, ktorý úzko spolupracuje s obvodným detským 
lekárom.  
        Obmedzenie energie musí byť v detskom veku veľmi opatrné, pretože príliš prísna a 
jednostranná diéta by mohla viesť k poruche rastu dieťaťa. Bezpečný hmotnostný úbytok sa 
dá dosiahnuť obmedzením energetického príjmu približne o 20-25 %, to je približne o    2 100 
kJ (500 kcal) na deň.  
          Dôležitou súčasťou liečby obezity je pravidelná životospráva, pravidelné raňajky, 
rozdelenie jedla do piatich menších porcií s tým, že večera musí byť podaná pred 18. hodinou, 
po ktorej už energeticky bohaté jedlo nenasleduje. Na jedlo musí mať dieťa dostatok času! 
Bez spolupráce celej rodiny sa liečba obezity nepodarí. 
          Pravidelná fyzická aktivita je ďalšou podmienkou. Vhodným športovaním pre 
schudnutie je bicyklovanie, chôdza, plávanie, gymnastika, kalanetika, beh na lyžiach, 
veslovanie. Silové športy, ako je vzpieranie, posilňovanie, nie sú pre liečbu obezity vhodné. 
Cvičenie musí byť pravidelné, 3 krát až 4 krát týždenne, pol hodiny až hodinu, s postupne 
vzrastajúcou primeranou záťažou. 
          Liečbu je možné doplniť pobytom v kúpeľoch a v rôznych špeciálnych táboroch pre 
obézne deti, ale najlepšie až v dobe, keď sa už dieťa za pomoci celej rodiny usiluje o zníženie 
váhy a darí sa mu to. Dlhodobo úspešná je kúpeľná liečba len pri spolupráci celej rodiny. 
 
Preventívne opatrenia detskej obezity 
Dojčenie 
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     Obezita v mnohých prípadoch začína práve v prvom roku života. Na jej vzniku sa z určitej 
časti podieľajú stravovacie návyky. Obezita vzniká z nadbytku dodávky a nedostatku 
odovzdávania kalórií v strave. Nadbytok sa ukladá do tukového tkaniva, vedie k zmnoženiu 
tukových rezervných buniek. Obezita teda vzniká už v prvom roku a mnohé deti bude 
sprevádzať v celom ich živote. Mnohé obézne deti už boli obézne ako dojčatá. Preto treba 
dávať pozor na výživu už od najmladšieho veku. Najlepšou ochranou proti obezite je 
dojčenie, pretože dodáva kvalitné živiny, vytvára predpoklad pre ich správne trávenie, najmä 
tukových zložiek. 
 Výsledky výskumov, obzvlášť v posledných dvoch desaťročiach, poukázali na to, že 
v prvých 4 - 6 mesiacoch postnatálneho života fyziologického novorodenca je prirodzená 
výživa – dojčenie - optimálna a nenahraditeľná 
 
Racionálna výživa v rodine 
          Základ prevencie detskej obezity spočíva v rodine, a to predovšetkým v jej zdravom 
životnom štýle, s dobrými stravovacími návykmi. Rodičia by mali byť vždy príkladom pre 
svoje deti, ktoré zvyklosti svojich rodičov kopírujú. Rozhodne to platí aj v oblasti výživy. 
V prvom rade musia mať zásady zdravej výživy osvojené rodičia, aby takto vytvorili základ 
pre svoje deti. 
          Pojem racionálna výživa označuje súbor odporúčaní pre príjem stravy, založený na 
najnovších vedeckých poznatkoch. Správna výživa, založená na vedeckých dôkazoch, vedie 
k optimálnemu rozvoju zdravého ľudského organizmu a vytvára podmienky na prevenciu 
ochorení, vysokú výkonnosť, reprodukciu zdravého potomstva a dosiahnutie dlhého veku. 
Základné pravidlá správnej výživy sú nasledovné: 
1. Pravidlo kvantity 
2. Pravidlo kvality 
3. Pravidlo vyváženosti 
4. Pravidlo primeranosti 
      Potrebná je konzumácia primeraného množstva stravy 3 - 5 krát denne. Potrebné je aj 
zdôrazniť význam ponechania potravín v natoľko prirodzenom stave, ako je to možné. 
Každá zmena či je to varenie, pečenie, konzervovanie, ochudobňuje potraviny o životne 
dôležité látky.( Buchanec,2000) 
 
Hlavné zásady výživy batoliat a starších detí: 
- dieťa by malo každý deň vypiť aspoň 0,5 l mlieka, 
- aspoň raz za deň by malo zjesť mliečne výrobky (jogurt, tvaroh, syr), 
- mäso podávať každý deň, 
- tri razy za týždeň podávať vajcia  ako prídavok do polievky alebo inak upravené, 
- zemiaky a zeleninu podávať raz až dva razy denne v rozličných úpravách, dávať prednosť 
najmä surovej zelenine, 
- chlieb, najmä tmavý, by dieťa malo jesť niekoľkokrát za deň, 
- ovocie najmenej dva razy denne, 
- strukoviny raz za týždeň ako príkrm alebo ako polievka, 
- pri príprave jedla uprednostňovať rastlinné tuky a oleje. 
 
K naj častejším chybám vo výžive starších detí patrí: 

-jednostranne zostavený a málo pestrý jedálny lístok - nedostatočné dávky mlieka,  
mliečnych výrobkov, zeleniny a ovocia, prejedanie sa pečivom, múčnymi jedlami, cukrom 
a sladkosťami, 
-nedostatočné raňajky z hľadiska kvality aj spôsobu, 
-nedostatočné zosúladenie výživy doma a v kolektívnych zariadeniach, 
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-nízka úroveň hygienických a spoločenských návykov. 
 
Pohybová aktivita 
      Pohybová aktivita je obvykle doporučovaná ako terapeutický i preventívny prostriedok. 
Kladne ovplyvňuje nielen hmotnosť, stavbu a zloženie tela, ale aj rad biochemických procesov 
a kardiorespiračných i motorických funkcií. Ďalej prispieva ku zvýšenej telesnej zdatnosti a 
fyzickej výkonnosti a má priaznivý vplyv i na psychický stav jedinca. Musí však byť správne 
indikovaná, dávkovaná a kontrolovaná v spolupráci rodinných príslušníkov s učiteľmi a 
ďalšími osobami, podieľajúcimi sa na jej aplikácií. Rešpektovať sa musí vhodnosť či 
nevhodnosť jednotlivých pohybových aktivít vždy s prihliadnutím k individuálnym 
zvláštnostiam každého dieťaťa.  
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Abstrakt 
Súčasťou humánneho poslania ošetrovateľstva je výchova a prevencia. Analýza a hodnotenie 
kvality zdravia a stravovania študentov ošetrovateľstva je vhodnou stratégiou na testovanie 
nielen súčasného stavu zdravia a stravovania mladej generácie, ale v našom prípade aj 
angažovanosti budúcich sestier v upevňovaní vlastného zdravia a následne zdravia pacientov/ 
klientov. Zároveň môže slúžiť ako východisko včasnej prevencie civilizačných chorôb. 
Kľúčové slová: 
Zdravie. Stravovanie. Hodnotenie stavu zdravia. Prevencia. Študenti ošetrovateľstva. 
 
Abstract 
Súčasťou humánneho poslania ošetrovateľstva je výchova a prevencia. Analýza a hodnotenie 
kvality zdravia a stravovania študentov ošetrovateľstva je vhodnou stratégiou na testovanie 
nielen súčasného stavu zdravia a stravovania mladej generácie, ale v našom prípade aj 
angažovanosti budúcich sestier v upevňovaní vlastného zdravia a následne zdravia pacientov/ 
klientov. Zároveň môže slúžiť ako východisko včasnej prevencie civilizačných chorôb. 
Keywords: Health. Catering. Assessment of health status. Prevention. Students of nursing. 

 
Úvod 
Obyvateľstvo tešiace sa dobrému zdraviu možno označiť za jeden z pilierov, na ktorom stojí 
stabilná a spravodlivá spoločnosť. Vzájomná súčinnosť medzi zdravím, stravovaním a 
celkovým rozvojom má symbiotický charakter. V tomto spoločenskom kontexte by mali 
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vnímať študenti ošetrovateľstva charakter svojho budúceho povolania a postoj k vlastnému 
zdraviu a stravovaniu. 
Snaha celého výchovného a vzdelávacieho úsilia na zdravotníckých fakultách je preto snahou 
priaznivo ovplyvniť starostlivosť študentov o svoje zdravie a stravovanie.Dôvodom je tiež 
zvnútornenie návodu, ako by sa mali sestry zapojiť do akcií na podporu verejného zdravia a 
ako také, aby samy reprezentovali zdravotný štandard. 
 
Cieľ práce 
Podpora zdravia a zdravého stravovania ako proces aktívneho prístupu k vlastnému zdraviu je 
v súčasnosti významným trendom moderného zdravotníctva a súčasťou vzdelávania na 
školách. Toto úsilie bolo podnetom obsiahnuť čo najširší pohľad na stav zdravia a stravovanie 
študentov- budúcich sestier, zistiť hodnotu zdravia v ich postojoch a správaní k vlastnému 
zdraviu a stravovaniu a následne pôsobiť v intenciách žiadúcich zmien v spomínanej oblasti. 
 
Súbor a metodika 
Pri výbere možností metodologického postupu skúmania zdravia sme sa rozhodli pre dotazník 
M.Gordonovej, ktorý umožňuje hodnotiť správanie jedinca, či vedie k tzv. funkčnému alebo 
dysfunkčnému zdraviu alebo k ochoreniu. Dotazník M. Gordonovej umožňuje rozpoznať aj 
prítomnosť rizikových faktorov, t.j., že jedinec je predisponovaný na rozvoj dysfunkcií až 
ochorení, ak sa jeho správanie nezmení smerom k podpore zdravia. Tento fakt sa dá využívať 
v oblasti podpory a ochrany zdravia verejnosti. Prieskumný súbor respondentov tvorilo 116 
študentov ošetrovateľstva (99,3% žien) v dennej forme štúdia na FZ PU v Prešove. Na 
vyhodnotenie dotazníka boli použité jednoduché štatistické metódy. 
 
Výsledky 
Z výsledkov prieskumu vyberáme mozaiku správania a postojov budúcich sestier k vlastnému 
zdraviu a stravovaniu: 
1. oblasť – vnímanie a riadenie zdravia 
Svoje zdravie považuje za dobre fungujúce 78% respondentov, za oslabené 22% 
respondentov. 
Dlhodobo neužíva žiaden liek 84% respondentov, dlhodobo užíva nejaký liek až 16% 
respondentov. Za posledný rok navštívilo lekára kvôli prevencii (praktického, gynekológa) 
73% respondentov, nenavštívilo 27% respondentov. Za posledný rok bolo chorých 68% 
respondentov, nebolo chorých 32%. Počas choroby v plnom rozsahu dodržiava nariadenia 
lekára 36% respondentov, ale naopak, nedodržiava nariadenia až 64% respondentov. K 
fajčeniu sa priznalo až 43% respondentov- budúcich sestier, fajčenie negovalo 57%. 
2. oblasť – výživa a stravovanie 
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že študenti FZPU majú nesprávne stravovacie návyky. Iba u 
17% respondentov - študentov raňajky zodpovedajú norme a až 21% študentov uprednostňuje 
sladké pečivo, 35% študentov neraňajkuje vôbec, čo je alarmujúce. 5% si namiesto raňajok dá 
kávu a cigaretu, iba 2% študentov obeduje v školskej jedálni. 21% si nosí desiatu z domu, 
17% študentov si objednáva zväčša pizzu, alebo jedia vo fastfoodoch. 60% využíva na 
stravovanie školský bufet, kde však prevládajú šaláty z majonézy, bagety, sladkosti, v 
menšom množstve mliečne produkty. 11% študentov má denne teplý obed, 20% študentov má 
teplú/ varenú večeru. Podľa BMI udáva normálnu telesnú hmotnosť 34% respondentov, 
nadváhu 50% a obezitu 9%, 
Čo nás v prieskume prekvapilo, bola znížená hmotnosť študentov a to až u 7% študentov, 
ktorí  priznali BMI pod normálou hodnotou. Redukciu telesnej hmotnosti vyskúšalo 67% 
respondentov, z nich nevhodným spôsobom (hladovaním, jednostranným stravovaním, 
liekmi) až 58% respondentov. Správny pitný režim dodržiava iba 17% respondentov, 27% 
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uviedlo príjem iba 250 – 500 ml tekutín denne, čo je absolútne nedostačujúce.  65% študentov 
pije sladké vody, 12% ovocné šťavy a džúsy, len 14% prijíma minerálne vody. 
3. oblasť – vylučovanie 
Ako bezproblémovú ju označilo 77% respondentov, sklon k zápche a nepravidelnosti priznalo 
23% respondentov, čo len odzrkadľuje znížený príjem tekutín a zlé stravovacie návyky. 
4. oblasť – aktivita, cvičenie 
Aktívny odpočinok využíva len 23% respondentov, pasívny prevažná väčšina - 77% 
študentov. 
5. oblasť – spánok, odpočinok 
Najmenej šesť hodín spánku, čo považujeme za normu, udalo 42% respondentov. Prevažne 
len päť hodín spánku uviedlo 58% respondentov. 
6. oblasť – vnímanie, poznávanie 
Zmyslové vnímanie uviedlo bez zmien 68% respondentov. 32% respondentov uviedlo zmenu 
v oblasti zrakového vnímania. Títo buď nosia alebo majú nosiť okuliare, šošovky. 
7. oblasť – vnímanie seba samého, predstava o sebe 
Úplnú spokojnosť so svojím vzhľadom uviedlo 52% respondentov. Na druhej strane väčšiu 
nespokojnosť s vlastným vzhľadom uviedlo až 13% respondentov. Úplnú spokojnosť so 
súčasnou vlastnou situáciou uviedlo 41% respondentov, k väčšej nespokojnosti sa priznalo 
29%. 
8. oblasť – rola, vzťahy 
Spokojnosť so svojou rolou a vzťahmi v rodine uviedlo 67% respondentov študentov, väčšiu 
nespokojnosť v tejto oblasti priznalo 11% respondentov. Dobré vzťahy v kolektíve uviedlo 
78% respondentov, naopak, k zlým vzťahom sa priznalo 6% vzorky respondentov. Dobrého 
priateľa, priateľku má takmer 94% respondentov, ostatných 6% respondentov ho nemá. 
Dostatok prostriedkov na uspokojovanie vlastných potrieb uviedlo 53% respondentov a 
nedostatok 
prostriedkov na tento účel pociťovalo 47% respondentov. Rôznou pracovnou aktivitou si 
popri štúdiu privyrába podľa zistenia 4% respondentov. 
9. oblasť – sexualita 
K tejto oblasti skúmania sa nevyjadrilo 24% respondentov. Z ostatných 76% respondentov 
sexuálny kontakt negovalo 32% a ostatných 44% respondentov ho priznalo. 
10. oblasť – prispôsobenie sa, odolávanie stresu 
Svoju súčasnú situáciu neposudzovalo ako stresujúcu 35% respondentov, opak tvrdilo 65% 
respondentov. Efektívne riešenie stresových situácií a stresu sme identifikovali u 39% 
respondentov, neefektívne riešenie u 61% z celkového počtu (cigarety, sladkosti, lieky, 
výbuchy zlosti). 
11. oblasť – hodnotová orientácia 
Vo vzorci hodnôt sme identifikovali u 79% respondentov na prvých miestach nemateriálne 
hodnoty, ako zdravie, rodina, priatelia. Iné hodnoty, ako peniaze a krásu kládlo na prvé miesto 
21% respondentov. Medzi životné hodnoty zaradilo 46% respondentova vieru v Boha.  
Diskusia a záver 
Súhrne možno konštatovať, že vo vzorke 116 respondentov, študentov FZ PU sme nenašli 
študentov, ktorí majú vzorce správania vo všetkých jedenástich oblastiach podľa Gordonovej 
modelu. Nevhodné stravovacie návyky sme zistili u vyše 70% respondentov. U 46% 
respondentov bolo dysfunkčné správanie voči vlastnému zdraviu najmenej v jednej oblasti. 
Najčastejšie nedostatky boli v oblasti výživy a stravovania, vnímania a riadenia zdravia a 
v oblasti aktivity. 42% respondentov uviedlo nevhodné správanie najmenej v dvoch 
skúmaných oblastiach, u 10% respondentov sme našli dysfunkčné správanie najmenej v troch 
oblastiach. 2% študentov má dysfunkčné správanie vo viac ako piatich oblastiach správania sa 
voči vlastnému zdraviu a stravovaniu.  
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Z výsledkov prieskumu vyplýva potreba ďalšieho rozširovania intervencií v oblasti edukácie a 
výchovy k zdraviu mládeže už od základnej školy. Preto navrhujeme: 
- zaviesť predmet výchova k zdraviu ako jeden z povinných predmetov 
- obohatiť témy na rôznych školách o výchovné oblasti, ktoré sú najproblematickejšie 
- vytvárať a riešiť modelové situácie konkrétnej výchovy k zdraviu 
- využívať ďalšie aktivizujúce vyučovacie metódy a prostriedky na podporu zdraviu 
- zapojiť do výučby odborníkov z praxe. 
 
Pre študentov ošetrovateľstva navrhujeme posilniť: 
- spoluprácu s poradňami zdravia, umožniť študentom návštevy poradne zdravia 
- vytvárať možnosť diskusií na vybrané témy s odborníkmi z danej oblasti 
- napísať učebné texty výchovy k zdraviu 
- skvalitňovať podmienky a možnosti uplatňovania zdravého životného štýlu študentov vo 
vzdelávacej inštitúcii vrátane podmienok praxe v prirodzených podmienkach 
- monitorovať a regulovať postoje študentov k svojmu zdraviu a ich zmeny v priebehu celého 
štúdia 
- v ochrane zdravia byť pre študentov príkladom. 
 
Sumarizácia a analýza výsledkov prieskumu umožnila skonkretizovať kvalitu zdravia 
študentov ošetrovateľstva do reálnej podoby a vytvoriť tak diametrálne iný pohľad na 
študenta. Konečným cieľom pre učiteľov zostáva nie konštatovať nelichotivé výsledky, ale 
svojím odborným, kompetentným a dlhodobým vedením dosiahnuť u všetkých študentov 
ošetrovateľstva aktívny, uvedomelý postoj k vlastnému zdraviu a jeho upevňovaniu a na 
druhej strane usilovať o také úpravy v pracovnom harmonograme študenta, ktoré harmonizujú 
s požiadavkami duševnej hygieny. 
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Abstrakt.  
Voda je životne dôležitou substanciou pre ľudský organizmus. Predstavuje látku esenciálneho 
charakteru, ktorá je tiež univerzálnym prostredím, v ktorej sa nachádzajú rozpustené rôzne 
častice, a v ktorej prebiehajú všetky metabolické procesy. Vzhľadom k tomu, že nie je možné 
vodu z dlhodobého hľadiska nahradiť inou tekutinou, je nevyhnutné zabezpečiť jej adekvátny 
denný príjem. Pitný režim ako systém pravidelného doplňovania tekutín musí byť zameraný 
na zaistenie odporúčaného denného príjmu tekutín, ktorý má byť rovnomerne rozložený počas 
celého dňa a výber vhodných druhov nápojov. Prieskumy zamerané na pitný režim detí 
a adolescentov opakovane poukazujú na nasledujúce problémové oblasti: 1. nedostatočný 
denný príjem tekutín, 2. konzumácia nápojov s vysokým obsahom cukrov, kyseliny 
fosforečnej, oxidu uhličitého a kofeínu, 3. nedostatočná pestrosť v príjme vhodných druhov 
nápojov a 4. alkohol. Zásady pitného režimu spolu s uvedenými problémami sú rozpracované 
v predkladanom príspevku.   
Kľúčové slová. Voda. Zásady pitného režimu. Vhodné nápoje. Podmienene vhodné nápoje. 
Nevhodné nápoje. Dieťa. Adolescent.  
 
Abstract 
For the human body is water a vital substance. It represents a substance of essential nature, 
which is also a universal environment in which different particles are dissolved, and in which 
take part all the metabolic processes. It is not possible from the long-term perspective to 
replace water by another liquid, so it is necessary to ensure its adequate daily intake. Drinking 
regime as a system of periodic replenishment of fluids, which must be aimed at ensuring the 
recommended daily intake of fluids to be distributed evenly throughout the day and select the 
appropriate type of beverage. Surveys of drinking regime of children and adolescents have 
repeatedly drawn attention to the following problem areas: 1. lack of daily fluid intake, 2. 
consumption of beverages high in sugars, phosphoric acid, carbon dioxide and caffeine, 3. 
lack of variety in the appropriate type of beverage intake and 4. alcohol.   
Key words. Water. Principles of drinking regime. Appropriate drinks. Contingently 
appropriate beverages. Inappropriate drinks. Child. Adolescent.  
 
 
Vlastný text 

Voda je pre človeka esenciálnou látkou (Beňo, 2008). Celkový objem vody v organizme 
závisí od veku, pohlavia, stavby tela. Vo všeobecnosti platí, že obsah vody v organizme 
vekom postupne klesá. Hlavný pokles vody nastáva v 1. roku (približne o 10%), neskôr 
pokračuje mierny pokles najmä v závislosti od zvyšujúceho sa podielu tuku na hmotnosti 
(Šašinka, Šagát, Kovács a kol., 2007). 
Človek za fyziologických podmienok udržuje veľmi presne rovnováhu (bilanciu) medzi 

príjmom a výdajom vody. Túto rovnováhu môže narušiť choroba, takže v organizme sa bude 
nachádzať veľmi málo alebo veľa tekutín (Kozierová a kol., 1995). Do organizmu sa voda 
dostáva hlavne nápojmi, čiastočne potravou (ovocie, zelenina, polievky), a minimálne 
množstvo vody vzniká v organizme metabolickými procesmi, ktoré neustále prebiehajú 
v jednotlivých bunkách ľudského organizmu. Výdaj tekutín a elektrolytov zabezpečujú hlavne 
obličky, koža a dýchací systém. Najvýznamnejší vplyv na reguláciu vody a elektrolytov v tele 
majú hormóny (antidiuretický hormón a aldosterón) (Beňo, 2008). Priemerné hodnoty príjmu 
a výdaja vody u dospelého jedinca sa nachádzajú v tabuľke 1. 
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Tab. 1 Bilancia tekutín v ľudskom organizme (Beňo, 2008) 
PRÍJEM  VODY (ml/deň) VÝDAJ  VODY (ml/deň) 

nápoje 1200-1500 moč 950-1500 
potrava v tuhom stave 750-1150 dýchanie, potenie 900-1400 
metabolická voda 200-300 stolica 100-250 
SPOLU 2150-2950 SPOLU 1950 - 3150 

 
Primárnym regulátorom príjmu tekutín je smäd. Sucho v ústach často súvisí so smädom, 

ale môže sa objaviť aj nezávisle od pocitu smädu. Pocit smädu sa normálne utlmí ihneď po 
vypití malého množstva tekutiny, dokonca ešte prv, ako sa resorbuje z gastrointestinálneho 
traktu. Tento ústup smädu je len dočasný a opäť sa vracia asi po 15 minútach. Tieto 
mechanizmy ochraňujú jedinca pred vypitím nadmerného množstva tekutín, pretože trvá 30 
minút až 1 hodinu, kým sa tekutina resorbuje a distribuuje po tele. Keby človek pokračoval 
v pití v tomto časovom rozpätí, požitá tekutina by mohla veľmi rozriediť telové tekutiny 
(Kozierová a kol., 1995). Smäd je však relatívne neskorým signálom nedostatku vody a 
objavuje sa, keď je strata tekutín priveľká. Už strata 10% celkovej hmotnosti môže byť pre 
dieťa značne riziková (Kovács, 2008). 

Najdôležitejšiu úlohu v rovnováhe medzi príjmom a výdajom tekutín predstavuje tzv. 
pitný režim. Ide o systém pravidelného doplňovania tekutín, ktorých straty vznikajú pri 
bežných, ale predovšetkým nie náročných činnostiach. Platí, že čím mladší organizmus, tým 
citlivejšie reaguje na nedostatočný prívod tekutín. Najhoršie znáša nevyváženosť medzi 
príjmom a výdajom tekutín detský organizmus. Jednou z príčin je vyšší obsah vody v tele 
dieťaťa, ale i to, že dieťa má oproti dospelému väčší povrch tela v pomere k hmotnosti tela. 
Preto aj straty vody odparovaním sú relatívne vyššie. U detí nastávajú významné straty nielen 
vody, ale i minerálov a vitamínov rozpustených vo vode (Bederová, 1999). Buchanec (2001) 
uvádza, že dojča vylúči za 24 hodín približne 20% množstva vody z organizmu, kým dospelý 
človek len 5%. Z toho vyplýva nevyhnutnosť vyššieho denného príjmu tekutín na kg 
hmotnosti u dojčaťa pri porovnaní s dospelým človekom. 
 
PITNÝ REŽIM A JEHO ZÁSADY 
1. Zásada. Odporúčaný denný príjem tekutín sa riadi vekom a hmotnosťou jedinca. 
Výpočet dennej potreby vody je súčasťou tabuľky 2. 
 
Tab. 2 Výpočet denného príjmu tekutín podľa veku a hmotnosti 
vek, hmotnosť výpočet 
dojča (dieťa do 1.roku života) 120-150 ml / kilogram hmotnosti 
dieťa s hmotnosťou 10-20 kg 1000ml + 50ml na každý kilogram hmotnosti nad 10kg 
dieťa s hmotnosťou nad 20 kg 1500ml + 20ml na každý kilogram hmotnosti nad 20kg 
dospelý človek minimálne 0,5 litra (maximálne 0,7 litra) na každých (aj 

začatých) 15 kilogramov 
 
Uvedené výpočty uvádzajú potrebu vody, ktorú organizmus získava nielen z tekutín, ale aj 
z iných zložiek tuhej potravy (ovocie a zelenina obsahuje okolo 70-90% vody, mäso 50% 
a pekárenské výrobky 15-35% vody), a platia pre zdravé deti a dospelých v štandardných 
podmienkach. Zvýšený denný príjem si vyžadujú jedinci, ktorí z organizmu z rôznych 
dôvodov strácajú väčšie množstvo tekutín a minerálov (potením pri športovej aktivite, 
v horúcom počasí, pri horúčke, hnačke, vracaní). Jedným zo znakov dobrej hydratácie tela je 
močenie ideálne každé 3-4 hodiny, moč musí mať svetlú farbu. Naopak ku znakom 
nedostatku tekutín v organizme (tj. dehydratácie) patrí únava, porucha koncentrácie, bolesť 
hlavy, suchosť slizníc dutiny ústnej, smäd, hlad, zmeny pulzu, krvného tlaku, zriedkavé 
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močenie hustého, tmavého moču, u malých detí pokles hmotnosti. Najťažšie stupne 
dehydratácie vedú k úplnému rozvratu vnútorného prostredia organizmu. 
 
2. Zásada. Príjem tekutín počas dňa. Nevyhnutné je celkový denný príjem tekutín 
rovnomerne rozložiť počas celého dňa. Z hľadiska prevencie pomočovania u malých detí je 
vhodné 1-2 hodiny pred spaním obmedziť nadmerný príjem tekutín. S príjmom tekutín 
začíname ráno (1-2 poháre čistej pitnej vody, resp. kombinovanej s džúsom) po nočnej 
„absencii“ príjmu, pričom k stratám tekutín počas noci dochádza dýchaním a potením. 
Uprednostňujeme konzumáciu nápojov medzi jedlami, nevhodné je prijímať nápoje počas 
jedla a krátko po jedle z dôvodu riedenia tráviacich štiav a posunu potravy skôr ako je 
v žalúdku adekvátne natrávená. Príjem tekutín po najedení sa má obmedziť na niekoľko 
dúškov a slúži k „hrubej“ očiste dutiny ústnej a osvieženiu. Príjem tekutín sa jednoznačne 
nemá riadiť smädom. Smäd je symptómom dehydratácie, poukazuje na cca až 10% stratu 
tekutín z organizmu. Príjem nápojov počas dňa by mal viesť k prevencii smädu, je však 
nevyhnutné uvedomiť si a rešpektovať nasledujúce vekové špecifiká súvisiace so smädom: 

• dojčatá nie sú schopné dať svoj pocit smädu jednoznačne najavo; 
• deti predškolského veku síce už vedia pocit smädu vyjadriť, ale často si ho 

neuvedomujú napr. v dôsledku zaujatia sa do hry;  
• u detí školského veku je častou príčinou nedostatku tekutín horšia dostupnosť počas 

vyučovania. Žiaci si môžu podvedome uvedomovať nemožnosť použitia toalety 
hocikedy počas dňa a preto radšej nepijú.   

Deti treba nabádať k pitiu nápojov rovnomerne počas celého dňa, nie im to zakazovať 
(Kovács, 2008). 

 
3. Zásada. Druhy nápojov a ich delenie:  

- vhodné nápoje (pitná voda z vodovodu, balená pitná voda, minerálna voda, slabo 
mineralizovaná neperlivá; riedené ovocné a zeleninové šťavy; nesladené ovocné, 
bylinkové čaje alebo slabý čierny čaj); 

- podmienene vhodné nápoje (neochutené stredne a silné mineralizované vody - 
maximálne 0,5 litra denne; vody sýtené oxidom uhličitým); 

- nevhodné nápoje (limonády, nápoje kolového typu; ochutené stredne mineralizované 
vody; energetické nápoje; káva a alkoholické nápoje) (Talianová a kol., 2009). 

 
Vhodné nápoje je možné prijímať počas dňa neobmedzene (pri rešpektovaní celkového 
denného príjmu), pitie podmienene vhodných nápojov je nevyhnutné počas dňa regulovať 
a nevhodné nápoje konzumujeme iba príležitostne, sú formou spestrenia pitného režimu, 
pričom v najnižších vekových skupinách sú úplne zakázané. Vzhľadom k nárastu nadváhy 
a obezity v detskom veku odporúčam spomedzi uvedených vhodných nápojov vyčleniť tie, 
ktoré síce do detského organizmu prinášajú biologicky aktívne látky (vitamíny, minerály,...), 
ale súčasne aj energiu prezentovanú cukrami. Ide o ovocné a zeleninové šťavy. Medzi nápoje 
neradíme mlieko a nápoje z mlieka (kakao, obilninové nápoje) vzhľadom k tomu, že obsahujú 
základné živiny. 
 
PROBLÉMOVÉ OBLASTI pitného režimu v detskom veku je možné na základe rôznych 
výskumov začleniť do 4 nosných oblastí. 
1. PROBLÉM. Nedostatočný denný príjem tekutín. V posledných rokov aj vplyvom médií 
sa zvyšuje povedomie rodičov a verejnosti o význame denného príjmu tekutín a prejavoch 
ich nedostatku, čo sa odrazilo aj v zvýšení celkového denného príjmu tekutín u detí. 
Babinská a kol. v epidemiologickej štúdii u detí vo veku 6-16 rokov (2007) uvádza, že  pitný 
režim z hľadiska denného príjmu je uspokojujúci. Napriek tomuto konštatovaniu 10,3% detí 
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prijíma 3 poháre a menej denne a 2,8% zabúda počas dňa prijímať nápoje. Prieskum 
Talianovej a kol. (2009) u českých adolescentov vo veku 15-20 rokov rozčlenených do 
skupín s BMI pod 90 a nad 90 taktiež identifikovali u istého percenta respondentov 
nedostatočný denný príjem tekutín (13,2% respondentov do 90.percentilu pije menej ako 1 
liter denne, 9,3% respondentov nad 90.percentil pije menej ako 1 liter denne). Výskumná 
agentúra FastConnect v júni 2009 realizovala medzi obyvateľmi Českej republiky prieskum, 
ktorého sa zúčastnilo 750 respondentov vo veku 7-10 rokov. Výsledky poukázali na to, že 
1/5 detí vypije priemerne 1-1,5 litra tekutín denne, kým odporúčané množstvo je 1,5-2 litre, 
a ¼ z opýtaných menej ako 1 liter (www.vyzivadeti.sk). Podobné údaje boli zistené aj 
v iných vekových kategóriách (vrátane predškolského veku), preto môžeme sumárne 
konštatovať, že výsledky nie sú v tejto oblasti síce alarmujúce, napriek tomu isté percento 
detí a adolescentov denne vypije nedostatočné množstvo tekutín, čo sa môže odraziť na ich 
celkovej fyzickej a psychickej výkonnosti a byť podporných faktorom pri vzniku niektorých 
ochorení.  
 
2. PROBLÉM. Vysoká konzumácia nápojov obsahujúcich veľké množstvo cukrov, ako 
aj kyseliny fosforečnej, oxidu uhličitého a kofeínu. 

Výrazným problémom pitného režimu detí už od najútlejších vekových skupín patrí 
konzumácia sladkých nápojov (Coca-cola, Pepsi, Kofola, limonády, malinovky, sladené 
minerálne vody, čaje či osladená pitná voda). Týmto nápojom je potrebné sa vyhýbať 
a konzumovať ich výnimočne. Podľa zistenia Šramkovej (2007) až 10% školákov na 
Slovensku denne príjme viac ako 1 liter nápojov tohto typu, pričom nemajú žiadnu výživovú 
hodnotu, ale obsahujú značné množstvo cukru. Smäd dobre uhasí nápoj s maximálnym 
obsahom cukru do 2,5%, nápoje s vyšším obsahom cukru ho nezaháňajú, ale naopak 
vyvolávajú. Taktiež vysoká koncentrácia cukrov v nápojoch stimuluje chuť do jedla, čím sa 
celkový energetický príjem počas dňa zvyšuje nad odporúčanú hodnotu v danom veku, čo 
spôsobuje nadváhu a obezitu (Kovács, 2008). Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej 
organizácie by sa pridanými cukrami malo získavať maximálne 10% denného kalorického 
príjmu (WHO document, 2003). Podľa väčšiny odborníkov prijaté kalórie vo forme tekutých 
nápojov vyvolávajú menší pocit sýtosti, a preto pri ich konzumovaní nedochádza ku 
kompenzačnej redukcii ostatného energetického príjmu. Ani nahradenie kalorických sladidiel 
umelými nemení celkový kalorický príjem. Na vine sú chuťové vlastnosti light nápojov, 
ktoré môžu dokonca zvýšiť subjektívny pocit hladu, a tým aj prírastok hmotnosti zo 
zvýšeného kalorického príjmu nezávisle od toho, či sú nápoje sladené cukrom alebo umelými 
sladidlami (Kovács, 2008).  

Bohatým zdrojom cukrov sú aj džúsy a nektáre. Džús v správnom ponímaní je 100% 
koncentrát jedného alebo viacerých druhov ovocia. Jeho pozitívom je prísun vitamínov, 
minerálov, fytochemikálií, vo vode rozpustnej vlákniny. Ovocie je tiež zdrojov veľkého 
množstva jednoduchých cukrov (hlavne glukózy, fruktózy, galaktózy), ktoré do organizmu 
prinášajú energiu. Platí to aj pre ovocné džúsy/šťavy. Ovocné džúsy je vhodné konzumovať 
ideálne ráno ako formu „naštartovania“ organizmu, v zriedenej podobe (1:1). Zvlášť 
v nízkych vekových kategóriách je nevyhnutné kontrolovať ich celkový denný príjem 
(dojčatá 120-150 ml/24 hod., staršie deti do 350 ml/24 hod.) z nasledujúcich dôvodov: 
- ich vysoký príjem podporuje rozvoj nadváhy a obezity, svedčí o tom vyššia prevalencia 

nadváhy u 2-5 ročných detí konzumujúcich viac ako 300 ml džúsu denne v porovnaní 
s tými, ktorých denná spotreba je pod touto hranicou (32% verzus 9%); 

- džúsy môžu viesť k nešpecifickému druhu hnačkových ochorení spôsobených 
malabsorpciou sacharidov (najmä jablčné a broskyňové džúsy); 

- džúsy svojím nadmerným energetickým podielom vytláčajú zvlášť z jedálnička 
najmenších detí nutrične hodnotné potraviny (Kovács, 2008; Nevoral, 2003). 
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Nektáre sú v rôznej miere riedené ovocné šťavy (cca 20-45% ovocnej zložky). Ich 
celková energetická hodnota je častokrát porovnateľná s 100% džúsmi, z čoho vyplýva 
dodatočné doplnenie cukrov do nektárov, tak aby svojou sladkou chuťou imitovali džús. 
Z uvedeného vyplýva, že síce lacnejšie nektáre, sú však zdrojom nadbytočných cukrov, ktoré 
vo veľkej miere nepochádzajú zo samotného ovocia. Nižší podiel ovocnej zložky znamená aj 
nižší prísun biologicky aktívnych látok. Za účelom zníženia cukrov by nektáre mali byť 
riedené až pomere 2:1 (2 diely vody, jeden diel nektára). Do kategórie „nektárov“ patria aj 
rôzne druhy „džúsikov“, ktoré sú najmä deťmi v batolivom a predškolskom veku výrazne 
preferované. 

Nápoje s vysokým obsahom cukru a súčasne oxidu uhličitého spôsobujú 
mikroskopické poškodenia zubnej skloviny, čím sa podieľajú na vzniku zubného kazu.  

Niektoré druhy nealko nápojov okrem cukru obsahujú aj kyselinu fosforečnú (Coca-
cola, Pepsi kola vrátane light foriem) a kofeín (Coca-cola, Pepsi, Kofola). Kyselina 
fosforečná vedie k demineralizácii kostí, čo je nevhodný jav zvlášť u rastúceho organizmu.  

Vysoká konzumácia sladkých nápojov a sladkostí môže v nízkom veku súvisieť aj 
s vrodenou preferenciou sladkej a averziou voči horkej a kyslej chuti  (Birch, 1999). Preto 
nápoje s obsahom chinínu (má mierne horkú chuť) nie sú v nízkych vekových kategóriách 
preferované. Je vhodné upozorniť na to, že nápoje s chinínom napriek svojej horkastej chuti, 
obsahujú vysoké množstvo energie (napr. 100 ml Coca-coly má 180 kJ, 100 ml Kinley 
Tonicu obsahuje 156 kJ).    
 
3. PROBLÉM. Nedostatočná pestrosť v príjme vhodných druhov nápojov. Deti spomedzi 
vhodných nápojov konzumujú hlavne pitnú vodu, minerálnu vodu a čaj (častokrát však 
v osladenej podobe).  

Medzi základné kritériá pri výbere vhodnej minerálnej vody patrí: celková 
mineralizácia (do 100-200 mg/l), nízky obsah sodíka (u detí do 20 mg/l), a bez prítomnosti 
oxidu uhličitého (ďalej CO2) a pridaných cukrov (Kunová, 2007). CO2 spôsobuje väčšie 
prekrvenie sliznice dutiny ústnej s pocitom brnenia v ústach, ktorému sa pripisuje osviežujúci 
účinok. Túto vodu máme tendenciu piť pomalšie, v menších dúškoch, teda jej celkovo 
vypijeme menej. Súčasne CO2 má diuretický účinok (podporuje vylučovanie vody močom). 
Výraznejšie prekrvenie CO2 spôsobuje aj na sliznici žalúdka, čím sa urýchľuje vstrebávanie 
niektorých látok priamo v žalúdku (napr. Ca, Mg, alkohol), ale taktiež sa podporí vylučovanie 
kyslej žalúdočnej šťavy, čo môže spôsobiť u niektorých jedincov pálenie záhy. U ľudí, ktorí 
trpia gastritídou, vredovou chorobou sú sýtené vody úplne zakázané. CO2 ďalej spôsobuje 
nafukovanie čriev, bolesť brucha, preto sú tieto nápoje úplne nevhodné u dojčiat. Zákaz platí 
aj pre osoby po operáciách tráviaceho traktu. Napnutie žalúdka a nadvihnutie hrubého čreva 
(jeho priečnej časti) tlačí na bránicu a tlak sa prenáša na srdce čím vedie k plnosti 
v nadbrušku, zvieravému pocitu a tlaku na hrudníku, poruche srdcového rytmu, zmenám 
frekvencie dychu, pulzu, vzostupu krvného tlaku, pocitu strachu a úzkosti – tzv. Roemheldov 
syndróm. Sýtené vody sú teda nevhodné u osôb s chorobami srdca, hypertenziou. Presun CO2 
do krvi vedie k posunu ph krvi smerom k acidóze čo u zdravých jedincov nemusí byť 
problém, ale je to problém u diabetikov so sklonom k diabetickej acidóze (Kožíšek, 2003). 

Čaj jednoznačne nie je vhodné vnímať iba ako farebnú tekutinu. Lúhovaním čajových 
lístkov sa do vody dostávajú aj cenné látky - hlavne minerály, vitamíny, bioflavonoidy, 
ktorým sa pripisujú výrazné antioxidačné účinky a tým aj protirakovinová sila (platí to zvlášť 
pre čaj zelený). To čo môže byť limitujúcim faktorom príjmu čaju je teín (látka chemicky 
podobná kofeínu) a taníny. Obsah teínu v jednotlivých druhoch čaju kolíše, je však nižšie ako 
v jednej šálke kávy. Taníny sú látky, ktoré na seba viažu železo, a preto u detí s anémiou je 
pitie veľkého množstva čaju nevhodné. Napriek týmto faktorom je čaj (pokiaľ nie je sladený) 
- zvlášť zelený a rooibos - vhodný druh nápoja. Rada by som tiež upozornila na čaj rooibos, 
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ktorý má mierne sladkú chuť (na rozdiel od zeleného), neobsahuje teín a má nízku 
koncentráciu tanínov, čo sú vlastnosti umožňujúce prijímať ho aj v nízkom veku.     

Spomedzi čajov deti pijú najmä čaj ovocný a bylinkový. Bylinkové čaje sú však 
nápojom, ktorý by mal byť prijímaný iba počas choroby dieťaťa s cieľom redukovať výskyt 
nepríjemných ťažkostí. Ovocné čaje sú pripravované z lístia alebo plodov. Väčšina z nich 
pôsobí kyselinotvorne, a preto sa neodporúča ich podávanie pri hypersekrécii žalúdočnej 
šťavy alebo pri gastroezofageálnom refluxe. Špeciálne detské čaje podávané deťom do 
jedného roka však môžu obsahovať cukor a teín, preto sa odporúča ich konzumácia od 3 
rokov. Dôležité je aj správne uskladnenie čajov (suché, tmavé miesto), tak aby sa predišlo 
jeho znehodnoteniu, resp. pomnoženiu plesní (Čurilová, 2003). 
 
4. PROBLÉM. Alkohol . Pitie alkoholu deťmi a dospievajúcimi je novodobý fenomén 
s neustále stúpajúcou incidenciou. Abúzus alkoholu vedie k množstvu zdravotných ako aj 
sociálnych dopadov - od akútnej intoxikácie, po dôsledky dlhodobého charakteru 
(poškodenie pečene, mozgu a kognitívnych funkcií). Pod vplyvom alkoholu častejšie 
dochádza k úrazom, dopravným nehodám, otravám, samovraždám, sexuálnemu násiliu, 
rizikovému sexu, trestnej činnosti (Hladík, 2009). U detí a mladistvých vzniká rýchlejšie 
návyk na alkohol, ktorý urýchľuje prechod k iným drogám. V rámci celej Európy, ale aj na 
Slovensku, za posledné roky výrazne stúpol počet detí, ktoré nielen „ochutnali“ alkohol, ale 
ho pravidelne konzumujú. V rokov 2003-2007 bolo na Jednotke intenzívnej starostlivosti 
Kliniky pediatrie FNsP J. A. Reimana hospitalizovaných 129 detí s akútnou intoxikáciou, 
priemerný vek bol 15,5 roka. Medzi motívy konzumácie alkoholu deti uvádzali: experiment 
(12,50%), nuda (18,00%), oslava (35,00%), riešenie vlastných problémov (16,60%), krátenie 
si voľného času (8,30%) a v 9,70% nebola príčina identifikovaná (Kovaľ a kol., 2007). 
Problémom je aj to, že pitie alkoholu nie je odsudzované kamarátmi, vrstovníkmi. 84,8% 
neodsudzuje konzumáciu alkoholu u svojich spolužiakov (veková kategória respondentov 
bola v uvedenom prieskume 15-19 rokov) (Fendrychová, 2009). Prevencia by mala byť 
zameraná na efektívnu komunikáciu a prístup rodičov k deťom, vypĺňanie voľného času 
vhodnými aktivitami, ako aj ovplyvňovaním detí a adolescentov prostredníctvom školy, 
organizácií a inštitúcií verejného a politického života (Hladík, 2009). V tejto súvislosti detskí 
psychiatri upozorňujú na skutočnosť, že viac prostriedkov je cielene uvoľňovaných na 
prevenciu zneužívania drog ako na programy zamerané na prevenciu alkoholizmu. Pritom 
prevencia zameraná na ilegálne drogy má len malý alebo žiadny vplyv na spojitosť 
s alkoholom, avšak prevencia zameraná na alkohol (resp. fajčenie) má bezprostredný vplyv 
na užívanie ďalších drog (Kovaľ a kol., 2007).  

 
Odporúčania pre prax sú zamerané na prvé tri problémové oblasti pitného režimu. Abúzus 
alkoholu predstavuje špecifický problém vyžadujúci si osobité preventívne opatrenia.  
- odstrániť bariéry vedúce k nedostatočnému dennému príjmu tekutín/resp. ich 

nerovnomerného príjmu počas dňa; 
- rodičia by mali byť pre dieťa príkladom a vzorom, počas dňa priebežne ponúkať vhodné 

nápoje (resp. zaistiť, aby boli k dispozícii), ale nevnucovať ich, experimentovať a skúšať 
rôzne druhy nápojov, u menších detí podporiť pitný režim použitím obľúbeného hrnčeka, 
slamky, u väčších detí primerane vysvetľovať (opakovane) význam a zloženie 
prijímaného nápoja, budovať už u najmenších detí správny dlhodobý návyk čo sa týka 
množstva a druhu prijímaných nápojov; 

- zvyšovať úroveň vedomostí rodičov detí ako aj detí samotných o problematike pitného 
režimu cielenou a systematickou edukáciou, nespoliehať sa iba na pôsobenie médií 
a aktívny prístup rodičov k vlastnému zdraviu ako aj zdraviu ich detí; 

- zaistiť voľne dostupné vhodné nápoje v predškolských a školských zariadeniach;  
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- zamedziť ľahký prístup k nevhodných druhom nápojov v školských automatoch 
a bufetoch. 
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Abstrakt 
Stravovanie  je dávnym a pochopiteľným  predmetom záujmu medicíny. Nejde len o znalosť 
princípov správneho stravovania a o znalosť diét pri telesných chorobách, ale ide aj 
o poznanie faktorov, ktoré ovplyvňujú spôsob stravovania  ľudí v norme i v patológii.  
Aj keď vedecké poznatky o mentálnej anorexii v poslednom desaťročí narastajú, pozornosť 
tomuto ochoreniu viac venujú masmédia než zdravotníci a zdravotnícke organizácie. Média sa 
podieľajú na narastajúcom záujme o zovňajšok a nespokojnosťou s ním, hlavne u mladej 
generácie, na ktorú potom propagácia  nezdravej štíhlosti a diétneho spôsobu života  najviac 
vplýva. 
Mentálna anorexia je porucha charakterizovaná úmyselným znižovaním telesnej hmotnosti. 
Termín anorexia nie je presný, pretože ide o vedomé odmietanie potravy a nechuť  do jedenia 
sa môže vyskytovať až v neskoršom štádiu choroby“ ( Kafka, 1998, s. 195).  
Anorektičky neodmietajú jedlo preto, že by nemali chuť, ale preto, že nechcú jesť, aj keď to 
niekedy popierajú. Pre ochorenie je príznačné intenzívne úsilie o dosiahnutie štíhlosti spojené 
s obmedzovaním energetického príjmu a zvyšovaním energetického výdaja, strach z obezity 
a nadmerná pozornosť venovaná jedlu, vlastnému vzhľadu a telesnej hmotnosti. Chorí sa 
neustále zaoberajú tým, ako vyzerajú, koľko vážia a vytrvalo sa snažia schudnúť alebo aspoň 
nepribrať (Krch, 2002).  
Kľúčové slová: poruchy príjmu potravy, mentálna anorexia, prevencia 
 
Abstract  
Nourishment has been for a long time in the centre of medical interest. It is not only for the 
knowledge of the principles of healthy nutrition and the knowledge of the diet with diseases, 
but it is also about understanding of the factors that affect the diet of people in the norm and 
in the pathology.  
Although scientific knowledge about anorexia nervosa in the past decades has risen, media 
give more attention to this disease than the medical and health organizations. The media 
contribute to the growing interest in appearance and dissatisfaction with it, particularly among 
the younger generation, which is most affected by the promotion of unhealthy slimness and 
way of life with diets. 
Anorexia nervosa is a disorder characterized by deliberate weight loss. The term anorexia is 
not accurate because of the deliberate denial of food and aversion to eating can occur in a later 
stage of disease "(Kafka, 1998, p. 195).  
Persons with anorexia refuse food not because they have no appetite, but because they do not 
want to eat, although they sometimes deny this fact. The disease is characterized by intensive 
efforts to slimness associated with restriction of energy intake and increasing energy 
expenditure, fear of obesity and excessive attention paid to food, their own appearance and 
weight. The patients are constantly dealing with how they look like, how much they weigh 
and they are persistently trying to lose weight or at least not to get fat.  (Krcho, 2002).  
Key words: eating disorders, anorexia nervosa, prevention  
 
Pre subjektívne prežívanie sú charakteristické pocity bezmocnosti a istota, že vlastné konanie 
je len reakciou na prianie druhých. Pokles hmotnosti nie je  výrazom túžby zomrieť, ale 
zrkadlom všade prenikajúceho pocitu insuficiencie a potreby uznania a podpory ako výrazu 
hlbokých pochybností o sebe samom (Rahn, 2000).  
Vo vzrastajúcej miere je ochorenie ovplyvňované nielen myslením postihnutých 
pacientov/klientov, ale tiež interpersonálnymi, zvlášť rodinnými vzťahmi. Zaoberanie sa 
jedlom, chudnutím a priberaním hmotnosti formuje obsah rozhovorov. Márne pokusy meniť 
správanie kontrolou, rozkazmi vyvolávajú v mnohých rodinách agresívne konflikty. 
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U rodičov vzniká v priebehu ochorenia pocit bezmocnosti a zúfalstva. Hlavným príznakom je 
aktívne udržiavanie abnormálne nízkej telesnej hmotnosti (pod 85% normálnej telesnej 
hmotnosti s ohľadom na výšku a vek). U starších dievčat zodpovedá váhe nižšej ako BMI 
17,5. Strach z obezity pretrváva napriek veľmi nízkej telesnej hmotnosti. U žien porucha 
menštruačného cyklu v prípade, že nie sú podávané hormonálne  prípravky. Zníženie telesnej 
hmotnosti si chorý spôsobuje sám tým, že sa vyhýba jedlám, „po ktorých sa priberá“ alebo že 
nadmerne cvičí, navodzuje zvracanie, užíva preháňadlá, diuretiká, anorektiká alebo nejaké iné 
prostriedky na chudnutie (Krch, 2002). Ak ochorenie začína pred pubertou, pubertálne 
prejavy sú oneskorené alebo dokonca zastavené. Po uzdravení dochádza často k normálnemu 
dokončeniu puberty, avšak menarché je oneskorené (Kocourková, 1997). 
Typické sú aj psychické zmeny ako napríklad depresia. Pacient/klient je plačlivý, podráždený, 
nesústredený, uzatvára sa do seba, pozornosť je sústredená výhradne na jedlo. Ďalšími 
sprievodnými príznakmi ochorenia sú: celková únava, svalová slabosť, poruchy spánku, 
zvýšený rast ochlpenia na celom tele, riedke, suché, lámajúce sa vlasy, zvýšená kazivosť 
zubov, znížená funkcia čriev – zápcha, dehydratácia, odvápnenie kostí a následné ohrozenie 
zlomeninou, oslabenie celkovej obranyschopnosti organizmu.  
Otázka včasného diagnostikovania porúch príjmu potravy je dôležitá zvlášť v detskom veku, 
pretože  na všetkých úrovniach zasahuje do procesu dospievania. Pre diagnózu mentálnej 
anorexie je dôležitá absencia najmenej troch po sebe nasledujúcich menštruačných cyklov. Za 
problematickú hodnotu pre detský vek môžeme považovať vymedzenie hmotnostného úbytku 
pomocou BMI pod 17,5. Z psychopometrických posudzovacích metód je najčastejšie 
používaný dotazník Eating Attitude Test. Ďalšou používanou metódou je dotazník Eating 
Disorder Inventory, (ďalej EDI), ktorý obsahuje dve základné diagnostické dimenzie dôležité 
pri poruchách príjmu potravy: symptomatika stravovacích porúch a oblasť ego-fungovania. Je 
určený pre dospelé osoby, ale aj pre mladších aj 12 ročných. Všetky psychopometrické 
posudzovania môžu mať význam pre epidemiologický výskum, vyhľadávanie tzv. rizikových 
skupín populácie, pre individuálne diagnostické použitie a plánovanie terapeutických stratégií. 
Spoľahlivosť týchto metód je podmienená porovnaním s ďalšími údajmi ako sú klinické 
pozorovania, údaje od rodičov a samotných pacientov/klientov (Kocourková, 1997). Pred 
diagnostikovaním mentálnej anorexie je nutné vylúčiť ako príčinu chudnutia somatické 
choroby (chronické vyčerpávajúce choroby, črevné choroby, endokrinné choroby, najmä 
hypofyzárna kachexia, mozgové tumory), endogénne psychické poruchy (atypická depresia, 
schizofrénia) a má sa diagnostikovať prípadná základná porucha osobnosti (Kolibáš, 1996). 
Pokiaľ pacient/klient spĺňa kritéria anorexie a súčasne sa opakovane prejedá, zvracia alebo 
berie preháňadla ide o takzvaný bulimický typ mentálnej anorexie. S niektorými 
anorektickými príznakmi sa môžeme stretnúť aj u ťažkých depresií a toxikománii (Krch, 
2002). 
Liečba porúch príjmu potravy je kombináciou rôznych opatrení integrovaných do celkového 
plánu liečby. Dôležitou a prognosticky významnou okolnosťou v procese terapie je doba, 
ktorá uplynie od začiatku ochorenia do  začiatku  liečby. V prvej fáze lekár posúdi, či je nutná 
hospitalizácia v nemocnici alebo je možné pokúsiť sa o ambulantnú liečbu (Kocourková, 
2001). Cieľom liečby u mentálnej anorexie je predovšetkým nutričná rehabilitácia, navodenie 
normálnej hmotnosti k obnoveniu reprodukčných funkcií - menštruácia, normálna ovulácia u 
žien, normálne sexuálne cítenie a hormonálne hladiny u mužov a normálny telesný rast a 
sexuálny vývoj u detí a adolescentov,  zastavenie demineralizácie kostí, odstránenie 
biologických i psychologických následkov malnutrície, zvýšenie motivácie k spolupráci na 
terapii, psychoedukácia o zásadách zdravej výživy a následkoch hladovania a diét, stanovenie 
a dosiahnutie „zdravej“ cieľovej telesnej hmotnosti, týždenného nárastu hmotnosti, zmena 
maladaptačného myslenia, postojov a pocitov týkajúcich sa príjmu potravy, liečba ďalších 
psychopatologických prejavov, porúch nálady, sebahodnotenia a správania, podpora rodiny 
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alebo partnerov, zaistenie poradenstva alebo terapie v indikovaných prípadoch, prevencia 
relapsov (Papežová, 2001).  
V prípade mentálnej anorexie platí, že predchádzať rozvoju nebezpečných postojov 
a návykov je jednoduchšie, než ich neskôr meniť. Nestačí varovať pred mentálnou anorexiou 
alebo bulímiou, ale predovšetkým pred nevhodnými stravovacími návykmi a nebezpečnými 
stratégiami kontroly telesnej hmotnosti (hladovky, diéty, zvracanie, preháňadlá). Téma 
prevencie sa stala jednou z najdôležitejších tém výskumu mentálnej anorexie. Preventívne 
programy sa líšia v zameraní, štruktúre a cieľovej skupine, orientujú sa tiež na zmeny 
postojov a správania. Medzi hlavné ciele preventívnych projektov patrí zdravé stravovanie, 
minimalizovanie rizík diét, posilnenie sociálneho statusu ženy, poukázať na vplyv médií a 
kultúrne stereotypy voči fyzickému vzhľadu a telesnej hmotnosti, poznanie hraníc adekvátnej 
športovej aktivity. Novým trendom v prevencii je ovplyvnenie nielen jedinca, ale aj rodiny 
a školského prostredia. Účinnosť primárnej prevencie je problematická. Keďže veková 
hranica vzniku ochorenia sa posúva do obdobia včasnej puberty je na mieste o prevencii 
hovoriť s rodičmi detí v tomto kritickom veku a upozorniť ich na niekoľko dôležitých 
skutočností. Významne miesto v prevencii mentálnej anorexie majú učitelia. Deti značnú časť 
dňa trávia v škole, mnohokrát práve učitelia vidia prvé varovné signály, ktoré upozorňujú na 
hroziace ochorenie. Nie je však bežné, aby sa učitelia  venovali zdravotnej výchove, je 
potrebné ich na to upozorniť, aby zvolili vhodný spôsob  a prístup. Pre deti je pôsobivejšie 
a určite zaujímavejšie, keď do triedy okrem učiteľa, ktorého dôverne poznajú, vstúpi  niekto 
cudzí, nepoznaný. Zvedavosť u detí má veľký význam, preto je potrebné ju čo 
najefektívnejšie využiť. Ak chceme hovoriť o primárnej prevencii mentálnej anorexie, 
nesmieme vynechať  širokú verejnosť, ako aj  vplyv médií a verejnej mienky. Príčinou 
rastúceho počtu porúch príjmu potravy  väčšina autorov vidí v rýchle sa meniacej kultúre, 
ktorá nekriticky oslavuje štíhlosť a jednostrannú sebakontrolu.  
 
Záver   
O rizikách vzniku mentálnej anorexie treba otvorene hovoriť a upozorňovať mladú generáciu 
na riziká súvisiace s nadmerným chudnutím a neprimeranou fyzickou záťažou.   

 
Zoznam použitej l i teratúry 
 

1. KAFKA, J. a kol.  Psychiatria. Osveta:  Martin, 1998. 195-197 s.  ISBN   
80-88824-66-4 . 

2. KOCOURKOVÁ, J., KOUTEK, J., HORT, V. Poruchy příjmu  potravy v detství a 
ranné adolescenci. In: Časopis lékařů českých, 2001. roč. 140, č. 13, s. 392 – 
396. ISSN 0008-7335. 

3. KOCOURKOVÁ, J. a kol.  Mentálni anorexie a mentálni bulímie   
  v dě tství  a dospívání. 1. vyd. Praha: Galén, 1997. 150 s. ISBN 80-  
     85824-51-5. 
4. KOCOURKOVÁ, J., KOUTEK, J., HORT, V. Poruchy příjmu  potravy v detství a 

ranné adolescenci. In: Časopis lékařů českých, 2001. roč. 140, č. 13, s. 392 – 
396. ISSN 0008-7335. 

5. KRCH, F., D.: Mentálni anorexie. 1.vyd. Praha: Portál, 2002. 240 s. 
ISBN 80-7178-598-9. 

6. PAPEŽOVÁ, H. Anorexia nervosa, bulimia nervosa. In: Doporučené 
postupy pro praktické lekáře. [online]. [s.l.] : [s.n.], 2001. [citované 25. 
novembra 2005]. Dostupné na: http://www.cls.cz/dp. 

7. RAHN, E., MAHNKOPF, A. Psychiatrie – učebnice pro studium 
a praxi. Praha: Grada Publishing, 2000. 466s. ISBN 80-7169-964-0. 



 35 

 
Kontaktná adresa: 
PhDr. Terézia Fertaľová 
Fakulta zdravotníctva PU Prešov 
Part izánska 1       080 01 Prešov 
e mail:  tfert@unipo.sk  
 
 
 

7. Zdravotné aspekty diétneho stravovania detí a mládeže 
Health status of schoolchildren in Slovakia and nutrition 
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Abstrakt   
Vplyv nesprávnej výživy na vznik ochorení srdca a ciev, rakoviny, obezity, cukrovky či 
osteoporózy – potvrdzuje množstvo vedeckých štúdií. Tieto ochorenia sa zväčša prejavia v 
dospelom veku, ale vyvíjajú sa roky a často sú dôsledkom nesprávnej výživy už v detstve 
alebo v mladosti. Porovnanie detí z Bangladéša a Slovenska poukazuje na významné rozdiely, 
ktoré sú dôsledkom odlišnej dostupnosti a zloženia stravy. Nedostatky v stravovacom režime 
sú častejšie u starších detí. V rámci prevencie porúch zdravia spôsobených nesprávnou 
výživou je potrebná spolupráca lekára pre deti a dorast, školského  a politického systému. 
Pozornosť treba sústrediť na deti v mladšom školskom veku, ktoré si vytvárajú stravovacie 
návyky. Výborná pomôcku vydalo WHO: 12 krokov pre vytvorenie školských výživových 
programov v Európe. 
Kľúčové slová: deti, výživa, obezita, 12 krokový WHO program pre školskú výživu v 
Európe. 
 
Abstract 
The influence of improper nutrition on the CVS disease, cancer, obesity, or osteoporosis was 
confirmed by many studies. These diseases are manifested usually in adults, but they origin in 
childhood and develop for many years.  The comparison of children from Bangladesh and 
Slovakia shows differences which are the results in availability and composition of food. The 
shortcomings of food pattern are more pronounced in older age groups of children. Dietary 
changes aimed at prevention of nutrition-related diseases should be provided by the 
cooperation of pediatricians with school and political system. The attention should be focused 
on early school aged children, which are developing dietary patterns. The very good tool is 
the WHO document: Food and Nutrition Policy for schools in Europe E 89501 
Key words: children, health status, nutrition, WHO-E 89501 
 
Už pred 30 rokmi sa zistilo, že v bohatých krajinách majú 2-ročné deti  sklerotické zmeny na cievach.  
V posledných rokoch pozorujeme aj u detí na Slovensku nárast výskytu obezity, cukrovky, zvýšeného 
krvného tlaku, celiakie, alergických ochorení a rakoviny. Štúdia z roku 2007, ktorú realizovali v 
Bratislave na vzorke 1 000 detí vo veku 6 – 16 rokov, hovorí jasne: pravidelne raňajkuje len 61,7 % 
detí, 17,2 % detí neraňajkuje vôbec a 21,1 % jedáva raňajky len nepravidelne. A práve raňajky sú 
dôležitým jedlom dňa, ktoré by najmä deti nemali v žiadnom prípade vynechávať. Pravidelný príjem 
ovocia, zeleniny alebo mliečnych výrobkov na desiatu uviedlo len 45,1 % respondentov a 43 % 
desiatuje tieto potraviny nepravidelne. Až 10,2 % detí jedáva na desiatu sladkosti. Negatívne 
stravovacie návyky detí ovplyvňujú zdravotný stav našich detí. 
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Pri primárnej prevencii chronických ochorení, ku ktorým patrí ateroskleróza, rakovina, obezita, 
cukrovka či osteoporóza môžeme rozlíšiť dve zložky – celopopulačnú a individuálnu. 
Celopopulačná primárna prevencia sa zameriava na celú detskú populáciu. Jej cieľom je znížiť 
pomocou diétnych a režimových opatrení stupeň rizika v celej detskej populácii. Táto prevencia má 
zlepšiť výživové návyky, zabrániť fajčeniu a zvýšiť pohybovú aktivitu u detí. 
Individuálna prevencia znamená  kontrolovať rizikové faktory ako je hmotnosť, krvný tlak, hladinu 
cukru a stravovacie návyky nielen u detí so zvýšeným rizikom. Ak zmeníme rizikové návyky, 
posúvame rizikové faktory predčasných chronických ochorení do menej nebezpečných hodnôt. Aj 
malý presun tohto rizika u detí a dospievajúcich by mal mať za následok značné zníženie morbidity a 
mortality v dospelosti (6). Populačná intervencia nie je výhradným problémom zdravotníckych 
pracovníkov, ale podieľa sa na nej celá spoločnosť. 
Dotazníkovou akciou obéznych detí sa zistilo, že väčšina detí jedáva 5x denne, ale ich prvé jedlo je až 
medzi 9. a 10. hodinou rannou. Posledné jedlo konzumuje prevažná časť detí po 19. hodine a viac ako 
polovica z nich zvykne jedávať pochutiny vo večerných a nočných hodinách. Deti svoj voľný čas 
trávia hrou na počítači alebo sledovaním televízie. Ak športujú, tak len rekreačne, nie viac ako 1x 
týždenne. 
Slovensko patrí medzi šesť európskych krajín, kde rodičia vnímali zdravie svojich detí najmenej 
pozitívne. Vyplýva to z osobitného výskumu v rámci posledného Eurobarometra, ktorý zisťoval 
kvalitu mentálneho zdravia detí Európskej únie. Výsledky poskytujú obraz o tom, ako sa rodičia v 
jednotlivých krajinách líšia v hodnotení zdravotného stavu, duševného rozpoloženia, priateľského 
života a školských výsledkov svojich detí. Ako nie dobré hodnotilo zdravie detí 6-7 percent 
respondentov, na Slovensku to bolo viac ako 10 percent. Zdravotný stav detí bola jediná oblasť, v 
ktorej Slovensko ukázalo určitú výchylku od európskeho priemeru. V porovnaní s ním je na Slovensku 
menší podiel rodičov, ktorí veľmi chvália zdravotný stav detí a vyšší podiel tých, ktorí hovoria, že 
zdravotný stav detí nie je v poriadku. Väčšina rodičov ale stále hodnotí zdravotný stav detí ako dobrý. 
Výskum tiež ukázal, že rodičia s rôznou výškou vzdelania posudzujú deti inak 
 
Stravovacie návyky a dostupnosť jednotlivých živín je daná aj kultúrnymi a geografickými faktormi.  
Bangladéš je ázijská krajina zaujímavá svojou polohou na sútoku 4 veľkých riek a napriek dobrým 
poľnohospodárskym podmienkam patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Vo februári 2010 som 
uskutočnila počas môjho pobytu som vyšetrila chudobné deti v misionárskych školách v Dháke 
a okolí. Základné výsledky sme porovnali s deťmi v mojom obvode. Do prieskumu sa zapojilo 132 
deti z Bangladéša a porovnali sme ich s 132 slovenskými deťmi, z toho 58 chlapcov a 74 dievčat. 
Očakávané rozdiely boli najvýraznejšie vo výške chlapcov  vo veku 9 rokov boli slovenskí chlapci 
priemerne až o 20 cm vyšší, a o 15 kg ťažší. 
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adéši jedia prevažne varenú stravu, málo pečených výrobkov, ryžu 3x denne so šošovicovou 
polievkou, dusenou pikantnou zeleninou, občas mäso, vajíčka, mliečne výrobky. Málokedy sladkosti. 
Keďže väčšina domácností nemá elektriku, chladničky sú minimálne dostupné, tiež sporáky sú len 
plynové, varí sa na ohni, prevažne z čerstvých potravín a v obdobiach tropických dažďov je pre 
zaplavené oblasti dostupnosť jedla problémová. Fyzická práca je bežnou súčasťou života, ľudia veľa 
chodia peši, na bicykloch. Náklad nosia na hlavách alebo na tyčiach, používajú nákladné bicykle.  
Ženy rodia doma, dlho dojčia malé deti, úmrtnosť detí je tu stále vysoká. Lekárov a školy si tu platia. 
Pitná voda nespĺňa hygienické normy a veľakrát je nedostupná. 
Porovnanie dievčat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najvýraznejší rozdiel v hmotnosti dievčat vidíme v 11. roku života –priemerne 17 kg, rozdiel vo výške 
je  
Najvýraznejší v 9. rokoch –priemerne 20 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
V Bangladéši sú typické sobáše dohodnuté rodičmi, polovica dievčat vo veku 18. rokov už má 
jedno dieťa, typické sú viacpočetné rodiny. Nízka úroveň hygienických návykov a podmienok 
zapríčiňujú častejšie infekčné ochorenia a úmrtia, avšak výskyt zubného kazu napriek tomu, 
že k zubárom nechodia bol u chudobných detí nízky (súvisí to s nízkou spotrebou cukru).  
 Vidíme že spôsob života a kultúrne a životné podmienky sú výrazne odlišné, výrazne 
to ovplyvňuje aj ochorenia, ktoré sa tu najčastejšie vyskytujú a príčiny na ktoré zomierajú. 
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Typické civilizačné ochorenia sa tu vyskytujú v menšej miere ako u nás. Aj na základe 
takýchto sledovaní vydala Svetová Zdravotnícka Organizácia (WHO) pre Europu doporučenie 
pre školské programy vo výžive. 

1. krok: Výživná strava pochádza hlavne z rôznorodých rastlinných zdrojov, nie 
živočíšnych potravín. 

2. krok: Chlieb, obilniny, ryža, cestoviny a zemiaky by sme mali jesť niekoľkokrát denne 
3. krok: Čerstvé ovocie a zeleninu, hlavne miestnu by sme mali jesť niekoľkokrát denne 
4. krok: Mastné mäso a mäsové výrobky je potrebné nahradiť fazuľou, šošovicou, sójou 

a inými strukovinami, nemastnými rybami, hydinoua nemastným mäsom.  
5. krok: Preferovať nízkotučné mlieko, nízkotučné mliečne výrobky s nízkym obsahom 

soli. 
6. krok: Príjem tuku by mal byť znížený pod 30% dennej energetickej hodnoty, nasýtené 

tuky nahradiť olejom, rastlinným maslom. 
7. krok: Uprednostňovať jedlá, kde je málo bieleho cukru, minimálne nápoje sladené 

cukrom a umelými sladidlami, nevhodné pre deti a dospievajúcich sú alkoholické 
nápoje 

8. krok: Čo najmenej soli je najlepšie, denný príjem by nemal byť väčší ako 2 g u 1-2 
ročných, 3 g u 4-6 ročných, včítane soli v chlebe a hotových výrobkoch. Jodidovanú 
soľ používať v oblastiach s nedostatkom jódu. 

9. krok: Jedlo je potrebné pripravovať bezpečným spôsobom, dodržiavať hygienické 
zásady. Varenie v pare, pečenie, varenie vo vode a v mikrovlnke umožňujú znížiť 
množstvo pridávaných tukov. 

10.  krok: Už malé deti by sme mali učiť ako pripravovať jedlo bezpečne. Väčšie deti 
a dospievajúcich viac o varení a všetky vekoví skupiny učíme o dôležitosti zdravej 
výživy. 

11. krok: Výhody dojčenia v porovnaní s umelou výživou by sme mali vysvetliť už deťom 
v puberte. 

12. krok: Deti a dospievajúcich učíme mať radosť z pohybu, obmedzujeme čas pasívne 
strávený s TV, videom a počítačom aby telo mohlo zdravo narásť a udržali si 
primeranú hmotnosť.  

Najnovšie výskumy ľudí, ktorí si udržali zdravie do dlhého veku podporujú stravovanie na 
báze rastlinných zdrojov. Vo svete sa dostáva do popredia bezmäsitý spôsob stravovania. U 
ľudí konzumujúcich vegetariánsku stravu je nižší výskyt obezity. Osvojenie si zásad pestrej 
vyváženej rastlinnej stravy v detstve môže byť základom správnych stravovacích návykov v 
dospelosti. Stravu dieťaťa je potrebné zostavovať zvlášť starostlivo, tak aby obsahovala 
dostatok rastlinných zdrojov všetkých živín a spĺňala potreby detského organizmu. Či dieťa 
konzumuje vegetariánsku alebo nevegetariánsku stravu, dôležitá je pravidelnosť a pestrosť 
stravovania. Obmedzenie príjmu živočíšnych bielkovín a sladkostí pomáha deťom 
predchádzať obezite a mnohým zdravotným problémom v dospelosti. Vyvážený vzťah k jedlu 
a stravovaniu je cenným návykom, ktorý môžu odovzdať svojmu dieťaťu rodičia . Rovnako 
nevegetariánske deti, aj deti konzumujúce vegetariánsku stravu majú svoje obľúbené a 
neobľúbené potraviny. Rodičia musia dbať, aby v strave boli v dostatočnej miere zastúpené 
hodnotné rastlinné potraviny: sója, strukoviny, zelenina, ovocie, orechy, celozrnné výrobky, 
rastlinné oleje a kvalitné rastlinné tuky.  
 
V rámci prevencie porúch zdravia spôsobených nesprávnou výživou je potrebná spolupráca 
lekára pre deti a dorast a školy. Pozornosť treba sústrediť na deti v mladšom školskom veku, 
ktoré si vytvárajú stravovacie návyky. V rámci svojho obvodu a mesta Ružomberka sa 
dlhoročne venujem prevencii v ZŠ a MŠ. V súčastnosti zamestnávam 2 zdravotné sestry, 
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ktoré celoročne pracujú na 2 ZŠ, 3 MŠ s preventívnym protidrogovým programom 
a programom budovania zdravotných návykov.  

Aj naše ministerstvo školstva reagovalo na narastajúci počet detí so špeciálnymi druhmi 
stravovania.  

Podľa § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v školskej 
jedálni môžu pri dodržaní určitých podmienok v závislosti od záujmu  rodičov detí pripravovať diétne 
jedlá pre deti materských škôl a žiakov,  ktorých zdravotný stav vyžaduje podľa ošetrujúceho lekára 
osobitné stravovanie.  

Dňa 19. 12. 2008 boli vydané Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétny stravovací systém 
v školskom stravovania vydané Ministerstvom školstva SR 

            Je tu uvedené: “V súlade so závermi  Akčného plánu (úloha č. 6) pre zabezpečenie plnenia 
úloh z Koncepcie rozvoja domovov mládeže a zariadení školského stravovania, schváleného v r. 2007 
a zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmenách a doplnkoch 
niektorých zákonov boli vypracované materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétny stravovací 
systém v školskom stravovaní.“ 

            Ministerstvo školstva Slovenskej republiky týmto vytvára priestor pre stravovanie detí a žiakov 
v zariadeniach školského stravovanie tak, aby ich pobyt v školách a školských zariadeniach počas 
výchovno-vzdelávacieho procesu bol rovnocenný s ostatnými deťmi a žiakmi. Zároveň vychádzame 
v ústrety rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, ktorí o diétne stravovanie v školách 
a školských zariadeniach už dlhšie žiadali.  

            V úvodnej fáze boli vypracované materiálno-spotrebné normy a receptúry pre nasledovné 
druhy diét: 

- I. šetriaca, ktorá je pre deti a žiakov  pri najrôznejších chorobách tráviaceho systému, 
- II. diabetická, poskytuje liečebnú výživu pri  ochoreniach, ktoré možno charakterizovať 

trvalým zvýšením hladiny cukru v krvi, 
- III. bezgluténová (bezlepková) pre deti a žiakov s poruchou vstrebávania pokrmov 

s obsahom lepku (gluténu). 
 
Pri zabezpečovaní diétneho stravovacieho systému v školskom stravovaní je potrebné mať na 
pamäti, že ide o deti a žiakov, ktorí sú rizikovou skupinou stravníkov a ich stravovanie 
vyžaduje osobitný prístup s posúdením ošetrujúceho lekára 
 

I. Šetriaca diéta 
 
sa u detí využíva krátkodobo po akútnych ochoreniach tráviaceho traktu, ako je hnačka(K30), 
zvracanie(K29), GER - gastroezofageálny reflux(K 21), pankreatitída, zápal tenkého alebo hrubého 
čreva prejavujúci sa hnačkou (K51). Ďalej sa indikuje pri dlhodobom priebehu týchto ochorení kedy 
hovoríme o tzv. chronických chorobách. 
K  diagnózam uvedeným pod písmenkom K patria teoreticky aj potravinové alergie K522 -alergická 
a potravinová gastroenteritída a kolitída, žlčníkové problémy -K80, neznášanlivosť laktózy E73, 
obezita E66 – vyžaduje zníženie tuku a živočíšnych bielkovín, zvýšený obsah vlákniny . Jednotlivé 
diagnózy vyžadujú dodržiavanie šetriacej diéty v zmysle obmedzenia až vynechania potravín 
špecifických podľa konkrétnej diagnózy. Táto dieta sa nehodí pre obézne deti, pretože má vyšší obsah 
kalórií a nižší obsah vlákniny ako ostatné diety. 
 
 

II. Diabetická diéta 
 
Osobitý prístup v stravovaní si vyžadujú aj deti trpiace na Diabetes mellitus (E10 až E14)  cukrovkou.  
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U detí  bol donedávna  typický diabetes 1.typu  kde chýba inzulín. V podžalúdkovej žľaze (pankrease) 
má každý z nás beta-bunky, ktoré vyrábajú inzulín. Pri vznikajúcej cukrovke 1. typu,  vlastný  
imunitný systém dieťaťa svojimi protilátkami postupne zničí vlastné beta-bunky produkujúce inzulín 
a preto v tele nie je inzulín.  Odborníci zatiaľ presne nevedia čo spúšťa tvorbu protilátok. V súčasnosti 
však narastá počet pacientov u, ktorých  ochorenia vznikajú práve tvorbou protilátok, proti bunkám 
vlastného tela a preto sa  21. storočie označuje za éru autoimúnnych ochorení.  Pri cukrovke 2. typu 
vlastný inzulínu sa tvorí ale nepracuje dostatočne pre nadmerný počet tukových buniek.  2. typ bol 
typický pre dospelých s obezitou, teraz sa vyskytuje aj u výrazne obéznych detí, ktoré najčastejšie 
zdedia gény po rodičoch s cukrovkou a kvôli premnoženým tukovým bunkám sa cukrovka prejaví už 
v detstve.  
 Na Slovensku je okolo 1500 detských diabetikov do 19. rokov.  
Detský diabetes 1. typu sa prejavuje búrlivými príznakmi, ako je časté močenie, časté pitie, chudnutie, 
naruší sa rovnováha minerálov v organizme až vznikne acidóza a postupne strata vedomia. Za mojej 
klinickej praxe som sa stretla s viacerými novozistenými prípadmi cukrovky u detí, žiadne dieťa 
nebolo v bezvedomí. Príznaky sa nedajú prehliadnuť. Prejavia sa výrazne a do obdobia kým nebol 
objavený inzulín, takéto deti zomierali do 12 mesiacov od prejavenia príznakov. Dnes sa na cukrovku 
nezomiera vďaka liečbe injekčným inzulínom. Inzulín je bielkovina, ktorá po zjedení je rozložená 
v žalúdku a neučinkuje, preto sa podáva iba injekčne. Problémy pri cukrovke dnešných dní spôsobujú 
skoré komplikácie akými sú: poškodenie obličiek, očí a zrýchlená ateroskleróza, ktorá má za následok 
predčasné infarkty a odumieranie ciev v dolných končatinách, čo často končí amputáciou. 
 Ak v tele nepracuje inzulín, glykémia je príliš vysoká a poškodzuje orgány, ktoré sme 
spomínali. Naopak, bez glukózy v krvi sa žiť nedá , mozog odmieta pracovať a človek upadá do 
bezvedomia. Preto najdôležitejšou úlohou pre diabetika je dosiahnuť ustálenú hladinu cukru v krvi- 
aby ho nebolo priveľa ani primálo. Ak glukóza v krvi príliš klesne (hypoglykémia) zvyčajne po 
namáhavom cvičení, ak sa pacient zabudol najesť, jedol príliš málo a dal si veľa liekov alebo inzulínu 
hrozí mu bezvedomie. Na pomoc pre mozog stačí troška rýchleho cukru akou je kocka cukru, džús, 
cukrík. Väčší problém je príliš vysoká  hladina krvného cukru (hyperglykémia), ktorá oslabuje 
imunitu, urýchľuje poškodenie očí, srdca, nôh a obličiek a vzniká po najedení nevhodných jedál alebo 
vplyvom stresových hormónov.  
 Ustálená hladina glykémie v krvi je cieľ dobrej liečby. Správne stravovanie je jeden 
z najvýznamnejších spôsobov ako môžeme dosiahnuť tento cieľ. Pri diabetickej diéte nejde o žiadnu 
diétu, ale len o iné stravovanie, ktoré je obyčajné, akurát je doplnené o počítanie SJ ( sacharidových 
jednotiek ) v potravinách, pretože sacharidové potraviny človeku ovplyvňujú hladinu cukru v krvi.  
Sacharidová výmenná jednotka (SJ), je umelý pojem, ktorý bol zavedený, aby uľahčil počítanie  
sacharidov v potravinách. Jedna výmenná sacharidová jednotka obsahuje 10 gramov sacharidov. Keď  
množstvo sacharidov vydelíme číslom 10, vypočítame sacharidové jednotky a keď množstvo 
sacharidov vydelíme číslom 12 vypočítame chlebové jednotky /BE-Bread Exchange/.  Ak údaj 
uvedený v SJ potrebujeme prepočítať na BE, vydelíme hmotnosť sacharidov číslom 12 a vynásobíme 
číslom 10 (napríklad 24 SJ: 12= 2,2 x 10 = 20 BE. Ak údaj uvedený v BE potrebujeme prepočítať na 
SJ, vydelíme počet BE číslom 10 a vynasobíme číslom 12 (napríklad 30 BE :10= 3,3 x 12 = 36 SJ) Na 
obaloch výrobkov môžu byť uvedené obidve jednotky, preto ich uvádzame. 

Diabetikom môžeme variť až na malé výnimky to isté, ako zdravým deťom, akurát diabetikovi 
podávame len také množstvo jedla, ktoré obsahuje toľko sacharidových jednotiek, koľko má dieťa 
vypočítané zjesť. To znamená, že pri príprave jedál môžeme využiť  široký výber potravín 
a v klasickej strave sa nemusí diabetik obmedzovať. Zvažovať treba typický sladké jedlá a sprísnený 
stravovací režim majú len diabetici, ktorí potrebujú schudnúť. Aby bola strava diabetika 
plnohodnotná, musí obsahovať v primeranom množstve bielkoviny, tuky a sacharidy.  

Z bielkovín sú najvhodnejšie tie, ktoré obsahujú najmenej tuku ako sú strukoviny, zemiaky, 
orechy, sója, celozrnné chleboviny. Aj bielkoviny treba držať na uzde, lebo ak ich je veľa, zbytočne 
zaťažujú obličky. Denne stačí konzumovať 0,8 až 1 g bielkovín na 1 kg hmotnosti, či je 15 – 20% 
energetického príjmu, mladí ľudia by mali zvýšiť príjem na 1 – 1,5g/kg hmotnosti. Kvalitné 
bielkoviny obsahujú aj strukoviny, navyše s nízkym obsahom tuku a bez cholesterolu. Okrem 
bielkovín obsahujú aj komplexné sacharidy, ich príjem je potrebný započítať do obsahu SJ.  Medzi 
potraviny, ktoré nezvyšujú hladinu cukru v krvi zaraďujeme zeleninu s nulovým  množstvom SJ 
okrem niektorých výnimiek. Do sacharidových jednotiek sa taktiež nepočíta mäso ako aj syr, tvaroh 
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a bryndza.   Sacharidy tvoria asi 50% z celkovej energie, podávame také, po ktorých glykémia nestúpa 
rýchle. Dôležitú úlohu hrá vláknina, ktorá tiež spomaľuje prechod sacharidov z tráviaceho systému do 
krvi a tým udržuje potrebnú vyrovnanú hladinu cukru v krvi. (patria sem polysacharidy v celozrnnom 
pečive, chlieb, celozrnné cestoviny, celozrnná ryža a ovsenné vločky).  

 
Ak podávame čistý vývar či z kuraťa alebo zo zeleniny, je to počítame 0 SJ, riedka polievka so 

závarkou má 0,5 SJ a ak bude závarka hustá tak 1 SJ. Ak do nej pridáme dve polievkové lyžice 
uvarených rezancov alebo písmenkových cestovín je to ďalšia sacharidová jednotka. Čo sa týka mäsa, 
vhodné sú ryby (sacharidy neobsahujú, 0 SJ). Aj rybie filé upečené na rasci má 0 SJ ako náhle  pri 
úprave použijeme múku, musíme ju započítať do SJ. Tak isto, keď obalíme plátok mäsa v trojobale 
nemá mäso hodnotu 0 SJ  ale 1 SJ. Jeden malý zemiak veľkosti slepačieho vajca, to je 1 SJ. Ak 
podávame zemiakovú kašu, tak sa hodnota cukru rýchlo zvýši a rýchlo opäť klesne.  Po zjedení 
zemiakových hranolčekov je hladina cukru vyrovnanejšia, nakoľko tuk spomaľuje vstrebávanie 
sacharidov. Avšak hranolky nepropagujeme. 

 
Sacharidy 
 Pre dosiahnutie stabilnej hladiny cukru v krvi je najdôležitejší výber sacharidov. Najideálnejší 

je príjem sacharidov, ktoré zvyšujú glykémiu pomaly. Sacharidy=uhľohydráty=cukry rozdeľujeme do 
skupín podľa toho, koľkých molekúl sú zložené. Prvú skupinu tvoria jednoduché cukry, ktoré  majú 
len 1 alebo 2 molekuly, patrí sem hroznový cukor, ovocný cukor a biely (repný aj trstinový cukor) 
a med.  

Pre diabetika sú nebezpečné ak sú bez vlákniny vo forme sladkostí, džúsu, kockového i 
práškového cukru, lebo sa rýchlo dostanú do krvi a tým urobia vysokú glykémiu. Hovorí sa, že pre 
diabetika sa stal cukor jedom.  Ak sa hladina glykémie prudko zvýši, telo sa bráni tak, že cukor sa 
začne vylučovať obličkami do moču čo ich poškodzuje. Diabetik by mal dať prednosť potravinám,  
z ktorých sa sacharidy počas trávenia uvoľňujú postupne a dlhší čas, takže ho organizmus stačí 
zužitkovať aj so zníženým množstvom inzulínu. Na žiadúce pomalšie uvoľňovanie cukru do krvi 
vplývajú dva faktory. Je to dĺžka molekuly sacharidov a vláknina.  Čím dlhšia molekula, tým lepšie 
pre diabetika. Preto druhá skupina sacharidov je pre diabetikov dobrá  a nazýva sa aj  
polysacharidy=komplexné sacharidy  a sú v múke a výrobkoch z múky ako je chlieb, ostatných 
obilninách, v zemiakoch, strukovinách a zelenine.  Pokiaľ ide o množstvo sacharidov, pre diabetika sú 
najvhodnejšie potraviny v ktorých sa sacharidy nachádzajú spolu s vlákninou ako napríklad mlieko, 
tvaroh, zelenina, ovocie. Ale keď chuť je silnejšia ako vôľa a diabetik si občas zaradí sladké jedlo do 
jedálnička, mal by pred tým zjesť tanier zeleniny, cukor potom nevystúpi tak rýchlo, dostaví sa väčší 
pocit sýtosti a porcia sladkého nebude až taká veľká záťaž pre organizmus.  Tento trik je možné urobiť 
len vďaka vláknine, ktorá je nestráviteľná. Potraviny obsahujúce vlákninu majú na vo väčšom 
množstve nízku energetickú hodnotu. Vláknina rozpustná vo vode znižuje aj hladinu cholesterolu 
v krvi a jej zdrojom je ovocie v surovom stave. Vláknina nerozpustná vo vode (celulóza) je schopná 
absorbovať väčšie množstvo tekutín a pomáha predchádzať zápche. Vláknina funguje ako stabilizátor 
na vstrebávanie glukózy, čo znamená, že zabraňuje rýchlemu vzostupu glykémie po jedle a  potraviny 
s jej obsahom sa nezapočítavajú do SJ v jedle (zelenina) alebo zvyšujú glykémiu pomaly (celozrnné 
obilniny, strukoviny). 

Cukor je možné vymeniť za umelé alebo náhradné sladidlá. Neenergetické sladidlá  sú 200 až 
400-kát sladšie ako cukor a nezapočítavajú sa do obsahu SJ v jedle, ich obsah je však limitovaný 
počtom tabletiek na deň kvôli narušeniu trávenia. Energetické sladidlá náhradné majú rovnakú 
energetickú hodnotu ako stolový cukor, len sa pomalšie vstrebávajú a majú vyššiu sladivosť. 
Najideálnejšou náhradou cukru je fruktóza ako najsladší druh sacharidov nachádzajúci sa v mede 
a v ovocí. Obsahuje rovnaké množstvo sacharidov ako glukóza ale  má najnižší glykemický index 
a preto po ňom glykémia stúpa pomaly. Časté používanie fruktózy môže v krvi zvýšiť tuky.  
Náhradným riešením môže byť aj konzumácia dia sladkostí, čo sa neodporúča práve kvôli stuženým 
tukom. 

Tuk treba v strave obmedziť i keď úplne sa vylúčiť nedá. Diabetici by si na konzumáciu tukov 
mali dávať zvýšený pozor, pretože ich metabolizmus je labilnejší a ateroskleróza postupuje oveľa 
rýchlejšie ako u bežnej populácie. Z ich denného príjmu energie a živín by tuky mali tvoriť menej ako 
tretinu, z toho nasýtené tuky maximálne 7-10% a cholesterol menej ako 300 mg/deň.  Pre diabetika nie 
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sú vhodné živočíšne tuky (masť, slanina, maslo), mastné mäso, šľahačka, smotana, plnotučné mlieko. 
Jedálniček diabetika by mal obsahovať prevažne kvalitné rastlinné tuky a oleje. Uprednostňovať by 
mali rastlinné maslo pred maslom klasickým, ktoré neobsahuje nasýtené tuky a cholesterol. Rastlinné 
maslo má aj menej soli a  nižšiu energetickú hodnotu v tom istom množstve.  
       Najlepšou prevenciou proti srdcovo-cievným ochoreniam je správna skladba stravy a jednoduchá 
úprava pokrmov. Varenie, dusenie, grilovanie bez tuku, príprava jedla v alobale a v pare. Na prípravu 
obeda stačí malé množstvo oleja 10 až 15g . Uprednostňuje sa príprava jedálna teflonovej panvici. 
Používať by sme mali olivový, repkový, slnečnicový olej, pričom vždy platí zásada, v minimálnom 
množstve. 

Aj bielkoviny treba držať na uzde, lebo ak ich je veľa, zbytočne zaťažujú obličky, asi polovica 
pacientov na umelej obličke (dialýze) sú práve diabetici. Denne stačí konzumovať 0,8 až 1 g bielkovín 
na 1 kg hmotnosti, či je 15 – 20% energetického príjmu, mladí ľudia by mali zvýšiť príjem na 1 – 
1,5g/kg hmotnosti. Kvalitné bielkoviny obsahujú aj strukoviny, navyše s nízkym obsahom tuku a bez 
cholesterolu. Treba ich započítať aj do SJ. Z rastlinných bielkovín je veľmi vhodné sójové mäso a iné 
sójové výrobky. 

Stravovanie dospievajúcich diabetikov  
Dospievajúci potrebujú pre svoj rast viac kalórií. Počet SJ sa musí prispôsobiť ich veku 

a hmotnosti.  Dospievajúci organizmus potrebuje vyšší obsah bielkovín, pričom treba rešpektovať 
požiadavku nižšieho príjmu tukov, hlavne živočíšneho pôvodu. V puberte sa odporúča od 1,5 – 2g 
bielkovín /kg telesnej hmotnosti. Príjem sacharidov zabezpečujú hlavné sacharidové potraviny 
s vlákninou, len občas sladké pokrmy. Potrebné minerálne látky a vitamíny dodá pravidelná 
konzumácia bieleho mäsa, rýb, zeleniny a ovocia. Orechy a a oriešky sú „korením“ stravy mladej 
generácie.  

Stravovanie diabetika- vegetariána.  
Diabetik vegetarián vylučuje z jedálneho lístka mäso (hovädzie, bravčové, teľacie). Na občasnú 
konzumáciu ponecháva iba ryby, niektorí výnimočne pripúšťajú hydinu. Stravuje sa pravidelne 
v primeraných dávkach 3 až 6-krát denne. 
Jedálny lístok  
Zeleninová polievka s cestovinou (0,5 SJ), tofu na zelenine (0,5 SJ), varené zemiaky – 6 PL/200 g 
(3SJ), kapustový šalát 0 SJ 
Strukovinová polievka so zemiakmi alebo krúpami (1SJ) zeleninové rizoto 6PL (3SJ), mrkvový šalát 
s citrónom (1SJ), nízkotučný biely jogurt 
 
Bezlepková diéta:  
Celiakia je ochorenie, pri ktorom lepok z potravy vyvoláva alergickú reakciu, ktoré sa môžu prejaviť 
zničením čreva, hnačkami, chudnutím, alebo častými ochoreniami dýchacích ciest, ekzémom 
podobným herpesu. Nedodržiavanie bezlepkovej diéty má za následok oslabenie imunity, spomalený 
rast, časté infekcie a vznik rakovinových ochorení v dospelosti. 
Lepok je rastlinná bielkovina, slúži v obilninách ako zdroj dusíka pri klíčení zrnka. Nazýva sa aj  
glutén a obsahuje poškodzujúcu súčasť v pšenici: gliadín, v jačmeni sekalín , v raži hordein. Ovsené 
vločky obsahujú podobnú bielkovinu (avenín), ale niektoré  vedci zastávajú názor, že pre celiatikov  
nie je nebezpečný. Z lepku-gluténu sa vyrába  rastlinné mäso seitan, ktoré môže byť súčasťou 
mnohých „zdravých výrobkov“ a môže byť ako prídavok v niektorých liečivách. 
Lepok (glutén) má v pšeničnej múke pri príprave chleba a kysnutých výrobkov najdôležitejšiu úlohu 
v tom že  vytvára sieťovitú štruktúru, do ktorej sa rozložia ostatné živiny- škrob, tuky. (bublinky sa 
v ceste vytvorili z CO2 produkciou kvasníc). Po tepelnej úprave lepok stuhne a uchová štruktúru 
kysnutého cesta. 
Bezlepkové múky majú schopnosť udržať sieťovitú štruktúru obmedzenú, kysnuté výrobky 
z bezlepkovej múky nemajú podobnú konzistenciu ako klasické lepkové. Ak sa podobajú vzhľadovo, 
je to za cenu veľkého množstva aditív a pomocných látok, čo je pre imunitný systém nie výhodné. 
Preto komerčné výrobky nie sú ideálne. 
Základom výživy detí s ochorením na celiakiu je ideálne: čerstvo pripravené jedlá z bezlepkových 
obilnín: pšena (česky jáhly, nelúpaná forma – proso sa vo výžive ľudí nepoužíva kvôli nestráviteľnej 
tmavohnedej šupke), kukuričnej krupice alebo múky, ryže, pohánky, zemiakov a zemiakovej múky, a 
sójovej múky. 
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Obezita 
Prevalencia obezity u detí má stúpajúcu tendenciu. Deti i dospievajúci trpia týmto chronickým 
ochorením a následnými  psychologickými dôsledkami a komorbiditami, kde patria zvýšený tlak krvi, 
zvýšený cholesterol   a cukrovka. Vzniká ako metabolická porucha, je dedičná a v dnešnom 
„obezitogénnom“ prostredí sa prejavuje oveľa častejšie ako kedysi. Vzniká ak je nepomer energie 
prijatých a vydaných kalórií. Dieťa nemusí jesť veľa, stačí ak je vysokotukové jedlá ako je syr, 
salámy, slanina, klobásy. Živočíšne tuky totiž plnia priamo ľudské  tukové bunky. Tukové bunky 
človeka majú schopnosť sa 1000-násobne narásť a potom sa opäť rozdelia. Ak chceme pomôcť 
obéznym deťom, vzdelávať musíme celé rodiny ako zdravšie jesť a viac a pravidelne cvičiť.  
Programy pre deti s nadváhou nie sú časté.  Mali by byť pod lekárskym dozorom, zmena jedálnička, 
poznatky o stravovaní, cvičenie, zmena správania, zmena životného štýlu celej rodiny.  
V jedálničku sú dôležité jedlá s nízkou hustotou kalórií ako celozrnné obilniny, strukoviny, ovocie 
a zelenina.  
V nových materiálno- spotrebných normách by sa z tohto hľadiska hodili najlepšie recepty pre 
celiakiu.  

 
Praktické plánovanie stravy má aj podľa spotrebných oriem jednoduché zásady: 

 
98% detí MŠ a  iba s okolo 50% detí základných škôl v SR sa stravuje v školských . Pri 
vypracovaní základného teoretického materiálu, ktorý vytvára podmienky pre poskytovanie 
biologicky hodnotných jedál autori museli pristúpiť k agregovaniu vekove korešpondujúcich 
skupín pre chlapcov i dievčatá osobitne. V rámci žiakov základných škôl  obede tvorí 35% 
denného príjmu kalórií. Znamená to, že aj u chlapcov, so zvýšenou potrebou oproti 
dievčatám, vyjadrený údaj vždy dosahuje aspoň minimálne stanovenú hranicu 30% pre všetky 
potrebné živiny na celý deň. 
 
Obed:  
 Obezita- vyberáme jedlá, ktoré obsahujú menej kalórií, tuku a viac zeleniny a vlákniny, 
Celiakia: do jedla dávame bezlepkovú závarku a bezlepkovú  prílohu 
Diabetik: jedlo ako ostatní, ale spočítame sacharidové jednotky a vlákninu, koľko sacharidových  
jednotiek má mať dieťa na obed zistíme od rodičov. Jedálniček je nastavený podľa diabetológa. 
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Tabuľky sacharidových jednotiek pre výpočet stravy diabetikov 
 
Rýchle sacharidové potraviny- s obsahom jednoduchých sacharidov 
 
Potravina 1 sacharidová jednotka = 1 SJ Hmotnosť potraviny 
Hroznový cukor 1 polievková lyžica 10g 
Kryštáľový cukor 1 polievková lyžica 10g 
Kockový cukor 3 kocky 10g 
 Med 1 polievková lyžica 13g 
Coca Cola ½ pohára 100 ml 
Ovocný nápoj sladený cukrom ½ pohára 100 ml 
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Započítateľné sacharidové potraviny v množstve 1 SJ 
 
Chlieb biely 1/2 krajca 20 g 
Chlieb čierny 1/2 krajca 20 g 
 Chlieb s ľanovými semienkami 1/2 krajca 25 g 
Chlieb graham 1/2 krajca 25 g 
 Rožok biely 50 g 1/3 15 -20 g 
Rožok graham 50 g 1/2 25 g 
Vianočka 1/2 krajca 15 -20 g 
Krekry 5 ks 15  g 
Suchár 1ks 15  g 
Múka pšeničná, ražná kukuričná 1 polievková lyžica 15  g 
Ovsené vločky 2 polievkové lyžice 20 g 
Ryža verená 2 polievkové lyžice 45 g 
Knedľa varená 1/2 krajca 25 g 
Cestovina varená  2 polievkové lyžice 45 g 
Pudingový prášok 1 polievková lyžica 15  g 
Literatúra: 
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8. Pohybová a telesná a športová výchova v kontexte školy 
Movement and physical and sports education in the context of school 

 
PaedDr. Michal Modrák, PhD. 

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov 
 

Abstrakt 
Význam  cielených pohybových a relaxačných cvičení v predprimárnom vzdelávaní  
( ISCED 0 ), telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní ( ISCED 1 ), telesnej a športovej 
výchovy v nižšom a vyššom sekundárnom vzdelávaní ( ISCED 2 a 3 ) má svoj vplyv na 
súčasný stav povinnej, záujmovej, zdravotnej a špecializovanej športovej prípravy – 
v intenciách pohybovej aktivity na podporu a rozvoj zdravia školskej mládeže. 
 
Abstract 
The importance of targeted movement and relaxation exercises in pre-primary education 
(ISCED 0), physical education in primary education (ISCED 1), physical and sports education 
in the lower and upper secondary education (ISCED 2 and 3) has an influence on the current 
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status of compulsory, interest, health and specialized sports training in the inattentions of 
motion activities to promote and develop school children health. 
 
METODIKA PRÁCE 
 
 V našom príspevku sme sa zamerali na niektoré špecializované oblasti,  pôsobiacich 
ako sféry vplyvu, pri riešení zásad podpory zdravia v kontexte výchovy a vzdelávania žiakov 
v regionálnom školstve, ktorými sú : 
1     Problematika kompetencií v telesnej a športovej výchove, 
2     Šport ako spoločenský a kultúrny fenomén, 
3     Životný štýl a jeho význam vo vývoji organizmu a zdravia, 
4     Pohybová aktivita  ( PA ) ako jeden z determinantov zdravého životného štýlu, 
5     Stratégia rozvíjania zdravia a zdravotnícko – školskej prevencie 
6     Kalokagatia –  staroveký ideál a nová realita 
 

 
1     PROBLEMATIKA KOMPETENCIÍ V TELESNEJ A ŠPORTOV EJ VÝCHOVE 
 
       Základným cieľom pri získavaní kompetencií  v telesnej a športovej výchove je, aby žiaci : 

o sa naučili vnímať zdravie ako najdôležitejšiu ľudskú hodnotu, ako jav, ktorý je závislý 
od telesných duševných a sociálnych aspektov, 

o vytvorili si predstavu a získali skúsenosti o vlastných pohybových možnostiach, snažili 
sa dosiahnuť potrebnú úroveň rozvoja pohybových schopností a osvojenia 
pohybových (športových) zručností, 

o vedeli preukázať poznatky o pôsobení TVaŠ  na funkčný, fyzický a motorický rozvoj 
človeka, 

o vedeli demonštrovať pohybovú aktivitu vhodnú na uplatnenie v procese podpory a 
výchovy k zdraviu, 

o prejavovali záujem a aktívnu TVaŠ, 
o preukázali schopnosť diagnostikovať, hodnotiť pohybovú výkonnosť, telesný vývin a 

zaťaženie v telovýchovnom procese, 
o boli schopní zorganizovať vlastný pohybový režim, zostaviť osobný program 

telovýchovných aktivít, 
o chceli a vedeli svoju osobnú pohybovú výkonnosť prezentovať v súťažiach na 

verejnosti v rekreačnom a výkonnostnom športe (pohybovo nadaní žiaci). 
 
Do kľúčových kompetencií  patria : 

1. rozvoj telesnej zdatnosti – zdravie, 
2. uvedomelá kultivácia osvojených pohybových zručností, 
3. radostné prežívanie pohybových činností, 
4. osvojenie hygienických a bezpečnostných návykov, 
5. využitie osvojených zručností, poznatkov, skúseností v rôznych životných situáciách. 

 
Súčasťou odborných kompetencií sú : 

a) základná terminológia, vedomosti z TVaŠ, 
b) schopnosť diagnostikovať telesnú zdatnosť, pohybovú výkonnosť a i., 
c) riadiť vlastný pohybový režim, 
d) poskytovanie prvej pomoci.  

 
Pri formovaní  postojov  žiaka – úlohou učiteľa  je, aby žiak : 



 47 

- prejavoval pozitívny vzťah k športovým hrám, ako predpokladu na ich celoživotné 
uplatňovanie   
  v individuálnej záujmovej telocvičnej aktivite.  
- prejavoval pozitívny postoj k telovýchovnému procesu, k súťažiam (zápasom), v daných  
  športových hrách. 
- dodržiaval v športovej hre  zásady FAIR – PLAY. 
- dokázal kooperovať so spolužiakmi. 
- dodržiaval prijaté normy a pravidlá tímu. 
- vedel víťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení, uznať kvalitu súpera. 
- prejavoval snahu o sebazdokonaľovanie, húževnatosť, vytrvalosť. 
 
 
2     ŠPORT JE SPOLOČENSKÝ A KULTÚRNY FENOMÉN 

 
Veľký význam majú diplomatické zápasy  odohrávajúce sa na svetových športových 

kolbiskách, potvrdzujú  to napríklad slovenskí  športoví vyslanci: 
futbalisti,  hokejisti, či aktuálni medailoví biatlonisti z posledných ZOH. 
Z toho dôvodu je našou úlohou prebudiť školskú športovú pedagogickú obec na všetkých 
úrovniach  ,  učiteľov telesnej  a športovej výchovy, aby presadzovali víziu úspešného 
slovenského školského športu. 

Väčšina  telovýchovných odborníkov vie a chce  sa zasadiť za obmedzenie vznikania 
usedenej počítačovej generácie, ktorá nehľadá príležitosť využiť voľný čas na ihriskách.  
Našou povinnosťou je odstrániť negatívny dopad  na fyzickú pripravenosť školopovinných 
detí , za účelom, aby zo súčasnej mladej generácie vyrastali talenty,  uplatniteľné v rôznych 
druhoch športu. 
Štátny a školský vzdelávací program vo vzdelávacej oblasti „ ZDRAVIE A POHYB „  
predkladá návod - zamyslieť sa nad skutočnosťou, ako sa má dnes v školách vyučovať telesná  
a športová výchova. 
Ak hovoríme o niektorých negatívnych javoch nášho spoločenského života, tak práve šport 
ponúka jednu z dôležitých prevencií voči zlu.  
Koľko hodín žiak  sedí v školskej lavici, toľko hodín  sa musí pohybovať, napríklad v ŠKD.  
Treba sa zamyslieť nad významom aplikácie „neevidovanej“ - významnej kompetencie - za 
ktorú považujeme   p o h y b.  

Súčasní žiaci majú problémy s lokomóciou a ich postoj zaostáva za názorom. 
Je potrebné zamyslieť sa na zriadení celoštátnej telovýchovnej školy za účelom, aby mladú 
generáciu pripravovali kvalifikovaní učitelia a tréneri  – s adekvátnym telovýchovným 
vzdelaním v intenciách jednotného systému vzdelávania trénerov na Slovensku. 
Týmto argumentom chceme podčiarknuť význam prípravy športovcov a upozorniť na 
fenomén   „ odborníkov „ bez telovýchovného vzdelania.  
Nekvalifikovaný cvičiteľ, tréner môže žiakom – športovcom nechtiac ublížiť. 
Na Národnej konferencii o športe ( 5. – 7. 11. 2008 ) v Starom Smokovci,  v jej záveroch 
zarezonoval návrh na zriadenie Centier olympijskej prípravy ( COP ) . 
Ministerstvo školstva SR následne zriadilo Centrá  olympijskej prípravy. Je to jeden z pilierov 
národnej konferencie o školskom športe. Prešovský kraj je jediným, ktorý nemá štátne 
športové gymnázium. 
Národná konferencia o školskom športe 2009, ktorá sa konala v dňoch 5. – 6. novembra 2009 
na Štrbskom plese, hodnotila súčasný stav školského športu na Slovensku a návrh jeho 
ďalšieho rozvoja. Témami konferencie boli tri okruhy otázok, a to telesná a športová výchova 
na základných a stredných školách, telesná a šport na vysokých školách, ako aj centrá 
olympijskej prípravy a športovo - talentovaná mládež. 
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Na základe jej záverov Minister školstva Slovenskej republiky zriadil podľa článku 4 
ods. 10 Smernice č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom 
zabezpečení súťaží žiakov škôl odborný poradný orgán – Celoštátnu komisiu športových 
súťaží žiakov základných škôl a stredných škôl v Slovenskej republike . Sídlom komisie 
je sídlo sekcie štátnej starostlivosti o šport.  
Štatút komisie upravuje pôsobnosť, postavenie a zásady činnosti komisie zriadenej ministrom 
pre športové súťaže žiakov základných škôl a stredných škôl.  
 

Objektívne vzato chvályhodným počinom je organizovanie v Prešove, ale aj v iných 
krajských a okresných sídlach v SR  Mestskej športovej olympiády pre žiakov základných 
škôl. 
Mesto Prešov - Odbor školstva, kultúry a športu (OŠKŠ),  pri MsÚ v Prešove  usporiadalo v 
rokoch 2009 a 2010 športovo zábavné podujatia pod názvom „Mestská olympiáda na 
školách„. 
Podujatia sa zúčastňuje 18 škôl v siedmich športových disciplínach: futsal, basketbal, 
volejbal, floorbal, vybíjaná, atletika a plávanie.  
Vytvorených je najmenej 21 kategórií, v ktorých si meria svoje sily minimálne 245 
prihlásených družstiev, čo predstavuje viac ako  2 000 žiakov.  
Mesto Prešov OŠKŠ v spolupráci s MPC RP Prešov realizujú  odborné semináre v rámci 
komunitného plánovania – „ Príprava Koncepcie rozvoja školského športu a športu s 
výhľadom do roku 2015 „.  
Je potrebné myslieť aj na zdravotné zabezpečenie pre žiakov - športovcov a zabezpečovať ich 
rehabilitáciu v mestskom a v školskom bazéne. 
Prešovský región je známy relevantnou databankou  úspešných  žiakov -  športovcov. 
Dôležité je vytvoriť informačný systém pre oblasť športovo-talentovaných detí a žiakov 
v okresných mestách. 
Nezanedbateľnou problematikou je aj realizovanie povinného testovania telesnej výkonnosti 
žiakov, ktoré je v učebných osnovách ZŠ , SŠ a o výsledkoch informovať spádové oddelenie 
športu pri Odbore školstva, kultúry a športu v okresných mestách. 
Následne by to mohla byť aj databanka pre spádové športové gymnázium, ktoré ako také v 
Prešovskom kraji nie je zriadené. 
 
3      ŽIVOTNÝ ŠTÝL ZOHRÁVA VÝZNAMNÚ ÚLOHU VO VÝVOJ I ORGANIZMU  
        A ZDRAVIA 
 

Problematika záujmovo-rekreačnej telesnej výchovy, pohybovej aktivity a zdravého 
životného štýlu je v súčasnosti aktuálna a potrebná. 
Pre harmonický vývoj človeka a pre jeho ďalší život má škola nezastupiteľnú úlohu a zásadný 
význam.  
Mladí ľudia uvažujú o vlastnej osobe, pričom vyhľadávajú svoje nedostatky a vytyčujú si 
ciele pre pozitívne mravné a charakterové formovanie vlastnej osobnosti. Mladý človek si 
vyjasňuje svoje vzťahy a postoje k rôznym stránkam života ĎURDIAK (2001). Nielen šport 
je miestom, kde sa normy, postoje, ciele, pôsobiace na utváraní životného štýlu, môžu 
pretvoriť na vnútorné motívy a hodnoty, ktoré sa stávajú súčasťou osobnosti človeka 
(SLEPIČKA, 2002), ale aj záujmová a rekreačná telesná výchova poskytuje možnosti 

Pre harmonický vývoj človeka a pre jeho ďalší život má škola nezastupiteľnú úlohu 
a zásadný význam. Podľa viacerých autorov mladí ľudia uvažujú o vlastnej osobe, pričom 
vyhľadávajú svoje nedostatky a vytyčujú si ciele pre pozitívne mravné a charakterové 
formovanie vlastnej osobnosti. Mladý človek si vyjasňuje svoje vzťahy a postoje k rôznym 
stránkam života . Nielen šport je miestom, kde sa normy, postoje, ciele, pôsobiace na utváraní 
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životného štýlu, môžu pretvoriť na vnútorné motívy a hodnoty, ktoré sa stávajú súčasťou 
osobnosti človeka , ale aj záujmová športová výchova. 
Škola má  poskytovať podnety na vytvorenie pozitívneho postoja k pohybovej aktivite 

Zodpovedajúci objem telesných cvičení výrazne prispieva k zdraviu, životnej 
spokojnosti a kvalite života. Pohybová aktivita patrí k uznávaným životným hodnotám jednak 
ako zdroj zábavy a pôžitku, náplň voľného času, ale i ako základný predpoklad telesnej 
zdatnosti, psychickej rovnováhy a sociálneho jednania.  

Pohybová aktivita je mnohostranná pohybová činnosť človeka, ktorá sa realizuje jeho 
pohybovými orgánmi. Vyznačuje sa typickými ľudskými znakmi, ako sú cieľavedomosť, 
sociálna determinovanosť, spojenosť s procesom komunikácie medzi ľuďmi.  
Obsah a zameranie pohybovej aktivity určujú ciele činnosti. 

Na vykonávaní pohybovej aktivity v každom veku sa podieľajú faktory makro a mikro 
ekonomické v spojení s individuálnymi faktormi a faktory . 
 V dnešnej dobe väčšina detí po skončení školy vo svojom voľnom čase pokračuje v sedavej 
činnosti pri televízii, počítači a internete.  

Medzi individuálne faktory, ktoré sú pozitívne spojené s pohybovou aktivitou podľa  
patria: 
- viera vo vlastné schopnosti byť aktívny, 
- snaha byť aktívny, 
- pôžitok z vykonávania pohybovej aktivity (PA), 
- úroveň vnímania zdravia, 
- vnútorná motivácia, 
- sociálna podpora, 
- očakávaný prínos z PA a  
- vnímané benefity. 
 
4     POHYBOVÁ AKTIVITA  (PA) AKO JEDEN Z DETERMINA NTOV ZDRAVÉHO 
ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 
 

Človek menej rád prekonáva pri rozhodnutí vykonávať bariéry PA, ktoré môžu  podľa 
WHO EUROPE (2006) spočívať v nedostatku času, v pocite, že človek nie je športový typ 
(hlavne u žien), v obave o osobnú bezpečnosť, v pocite prílišnej únavy a samoregulácii (napr. 
predpoklad, že už má PA dosť).  

Životný štýl je našim jedinečným spôsobom hľadania špecifických cieľov, ktoré si 
kladieme v špecifických životných okolnostiach, v ktorých sa nachádzame. 
Inferiorita znamená pocity slabosti a nešikovnosti tvárou v tvár úlohám, ktoré máme riešiť.  
Snaha o superioritu sa chápe ako stále úsilie o to, ako sa stať o niečo lepším, približovať sa 
stále bližšie k vlastným ideálom.  
Životný štýl je  charakterizovať ako súhrn životných noriem osoby, skupiny, národa v určitom 
historickom okamihu.  
Štruktúra a obsah životného štýlu podmieňuje pravdepodobnosť ochorenia 
Pre vznik zdravotných problémov sa stávajú rozličné faktory a znaky sprevádzajúce život 
moderného človeka.  
Iniciovanie a formovanie zdravého životného štýlu predstavuje jednu z určujúcich úloh 
výchovy, najmä výchovy v rodine a v škole. 
  
Za najvýznamnejšie rizikové faktory zdravia sú v súčasnosti považované: 
- nesprávny spôsob výživy - strava s vysokým obsahom živočíšnych tukov a nízkym 
podielom    
  ovocia a zeleniny, zlé stravovacie návyky, nedodržiavanie pitného režimu a pod., 
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- nesprávny spôsob života – fajčenie, alkoholizmus, zneužívanie liekov, nedostatok pohybovej  
  aktivity, chronické sledovanie televízie, nedostatok spánku a pod., 
- psycho-sociálne faktory – psychické napätie, stres, preťaženie, konflikty spojené  
  s emocionálnym vypätím a pod.   
 
VLASTNÉ TELO JE JEDINÝ SÚPER, KTORÉHO NEMOŽNO ZDOLAŤ 
 

„ Naše telo je uspôsobené tak, aby nám slúžilo 120 rokov. Ak skutočnosť tomu 
nezodpovedá, nejde o nedostatok tela, ale príčina v spôsobe ako sa oň staráme“. K. H. 
Cooper  

Úroveň zdravia determinovaná  rovnováhou činiteľov, od ktorých závisí zdravotný stav: 
21 % ........   Ekologické podmienky 
21 % ........   Genetika 
50 % ........   Spôsob života – životný štýl 
  8 %  ........  Lekárska starostlivosť 

 
Novou vednou disciplínou je valeológia 

Jej predmetom bádania  je zdravie, predmetom lekárskych vied je choroba (patológia). 
Valeológia  sleduje zákonitosti prevencie, udržania a podpory základnej idey individuálneho 
zdravia (bližšie Levitskij , 2000). 
 
 
5      STRATÉGIA ROZVÍJANIA ZDRAVIA A ZDRAVOTNÍCKO - ŠKOLSKEJ    
        PREVENCIE 
 
V prvom rade sa zameriava najmä    na: 
-  zdravý spôsob života, ktorého  cieľom je dosiahnutie zmeny postojov spoločnosti i 
jednotlivca  k vlastnému zdraviu prostredníctvom výchovy v rodine, školských 
a mimoškolských vzdelávacích  a výchovných programov, ako aj legislatívnych 
ekonomických a sociálne - kultúrnych opatrení. Ide tu o riešenie otázok a problémov výživy 
obyvateľstva, jeho nedostatočnej fyzickej zdatnosti, problémy fajčenia, so zameraním na : 
- užívanie psychoaktívnych látok (alkoholické nápoje, lieky, zneužívanie drog),  
- potrebu systematickej pohybovej aktivity, o otázky plánovaného rodičovstva, 
-  psychickú hygieny a ďalšie. 
  
 
Stratégia  zdravotnicko – školskej  prevencie.                                                                               

Kompetentní pedagogickí zamestnanci v regionálnom školstve  -  majú zameriavať svoje 
pedagogické pôsobenie -  na zvýšenie motivácie v intenciách výchovy ku zdravému 
životnému štýlu v intenciách : 

- výchovy k zdravému spôsobu života, ktorá by zahŕňala i problematiku psychickej 
hygieny,  - medziľudských vzťahov, výchovu k rodičovstvu, tiež úlohy hromadných 
oznamovacích   
  prostriedkov i ďalších inštitúcii v procese podpory zdravého spôsobu života.  

 
UŽITOČNOSŤ ALEBO ŠKODLIVOSŤ VECÍ  ZÁVISÍ OD ICH DÁVKOVANIA  
 

Jednoduchá pomôcka :    
 
100 % = ( 220 – VEK ) = OPTIMÁLNE ZAŤAŽENIE 
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Príklad :  
 
Cvičenec má 45 rokov. 

      220 – 45 =  175 ÚDEROV ZA MINÚTU = 100 %. 
Pulzová frekvencia v pásme 60 % až 90 % =  105 – 157 (min)  

      ( čo  je  pre daného cvičenca optimálne zaťaženie ) 
 
5. 1    Vývojové tendencie, regenerácia síl  a  podpora zdravia  v súčasnosti 

     
Cieľom možného študijného odboru – vnútorná ekológia človeka – je naučiť sa žiť 

zmysluplný, pozitívny život. Komplexne sa rozvíjať. Ekológia je definovateľná rovnováhou 
a harmóniou medzi živými organizmami a prostredím. Na konci všetkých snažení o zachovaní 
života na Zemi je človek. 

Zdravotná výchova a podpora zdravia majú za cieľ vzdelávať obyvateľov v otázkach 
zdravia a o predchádzaní chorobám. Zdravotná výchova je súčasťou zdravotnej starostlivosti 
podľa zákona o zdraví - pôvodne z. 20/63 a dnes z. 272/94 a 277/94. Cieľom je zvyšovanie 
zdravotného uvedomenia.  
S tým súvisia pojmy:     
zdravotné uvedomenie - vedomosti o  zdraví a chorobách, 
podpora zdravia - zahrňuje v sebe primárnu ale aj predprimárnu prevenciu   
zdravotná gramotnosť - napr. vedomostné a sociálne schopnosti. ( Brtková – Uher, 2003. 

Je dôležité zdôrazňovať význam osvojenia si všeobecných poznatkov z  telesnej 
kultúry, hygieny a zdravovedy. Pri koncepcii obsahu poznatkov a rozsahu požiadaviek je 
stanovené, aby žiak bol schopný vymenovať časti ľudského tela s jeho hlavnými orgánmi. 
Vysvetliť na čo slúži zmeraný údaj srdcovej frekvencie po cvičení. Od učiteľa sa vyžaduje 
primeraným spôsobom dôležitosť významu cvičenia a športovania pre zdravie, ako je možno 
otužovať organizmus, vymenovať požiadavky na hygienu tela, odievanie, hygienu v priebehu 
a po telovýchovnej aktivite. Učiteľ musí vedieť primeraným spôsobom vysvetliť škodlivosť 
fajčenia, alkoholu a drog pre mladý organizmus. Pedagóg má vedieť ukázať základné polohy 
správneho držania tela v stoji, v sede a primerane vysvetliť ich význam, ďalej vymenovať a v  
praxi aplikovať zásady bezpečného správania. 

Učiteľ má vedieť aplikovať poznatky z telesnej kultúry. (Zdravie a aktívy prístup 
k nemu, životospráva, zlozvyky, kladný vplyv pohybovej aktivity na zdravie, telesná hygiena, 
bezpečné správanie) . 

Vysvetliť význam pozitívneho vplyvu pohybovej aktivity na telesné a duševné 
zdravie. Pochopiť a vysvetliť vplyv alkoholu, fajčenia a drog na zdravie a pohybovú 
výkonnosť. Pochopiť význam správneho držania tela a starostlivosti o vlastné zdravie, zdravý 
denný režim. Dodržiavať v praxi zásady prvej pomoci sebe a iným. Vysvetliť a v praxi 
dodržiavať základné bezpečnostné a hygienické požiadavky. 

Každý učiteľ poznatkami z tejto oblasti môže byť nápomocný pri harmonizácii 
spoločnosti , konkrétne v oblasti projektov zdravej školy a otvorenej školy. 
 
 
7    KALOKAGATIA –  STAROVEKÝ IDEÁL A NOVÁ REALITA 

 
Uznanie patrí všetkým telovýchovným pedagógom a vedeniam úspešných základných 

škôl a stredných škôl na všetkých podujatiach organizovaných Školským úradmi pri 
mestských a obecných úradoch a SAŠŠ. 
Kalokagatiu sme vo výchove v súčasných podmienkach ešte nerozvinuli v plnej miere jej 
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významu. Žiaci žijú vo svete protikladov. V škole sú vedení v zmysle poslania kalokagatie. 
Po príchode domov, popoludní na nich čakajú nástrahy v podobe masmédií, ktorých jedným 
z hlavných zameraní je kriminalita, násilie a nezdravý životný štýl. 

Ak je mládež odkázaná žiť v protikladoch, potom filozofia, ktorá prežila tisícročia, 
je stále aktuálnym nástrojom výchovy . 

Preto telesná a športová výchova má výrazne prispievať k psychickému, sociálnemu 
a morálnemu vývinu žiakov uplatňovaním olympijských ideí v telovýchovnej a športovej 
činnosti, so zreteľom na zdravý životný štýl v kontexte výchovy a vzdelávania. 
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9. Chybné držanie tela a somatické vlastnosti u detí v školskom 
veku 

Wrong posture and somatic characteristics of children of school age 
 

Mgr.  Wioletta Miku ľáková, Bc. Alexandra Trusová 
Katedra fyzioterapie, Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove 

Revital - rehabilitačné štúdio, Prešov 
Abstrakt 
Cieľom práce bolo sledovať vybrané somatické vlastnosti a držanie tela detí v školskom veku 
a analyzovať vzťah medzi vybranými parametrami. Výskum bol realizovaný v novembri roku 
2009 a zúčastnilo sa ho 110 detí, z toho 51 dievčat a 59 chlapcov. Program výskumu 
obsahoval meranie výšky, zisťovanie hmotnosti, meranie tuku za pomoci kalipera Best 
a vizuálne hodnotenie držania tela u detí sledovaného súboru. Výsledky práce potvrdzujú, že 
chybné držanie tela je vážnym civilizačným problémom. U 43 zo 110 vyšetrených deti sme 
diagnostikovali chybné až veľmi zlé držanie tela. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, 
že na prevenciu vzniku chybného držania tela treba myslieť už v predškolskom, ale najneskôr 
v mladšom školskom veku. Pre včasné podchytenie týchto odchýlok je dôležité testovanie 
všetkých detí v školskom veku. Zachytenie zmien už v mladšom školskom veku je z hľadiska 
prognózy priaznivé, patologické stereotypy ešte nie sú zafixované. Výberom správnej 
pohybovej aktivity, nácvikom správneho držania tela zabránime vzniku závažnejších porúch 
statiky a dynamiky v neskoršom veku. 
Kľúčové slova: Chybné držanie. Obezita. Rastový typ.  
 
Abstract 
The goal of the article is to monitor selected somatic features and postures of children at 
school age and to analyze the relationship between selected parameters. The research was 
carried out in November 2009 and attended by 110 children, including 51 girls and 59 boys. 
The research program included measuring height, weight detection, measurement of fat with 
the help of Best kalipera and visual assessment of children’s posture of the reference file. The 
results of the work confirm that the faulty posture is a serious civilization problem. 43 of 110 
examined children have been diagnosed with bad to very bad posture. On the bases of these 
results we can conclude that the prevention of faulty posture should be thought at in pre-
school, but no later than in early school age. Testing all school-age children is important in 
the early identification of these variations. Capturing the changes already in the early school 
age is the most favorable prognosis; pathological stereotypes are not yet fixed. The proper 
physical activities, trained in the correct posture avoid serious disturbances of static and 
dynamic in later age.  
Key words: False posture. Obesity. Growth type.  
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Úvod 
V posledných rokoch prebiehajú výrazné sociálne, ekonomické a kultúrne zmeny vo 

vývoji spoločnosti, ktoré sa dotýkajú všetkých oblastí ľudského života. Došlo ku zmenám vo 
výžive, v úrovni starostlivosti o zdravie človeka, ale tiež k nepriaznivým vplyvom životného 
prostredia. Tieto a všetky ďalšie faktory a vplyvy pôsobia na komplexný vývoj človeka 
a odrážajú sa aj v zmenách jeho telesnej stavby. 

Z týchto dôvodov je nevyhnutné poznať a hodnotiť úroveň telesného rozvoja. Medzi 
základné hodnotiace ukazovatele charakterizujúce úroveň všestrannosti a harmonickosti 
rozvoja človeka, patria aj ukazovatele z telesnej oblasti. Vytvárajú  nielen biologickú bázu pre 
činnosť človeka, ale výrazne podmieňujú jej úroveň, telesné a duševné zdravie. Negatívne 
zmeny a javy v telesnej oblasti (obezita, zlé držanie tela, zdravotné oslabenie atď.) majú 
výrazný podiel a vplyv na rozvoj funkčných a pohybových schopností. 

Metodológia  
 Cieľom práce bolo sledovať vybrané somatické vlastnosti a držanie tela detí 
v školskom veku a analyzovať vzťah medzi vybranými parametrami. Sledovaný súbor tvorilo 
110 náhodne vybraných dievčat a chlapcov zo Základnej školy Sibírska v Prešove. Žiaci boli 
zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny (zdraví žiaci), plne zapojení do normálnej telesnej 
výchovy. Vek žiakov od 6 do 14 rokov, z toho bolo 51 dievčat a 59 chlapcov. Žiakov sme 
rozdelili podľa veku do kategórie podľa Klementa na mladší školský vek, kde sme zaradili 
deti vo veku od 6 do 11 rokov a starší školský vek, kde patria deti vo veku od 11 (vrátane) do 
15 rokov. U každého žiaka sme namerali hodnoty: výšku, váhu, zmerali hrúbku kožných rias 
na štyroch miestach podľa Ďurninu. Na posúdenie držania tela sme použili metodiku Jaroša 
a Lomničku. Vyšetrenie sa realizuje hodnotením: držanie hlavy a krku, hrudníka, brucha 
a sklonu panvy, krivky chrbtice, držanie tela vo frontálnej rovine, postavenie dolných 
končatín. Jednotlivé časti tela sa hodnotia podľa ďalších pokynov známkami 1-4. Držanie 
tela, v ktorom sa neprejavujú odchýlky od normy, možno označiť známkou 1, držanie 
s malými odchýlkami od normy hodnotíme známkou 2, väčšie odchýlky 3 a ťažké odchýlky 
známkou 4. Pri hodnotení je vždy potrebné označiť konštitučný typ žiaka a charakterizovať 
jednotlivé nedostatky v držaní tela. 
 
Výsledky výskumu  

Pre analýzu výskytu obezity u deti školského veku sme si ako relevantné kritériá 
zvolili súčet kožných rias a percento tuku. Oba parametre sme sledovali oddelene v skupine 
dievčat a chlapcov. 
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Graf 1 Priemerné hodnoty súčtu kožných rias u dievčat a chlapcov s dôrazom na 

            vekovú skupinu   

 

Pri sledovaní súčtovej hodnoty kožných rias sa ukazuje dominancia dievčat ako 
v kategórii mladších, tak i v kategórii starších žiakov. Signifikantné rozdiely pozorujeme 
medzi skupinou starších dievčat a starších chlapcov.  

Percento tuku - priemerné hodnoty
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Graf  2 Priemerné hodnoty percentuálneho zastúpenia tuku v tele u dievčat 

             a chlapcov s dôrazom na vekovú skupinu 

Pri parametri percento tuku u dievčat narastanie hodnoty predurčuje postupné 
„priberanie“. Chlapci si naopak udržiavajú hodnotu na pomerne vyrovnanej úrovni. 
Signifikantné rozdiely sa prejavili medzi oboma pohlaviami a to ako v skupine mladších, tak 
i starších žiakov. Signifikantný rozdiel pozorujeme aj medzi skupinou mladších a starších 
dievčat.  
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Tabuľka  1 Štatisticky významné rozdiely  

 MD - MC SD - SC MD - SD MC - SC 

hmotnosť 0,495 0,267 6,352** 8,648** 
výška 0,33 0,288 8,071** 11,278** 
sumaDT 1,558 1,908 1,3 1,204 

súčetKR 0,291 2,928** 1,976 0,055 

%tuku 2,731** 6,785** 2,590* 0,042 

 

MD – MC –mladšie dievčatá – mladší chlapci 

SD – SC – staršie dievčatá – starší chlapci 

MD – SD – mladšie dievčatá – staršie dievčatá 

MC – SC – mladší chlapci – starší chlapci 

* - štatisticky významný rozdiel na hladine 0,05 

** - štatisticky významný rozdiel na hladine 0,01 

 
 Analyzovali sme výskyt chybného držania tela v skupine chlapcov v porovnaní so 
skupinou dievčat. Držanie tela sme testovali s použitím metódy bodového hodnotenia podľa 
Jaroša a Lomničku. Dosiahnuté výsledky sme hodnotili osobitne v skupine chlapcov a dievčat 
s dôrazom na vek. 
 
Tabuľka 2 Porovnanie držania tela hodnoteného podľa Jaroša a Lomničku v skupine 
                  dievčat a chlapcov 

  Držanie tela podľa Jaroša a Lomnička 

  
DTA DTB DTC DTD Total 

Ml. chlapci 
0 11 12 1 24 

Ml. dievčatá 1 13 9 0 23 

St. chlapci 0 20 14 1 35 

St. dievčatá 2 20 5 1 28 

SKA 

Total 3 64 40 3 110 

DTA - dokonalé držanie tela 
DTB - dobré držanie tela 
DTC - chybné držanie tela 
DTD - veľmi zlé držanie tela 
 

Z tabuľky 2 vyplýva, že až 40 deti vykazuje chybné držanie tela, 3 deti veľmi zlé 
držanie tela, ktoré zahŕňa výraznú štrukturálnu poruchu. Len 3 deti nevykazuje chyby v držaní 
tela. 
 
Tabuľka 3 Štatistické ukazovatele rozdielov v držaní tela medzi sledovanými 
                 skupinami 
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Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,248a 9 ,331 

Likelihood Ratio 12,267 9 ,199 

N of Valid Cases 110   

a. 8 cells (50,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is ,63. 

 

Pri zisťovaní signifikantného rozdielu v počte získaných bodov v držaní tela sa táto 
diferencia štatisticky nepotvrdila. Z praktického hľadiska však za zmienku stojí, že kým pri 
nižších stupňoch chybného držania (DTA, DTB) bol podiel chlapcov a dievčat približne 
rovnaký, v treťom stupni (DTC), čo je zlé držanie sa výrazne prejavil podiel u chlapcov (12 a 
14), kým u dievčat získané body sú 9 a 5. Výsledky sú relevantné pre mladších aj starších 
žiakov - chlapcov.  

 
 Ďalšiu súvislosť sme sledovali medzi výškou tela a výskytom chybného držania tela. 
Pri sledovaní tejto závislosti sme sa najskôr zamerali na výpočet korelačného koeficientu a to 
zvlášť pre skupinu chlapcov a zvlášť pre skupinu dievčat. Výsledky však uvedenú závislosť 
nepotvrdili (tabuľka 4, 5), o čom hovorí hodnota korelačného koeficientu blízka 0. 

 

Tabuľka 4 Korelačná matica kvantitatívnych premenných pre dievčatá 
D váha výška BMI sumaDT 5. lýtko  súčetKR "%tuku 
váha 1       
výška 0,84402 1      
sumaDT -0,171 -0,0718 -0,2084 1    
súčetKR 0,66109 0,37651 0,77869 -0,1581 0,77648 1  
"%tuku 0,6848 0,44293 0,76765 -0,1849 0,7806 0,9773 1 

 

Tabuľka  5 Korelačná matica kvantitatívnych premenných pre chlapcov 
C váha výška BMI sumaDT 5. lýtko  súčetKR "%tuku 
váha 1       
výška 0,8839 1      
sumaDT -0,1685 -0,1228 -0,141 1    
súčetKR 0,39158 0,0866 0,69318 -0,0787 0,69746 1  
"%tuku 0,39106 0,10632 0,65612 -0,0634 0,65999 0,98567 1 

 

Pri preklasifikovaní bodov držania tela do kategórií držanie tela: A: dokonalé držanie 
tela (DTA), B: dobré držanie tela (DTB), C: chybné držanie tela (DTC), D: veľmi zlé držanie 
tela (DTD) a následné vytvorenie kontingenčnej tabuľky s premennou rastový typ sa 
jednoznačne ukazuje prevaha vyšších jedincov v kategóríi B, C (tabuľka 6). Aj napriek 
nepotvrdenej štatistickej závislosti sa z praktického hľadiska jednoznačne táto závislosť 
ukazuje. 

 

Tabuľka 6 Kontingenčná tabuľka pre premenné držanie tela a rastový typ 

  Rastový typ 
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  I. II. III. IV. V. Total 

DTA 1 1 0 1 0 3 

DTB 29 18 15 1 1 64 

DTC 23 11 3 2 1 40 

DTD 1 2 0 0 0 3 

DT 

Total 54 32 18 4 2 110 

 

Tabuľka 7 Chí - test pre hodnotenie rastového typu  

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,036a 12 ,190 

Likelihood Ratio 12,663 12 ,394 

N of Valid Cases 110   

a. 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is ,05. 
 

Diskusia 
Vo výskume sme sa zamerali na sledovanie vybraných somatických vlastnosti 

a posúdenie držania tela detí v školskom veku. Pre analýzu výskytu obezity u detí sme zvolili 
hodnotenie podľa kožných rias a percenta tuku v tele. Pri porovnaní oboch parametrov sa 
ukazuje dominancia dievčat nad chlapcami. Podľa grafu 1 a grafu 2 pozorujeme u skupiny 
dievčat pravidelný nárast nameraných hodnôt, v skupine chlapcov sa hodnoty pohybujú na 
konštantnej úrovni. Rozdelenie podľa veku ukázalo výrazný rozdiel medzi 7-8 ročnými a 9-10 
ročnými dievčatami v súčtovej hodnote kožných rias. Ukázalo sa, že u dievčat je výraznejší 
podiel obezity než u chlapcov, ktorý ešte s pribúdajúcim vekom narastá. Môže to byť spojené 
so skorším nástupom puberty, ale aj možným zníženým výdajom energie u dnešnej populácie. 
Pri porovnaní podobných výskumov sme zistili, že v práci Janiszewska a spol. (2009) 
pozorovali fyzický rozvoj deti v školskom veku. U 486 detí vo veku 8-13 rokov bolo 
vykonané hodnotenie 10 somatických vlastností: výška tela, telesná hmotnosť, šírka ramien, 
šírka panvy, obvod hrudníka, obvod pása, obvod bedier, kožná riasa na ramene, kožná riasa 
pod lopatkou, kožná riasa na bruchu. Výsledky práce poukazujú na vzrastajúcu tendenciu 
k obezite deti a mládeže. V tomto výskume dievčatá vykazujú väčší sklon k obezite v 
porovnaní s chlapcami.   

 Pomocou bodového ohodnotenia podľa Jaroša a Lomnička sme u mladších a starších 
chlapcov a dievčat porovnávali držanie tela u dnešnej školopovinnej mládeže. Pri 
podrobnejšom rozanalyzovaní sa pri dokonalom držaní a dobrom držaní tela nevyskytli veľké 
rozdiely, ale výrazný rozdiel sa prejavil v skupine chlapcov a dievčat s chybným držaním tela 
Podobné výsledky v svojej práci dosiahli Tuzinek a spol. (2009). Vo vyšetrenej skupine 264 
detí vo veku 6-12 rokov nebol zistený štatisticky významný rozdiel výskytu chybného držania 
tela v skupinách rozdelených podľa pohlavia. Vo svojej práci Nowak a spol. (2007) uvádzajú, 
že výskyt chybného držania tela je u chlapcov a dievčat podobný. 

 Pri hodnotení vzťahu medzi výškou a držaním tela pozorujeme u vyšších detí častejší 
výskyt chybného držania tela, aj keď pri štatistickom spracovaní sa tento vzťah nejavil 
signifikantne významný. Pri preklasifikovaní súboru na kategórie podľa bodov držania tela 
(DTA, DTB, DTC a DTD) a porovnanie s hodnotami podľa rastového typu sa potvrdzuje, že 
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je viac vyšších jedincov pri kategóriách DTB a DTC (dobré a chybné držanie tela). Z toho 
vyplýva, že aj výška u detí a najmä rýchly a nadmerný rast, hrajú významnú úlohu pri vplyve 
na celkové držanie tela.  Preto je dôležité už v útlom veku podchytiť nedostatky v pohybovej 
životospráve, aby v neskoršom veku nedochádzalo k fixovaniu zlých pohybových 
stereotypov. 
 
 
Záver 
     Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že na prevenciu vzniku chybného držania tela 
treba myslieť už v predškolskom, ale najneskôr v mladšom školskom veku. Pre včasné 
podchytenie týchto odchýlok je dôležité testovanie všetkých detí v školskom veku. 
Zachytenie zmien už v mladšom školskom veku je z hľadiska prognózy priaznivá, 
patologické stereotypy ešte nie sú zafixované. Výberom správnej pohybovej aktivity a 
nácviku správneho držania tela zabránime vzniku závažnejších porúch statiky a dynamiky 
v neskoršom veku. U detí je treba mať na pamäti, že na celkovej kalorickej spotrebe sa 
podieľa aj spotreba rastová, ktorá sa nesmie narušiť nadmerným energetickým príjmom. 
U detí je denná rastová spotreba tým väčšia, čím sa viac zväčšuje telesná hmotnosť. Najväčšia 
je v období najintenzívnejšieho rastu. Výživa preto zohráva v období vývoja dôležitú úlohu. 
Nadmerná hmotnosť oslabuje fyzické schopnosti, čo môže mať na dieťa ďalekosiahle 
následky. Ako následok obezity môžu vznikať poruchy oporného aparátu, ako sú ploché 
nohy, valgózne postavenie kolien, nesprávne zakrivenie krčnej chrbtice alebo bedrová 
hyperlordóza. V našom výskume zistenia potvrdzujú, že obezita v mladšom školskom veku 
nie je ešte výrazná, ale jej stupeň narastá s  pribúdajúcim vekom. V súčasnosti chybné držanie 
tela môžeme označiť za závažný spoločenský problém, na ktorý má značný vplyv nielen 
nadmerný prírastok na hmotnosti, ale aj akcelerácia rastu v určitom vekovom období. 
V dnešnej uponáhľanej dobe dochádza k nedostatku spontánneho aktívneho pohybu. Preto je 
dôležité dbať zo strany rodičov, aby svoje deti viedli k správnym životným návykom.  
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Abstrakt: Príspevok poskytuje základné informácie o primárnej prevencii drogovej závislosti 
v základných školách, účinných a neúčinných formách primárnej prevencie, o preventívnych 
stratégiách. Ponúka taktiež niektoré výsledky  z prieskumov. 
Kľúčové slová: národné programy, primárna prevencia, preventívne stratégie, formy 
primárnej prevencie, efektivity primárnej prevencie. 
 
Abstract 
The paper presents basic information on primary prevention of drug addiction in primary 
schools, effective and ineffective forms of primary prevention, the preventive strategies. It 
also provides some results based on surveys. 
Keywords: national programs, primary prevention, prevention strategies, forms of primary 
prevention, the effectiveness of primary prevention 
  

O drogách (psychoaktívnych látkach) sa hovorí v rôznych súvislostiach, no všetci 
vieme, že prevencia je najdôležitejšia voči akéjkoľvek závislosti. Prevencia má nezastupiteľné 
a významné miesto v znižovaní dopytu po drogách, ale i pri iných negatívnych javoch. 
  Stratégie univerzálnej prevencie sa zameriavajú na celkovú populáciu s aktivitami, 
odkazmi a programami zameranými na predchádzanie alebo oddialenie užívania tabaku, 
alkoholu a iných drog. Dôležitu úlohu zohráva zdravotná prevencia, ktorá edukáciami 
prispieva k minimalizácii poškodzovania zdravia. Zdravotníctvo v prevencii spolupracuje 
s inými rezortmi, najmä rezortom školstva. Mala by sa zameriavať prednostne na mladých 
ľudí. Účinná primárna prevencia je najvýhodnejšou stratégiou.  
  

Na národnej úrovni je liečebno-preventívne úsilie zakomponované do týchto 
programov: 

• Národný program boja proti drogám 
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• Národný akčný plán pre problémy s alkoholom 
• Národný program kontroly tabaku  
• Európsky akčný plán pre drogy 
 
Pri edukácii v problematike prevencie drogových závislostí vychádzame 

z reprezentatívnych prieskumov TAD 1, TAD 2, TAD 3 (Tabak, alkohol, drogy pre žiakov 
ZŠ, SŠ a učiteľov) a GYTS (Európsky prieskum užívania tabaku 13-15 ročných žiakov). 
 Zo spomínaných prieskumov vyplýva, že stúpa počet 11 – 14 ročných dievčat 
experimentujúcich s fajčením. Taktiež vzrastá počet pravidelných fajčiarov rovnako u oboch 
pohlaví.  

Výskyt a rozsah prvej skúsenosti s tabakom a alkoholom, ako aj s priamymi účinkami 
alkoholu v zmysle podnapitosti a opitosti u žiakov narastá. Stúpa aj percento dospelých, 
ponúkajúcich deťom alkohol. Vzrastá konzumácia tvrdého alkoholu (TAD 1, 2006). 
V rámci európskych štátov sa radí Slovensko ku krajinám s relatívne vysokou prevalenciou 
fajčenia školskej mládeže. 
 

 
 
Zdroj: GYTS  
 
 Výsledky GYTS naznačujú, že približne ¼ žiakov, ktorí doposiaľ nikdy nefajčili, budú s         
veľkou pravdepodobnosťou v blízkej budúcnosti experimentovať s cigaretami (Baška,  2008).  
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Toto riziko je potrebné zahrnúť do obsahu edukačných aktivít zameraných na prevenciu 
fajčenia, hlavne dievčat a mladých žien, ako aj prevenciu alkoholu.  
Z ďalších výskumov vyplýva, že je potrebné informovať žiakov ZŠ aj o nebezpečenstve 
experimentovania s nelegálnymi drogami, pretože prvé informácie získavajú vo veku 6 – 10 
rokov. Dominantným zdrojom informácií sa stávajú kamaráti, spolužiaci a média (Bača, 
2007). 
 Preventívna práca je nielen dôležitá, ale zároveň aj veľmi zložitá. Za efektívnu 
prevenciu môžeme považovať takú, ktorá má preukázateľný vplyv na skutočné správanie 
cieľových skupín (Miovský, 2007). 
Preventívne stratégie možno rozdeliť do dvoch skupín: 

• znižovanie ponuky (aby boli psychoaktívne látky menej dostupné), 
• znižovanie dopytu  (v smere menšieho záujmu o psychoaktívne látky). 

Pod pojmom prevencia zameraná na znižovanie dopytu po droge si môžeme predstaviť širokú 
škálu metód, foriem a výchovného pôsobenia. Jej podstatou je formovanie osobnosti v zmysle 
podpory psychického zdravia, s orientáciou na zdravý životný štýl. 
 
Rozhodujúcu funkciu v prevencii zohrávajú: 

• rodina, 
• škola, 
• inštitúcie a organizácie, vrátane zdravotníckych zariadení, 
• neformálne inštitúcie, 
• masovokomunikačné prostriedky. 

Prevencia sa musí vyhnúť predovšetkým týmto chybám: 
• odstrašovaniu formou jednostranného zdôrazňovania negatívnych a varovných 

informácií, 
• odsudzovaniu a mentorovaniu ohrozených a postihnutých osôb zdôrazňovaním ich 

slabostí a porúch. 
Prevencia v školách by mala byť: 

• uskutočňovaná ako kontinuálny proces, 
• primeraná a prispôsobená rôznym vekovým skupinám, 
• koncipovaná ako možnosť zisku informácií a poznatkov o problémoch závislostí, 
• orientovaná na vytvorenie postojov a schopností, ktoré žiakom umožnia nachádzať 

riešenie životných situácií bez drogy, 
• opretá o obľúbené osoby s prirodzenou autoritou, 
• organicky spojená s primárnou prevenciou iných sociálnych a zdravotných rizík 

a zároveň s orientáciou na zdravý životný štýl, 
• schopná zapojiť rodinu žiaka, zlepšiť schopnosť komunikovať o problémoch 

a vyrovnávať sa s nimi. 
 
Účinné a neúčinné formy primárnej prevencie 
 

Účinné Neúčinné 
Cielené ponúkanie lepších možností   
znevýhodneným deťom a dospievajúcim  
so zvýšeným rizikom 

Zastrašovanie 

Interaktívne programy, hlavne peer programy           Citové apely 
Prevencia založená v spoločnosti, t.j.                       
spolupráca rôznych zložiek spoločnosti pri 
prevencii 

Prosté informovanie 
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Znižovanie dostupnosti psychoaktívnych 
látok          

Spoliehanie sa na mediálne hviezdy 

Krátka intervencia a liečba                                         Hromadné a masové akcie typu návštevy                                                                                        
kina alebo divadelného predstavenia 

Zdroj: Nešpor, K.. 
 
Najúčinnejšie protidrogové programy sú vtedy, keď na nich participujú mladí ľudia.  
Pri aktívnom zapojení mladých ľudí: 

• dosahujú sa lepšie výsledky,  
• realizujú sa lepšie výstupy, 
• mladí ľudia si zlepšujú zručnosti (komunikácia a kooperácia). 

 
Najefektívnejšie sú programy, ktoré sú intenzívne organizované na dlhšie obdobie a zamerané 
na sociálne zručnosti, osobný rozvoj a objektívne informácie. Programy, ktoré sú zamerané 
len na abstinenciu („Drogám povedz NIE“) sa ukázali byť menej úspešnými, v niektorých 
prípadoch dokonca kontraproduktívnymi (Cuijpers & Bolier, 2000). 
 Mladí ľudia sa dnes pohybujú v prostredí, v ktorom je čoraz väčšia ponuka legálnych 
a nelegálnych drog. Je preto potrebné podporovať to, aby nejavili záujem a potrebu ich 
experimentovania.  
 Rezort zdravotníctva (RÚVZ) ponúka školám a školským zariadeniam aktivity na 
podporu zdravia, zdravého spôsobu života, ktorých súčasťou je aj prevencia drogových 
závislostí.   
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11. Problematika tabakizmu a jeho prevencia u detí 
The issue of smoking and its prevention to children 

PhDr. Matilda Pavelková1, PhDr. Anna Hudáková1 , PhDr.Jana Cinová2 
Katedra ošetrovateľstva, PU v Prešove, Fakulta zdravotníctva 

Abstrakt 

Autorky príspevku poukazujú na závažnú problematiku tabakizmu v detskej populácií. Do 
pozornosti uvádzajú nežiaduce účinky fajčenia u detí a mládeže a zároveň vymedzujú dôležité 
faktory prevencie. 

Kľúčové slová: Dieťa. Nikotín. Tabakizmus. Závislosť. Prevencia.  
 
Abstract 
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 The authors point to a significant contribution of the issue of smoking on the pediatric 
population. They point out the adverse effects of smoking to children and adolescents and 
they define the important factors of the prevention. 
Key words: Child. Nicotine. Smoking. Dependence. Prevention. 
 
Úvod  
     Problematika fajčenia sa za posledné roky stáva skutočne vážnym spoločenským 
problémom. Problémom, ktorý je potrebne riešiť a to komplexne. Dôležitým prvkom tohto 
riešenia je aktívna zmena postoja jednotlivca. Je potrebné, aby si jedinec sám uvedomil, že 
nefajčenie je prospešné, tak pre jeho vlastné zdravie, ako aj pre zdravie ľudí v jeho okolí.         
     Mnohí z nás si možno ani neuvedomujú, aké hrozivé účinky má cigaretový dym. Okrem 
toho, že obsahuje približne 4000 chemických zlúčenín, ktoré pôsobia na organizmus dráždivo 
je zároveň aj karcinogénny, zhoršuje hojenie rán, zužuje priesvit ciev a zhoršuje tak 
prekrvenie tkanív a orgánov. No jeho najväčším nežiaducim účinkom je to, že nikotín sa stáva 
látkou návykovou. To znamená, že spôsobuje závislosť organizmu od fajčenia. Návykové 
pôsobenie nikotínu spúšťa uvoľňovanie dopamínu v mozgu, čo spôsobuje príjemné pocity.      
Nikotín je vysoko návyková droga, ktorá sa legálne používa na celom svete. Prijíma sa 
fajčením sušených tabakových listov alebo ich šnupaním. V 10 kusoch cigariet sa nachádza v 
závislosti od ich kvality okolo 12 - 230 mg čistého nikotínu.  
     V oblasti štatistík tabakizmu sa uvádza, že v krajinách EU zneužíva marihuanu 5-15% a 
tabakové cigarety pravidelne fajčí až 60% mladých ľudí, z tohto  20% je závislých.      
Základné charakteristiky závislosti u detí predstavujú: silná túžba alebo nutkanie užiť látku, 
zhoršená schopnosť kontrolovať svoje správanie spojené s užívaním látky, prejavy 
odvykacieho stavu, rast tolerancie k účinku, ktorý často vedie k zvyšovaniu dávok, 
zanedbávanie iných potešení alebo záujmov v prospech užívania návykovej látky, trvalé 
užívanie látky, napriek jasnému dôkazu škodlivosti následkov, o ktorých závislý vie. 
     Je dôležité poukázať na závažný fakt, a to ten, že deti sa o cigaretách dozvedajú respektíve 
majú s nimi už aj prvú osobnú skúsenosť v rannom veku. Výskumy dokazujú, že u 
mladistvých vzniká závislosť od nikotínu oveľa rýchlejšie ako u populácií dospelých. Deti vo 
veku 4 rokoch už často krát vedia čo je cigareta, kde sa cigareta kupuje a to nezávisle od toho 
či rodičia sú alebo nie sú fajčiari. U mladých ľudí sa popisujú tri kritické obdobia pre 
fajčenie. Vo veku 9- 10 rokov túžba začať fajčiť dosahuje vrchol. Deti, ktoré v tomto období 
fajčia iba občas alebo denne ale menej ako 5 cigariet denne majú už typické príznaky 
závislosti. V 12-13 rokoch začínajú mnohé deti už pravidelne fajčiť. Medzi 15-16 rokom sa 
objavuje u mnohých detí pocit, že treba prestať. Z hľadiska aplikovania výchovy ku zdraviu a 
podpory zdravia je potrebné zamerať pozornosť na deti a mládež zvlášť v tomto veku. Práve 
tejto vekovej kategórií sa aj najčastejšie podarí prestať fajčiť. Naopak, s vyšším vekom klesá 
počet úspešne odvyknutých od fajčenia a narastá počet ľudí so závislosťou od tabaku. Je 
potvrdené, že u 80% fajčiarov ich začiatky s fajčením sú späté s obdobím detstva. 
     A prečo deti, mladí ľudia vôbec fajčia? Dôvody sú rôznorodé. Niektoré detí majú potrebu 
byť iné, odlišné, chcú byť nezávislé. Iné deti fajčia iba preto, že ich priatelia alebo ich idoly 
fajčia tiež. Iné deti fajčia z dôvodu, že im to zakazujú ich rodičia. Je dôležité zdôrazniť, že 
mnohokrát neexistuje vždy iba jedna príčina fajčenia. Mnohokrát deti s fajčením iba 
experimentujú a domnievajú sa, že prestať môžu kedykoľvek sa rozhodnú. No opak je 
pravdou. Keďže fajčenie je návykové, deti časom nie sú schopné s fajčením vôbec prestať. 
Faktory, ktoré ovplyvňujú fajčenie adolescentov sú napr.: vplyv vrstovníkov, stres, nuda, 
obavy zo zvyšovania hmotnosti, fajčenie vo filmoch, vzorové správanie idolov. Deti, ktoré 
fajčia sú náchylné na kašeľ, majú zvýšenú tvorbu hlienu, majú vyššiu pravdepodobnosť 
výskytu pľúcnych ochorení.  
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     Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prostredníctvom hesla TABAK – BEZ 
MLÁDEŽE pri príležitosti 31. mája - Svetového dňa bez tabaku zdôrazňuje fakt, že 
najzraniteľnejšou vekovou skupinou z pohľadu rizika vzniku nikotínovej závislosti sú mladí 
ľudia, ktorí nedosiahli vek plnoletosti. A nezastupiteľnú pozíciu v rámci problematiky 
tabakizmu u detí zastáva oblasť prevencie. 
     Prevencia primárna je určená predovšetkým deťom a mládeži v rámci propagácie 
zdravého životného štýlu. Jej cieľom je okrem iného aj posunutie vekovej hranice, keď deti 
začínajú s alkoholom, fajčením, drogami, sexom a iné, smerom nahor. Tento typ prevencie je 
označovaný aj ako „o čkovanie pre zdravé osoby“. Veľmi vhodným spôsobom jej uplatnenia 
je práve prostredie školy: vedenie zaujímavých diskusných krúžkov, triednické hodiny. 
     Sekundárna prevencia je určená rizikovým osobám. Osobám, ktoré už majú skúsenosť 
s alkoholom, cigaretou, prvým sexom a na ich pozadí sa objavujú už aj osobné, rodinné 
problémy. Nevynímajúc v mnohých prípadoch aj problémy súvisiace so školou. 
     Terciálna prevencia sa orientuje svojím zameraním na osoby už závislé na psychotropnej 
látke. Jej cieľom je obmedzenie prístupu k látkam tohto druhu, ako aj minimalizovanie 
komplikácií v dôsledku vedenia riskantného spôsobu života. 
 Prehľad hlavných bodov účinnej prevencie fajčenia: 

� vysoká cena cigariet, 
� ochrana pred pasívnym fajčením, 
� verejné výdavky na vzdelávacie kampane, 
� úplný zákaz reklamy na tabakové výrobky, 
� veľké zdravotné varovania s obrázkovou prílohou, 
� dostupná liečba. 

     V problematike tabakizmu má nesmierny význam prevencia na školách, ako aj 
v zdravotníctve. Dôležité je poukázať aj na potrebu vhodného rodinného príkladu, kedy ani 
otec ani mama nefajčia. Existuje aj množstvo organizácií, ktoré svoje projekty podporované 
grantmi zameriavajú na prevenciu s cieľom pomôcť zastaviť epidémiu fajčenia u detí 
a mládeže alebo oddialiť vek, kedy dochádza k prvým skúsenostiam s cigaretou.  V súlade s 
intenciami výchovy ku zdraviu je potrebné u detí a mládeže nepretržite propagovať zdravý 
životný štýl bez tabaku.  
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12. Celospoločenské programy zdravia školskej mládeže 
„Program ovocie a zelenina do škôl“ 

Community health programs for school youth “Program fruit and vegetable to schools” 
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Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
Abstrakt 
V európskom regióne má nadhmotnosť 30 – 80% dospelej populácie. Detská obezita 
predstavuje akútnu zdravotnú krízu. Asi 20% detí trpí nadhmotnosťou a asi tretina z nich je 
obézna. Pritom sa informácie a dôležitosti správneho životného štýlu, zdravej výživy stali 
súčasťou každodenného života, ale aj napriek tomu sa tieto informácie do podvedomia 
mládeže dostávajú len veľmi ťažko. Nie je divu, veď každá rodina má iné sociálne zázemie, 
tradície, vzdelanie, ktoré potom ovplyvní vnímanie a správanie sa detí. Súbor opatrení, ktoré 
prijala vláda Slovenskej republiky vo vzťahu k celospoločenským programom zdravia by mal 
mať za výsledok, že škola bude predstavovať zdravé prostredie tak, aby prispela každou 
svojou súčasťou k výchove zdravej mladej generácie. 
Kľúčové slová: nadváha, zdravý životný štýl, celospoločenské programy zdravia 
 
Abstract 
The adult population in Europe is from 30 to 80% overweight. Childhood obesity represents 
an acute health crisis. About 20% of children are overweight and about one third of them are 
obese. The information and the importance of proper lifestyle, healthy eating has become a 
part of everyday life, but even though this information very difficult gets into the 
subconscious of young people. Each family has a different social background, traditions, 
education, which affect the perception and behavior of children. All these arrangements taken 
by the government of the Slovak Republic in relation to a social health programs should have 
a result that will be a healthy school environment to help by every part to the healthy 
upbringing of the younger generation. 
Key words: overweight, healthy lifestyle, community health programs 
Úvod 
 „Človek má právo na zdravý a produktívny život“ - to je najdôležitejšia zásada 
„Agendy 21“, ktorá bola prijatá na svetovej konferencii  o životnom prostredí v Rio de 
Janiero ešte v roku 1992. Aj Slovenská republika sa zaviazala vypracovať Národný akčný 
plán pre životné prostredie a zdravie(NEHAP – National Enviromental Health Action Plan) 
na druhej európskej konferencii o životnom prostredí a zdraví v roku 1994 v Helsinkách. 
V roku 1997 vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 55/97 dokument národnej 
politiky v tejto oblasti. V roku 1999 bol prijatý Program ozdravenia výživy obyvateľstva, 
ktorý neskôr doplnila aktualizovaná verzia a zároveň aj aktualizovaná verzia NEHAP. Tento 
program má 9 prioritných oblastí, medzi nimi aj vzdelávanie v oblasti zdravia a životného 
prostredia.  
 Slovenská republika podpísala Európsku chartu boja proti obezite na základe výzvy 
EÚ v roku 2007. Týmto krokom zároveň vláda SR potvrdila, že zdravotníctvo a zdravie 
obyvateľov Slovenskej republiky je jej prioritou. „Národný program prevencie obezity“ bol 
schválený vládou SR v roku 2008. Cieľom programu  je zabrániť vzniku nadhmotnosti a 
obezity u detí, zastaviť jej  nárast a znížiť počet občanov trpiacich nadhmotnosťou  a  
obezitou.  
 Alarmujúce sú výsledky v USA, kde štatistika Journal of the American Medical 
Association uvádza nasledovné údaje výskytu obezity v nadväznosti na vek: 
od 2 do 5 rokov veku    24,4 – 12,4% 
od 6 do 11 rokov veku   33,3 – 17,0% 
od 12 do 19 rokov veku   34,1 – 17,6% 
 V európskom regióne má nadhmotnosť 30 – 80% dospelej populácie. Detská obezita 
predstavuje akútnu zdravotnú krízu. Asi 20% detí trpí nadhmotnosťou a asi tretina z nich je 
obézna. 
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 Zásadným cieľom je zastaviť alarmujúci stav „epidémie“ a určiť dve základné oblasti, 
v ktorých sa budú realizovať najmä aktivity v oblasti výživy a zvýšenia pohybovej aktivity. 
 Nemenej dôležitou úlohou je zavedenie systému výchovy ku zdraviu a vzdelávania na 
všetkých typoch škôl. 
 Uvádzaná problematika je zapracovaná v štátnych vzdelávacích programoch. Pohyb a 
zdravý spôsob života sa objavuje v cieľoch viacerých predmetov, napríklad telesnej a 
športovej výchovy, biológie, etickej výchovy, techniky a sveta práce. Vzdelávacie oblasti sú 
spojené so zdravím, zdravým životným štýlom, pohybovou, športovou činnosťou a zahŕňajú 
základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnu 
životosprávu, športovú činnosť a jej organizovanie, pohybovú výkonnosť a jej hodnotenie a 
pohybové prostriedky.  
 V rámci pohybových aktivít je umožnené žiakom, študentom, ale aj občanom zdarma, 
alebo za symbolickú cenu využívanie všetkých dostupných športovísk. 
 Na aktivity podporujúce zmeny stravovacích návykov detí a žiakov ako 
i zamestnancov škôl a školských zariadení Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
v období rokov 2008 a 2009 vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 811 418,- EUR 
z rozpočtu kapitoly sekcie regionálneho školstva. 
 Po reforme spoločnej organizácie trhu v sektore ovocia a zeleniny v roku 2007 sa 
pristúpilo k príprave právneho predpisu pre zavedenie pravidelných dodávok ovocia 
a zeleniny do vzdelávacích zariadení. Program sa v jednoduchej forme v rámci rezortu 
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky nazýva Schéma školské ovocie 
(z anglického School Fruit Scheme ). V rezorte školstva má uvedený celospoločenský 
program podpory zdravia názov Program ovocie a zelenina do škôl. 
Všeobecný cieľom programu je 

- zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí, zmeniť ich stravovacie návyky a 
predchádzať chorobám z nadhmotnosti a obezity.  

Špecifické ciele programu sú 
- zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku; 
- naučiť  školákov a ich rodičov  pravidelne konzumovať ovocie a zeleninu; 
- pravidelne vzdelávať deti o dôležitosti konzumácie ovocia a zeleniny pre ich zdravie; 
- naučiť dôverovať ovociu a zelenine vypestovanému v Slovenskej republike, vysvetliť 

postupy pri pestovaní, realizovať návštevy na farmách (vysvetliť, čo znamená 
ekologické pestovanie a čo integrované pestovanie); 

- podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých 
druhov OZ; 

- uplatňovaním programu pôsobiť a  znížiť výskyt obezity u detí. 
 

 Program sa realizuje podľa tejto stratégie na celom území SR, prihlasovanie škôl a aj 
dodávateľov ovocia a zeleniny do škôl  je na dobrovoľnom základe. 
 Realizácia programu je počas troch školských rokov, v období 2009 – 2012. Dodávky 
sú zabezpečované v rámci celého kalendárneho roka, so zohľadnením sezónnosti 
a dostupnosti domácej produkcie. Každá škola, ktorá sa zapojí do  programu by mala 
poskytuje žiakom najmenej jedenkrát týždenne čerstvé ovocie alebo zeleninu, formou 
desiatej. Žiak by mal dostať informácie o obsahu a výživovej hodnote daného druhu 
(minerálne látky, vitamíny, energia) a o priaznivom pôsobení na ľudský organizmus. Počas 
mesačných dodávok by mal každý žiak okrem bežnej konzumácie ovocia a zeleniny počas 
obeda (napr. príloha, šaláty, kompót)  konzumovať najmenej 4 porcie ovocia a zeleniny (napr. 
1 x šťava,  2 x čerstvé ovocie, 1 x čerstvá zelenina). 
 
Cieľové skupiny 
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- Primárna skupina - deti v materských školách, základných školách a školách so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od 3 do 15 rokov veku. 

Úlohy MŠ SR  
- preberanie dodávok, úprava pred servírovaním pre deti a  realizácia školských desiat; 
- organizovanie a realizovanie platieb stanovenej čiastky za dodávku ovocia a zeleniny; 
- informovanie detí o význame OZ, ktoré sú predmetom  konzumácie; 
- realizácia školení učiteľov, vzdelávanie, zapracovanie do vnútorných informačných 

dokumentov pre školy a Krajské školské úrady, 
- monitorovanie spotreby, 
- sumarizácia výsledkov prostredníctvom KŠÚ . 

 
Sprievodné opatrenia 
 
 Súčasťou programu sú aj sprievodné tzv. podporné aktivity. Ide o súbor opatrení, ktoré 
môžu mať propagačný, informačný, školiaci,  náučný alebo hodnotiaci charakter. Môžu sa 
realizovať na regionálnych resp. celonárodných úrovniach, môžu byť rôzne so zohľadnením 
vekovej kategórie detí, ktorej sú určené.  
Na úrovni vzdelávania sú plánované nasledujúce sprievodné opatrenia: 

- v rámci tvorby školských vzdelávacích a výchovných programov zohľadniť 
v maximálnej miere otázky podpory zdravia a program školské ovocie; 

- zapojiť vedenie škôl a učiteľov do vzdelávania o nových trendoch vo výžive,  formou 
úpravy školských vzdelávacích programov s akcentom na  regionálne potreby 
a požiadavky materských a základných škôl, 

- podporu zdravia deklarovať prostredníctvom rozvojových projektov s finančnou 
podporou z rozpočtu rezortu školstva pod názvom „Zdravie v školách“ 
„Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania a školských 
internátov“,  

- tematiku výživy - „Dôležitosť konzumácie ovocia a zeleniny“ realizovať v materských 
a základných školách počas výchovy a vyučovania pedagógmi na základe odborných 
inštrukcií formou brožúr, internetových  stránok, odborných textov, 

- potrebné inštrukcie pre školské jedálne sprostredkovať napr. prostredníctvom 
Krajských školských úradov, ktoré majú v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti  
školské jedálne. 

 

Štatistika k 31. 03. 2010 
počet zapojených škôl v rámci SR – 377, 
počet zapojených detí a žiakov – 32 536, 
odoberaný sortiment – jablká, hrušky, jablková šťava, jablková šťava s mrkvou. 
 
Príloha – tabuľka. 
 

KŠÚ MŠ 
/detí 

ZŠ/žiakov sortiment realizátor finančné 
ocenenie 

99% - ŠJ, Trenčín 26/1914 30/6227 jablká, jablková 
šťava 1% - Š, 

bez - FO 
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37% - Š 84% - bez FO 
63% - ŠJ   7% - FO 

dodávateľa 

Nitra 30/3093 57/14658 jablká, jablková 
šťava, hrušky, 
broskyne, slivky 

    8% - FO školy 
1 – 3% -Š   1% - FO škola 
97 – 99%  
ŠJ 

99% - bez FO 
Bratislava 22/3769 42/8510 jablká, hrušky, 

jablková šťava 

    0% - FO 
dodávateľa 

jablká, hrušky, 
jablková šťava 

54% - Š   6% - FO školy 

jablková šťava s 
mrkvou 

51% - ŠJ 12% - FO 
dodávateľa 

Trnava 16/1938 VII.47 

  5% - D 82% - bez FO 
jablká, hrušky, 
jablková šťava 

1% - Š Prešov 34/3 
933 

68/24 761 

jablková šťava s 
mrkvou 

99% - ŠJ 

bez - FO 

jablká, hrušky, 
jablková šťava 

30% - Š 1% - FO škola 

jablková šťava s 
mrkvou 

70 - ŠJ 1% -
 jednorázová 
odmena ŠJ 

    1% - FO 
dodávateľa 

Banská Bystrica 15/1 
018 

17/6 850 

     97% - bez FO 
jablká, Košice VII.63 5/34 215 
jablková šťava s 
mrkvou 

100% - ŠJ 100% - bez FO 

Žilina   1/500       
Spolu 150/22 

528 
227/96 008       

 
Š - škola 
ŠJ - -školská jedáleň 
D - dodávateľ 
FO – finančná odmena 
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13. Žime zdravo – projekt na podporu zdravia detí a žiakov 
škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov 

Living healthy - a project to promote the health of children at schools founded by the 
city of Prešov  

 
PhDr. Kvetoslava Komanická, PhDr.Anna Böhmerová, 

Mária Tejiščáková 
 

Odbor školstva, kultúry a športu, MsÚ v Prešove 
 

Abstrakt 
Príspevok vymedzuje súvislosti všetkých aktivít  projektu Žime zdravo. Ústrednou témou  
projektu bola zdravá výživa a v spojitosti s ňou fyzické a psychické zdravie, boj s rôznymi 
závislosťami, ako sú cigarety, alkohol a drogy. Zdôrazňuje potrebu   prehodnocovať zastarané 
stravovacie návyky. Odporúča nebrániť sa novým potravinovým  komoditám  na súčasnom 
trhu. Poukazuje  na potrebu hýbať sa a pripomenúť si čaro pobytu vo voľnej  prírode.  
Kľúčové slová  
Zdravie  v kontexte výchovy a vzdelávania, školské stravovanie, diétne stravovanie, raňajky 
v škole, zdravý životný štýl,  stravovacie návyky 
 
Abstract 
The contribution defines the context of all activities in the project Living healthy. The focus 
of the project was a healthy diet in the connection with the physical and mental health, 
fighting against various addictions such as cigarettes, alcohol and drugs. It emphasizes the 
need to review outdated eating habits. The project recommends not obstructing the new food 
commodities on the market today. It points to the need to do physical activities and to 
remember the magic of staying in the nature.  
Key words: Health in the context of education, school meals, diet meals, breakfast at school, 
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healthy lifestyle, eating habits  
 
Žime zdravo – projekt na podporu zdravia detí a žiakov škôl  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prešov 
 
Autori:  PhDr. Kvetoslava Komanická, PhDr. Anna Bohmerová, Mária Tejiščáková 
 
Odbor školstva, kultúry a športu, MsÚ v Prešove  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Škola  má mnohorozmernú dimenziu. Vďaka svojej kuchyni aj vlastnú  chuť a  vôňu. 
V škole sa formujú prvé návyky,  vzťah k okoliu a získavame odolnosť voči nepriaznivým 
vplyvom vonkajšieho prostredia. Aj v spôsobe nášho stravovania.  

V súčasnosti  sa veľa hovorí o  tom ako úzko súvisí naše zdravie s tým, čo v potrave 
prijímame.  Pokiaľ sa cítime zdraví  , nevenujeme tomu dostatočnú pozornosť.  
 
Myšlienka Hippokratovho hesla „Nech je jedlo vaším liekom“ bola mottom projektu  a série 
aktivít súvisiacich so zdravou výživou a zdravým životným štýlom, ktoré odbor školstva, 
kultúra a športu Mestského úradu v Prešove odštartoval  v marci 2008 pilotným týždňom 
Stravovať sa zdravo je moderné.   Nasledovali  projekty Stravovať sa  zdravo a   Žime 
zdravo 

Zmyslom všetkých aktivít projektu bola komplexná prezentácia zdravého životného 
štýlu. Ústrednou témou  zdravá výživa a v spojitosti s ňou fyzické a psychické zdravie, boj 
s rôznymi závislosťami, ako sú cigarety, alkohol, drogy, a samozrejme potreba pohybu 
a športu. Bohatými aktivitami  projektu sme  presviedčali  deti, žiakov,  ich rodičov a 
verejnosť o potrebe  prehodnocovať zastarané stravovacie návyky. Odporúčali sme nebrániť 
sa novým potravinovým  komoditám  na súčasnom trhu, pretože  sú  zdravé a s vysokými 
nutričnými hodnotami, ale malými stravníkmi  nie  vždy prijímané s pochopením. 
Poukazovali sme na potrebu hýbať sa a zároveň sme chceli vytiahnuť našich žiakov aspoň na 
chvíľu od počítačov a televízorov a pripomenúť im čaro pobytu v prírode.  

Podujatia v rámci projektu sme realizovali priamo na prešovských základných a 
materských školách. Významným faktorom celého projektu bolo , že naň neboli vyčlenené 
žiadne mimoriadne finančné prostriedky a realizoval sa len na základe využitia vlastných 
ľudských , materiálnych zdrojov a sponzorských príspevkov. 

Špecifikom celého projektu bolo , že vychádzal z aktivít zamestnankýň školských 
stravovacích zariadení. Práve oni boli nielen cieľovou skupinou projektu, ale aj iniciátorom 
a organizátorom mnohých aktivít. 

Vysoká úroveň realizácie projektu bola zabezpečená spoluprácou s odborníkmi z Fakulty 
zdravotníctva Prešovskej univerzity, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove, 
akreditovaným lektorom zdravej výživy Ing. Pavlom Štefaňákom, Krajským riaditeľstvom 
policajného zboru v Prešove a mnohými ďalšími. 

Všetky aktivity v rámci projektov  súviseli s Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Prešov na roky 2008-2013 a podprojektom Zdravé mesto, s Národným 
programom prevencie obezity u obyvateľstva SR a Koncepciou rozvoja zariadení školského 
stravovania. Národný program prevencie obezity u obyvateľstva SR (2008) ukladá   úlohy 
v tejto oblasti a zavedenie výchovy ku zdraviu do vzdelávania na všetkých úrovniach a typoch 
škôl.  

Garantom, iniciátorom a hlavným realizátorom projektu bolo oddelenie školský úrad  
odboru školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Prešove. 
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         Mesto Prešov má v zriaďovateľskej pôsobnosti  33 zariadení školského stravovania. 
V nich   sa stravuje viac ako  8000 stravníkov.  

Štatistiky v celoslovenskom meradle poukazujú na 13,2 % obezitu dnešných slovenských 
detí. (Nováková, 2008). Iba necelé 4% všetkých obezít v detskom veku sú spôsobené 
ochorením hormonálneho systému alebo genetickou poruchou. Až v 96% prípadov je obezita 
u detí zapríčinená nesprávnymi stravovacími návykmi, nedostatkom pohybu v kombinácii s 
genetickými faktormi. (Lazárová, 2008). 

Zároveň stúpa dopyt po rôznych druhoch diét pre špecifické ochorenia, neustále narastá 
počet alergií u detí, a pod. Prešovské deti nie sú výnimkou. 

 Naliehavosť zmien v oblasti stravovania všeobecne i v oblasti školského stravovania si 
je potrebné uvedomiť najmä v súvislosti so zdravotným stavom detí a mládeže. 

Úlohou školského stravovania je deti a žiakov nielen nasýtiť, ale aj učiť ich správnym 
stravovacím návykom, podávať stravu zodpovedajúcu odporúčaným výživovým dávkam, 
viesť ich ku kultúre stolovania, zlepšovať informovanosť o trendoch v zdravom stravovaní.   

V súlade so  zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je 
možné na základe požiadaviek rodičov zavádzať v rámci zariadení školského stravovania 
diétny stravovací systém. Všetky tieto možností nastoľujú požiadavku neustáleho 
vzdelávania personálu v školskom stravovaní tak,  aby bol odborne dostatočne  zdatný 
a pristupoval kvalifikovane k riešeniu rôznych situácií.  

 

Hlavné ciele projektu 
 
• poskytnúť žiakom a ich rodičom vysoko odborné informácie týkajúce sa zdravého 

životného štýlu (zdravá výživa, šport, boj so závislosťami, a iné),                                                                                
• permanentná profesionalizácia personálu zariadení školského stravovania, a tým neustále 

zvyšovanie úrovne školského stravovania,  
• vyššie povedomie v oblasti zdravej výživy, čo sa prejaví väčšou konzumáciou  zdravých  

jedál na školách, v rodinách a následne  na zlepšení zdravia cieľových skupín, 
• prevencia civilizačných ochorení. 
 
Fázy a časové etapy projektu 
 
• Pilotný týždeň Stravovať sa zdravo je moderné :  marec 2008 
• Projekt Stravovať sa  zdravo: apríl – jún  2008  
• I. etapa   projektu Žime zdravo: november 2008 -  apríl 2009  
• II. etapa projektu Žime zdravo: máj – jún  2009  
 
Organizačný tím projektu 
 
Zamestnanci škôl a odborní garanti z  Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove, 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove , akreditovaný lektor zdravej výživy, 
Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove a mnoho  ďalších. 
 
Príprava personálu zariadení školského stravovania,  príprava prostredia 
 
Prípravná fáza bola zameraná na manažovanie vo vzťahu k vedúcim zariadení školského 
stravovania, ktoré nemali skúsenosti s realizáciou podobných podujatí. Pozostávala s    
pravidelných porád vedúcich  personálu školských kuchýň, zabezpečenie odbornej pomoci 
personálu školských kuchýň pri príprave jedál z nových potravinových komodít,  vydávania 
organizačných pokynov pred, ale aj v čase realizácie projektu. 
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Medializácia a publicita projektu 
Cieľom medializácie bolo upútať pozornosť médií na to, že sa čosi deje v školskom 
stravovaní a vytvoriť pozíciu na pozitívneho mienkotvorného zámeru.  

 
Priebeh mediálnej kampane                                                                                              
Obed  s novinármi, komunikácia k téme. 
Účastníci: žiaci a žiaci s telesným postihnutím, primátor, riaditeľka základnej školy, hovorca 
primátora, médiá, zástupcovia OŠKaŠ. 
 
Stretnutie s predstaviteľmi školských jedálni a usmernenia v oblasti projektu. 
Účastníci: vedúce a hlavné kuchárky zariadení školského stravovania, akreditovaný lektor 
zdravej výživy, zástupcovia mesta Prešov a OŠKaŠ. 
 
Priama komunikácia a prezentovanie vybraných jedál. Spracovanie a ponuka pokrmov 
určených na raňajky a obedy, spracovávanie receptúr. 
Účastníci: personál kuchýň a stravníci. 

 
Medializáciu všetkých podujatí v rámci projektu zabezpečovalo tlačové oddelenie 

kancelárie primátora mesta Prešov. 
 

Popis jednotlivých aktivít 
 
Stravovať sa zdravo je moderné  

 Zámerom   akcie bolo  presvedčiť deti a žiakov o potrebe  prehodnotiť zastarané 
stravovacie návyky a nebrániť sa novým potravinovým komoditám,  ktoré ponúka súčasný 
trh.  
Jedálny lístok počas pilotného týždňa prinášal jedlá obsahujúce tvaroh, syr tofu, veľa zeleniny 
a ovocia. Výsledky ankety, ktorá bola uskutočnená medzi všetkými stravníkmi po ukončení 
pilotného týždňa, boli veľmi uspokojivé.  44, 07 % respondentov sa vyjadrilo, že jedla im 
chutili, 50, 77%  mi chutili, iba niektoré  nechutili a   5,16 % opýtaných  sa vyjadrilo, že im 
tieto jedlá vôbec nechutili.  Najčastejšie odpovede boli doma také nejedávam, mám radšej 
hranolčeky a pizzu, nie som na také jedlá zvyknutý.  
  

Súčasťou tejto akcie bolo aj spúšťanie novej formy stravovania - raňajky v škole, 
ktoré sa začali podávať na jednej základnej škole. Prešovské základné školy sú podľa 
dostupných informácií  prvé na Slovensku, ktoré ponúkali možnosť poskytovania raňajok v 
škole. 

Realizácia raňajok v škole sa stretla na jednej strane so záujmom, no na druhej strane   
s nedostatočným počtom stravníkov. Jedným z problémov, ktoré bránia rozvoju tejto aktivity, 
je nedostatočná možnosť finančne stimulovať pracovníčky ZŠS.  

Po vyhodnotení týždňa Stravovať sa zdravo je moderné, bolo potvrdené  prekročenie 
finančného limitu približne o 20%. Nakoľko v tomto období sme  používali  najnižšie z  
finančných pásiem určených MŠ SR,  ďalších päť vyšších hladín umožnilo zapracovať do 
jedálneho lístka  aj finančne náročnejšie komodity.  
 
Vyhodnotenie kuchynského odpadu   
1. bežný stravovací týždeň:         7,46  %                           
2. bežný stravovací týždeň ( kontrolný) :  7,18  %  
3. stravovací týždeň v rámci aktivít: STRAVOVAŤ  SA    ZDRAVO  JE  MODERNÉ:   

6,56 %  
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Menšie množstvo kuchynského odpadu v rámci pilotného týždňa Stravovať sa zdravo je 
moderné potvrdzuje výsledky ankety.        

Stravova ť sa zdravo 

Projektom  Stravovať sa zdravo sme začali presviedčať deti a žiakov v školách 
a školských zariadeniach, že zdravá výživa môže aj chutiť.   
 V mesiacoch  apríl - jún 2008 sme pripravili na školách  sériu akcií súvisiacich so 
zdravou výživou s názvom Stravovať sa zdravo. Pokračovali sme   v propagácii zdravého 
stravovacieho  štýlu   na všetkých materských a základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prešov. Obsah týchto projektových dní spočíval v odborných prezentáciách 
zdravej výživy pre deti a žiakov akreditovaným lektorom, ďalej adekvátnym zložením 
jedálneho lístka zariadení školského stravovania a následne propagáciou zdravej výživy na 
stretnutiach s rodičmi, vrátane ochutnávky zdravých jedál.    
 Všetky podujatia prebiehali  v  spolupráci s pracovníkmi firmy Alfa-Bio, ktorí 
poskytli odbornú pomoc a praktické ukážky pre personál ZŠS pri príprave jedál. Boli 
pripravované jedlá zo sóje, syra tofu, zeleniny,  a pod.   
 
 V popoludňajších hodinách sa uskutočnili  stretnutia s rodičmi v základných 
školách, s deťmi a učiteľkami v materských školách,  odborná prezentácia zdravého 
stravovania akreditovaným  lektorom  a ochutnávka prezentovaných výrobkov. V rámci 
výchovno – vzdelávacieho procesu  sa venovala pozornosť  problematike a výtvarné práce 
škola  využila na úpravu priestorov, v ktorých sa podujatia realizovali. 
 
Žime zdravo 
Projekt pozostával z dvoch etáp. V prvej etape projekt prebiehal v interiéroch škôl. Druhá 
etapa  sa pripravovala  v spolupráci s Ekoparkom v Prešove a bola zameraná viac na športové 
aktivity a pohyb v prírode, poznávanie liečivých rastlín, pozorovanie zvierat, pitný režim, atď.  
 Zámerom  projektu bola prezentácia zdravého životného štýlu komplexne, 
propagácie zdravej výživy, zdôraznenie potreby pohybu a športu, spôsobov boja s rôznymi 
závislosťami, zachovania fyzického a psychického zdravia a podobne. Súčasťou projektového 
dňa na každej škole bola aktívna spolupráca zariadenia školského stravovania, ktorého 
personál pripravoval v deň projektu stravu pre žiakov v duchu tohto projektu. Takisto 
pripravoval  ochutnávku zdravej výživy  v popoludňajších hodinách pre spestrenie posedenia 
s rodičmi, pre ktorých  prezentáciu zdravého životného štýlu pripravoval akreditovaný lektor 
zdravej výživy .  
 
Podporné aktivity 

Svetový de ň výživy 
Program podujatia              

• Kultúrny program žiakov základnej školy s tematikou zdravej výživy 
• Vystúpenie primátora, hostí a zástupcov zriaďovateľa   
• Prezentácie odborníkov a študentov z FZ PU, ÚRZ na témy: 

Základy zdravej výživy a zloženie stravy, Dopady výživy na ľudský organizmus, 
Výživová pyramída, základné skupiny potravín, atď.  

• Degustácia , distribúcia receptov, konzultácie.       
   
Regionálne receptúry 
            Zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov 
spracovali v poslednom období receptúry na doplnenie k základnej zostave školských receptúr 
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vydaných Ministerstvom školstva SR. Boli  predložené na schválenie MŠ SR a niektoré z nich 
boli k dispozícii verejnosti na webovej stránke mesta Prešov. 

Deň mlieka 
Deň mlieka tradične realizujeme ako prezentačný deň, na ktorý zariadenia školského 

stravovania pripravujú pre žiakov, zamestnancov, rodičov a verejnosť ukážky a degustáciu 
jedál a nápojov z mlieka a mliečnych produktov. 

Diétny  stravovací systém 
          So začiatkom  školského roka 2009/2010 sa OŠKaŠ MsÚ v Prešove pripravil na 
zavádzanie diétneho stravovacieho systému, prípravu vzdelávacích aktivít pre pracovníkov 
zariadení školského stravovania a vytváranie ďalších podmienok s tým súvisiacich. 

Vzdelávanie pre personál ZŠS  so zameraním na diétny stravovací systém sa 
uskutočnilo 02.07.2009 v jedálni ZŠ na Kúpeľnej ulici v Prešove, za účasti zástupcov OŠKaŠ 
MsÚ v Prešove, RÚVZ v Prešove a profesionálnej diétnej sestry, ktorá predviedla aj praktické 
ukážky diétnych jedál. 

Ďalšie vzdelávanie bolo zabezpečené vo vzdelávacom projekte Školské stravovanie 
dnes, ktorý bol spracovaný a   realizovaný z  dotácií v rámci programu vyhláseného 
Ministerstvom školstva SR Elektronizácia a revitalizácia školských stravovacích zariadení 
2009. 

Na základe zisteného záujmu o jednotlivé druhy diét bol pripravený rozpis  pre 
jednotlivé školy, základné i materské. Zároveň sa prihliadalo na to, aby boli jednotlivé diéty 
dostupné aj v rámci konkrétnych častí mesta tak, aby bola zabezpečená ich dostupnosť  
v danej lokalite. 

Vzdelávací projekt Školské stravovanie dnes 
Bol realizovaný z  dotácií v rámci projektu Ministerstva školstva SR 
ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO  STRAVOVANIA  
2009 a v spolupráci so Školským úradom mesta Košice. 
         Poskytol  množstvo informácií odborného charakteru , prispel k odbornému rastu 
pracovníkov zariadení školského stravovania. Cieľová skupina: 80 vedúcich pracovníkov 
ZŠS, v druhom rade viac ako 28 000 stravníkov. 

Informa čný panel pre verejnos ť 
            Vo vstupnej hale MsÚ v Prešove prezentujú zamestnanci ZŠS v Prešove pravidelne 
podľa určeného harmonogramu činnosť školského stravovania v oblasti zdravej výživy 
a zdravého životného štýlu. Panel informuje aktuálne o pripravovaných akciách v tejto 
oblasti, vrátane pestrých obrázkov a fotodokumentácie. Vstupná hala je priestorom, cez ktorý 
prechádza denne mnoho obyvateľov mesta, ktorých týmto spôsobom informujeme o svojich 
aktivitách, ale zároveň aj o trendoch v oblasti zdravej výživy. 
Záver 
       Všetky uskutočnené aktivity súvisiace s propagáciou zdravej výživy a zdravého 
životného štýlu mali nesporný význam a  patričný efekt. Mnoho vecí sme prehodnotili 
v priebehu realizácie  podujatí.   Poznatky  sme  vždy zúročili v ďalšej fáze pripravovaného  
projektu.  
 Najväčším pozitívom je značná informovanosť cieľových skupín o danej téme, ktorá 
sa dosiahla realizáciou projektu Žime zdravo a ostatných aktivít s tým súvisiacich.  Treba 
povedať, že j v cieľovej skupine žiakov bola veku primeraná informovanosť, ktorá však bola 
často krát , podľa ich vyjadrení v rozpore s ich skutočným životným štýlom alebo spôsobom 
stravovania. Za veľké pozitívum považujeme široký záber vo vzťahu ku všetkým cieľovým 
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skupinám. Nesporne vysoko treba oceniť ochotu odborných partnerov spolupracovať na 
časovo náročnom projekte bez finančných nárokov. Fakulta zdravotníctva PU do projektu 
zapojila svojich študentov a tí dostali priestor na konkrétnu prácu a prezentáciu obsahu svojho 
odborného vzdelávania. 
 Práve ľudský vklad, ochota i nadšenie zúčastnených sa stali pre  realizáciu projektu 
veľmi silným motivačným prvkom. 
 Pracovníčky zariadení školského stravovania hodnotili tieto aktivity ako posun 
školského stravovania dopredu,  na vyššiu úroveň, čím sa školské stravovanie prezentuje 
v celkom inom, podstatne pozitívnejšom svetle. 

 Negatívum vnímame v oblasti  osobného prístupu, napríklad skeptický prístup 
niektorých riaditeľov škôl k realizácii projektu (zas je tu niekto, kto nám chce niečo diktovať,  
škola má príliš veľa aktivít – netreba nám ďalšie) i nezáujem časti rodičovskej verejnosti 
o danú problematiku.  
 
           Ako sme uviedli v úvode zmyslom všetkých aktivít projektu Žime zdravo bola 
komplexná prezentácia zdravého životného štýlu. Životný štýl sa buduje postupne počas 
celého života, ale je veľmi dôležité ako sa nastaví v čase, keď sa formujú názory a postoje, 
teda v čase detstva a dospievania. Preto je táto úloha stále otvorená a stojí pred nami ako 
výzva, pretože do našich škôl prichádzajú každý rok ďalšie deti a žiaci, ktorým je potrebné 
tieto hodnoty predstavovať ako niečo prirodzené a samozrejmé  - ako životný štýl súčasného 
človeka.  

Formy môžu byť rôzne, cieľ len jeden – mať zdravú mladú generáciu. 
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Abstrakt 
Súčasná forma zubnej starostlivosti a jej systém na Slovensku podľa odborníkov nevedie k 
požadovaných cieľom. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza ideálny počet pokazených 
zubov u dvanásťročných detí. Nemal by presiahnuť číslo 1,5. V roku 2000 dospeli prieskumy 
na Slovensku k hodnote 4,5. To znamená viac ako štyri zaplombované, pokazené alebo 
vytrhnuté zuby pre rozsiahly kaz na jedno dieťa. A situácia sa naďalej zhoršuje. Autori 
predkladaného textu poukazujú na pozitívne príklady riešenia tejto problematiky v zahraničí 
a zaoberajú sa  začlenením výchovy k dentálnemu zdraviu do kurikula elementárneho stupňa 
vzdelávania ZŠ na Slovensku. V závere príspevku prezentujú výsledky štúdie zameranej na 
experimentálne overenie efektivity programu primárnej prevencie orientovaného na 
zvyšovanie vedomostnej úrovne a formovanie pozitívnych postojov žiakov vo vzťahu 
k prevencii ochorení ústnej dutiny. Dosiahnuté výsledky práce dokazujú, že existujú 
štatisticky významné rozdiely v úrovni vedomostí o  prevencii ochorení ústnej dutiny 
a deklarovaných postojoch k hygiene ústnej dutiny medzi experimentálnou a kontrolnou 
skupinou detí v súvislosti s absolvovaným programom prevencie. 
Kľúčové slová: Zdravie. Výchova k zdraviu. Primárne vzdelávanie. Zdravie ústnej dutiny. 
Program prevencie. Výsledky experimentálnej štúdie. 
 
Abstract 
According to experts the current form of dental care and its system in Slovakia doesn’t lead to 
the required aims. World Health Organization states the ideal number of carious teeth among 
twelve years old children. The number should not exceed the value 1.5. Surveys in Slovakia 
in 2000 have reached the value of 4.5. This means more than four filled, carious or taken out 
teeth a child. And the situation continues to deteriorate. The authors present the text to 
highlight the examples of positive solutions of the problems abroad and deal with the 
inclusion of dental health education curriculum to the elementary education level of primary 
schools in Slovakia. In conclusion they present the results of a study aimed to experimental 
verifying of the effectiveness of primary prevention-oriented program to increase the level of 
knowledge and shaping the positive attitudes of pupils in relation to the prevention of oral 
cavity diseases. The achievements of the work show that there are significant differences in 
the level of knowledge about oral cavity diseases prevention and declared attitudes to oral 
hygiene between the experimental and control group of children in connection with 
participation in prevention programs.  
Key words: Health. Health education. Primary education. Oral health. Prevention program. 
The results of experimental studies.  
 

Ochorenia ústnej dutiny, predovšetkým zubný kaz a choroby parodontu majú 
v súčasnom období na Slovensku charakter ochorení s hromadným výskytom. Ich prevencia 
práve z tohto dôvodu musí byť neoddeliteľnou súčasťou širokej, komplexne chápanej, 
preventívne zameranej výchovy k zdraviu, predstavujúcej informácie a opatrenia, cieľom 
ktorých je predchádzať vzniku chorôb v ústnej dutine, zabrániť ich ďalšiemu šíreniu, vzniku 
lokálnych i celkových komplikácií a trvalých následkov vedúcich k strate funkcii orgánov 
ústnej dutiny (1). Výchova k zdraviu ústnej dutiny má svoju nezastupiteľnú úlohu hlavne pre 
vysoký výskyt stomatologických ochorení, ale aj široké možnosti aktívneho podielu na ich 
prevencii. Najlepšie vyhliadky na úspech má cielená a systematická zdravotná výchova detí, 
lebo v tejto vekovej kategórii sú najlepšie predpoklady vytvárania návykov pretrvávajúcich 
celý život. V detskom veku je možné správne návyky vytvoriť,  pestovať a upevňovať tak, 



 79 

aby sa stali automatickou súčasťou konania. Pestovanie pozitívnych zdravotných návykov 
v období detstva má veľký význam predovšetkým preto, že jeho základom nie je eliminovanie 
škodlivých návykov, ale pôsobenie na osobnosť v období, keď ešte nemá vypestované 
nežiaduce správanie. Zvýšené úsilie v oblasti starostlivosti o populáciu v období vývoja je 
odôvodnené aj tým, že o zdraví dospelých vo veľkej miere rozhoduje obdobie detstva 
a mladosti. Berúc na vedomie predpoklad o silnejšom účinku výchovného pôsobenia v období 
rozvoja v porovnaní s obdobím dospelosti, je potrebné zdôrazniť význam zdravotnej výchovy 
deti a mládeže aj z ekonomického pohľadu na túto činnosť. 

S výchovou k dentálnemu zdraviu je potrebné začať už v predškolskom veku a musí 
byť realizovaná v rodine i  školských zariadeniach. Včasná výchova k  hygiene ústnej dutiny 
je dôležitá preto, že hygienické aj stravovacie návyky  tohto obdobia majú veľký vplyv na 
výskyt zubného kazu. Počet zubných kazov ako aj iných chorôb ústnej dutiny u detí neustále 
stúpa aj z dôvodu, že zodpovednosť za zdravie chrupu prešla zo zubných lekárov na rodičov. 
Môžeme teda konštatovať, že za realizáciu a efektivitu prevencie nesú spoluzodpovednosť 
rodičia, dieťa, škola, zdravotníci a štát.  

Na Slovensku zlyháva niekoľko faktorov, pričom odborníci upozorňujú práve na 
dôležitosť prevencie. Okrem nedôslednosti rodičov, je podľa názorov odborníkov, 
najčastejšou príčinou zlého stavu chrupu u našich najmenších zlá životospráva s vysokým 
príjmom cukrov a nevyváženou stravou, neznalosť správnej techniky čistenia zúbkov ale aj 
nedostatočná výchova v oblasti dentálnej hygieny. Súčasná forma zubnej starostlivosti a jej 
systém na Slovensku podľa odborníkov nevedie k požadovaných cieľom. Na tieto úlohy totiž 
nestačí iba entuziazmus zubných lekárov. Podľa návrhu Slovenskej komory zubných lekárov, 
v súvislosti so zhoršujúcim sa stavom chrupu detí v SR, je nevyhnutné vytvoriť celoplošný 
preventívny program na národnej úrovni, ktorý bude súčasťou Národného programu podpory 
zdravia a bude ho garantovať štát.   

 Vo vyspelých európskych krajinách je primárnej prevencii chorôb ústnej 
dutiny u detí venovaná veľká pozornosť a adekvátne k tomu zaznamenaný pokles zubného 
kazu u detí, a to tak v chrupe stálom, ako aj mliečnom. K poklesu kazivosti dochádza pod 
vplyvom široko implementovaných primárno-preventívnych opatrení. História preventívnych 
programov v Európe začala v rámci školskej stomatologickej starostlivosti už v rokoch 1956 – 
1960. Pri zahájení preventívnych programov sa mnoho  európskych odborníkov i laikov 
domnievalo, že nádeje vkladané do účinnosti týchto programov sú prehnané. Výsledky však 
potvrdzujú správnosť nastúpenej cesty. Štatistiky ochorení ústnej dutiny ukazujú na obrovský 
význam takýchto projektov a zaradili niektoré štáty na špičku stomatologickej prevencie vo 
svetovom meradle. Cieľ WHO pre rok 2000: „Nie viac, ako dva pokazené zuby 
u dvanásťročných detí“, bol v niektorých oblastiach Švajčiarska dosiahnutý už v 80 - tých 
rokoch (2). 
 Systémy stomatologickej starostlivosti o deti a mládež sa samozrejme, pokiaľ ide o 
zaistenie a financovanie starostlivosti, v jednotlivých krajinách líšia. V krajinách, v ktorých sa 
podarilo nastoliť trvalý zostupný trend zubného kazu a zlepšovanie orálneho zdravia, 
zaznamenávame prinajmenšom dva spoločné prvky. Stomatologická starostlivosť je 
koordinovaná a realizovaná na obecnej (Švajčiarsko, Škandinávia, Veľká Británia, Írsko) a 
školskej úrovni (USA, Holandsko). Regionálna správa garantuje priamy dohľad nad kvalitou 
realizácie projektov, nezaťažuje projekty zvýšenou byrokratickou administratívou a finančné 
prostriedky plynú výlučne a priamo do regionálnej činnosti. V preventívnych a zdravotno-
výchovných programoch pracujú tímy pracovníkov zahrňujúce stomatológov, dentálnych 
hygienikov, učiteľov a bazálne vzdelaných laikov (Švajčiarsko) (3) ( 7). 

Index kazivosti chrupu, ako ho zaviedla Svetová zdravotnícka organizácia, uvádza 
ideálny počet pokazených zubov u dvanásťročných detí. Nemal by presiahnuť číslo 1,5. V 
roku 2000 dospeli prieskumy na Slovensku k hodnote 4,5. To znamená viac ako štyri 
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zaplombované, pokazené alebo vytrhnuté zuby pre rozsiahly kaz na jedno dieťa. A situácia sa 
naďalej zhoršuje. Na porovnanie, v Dánsku je kazivosť 1,9 a Švajčiari a Holanďania, ktorí 
majú špičkovo prepracované systémy starostlivosti o ústnu dutinu, dosiahli najlepšiu hodnotu 
1. Vo Švédsku v súčasnosti 90% dvanásťročných detí nepozná zubnú vŕtačku, pretože nemá 
zubný kaz (7). Ústne zdravie na Slovensku je na veľmi nízkej úrovni. Sme na predposlednom 
mieste medzi členskými krajinami EU, za nami je už len Rumunsko. Predbehla nás Litva, aj 
Slovinsko s dobrými preventívnymi programami, s ktorými za desať až pätnásť rokov upravili 
svoju horšiu východiskovú situáciu, než aká bola u nás. Spomínané krajiny uplatňujú všetky 
známe preventívne opatrenia - výchova, výživa, pravidelné čistenie, fluoridácia. V 
starostlivosti o zuby nás predbiehajú krajiny, ktoré na tom boli podstatne ekonomicky horšie 
než Slovensko (7). Pri hodnotení situácie vo svete, nemôžeme vynechať krajinu, s ktorou sme 
mali spoločnú minulosť a po rozdelení spoločného štátu aj rovnakú štartovaciu pozíciu na 
ceste do budúcnosti. V Českej republike projekt prevencie v roku 1999 naštartovali s 
pomocou slovenských koordinátorov a v súčasnosti sa úspešne realizuje na primárnom stupni 
všetkých základných škôl už desiaty rok. Primárne je určený pre deti 1. stupňa základných 
škôl a je zaradený do štandardného vzdelávania do výučby prvouky v 1. až 3. ročníku a 
prírodovedy vo 4. až 5. ročníku. Ide o najväčší a najdlhšie realizovaný dlhodobý projekt 
takého rozsahu pre deti mladšieho školského veku, nielen v oblasti prevencie zubného kazu, 
ale aj v oblasti ochrany a podpory zdravia vôbec. Program je podporovaný Ministerstvom 
školstva, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvom zdravotnictví, kanceláriou WHO v ČR. 
Odbornými garantmi sú Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii a Všeobecná 
zdravotní pojišťovna. Za desať rokov realizácie, vzhľadom na účasť škôl zapojených do 
programu, sa darí dosahovať hlavný cieľ programu - zlepšiť zubné zdravie deti a mládeže, a 
tak vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie zdravých zubov aj dospelej populácie v budúcich 
rokoch. Program pomáha plniť ciele vládneho programu Zdravie 21. V rámci grantu MZ ČR 
č. 8009/04 ZDRAVÉ ZUBY prebehlo v júni 2004 v náhodne vybraných ZŠ v Prahe 1, 2 a v 
Brne vyšetrenie zubného zdravia u žiakov piatych ročníkov. Cieľom bolo zhodnotiť kazivosť 
a stav chrupu a formou dotazníkov zistiť postoje detí k zubnému zdraviu a prevencii zubného 
kazu. Výsledky evaluačnej štúdie ukázali, že k roku 2004 sa znížila kazivosť chrupu u detí v 
Prahe oproti roku 1998 o 31% (4). 

 V roku 1997 sa so švajčiarskym  projektom zoznámili slovenskí stomatológovia a  
pripravili všetky podklady pre jeho realizáciu na Slovensku pod názvom Zdravý úsmev. Aj 
napriek množstvu vynaloženého úsilia sa nepodarilo projekt celoplošne rozšíriť a realizovať 
(Kovaľová, 2008). Táto situácia je na škodu všetkých detí, ku ktorým sa projekt nedostal, 
pretože výskum stavu zdravia porovnávaného po troch a piatich rokoch realizácie projektu na 
sledovaných školách potvrdzuje jeho opodstatnenosť (2,3). V ostatných rokoch sa odskúšalo 
i experimentálne overovalo viacero projektov a metodických postupov na zvrátenie 
nepriaznivého vývoja, napr.: Oratel, Zdravý úsmev, Dental Alarm. Ani jeden sa celoplošne 
nerozšíril (3).  

Pre zefektívnenie výchovy k zdraviu ústnej dutiny je potrebné vytvoriť a realizovať také 
postupy, ktoré budú koncepčné a vytvoria dostatočný priestor na využitie najnovších 
vedeckých poznatkov. Dôležitá je dlhodobá prevencia pre jednotlivé vekové skupiny 
v závislosti od problematiky a od rizika vzniku ochorenia v danom období života. Pretože 
škola je pomerne dlhý čas centrom života detí, stáva sa vhodným prostredím na 
uskutočňovanie výchovy k zdraviu pre deti všetkých vekových kategórii. Podľa Libu (6): 
„Možnosti školy, vzhľadom na jej komplexný dosah na populáciu detí a mládeže, sú v tomto 
procese nezastupiteľné. Cieľom jej výchovného spolupôsobenia má byť systematická a účinná 
intervencia do štruktúry a obsahu životného štýlu detí a mládeže tak, aby tento predstavoval 
vyvážený systém hodnôt zodpovedajúcich obsahu pojmu zdravie, zdravý životný štýl“. 
Dominujúcim cieľom je vytváranie a interiorizácia postojov, hodnôt a spôsobilosti 
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premietnutých nielen v kognitívnej stránke pôsobenia, ale rovnako v oblasti emocionálnej, 
zameranej na prežívanie a konatívnej, orientovanej na očakávanú zmenu správania(6). 
V uvedenom vzťahovom rámci je potrebné zdôrazniť informatívny a formatívny potenciál 
školy pri kreovaní pozitívnych postojov k zdraviu ako bio-psycho-sociálnej kvalite. Zdravotná 
dimenzia edukácie spredmetnená vo výchove k zdraviu je formulovaná prostredníctvom 
syntézy vedomostí, princípov, koncepcií integrujúcich medicínske, biologické, psycho-
sociálne, pedagogické, estetické, etické a ďalšie prístupy a poznatky smerujúce k vyváženému 
formovaniu kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej stránky dieťaťa (5).  

Po dôkladnom posúdení kurikula pre 1. stupeň základnej školy, môžeme, tak ako Liba 
(6) konštatovať, že výchova k zdraviu na 1. stupni základnej školy, ako prostriedok účinnej 
primárnej prevencie zdravotných problémov a sociálno-patologických javov, nie je 
v súčasnosti štruktúrovaná a realizovaná ako samostatný vyučovací predmet a v rámci 
kurikula sú témy podpory zdravia a prevencie súčasťou viacerých predmetov, napr. 
prírodoveda, vlastiveda, etická, náboženská a telesná výchova. Školy sa zapájajú aj do 
nadrezortných programov podpory zdravia.  

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike 
ISCED 1, svojou filozofiou dvojúrovňového participatívneho modelu riadenia poskytuje 
školám možnosť profilovať sa a vychádzať v ústrety potrebám a záujmom žiakov v rámci 
voliteľnej časti vzdelávacieho programu individuálnej školy. Voliteľný obsah vzdelávania 
v učebnom pláne školského stupňa je možné realizovať v rámci odporúčaných voliteľných 
predmetov v rámci voliteľných hodín ale aj učebných predmetov, ktoré si škola sama zvolí 
a sama si pripraví ich obsah.  

Prvý letmý pohľad na obsah Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej 
školy môže vyvolať dojem, že je v ňom, podľa názvu vyučovacích predmetov, pre výchovu 
k zdraviu vytvorený dostatočný priestor. Dôkladné štúdium tohto materiálu ukáže, že 
vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb je pomerne úzko orientovaná predovšetkým na význam 
pohybu pre  zdravie v rámci predmetu telesná výchova. V programe sa ďalej uvádza, že 
témami starostlivosti o zdravie prispievajú aj prírodoveda, resp. etická výchova. Možno však  
konštatovať, že priestor venovaný podpore zdravia je v rámci prírodovedy (len v prvom 
a druhom ročníku), pre šírku navrhovaných tém,  nedostatočný a v predmete etická výchova 
minimálny.  

Riešením problému by mohli byť prierezové tematiky, ktoré je možné uplatňovať 
viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a im 
prislúchajúcich vyučovacích predmetov alebo ako samostatný učebný predmet v rámci 
voliteľných hodín. Vhodnou sa ukazuje aj forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú 
pridelené téme), či forma kurzu.   

Základom preventívneho programu na podporu zdravia ústnej dutiny pod názvom 
„Zdravý úsmev“ boli v prvej fáze realizácie využité predovšetkým skúsenosti zo Švajčiarska 
(2). Projekt sa na Slovensku začal realizovať na základe dobrovoľnosti, prostredníctvom 
študentov stredných a vysokých škôl a dobrovoľníkov z radov učiteľov a nezamestnaných 
a dá sa povedať, že je tak realizovaný dodnes na obmedzenom počte ZŠ. Významný podiel 
na vzniku Metodiky starostlivosti o ústnu dutinu majú učitelia a študenti Fakulty 
zdravotníctva Prešovskej univerzity, ktorí v tomto zmysle pochopili úlohy a možnosti svojho 
podielu na prevencii ochorení ústnej dutiny u detí predškolského a mladšieho školského 
veku. 

Cieľom našej práce pod názvom Kontexty výchovy k zdraviu žiakov mladšieho 
školského veku, bolo poznať, analyzovať, porovnať a zhodnotiť aktuálnu úroveň dentálneho 
zdravia detí mladšieho školského veku. Na základe zisteného pripraviť program prevencie 
a experimentálne overiť jeho efektivitu pri zvyšovaní vedomostnej úrovne a formovaní 
pozitívnych postojov žiakov primárneho stupňa ZŠ, vo vzťahu k prevencii ochorení a podpore 



 82 

zdravia ústnej dutiny. Zaujímalo nás, či existujú štatisticky významné rozdiely medzi 
experimentálnou skupinou žiakov (ktorá program absolvovala) a kontrolnou skupinou (ktorá 
program neabsolvovala) vo vedomostiach a deklarovaných postojoch k prevencii ochorení 
ústnej dutiny? 

Hodnotenie vplyvu edukačnej intervencie na zmenu sledovaných parametrov 
(vedomosti o vzniku ochorení v ústnej dutine,  vedomosti o  stratégiách prevencie ochorení 
v ústnej dutine a postoje k hygiene ústnej dutiny) bolo realizované u žiakov experimentálnej 
a porovnané s výsledkami kontrolnej skupiny. Pre naplnenie cieľa bol zvolený 
experimentálny typ výskumu,  kauzálno-porovnávací výskum celého súboru žiakov a výskum 
ex – post facto u žiakov kontrolnej skupiny zameraný na zdroje informácií o prevencii 
ochorení dutiny ústnej a jej stratégiách s dôrazom na podiel školy v primárnej prevencii 
ochorení ústnej dutiny. Keďže sme predpokladali, že stav chrupu žiakov primárneho stupňa 
základných škôl je ovplyvňovaný tiež životným štýlom a úrovňou zdravotného uvedomenia 
rodiny z ktorej žiaci pochádzajú, predovšetkým úrovňou vedomostí rodičov o vzniku 
a stratégiách prevencie ochorení v ústnej dutine a postojmi rodičov vo vzťahu k prevencii 
ochorení ústnej dutiny vlastných detí, testovali sme túto hypotézu procedúrou ex post facto a 
rozpracovali sme ju do čiastkových hypotéz, ktorými bolo možné hodnotiť súvisiace 
výskumné podmienky. Alternovali sme nasledovné prozdravotné charakteristiky rodičov: 
úroveň vedomostí o vzniku ochorení v ústnej dutine a stratégiách ich prevencie, ochotu 
získania nových informácií o podpore zdravia a prevencii ochorení a postoje vo vzťahu 
k orálnemu zdraviu vlastných detí.  

Ciele výskumu, ktoré sme si stanovili, sa nám podarilo dosiahnuť. Identifikovali sme 
silné aj slabé stránky primárnej prevencie vo vzťahu k zubnému zdraviu žiakov mladšieho 
školského veku, v kontexte výchovného pôsobenia rodiny aj  školy. Potvrdili sme, že 
vhodným vyvážením kognitivného a nonkognitivného aspektu edukácie v kontexte podpory 
dentálneho zdravia možno dosiahnuť pozitívnu zmenu nielen vo vedomostiach ale aj 
v deklarovaných postojoch edukovaných žiakov. Navrhovaný program prevencie ponúka 
žiakom možnosť vlastnými aktivitami získať bohaté skúsenosti a zážitky prostredníctvom hry 
a učenia v skupine rovesníkov. Všetky témy sú realizované prakticky, prostredníctvom 
vhodných cvičení, modelových situácií, didaktických hier a iných interaktívnych metód. 
Predkladaná metodika spĺňa tiež požiadavku jasnej formulácie vzdelávacieho štandardu 
z pohľadu jeho dvoch častí: obsahovej a výkonovej. Realizácia programu pozostáva 
z praktického nácviku čistenia zubov a dôkladného prebratia tém z jednotlivých oblastí 
prevencie. Učivo je formulované v kategóriách faktuálnych, koceptuálnych, procedurálnych 
a metakognitívnych poznatkov. Výkonové štandardy sú formulované v podobe 
operacionalizovaných cieľov, aktívnymi slovesami, ktoré zároveň vyjadrujú úroveň osvojenia 
učiva. Jednotlivé úrovne výstupov (1.– 4.ročník) sa zameriavajú na kompetencie, čiže na 
kombinácie vedomostí, zručností a schopností. Takto formulované ciele popisujú produkt 
výučby, nie proces. Počas výučby si žiaci formujú a upevňujú postoje k preventívnemu 
správaniu a osobnej zodpovednosti za svoje zdravie, nadobúdajú vedomosti potrebné pre 
udržanie a podporu orálneho zdravia a zdokonaľujú si zručnosti nevyhnutné pre zabezpečenie 
dokonalej hygieny ústnej dutiny. Obsah výučby je daný cieľom a pozostáva z prevencia 
zubného kazu a zápalu ďasien na základe praktického nácviku správnej techniky čistenia 
zubov a  dôkladného prebratia tém z oblasti prevencie: anatómia, patológia, výživa, hygiena a 
fluoridácia. Jednotlivé cvičenia poskytujú deťom odpovede na otázky prečo sa majú starať 
o svoje zdravie, čo môžu preto urobiť, kedy a aké prostriedky k tomu použiť. V programe 
usilujeme tiež o formovanie preventívnych postojov a hodnôt, ktoré sú zamerané 
predovšetkým na aktívny vzťah každého dieťaťa k svojmu orálnemu zdraviu, na účasť na 
preventívnych stomatologických prehliadkach, problematiku správnej výživy, základné 



 83 

hygienické návyky, opatrenia proti škodlivým návykom, zneužívanie liekov a ďalšie. 
Podstatou projektu nie sú príkazy a zákazy, ale prevencia, nové vedomosti, zručnosti a postoje 
získané inovatívnym, netradičným spôsobom.  

Takto cieľovo zameraná výchova k zdraviu podľa (6) „zároveň saturuje dôveru v 
predpoklady a schopnosti žiaka, v jeho vlastnú aktivitu, sebapoznanie, sebarealizáciu, 
sebaprezentáciu a sebareflexiu.“  

Na Slovensku zatiaľ nemáme podobnú empirickú reflexiu výchovy k zdraviu, nemáme 
dostatok údajov, ktoré by poskytli možnosti komparácie nami sledovanej problematiky. 
Z tohto dôvodu považujeme výsledky nášho výskumu len za vstup do komplexnejšieho 
interdisciplinárneho riešenia danej témy. V tejto súvislosti môžeme poukázať na 
epidemiologickú štúdiu, v ktorej autori podávajú výsledky hodnotenia stavu ústneho zdravia 
u 600 detí predškolského a školského veku v Prešove, u ktorých sa vykonával preventívny 
program Zdravý úsmev. Program vykonávali v predškolských zariadeniach a v základných 
školách dentálna hygienička, preventistka a školská asistentka zubnej starostlivosti pod 
vedením zubného lekára. Stav chrupu a stav hygieny ústnej dutiny bol porovnávaný so 
stavom chrupu a hygieny skupiny detí, u ktorých sa preventívny program nevykonával. V 
testovanej skupine došlo k zlepšeniu stavu chrupu aj stavu ústnej hygieny. V mliečnom 
chrupe bol zaznamenaný významný ústup kazu. Táto epidemiologická štúdia poukazuje na 
úspešné výsledky preventívneho programu, ktorý vykonávali zaškolení pracovníci a 
špecialisti v odbore preventívna zubná medicína ako sú preventistka a dentálny hygienik. 

Zdravé ďasná, intaktné a funkčné vlastné zuby by sa mali ceniť rovnako ako hociktorá 
neporušená časť ľudského tela. Mladí ľudia musia byť vzdelávaní k individuálnej diagnostike 
a starostlivosti. To im umožní byť zodpovednými za vlastné zdravie. Takýto prístup vplýva 
pozitívne na kvalitu života a charakterizujú ho tiež veľké cenovo priaznivé benefity pre 
jednotlivca aj spoločnosť. 
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Abstrakt 
Koncepcia Výchovy k zdraviu a zavedenie nového vyučovacieho predmetu „Výchova 
k zdraviu“ do školského kurikula v rámci Školského vzdelávacieho programu v ktorom by si 
žiaci osvojili potrebné penzum vedomostí, informácií, poznatkov, zručností, návykov, 
princípov, postojov, záujmov a hodnotových noriem zameraných na identifikovanie sa 
s hodnotami zdravia a na interiorizáciu zdravého životného štýlu. Obsahový štandard 
Výchovy k zdraviu a úloha školy v oblasti výchovy k zdraviu. Rozvíjanie prozdravotných 
kompetencií učiteľa.  
Kľúčové slová: výchova k zdraviu, životný štýl, obsahový štandard, kompetencie učiteľa 
Abstract 
The concept of Health Education and the introduction of a new school subject – Health 
education – in school curriculum in which pupils acquire the necessary knowledge, 
information, skills, habits, principles, attitudes, interests and value of standards is aimed to 
identifying the values interiorizing health and healthy lifestyles. We deal with the content of 
Standard health education and the role of schools in education to health developing skills of 
teacher in this area. 
Key words: health education, lifestyle, content standards, teacher’s competence 
 
Úvod 
Človek  prichádza na svet ako absolútne závislý jedinec, potrebujúci na udržanie pri živote 
starostlivosť druhého človeka, ktorý mu zabezpečí nielen uspokojenie základných potrieb, ale 
ktorý mu vytvorí priestor a podmienky na rozvíjanie jeho potenciálu. 
Zdravie ako určujúci fenomén spoločnosti 
Už myslitelia histórie Hippokrates a Avicenna tvrdili, že kvalitný vzťah môže rozvíjať len 
zdravá bytosť. Zdravie pokladali za základnú podmienku ľudského šťastia. Ľudské zdravie, 
zdravý životný štýl, kvalita života sú pojmy, ktorých vývoj a stav je trvalo spojený so 
zodpovednosťou  k  ich vytváraniu  a ochrane. Zdravie je najväčším darom každého človeka. 
Avšak pravdou ostáva, že tomuto pojmu rozumieme len zdanlivo. Toto konštatovanie 
potvrdzuje široká paleta pohľadov na kategóriu zdravia i jej premeny. Učenci po stáročia 
diskutovali o definícii zdravia. Človek chápal zdravie prevažne ako neprítomnosť chorôb. 
Viac pozornosti venoval chorobám, ich príčinám, prejavom, zaoberal sa možnosťami liečby 
a prevencie. 
Najznámejšiu definíciu zdravia publikovala Svetová zdravotnícka organizácia (World Health 
Organization – Constitution of WHO, 1946): „Zdravie je stav úplnej fyzickej, psychickej 
a sociálnej pohody.“ Medzi fyzickým, duševným a  sociálnym zdravím existuje priamy vzťah 
a malo by nám teda záležať na rozvíjaní všetkých  jeho zložiek. Rodičom v podmienkach 
domova, učiteľom  v podmienkach školy. Symbolicky by sme mali teda vychovávať sociálne, 
morálne a emocionálne zrelé osobnosti, schopné konať a správať sa v súlade s etickými 
normami a hodnotami uznávanými danou spoločnosťou.  
 
Škola a výchova k zdraviu 
V tradične orientovanej výučbe nebol rozvoju výchovy k zdraviu venovaný adekvátny 
priestor. Výchova k zdraviu  nie je v súčasnosti   štrukturovaná a realizovaná ako samostatný 
vyučovací predmet. Zmena nastala v súvislosti so školskou reformou a možnosťou školy 
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vypracovať Školský vzdelávací program. Preto je určite aktuálne zamyslieť sa nad 
systémovosťou integrácie výchovy k zdraviu  do procesu vzdelávania. Aj keď starostlivosť 
o zdravie vo verbálnych prejavoch žiakov, učiteľov, rodičov je na primeranej úrovni, v 
 životnom štýle sa nespredmetňuje.  
Vzhľadom na viaceré nepriaznivé ukazovatele zdravotného stavu populácie, na prevažujúci 
pasívny spôsob života detí, na komercionalizáciu života, na málo zmysluplné a mnohokrát 
zdravotne i osobnostne nepriaznivé trávenie voľného času, na neprimeranú autoreguláciu 
svojho denného programu, na nezodpovedané otázky sexuality je potrebné vytvoriť systém 
integrácie výchovy k zdraviu do edukačného procesu resp. vytvoriť podmienky pre zavedenie 
nového predmetu Výchova k zdraviu do kurikula školy, čo by umožnilo cieľavedomo 
štrukturovať nielen kognitívnu, ale aj afektívnu a konatívnu stránku osobnosti žiaka a vytvoril 
by sa tak priestor pre novú alternatívnu koncepciu zdravého životného štýlu. Škola je 
výnimočné miesto, kde sa naprieč generáciám uskutočňuje proces vzdelávania, prenos tradícií 
a kultúrneho bohatstva, kde sa nadobúda pocit hrdosti na svoju krajinu, kde sa formuje 
vedomie, úcta, porozumenie, vzťahy, láska. Je preto nesmierne dôležité, aby v nej boli 
zavedené také predmety, o ktoré majú žiaci záujem, ktoré im v živote pomôžu a ktoré od 
života nie sú umelo oddelené.  
 Škola a osobitne primárna škola disponuje nezastupiteľným informatívnym a formatívnym 
potenciálom najmä v zmysle štrukturovania a stabilizácie žiadúcich postojov a pozitívnych 
hodnotových orientácií. V kontexte formulovanej tézy je potrebné zdôrazniť (Liba, 2007) „že 
základnou stratégiou edukácie v zmysle podpory zdravia na uvedenom stupni školy má byť, 
vychádzajúc z recepcie senzitívnosti uvedenej etapy ontogenézy, komplexné generovanie 
kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej stránky osobnosti žiaka, teda kontinuálna podpora 
jeho potencionalít a vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj intelektuálnych, 
psychických, fyziologických, motorických dispozícií interakčných a prosociálnych 
spôsobilostí.“ Z nášho pohľadu tu ale absentuje edukačný priestor implikujúci cieľavedomý 
intervenčný vstup v oblasti, ktorá predstavuje určujúcu podmienku a predpoklad realizácie 
vedomostí, zručností, spôsobilostí, hodnôt, záujmov, teda akéhosi komplexného prejavu 
osobnosti. Máme na mysli oblasť podpory zdravia, presnejšie cieľavedomú a intencionálnu 
výchovu k zdraviu, ktorá je svojou podstatou univerzálnou podmienkou realizácie 
akýchkoľvek dispozícií a zručností a zároveň prevenciou v boji proti nepriaznivému 
životnému štýlu. 
Škola má a musí významne prispievať k zastaveniu, stabilizovaniu a následnému obratu 
celého radu nepriaznivých trendov v životnom štýle detí. V procese výchovy k zdraviu je 
v zmysle informatívnom a formatívnom nezastupiteľná. Zdravie je prvoradou hodnotou 
determinujúcou kvalitu ľudského života. Zdravie je dominujúcim ukazovateľom zdravého 
životného štýlu. Výchova k zdraviu musí mať cieľavedomý a dlhodobý charakter realizovaný 
všetkými činiteľmi spoločnosti (rodina, škola, masmédia, legislatíva, zdravotná starostlivosť). 
Výchova k zdraviu má vychádzať z biopsychických a sociokultúrnych predpokladov dieťaťa, 
má viesť k sebadôvere, k spolupráci, k úcte, otvorenosti, tolerancii, partnerstvu, empatii. 
Výchova k zdraviu musí rešpektovať konkrétne spoločenské, kultúrne, demografické 
i ekonomické podmienky. Výchova k zdraviu má rozvíjať úctu k zdraviu vlastnému 
i k zdraviu druhých ľudí. 
Empíria života nás donútila hľadať nový model prípravy detí a mládeže na partnerský vzťah. 
Rešpektujúc vyššie uvedené, sme v rámci Školského vzdelávacieho programu zaviedli nový 
vyučovací predmet Výchova k zdraviu, v ktorom si žiaci osvojujú potrebné penzum 
vedomostí, informácií, poznatkov, zručností, návykov, princípov, postojov, záujmov 
a hodnotových noriem zameraných na identifikovanie sa s hodnotami zdravia a na 
interiorizáciu zdravého spôsobu života. 
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Jeho obsah tvoria špeciálne vypracované učebné osnovy ambíciou ktorých  je  rozšíriť 
a prehĺbiť záujmy žiakov o vzdelávanie v tejto oblasti, keďže koreluje s humanistickým 
chápaním človeka charakterizovaného vzdelanosťou, toleranciou, zodpovednosťou, 
spoluprácou, pozitívnymi hodnotovými preferenciami a záujmovými orientáciami, žiaducimi 
postojmi k zmysluplnému a kultivovanému životnému štýlu, ktorý je orientovaný na všetky 
zložky zdravia, ako na najvyššiu hodnotu ľudského bytia. 
 
Obsah vzdelávania 
Obsah predmetu Výchova k zdraviu je integráciou 6 edukačných celkov, ktoré vytvárajú 
celoročný, edukačný, integrovaný plán. 
V týchto edukačných okruhoch sú vymedzené kľúčové, kurikulárne témy, ktoré sú obsahovo 
premietnuté do mesačných plánov a cez ktoré pôsobí učiteľ na rozvoj kognitívnych, 
afektívnych i psychomotorických cieľov. Jednotlivé témy sú  dostatočne obšírne stanovené, 
aby bolo možné zahrnúť v nich čo najväčšie množstvo modelových situácií, využiteľných na 
získanie kľúčových kompetencií potrebných pre zdravý vývin jednotlivca.  
Ani jeden zo šiestich edukačných celkov nie je uzavretý a všetky navrhované ciele 
v jednotlivých témach sú otvorené. Je na učiteľovi a na jeho odbornej kompetencii, aby 
posúdil úroveň poznania detí a aby určil mieru rozširovania ich vedomostí, zručností 
a postojov. Každá škola, každý učiteľ by mal vychádzať z konkrétnych podmienok v ktorých 
pôsobí a mať pred sebou svoje deti, ich vek, úroveň ich rozvoja, prostredie v ktorom 
vyrastajú, žijú. Navrhované ciele sú preto inšpiratívne a nemali by sa použiť ako dogma na 
každej škole. Práve naopak. Učiteľ, ktorému záleží  na zdravom vývine svojich detí si z nich 
vyberie a určite ich doplní na základe vlastného uváženia vyplývajúceho z individuálneho 
poznania jedinečných a neopakovateľných schopností každého dieťaťa majúc na pamäti, že 
zdravie je jednou z najdôležitejších podmienok výchovy i vzdelávania. Upevňovať zdravie 
detí, vytvárať pozitívny vzťah k sebe a svojmu zdraviu, vážiť si ostatných ľudí, ich zdravie 
a život, budovať zdravé sebavedomie, rozvíjať praktické zručnosti so zdravotným materiálom 
je z pohľadu systematickosti a vnútornej nadväznosti edukačných úloh v pláne tým  
najpotrebnejším a najsilnejším putom. 
Obsah edukačných celkov  
Na tomto mieste predkladáme čitateľovi iba „heslovitý výber“ z obsahu jednotlivých 
edukačných celkov. Neuvádzame celkovú charakteristiku edukačných celkov kvôli obšírnosti 
spracovaného materiálu. 
 
1.Význam rodiny a prosociálnych vzťahov. 
Ide o: Pochopenie postavenia rodiny v kontexte sociálnych vzťahov v spoločnosti. 
Uvedomenie si seba a svojho postavenia v rodine. Určenie príbuzenských vzťahov v rodine. 
Akceptovanie ľudí s telesným a mentálnym postihnutím, ľudí inej rasy či národnosti. Pomoc 
chorým a handicapovaným ľuďom. Oboznámenie sa s právom dieťaťa na opateru, lásku 
a osobnú náklonnosť. Postavenie dieťaťa v rodine. Úloha matky. Úloha otca. Rodičovská 
láska. Partnerské, manželské, príbuzenské vzťahy a rôzne typy rodín. Násilie v rodinách. 
Práva a povinnosti v rodine, vyslovené i nevyslovené pravidlá a očakávania rodičov. 
Skutočnosť, že deti nepoznajú očakávania svojich rodičov a rodine chýbajú jasné pravidlá 
hry, môže byť príčinou zbytočného napätia a konfliktov. Žiak by mal pochopiť, že rodina, 
napriek svojim nedostatkom má pre zmysluplný život človeka mimoriadny význam 
a hodnotu.  
 
2. Zásady zdravého života a starostlivosť o zdravie 
Ide o: Správne vytváranie a využívanie denného režimu. Zdravý spôsob života a starostlivosť 
o zdravie s rešpektovaním prijatých zásad a noriem. Základné ľudské potreby a ich hierarchia. 
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Zásady zdravého stravovania. Vitamíny. Biopotraviny. Pitný režim. Poznanie a pochopenie 
významu striedania psychickej a fyzickej práce s oddychom, spánkom, hrou, pobytom 
s kamarátmi, správnym výberom televíznych programov, kníh a ponukou iných masmédií. 
Pohyb pre zdravie človeka. 
 
3. Osobnostný a sociálny rozvoj 
Ide o: Budovanie rebríčka hodnôt. Utváranie vzťahu k sebe samému a vzťahu k druhým 
ľuďom. Vytýčenie práv a povinností dieťaťa. Vplyv drogy na ľudské telo. Fajčenie a alkohol 
– drogy ohrozujúce zdravie človeka. Šikanovanie. Rasizmus. Diskriminácia. Falošné 
priateľstvo. Zneužívanie priateľstva. Tolerancia, budovanie medziľudských vzťahov a ich 
vplyv na zdravie človeka.  
 
4. Ľudské telo a jeho funkcie 
Ide o: Poznanie svojho tela, jeho základných častí a funkcií. Porovnanie a pochopenie 
rozdielov v stavbe tela chlapca a dievčaťa a s tým spojené dispozície oboch pohlaví. 
Rešpektovanie vzájomných odlišností v stavbe tela. Sexualita v živote dieťaťa. Kultivovaný 
a kultúrny prejav sexuality ako obraz mravného a sexuálne zrelého človeka. Dodržiavanie 
hygienických návykov. Choroby a úrazy. Zdravotnícke zariadenie a jeho zamestnanci. 
Lekáreň a lekárnička. Osvojenie si mužského a ženského vzoru správania. Vznik 
civilizačných ochorení a prevencia.    
 
5. Škola a duševné zdravie 
 Ide o: Škola a duševné zdravie.  Šťastie. Rešpektovanie seba a iných. Empatia a asertivita. 
Voľný čas a záujmy. Striedanie práce s oddychom – psychohygiena. Digitálne technológie 
a ich vplyv na život človeka. Život a živorenie. Stres ako príležitosť. Šport a duševné zdravie. 
Osobné záujmy. Človek potrebuje človeka. Rozhovory duše a tela. Hĺbka a plytkosť citového 
života. Psychoterapia ako prevencia aj liečba. Aromaterapia a muzikoterapia. Hranice zdravia 
a duševných porúch.  
 
6. Riziká ohrozujúce zdravie a ich prevencia.  
Ide o: Bezpečnosť pri hre. Prvá pomoc pri úrazoch. Ochrana človeka pri mimoriadnych 
situáciách. Bezpečný pohyb pre zdravie. Rizikové vplyvy prostredia. Starostlivosť o životné 
prostredie. Znečisťovanie ovzdušia, pôdy, vody a jeho dopad na kvalitu zdravia. Význam 
triedenia odpadu pre zdravý vývin jedinca. 
 
Súčasťou edukačných materiálov nového predmetu Výchova k zdraviu je jeho charakteristika, 
ciele, kľúčové kompetencie, ktoré predmet rozvíja, stratégie vyučovania, začlenenie 
prierezových tém, vypracovaný vzdelávací štandard pozostávajúci z obsahového 
a výkonového štandardu, hodnotiaci štandard  a učebné zdroje. Pre každý edukačný celok  je 
spracovaný  podporný edukačný materiál zahrňujúci hry a aktivity, básničky a rečňovanky, 
rozprávky a maľovánky. Učiteľ tu nájde aj prezentácie k jednotlivým tematickým celkom 
a vedomostné testy na overenie získaného pemza vedomostí.  
Práve výber z tohto podporného materiálu je pre edukačný zámer veľmi dôležitý. Umožňuje 
učiteľovi prejaviť kreativitu na dosiahnutie predpokladaného cieľa. Naplno sa tu rozvinie jeho 
kompetencia vyučovať niečo, niekoho tak, aby sa zámerne a reálne naučil učivo, a tiež aby sa 
takto dosiahli ciele. Naplánované spektrum podporného materiálu umocní fixáciu obsahu 
každého edukačného celku. Výber, ale aj dopĺňanie podporného materiálu ponechávame na 
profesionálnej erudícií pedagóga. Akceptujúc tézu, že určujúcim predpokladom efektívnej 
výchovy je osobnostná a profesionálna kompetencia učiteľa konštatujeme, že profesiogram 
efektívneho učiteľa má zahrňovať okrem odbornej, didaktickej, pedagogickej, diagnostickej, 
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sociálnej, komunikačnej, informačnej, manažérskej a ďalších kompetencií aj zdravotno-
preventívnu kompetenciu. 

Opierajúc sa o prezentovaný obsah Výchovy k zdraviu uvedieme niektoré prístupy 
a požiadavky projektovania prozdravotných kompetencií ako súčasti profesiogramu učiteľa 
(Liba, 2005): 
• zabezpečiť vyváženosť kognitívneho a nonkoginitívneho aspektu edukácie v kontexte 

podpory zdravia; 
• cieľavedomé a kontinuálne realizovanie výchovy k zdraviu ako integrálnej súčasti 

kurikula školy; 
• zladenie pôsobenia formálneho, neformálneho a skrytého kurikula v kontexte výchovy 

k zdraviu; 
• rozvíjanie, podpora a aktualizovanie permanentného informačného systému zameraného 

na výchovu k zdraviu; 
• osvojenie si a praktické uplatnenie informačných kompetencií, zapájanie a využívanie 

pôsobenia médií pri prezentácii a podpore zdravotno-preventívnych aktivít; 
• cieľavedomé a systematické identifikovanie negatívnych činiteľov zasahujúcich životný 

štýl žiakov a následné hľadanie možnosti vytvárania, modifikovania a overovania 
inovatívnych prístupov orientujúcich sa  v smere podpory zdravia; 

• harmonizácia všetkých dimenzií zdravia; 
• propagovanie zdravého spôsobu života a hodnotenie zdravotného stavu žiaka, prostredia 

a podmienok v kontexte výchovy k zdraviu  
• štrukturovanie koncepcií predstavujúcich prozdravotnú intervenciu do kurikula školy; 
• koordinovanie práce všetkých subjektov školskej zdravotnej prevencie podľa tém, veku 

žiakov, modifikácií, stratégií  a programov zameraných na aktívnu starostlivosť o zdravie, 
na osvojenie si vedomostí, zručností a návykov vedúcich k efektívnej účasti, aktivite 
a tvorivosti pri  tvorbe zdravého spôsobu života; 

• viesť žiakov k stimulovaniu cieľavedomosti, samostatnosti, tvorivosti, sebaovládaniu, 
sebadôvere, sebazdokonaľovaniu, v budovaní a vytváraní postojov k zdraviu; 

• zvýraznenie významu výchovy vo voľnom čase, napomáhanie pri organizovaní činností 
vo voľnom  čase ako preventívnej alternatívy vo vzťahu k zdravotným obmedzeniam 
a problémom vyplývajúcich z komercionalizácie súčasného životného štýlu; 

• organizovanie otvorených vyučovacích hodín a ďalších edukačných foriem pre rodičov, 
najmä matky s obsahom zdravotno-výchovných tém. 

• Učiteľ takto vybavený zodpovedajúcimi kompetenciami je základným predpokladom 
a zárukou efektívnej preventívnej výchovy a aplikácie integrovaných medzipredmetových 
tém, prierezových tém, prozdravotných projektov, programov alebo iných prístupov 
zameraných na podporu zdravia  detí a na formovanie zdravého životného štýlu.  

• Učiteľ primárnej školy má v tomto priestore dominantnú pozíciu a preto realizácia 
výchovy k zdraviu je dôležitým predpokladom formovania, stabilizácie a interiorizácie 
zásad zdravého spôsobu života  u žiakov. Učiteľ, ktorý je nositeľom hierarchie hodnôt, 
v ktorých je zdravie nezastupiteľnou súčasťou kvality života, predstavuje pre svoje okolie 
pozitívny vzor v oblasti rešpektovania zásad zdravého životného štýlu. Úloha výchovy 
k zdraviu je zvlášť dôležitá u žiakov základnej školy, keďže ide o etapu ontogenézy, ktorá 
je svojou senzitivitou a formatívnou vnímavosťou nenahraditeľná v procese kreovania 
postojov k zdravému životnému štýlu a orientáciou na zdravie ako  najvyššiu hodnotu 
ľudského bytia. 

 
Záver 
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Učitelia sú zdrojom hodnôt a modelového správania. Stali sa symbolickými postavami 
modernej spoločnosti nie preto, že učia deti počítať, ale preto, že ich učia veci, ktoré sa 
počítajú.  Ak naučíme naše deti vytvoriť si a prežívať zdravý životný štýl prirodzene 
zakomponovaný do ich životnej stratégie, tak bude pre ne  zdravie prirodzenou hodnotou 
s výrazne etickým rozmerom. Urobme všetko preto, aby sa nám to podarilo. 
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16. Solivarskí škriatkovia prichádzajú sem, až sa trasie 
zem! 

Solivar trolls come here to shake the earth! 
Anna Harčárová 

Škola podporujúca zdravie pri MŠ Solivarská 51, Prešov 
 
Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá realizáciou projektu Školy podporujúce zdravie v Materskej škole na 
Solivarskej ulici v Prešove, pričom uvádza aktivity z oblasti  psychickej rovnováhy, fyzickej 
rovnováhy, stravovacích návykov a zdravej výživy. 
Kľúčové slová: Školy podporujúce zdravie, materská škola  
 
Abstract 
The paper deals with the implementation of project Schools promoting health in the 
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kindergarten at Solivarská Street in Prešov, showing activity in the field of mental balance, 
physical balance, eating habits and a healthy diet. 
Key words: Schools promoting health, kindergarten 
 

Dnešná doba ponúka ľuďom množstvo rôznych variant v stravovaní, liečení 
chorôb, výchovných metód, alebo aj v úprave svojho zovňajšku. Nad 
niektorými len pokrútime hlavou, iné nás aj zaujmú, ale málokto sa možno 
pozastaví nad tým, že to, čo chce riešiť až v dospelosti má zárodok v detstve, 
vo fyziologických, psychických, genetických, výchovných, či stravovacích 
dispozíciách a návykoch.  
 My, učiteľky materských škôl to dobre vieme, pretože prijímame tie 

najväčšie poklady do materských škôl od dvoch, či troch rokov života detí. Aká obava, či 
úzkosť je v každom rodičovi, ako jeho dieťa obstojí v kolektíve detí, ako zvládne úlohy naň 
dané, ako si poradí vtedy, keď mu bude tak smutno za mamkou, či otcom? Dostane dobrú 
a láskavú pani učiteľku, ktorá ho naučí, ako sa vžiť do kolektívu detí aj keď ho odmieta? Ako 
jesť, keď mu máločo chutí a čo potom so smútkom? Ako zvládnuť situácie, keď každé dieťa 
potrebuje individuálny prístup a pani učiteľka je len jedna? 
 Pri všetkých týchto skutočnostiach som si ako autorka projektu „ Škola podporujúca 
zdravie“ vytýčila smer, že škola podporujúca zdravie v našej Materskej škole musí dieťa 
rozvíjať v psychickej, aj fyzickej rovnováhe a preto náš projekt, ktorý bol prijatý a schválený 
Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2000 stojí na týchto základoch a profesijným 
prístupom pani učiteliek, ako aj ostatného personálu materskej školy sa nám to darí plniť. 
 O čo nám vlastne ide? V prvom rade je to získavanie dôvery každého dieťaťa aj 
rodiča, že sa v našej materskej škole bude cítiť príjemne, že láskavosť a prístup každej pani 
učiteľky vyvráti pochybnosti a že výchova a vzdelávanie spolu so zdravým stravovaním, 
aktivitami podporujúcimi zdravie vytvoria pre každé dieťa základňu psychickej a fyzickej 
pohody. 
 Ako sa nám  darí toto všetko realizovať ? 
Rozvoj a realizácia  psychickej rovnováhy: 

� individuálnym prístupom učiteľky k dieťaťu 
� rôznymi edukačnými hrami pre deti na báze empatie 
� asertívnym správaním učiteliek k dieťaťu, ale aj rozvíjanie vzťahov medzi deťmi 

navzájom 
� tvorivou dramatikou – hrami na rozvoj osobnosti introvertných detí s ohľadom na 

empatické pôsobenie 
� enviromentálnou výchovou – učíme deti základom separácie, ochrany životného 

prostredia, ochrany zvierat – návštevy farmy, každá trieda má svoj strom v okolí MŠ, 
ktorý pozoruje, objíma, odbúravanie stresu 

� integrovaním zdravotne postihnutého dieťaťa, získavanie skúseností, 
interpersonálnych vzťahov v kolektíve s integrovaným dieťaťom, vedenie detí 
k vzájomnej pomoci, akceptovaniu 

Rozvoj a realizácia fyzickej rovnováhy : 
� využívanie sauny na otužovanie, podporu fyzického zdravia v MŠ Važecká 
� každoročná realizácia predplaveckej prípravy v MŠ Bajkalská 
� využívanie soľnej jaskyne v lokalite MŠ – Solivar 
� branné hry , detské dopravné ihrisko, prípadne cyklistický chodník v blízkosti MŠ 
� stomatologický projekt – Zdravý úsmev v úzkej spolupráci s MUDr. Čarnokou, 

Fakultou zdravotníctva v Prešove, získavanie vedomostí a zručností v oblasti dentálnej 
hygieny formou príbehov, rozprávok, piesní... 



 91 

� spolupráca s bezpečnostnými zložkami – polícia, hasiči, ukážky zásahov 
a oboznamovanie sa so správaním v nebezpečných situáciách 

� otužovanie sa formou vychádzok počas celého roka a za rôznych povetrnostných 
podmienok 

� lyžovanie detí – oboznamovanie sa so základmi lyžovania prostredníctvom 
vyškoleného metodika lyžovania 

� každoročná účasť detí v Škole prírody, spojená s nocou škriatkov 
� celoročné využívanie telocvične v ZŠ 
� jazdy na koni – hypoterapia  v Kanaši pri Prešove 

 
Stravovacie návyky a zdravá výživa: 

� pestrosť stravy a dostatok vitamínov počas celého roka 
� organizovanie rôznych aktivít pre rodičov a širokú verejnosť, naposledy sme 

zrealizovali aktivitu: „Tučniak v našej záhrade“ – spojenie prírodných produktov 
s ochutnávkou zdravých nátierok, ovocia a zeleniny dekorovaných do rôznych tvarov 

� pitný režim zabezpečený denne – čaje bez cukru a pitná voda podávaná od rána 
a dostupné každému dieťaťu 

� blahoželanie oslávencom realizujeme podávaním čerstvého ovocia  
� využívanie rôznych edukačných hier na rozoznávanie chutí ovocia a zeleniny 

 
Do nášho projektu je zahrnutých ešte množstvo iných úloh a aktivít, ktoré sa plnia 

priebežne. Zapájame sa aj do aktivít organizovaných inými školami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prešov a snažíme sa o to, aby harmónia tela a ducha uspokojovala všetky 
potreby našich detí a rodičov. Veľmi pozitívne vnímame skutočnosť, že v školskom 
stravovaní sa začalo realizovať diétne stravovanie pre deti, ktorých zdravotný stav si vyžaduje 
práve takýto individuálny prístup v rámci poskytovania služieb občanom – deťom. Veľmi 
pozitívne vnímame spoluprácu s Odborom školstva kultúry a športu, ktorý je gestorom 
a realizátorom rôznych významných aktivít práve v oblasti stravovania, zdravého životného 
štýlu. Jednou z najvýznamnejších aktivít je prezentácia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Prešov – prezentácia zdravých jedál, nátierok, nápojov s možnosťou ochutnávok pre 
širokú verejnosť, teda všetkých občanov mesta Prešov, ktorí sa tejto prezentácie zúčastňujú. 
Zdravá výživa a zdravý životný štýl je aj súčasťou novo pripravovanej koncepcie Odboru 
školstva kultúry a športu v Prešove a je zárukou, že sa zdravej výžive a zdravému životnému 
štýlu budeme venovať aj naďalej, v prvom rade na školách, vo výchove a vzdelávaní mladej 
generácie, aby zdravie a zdravý životný štýl boli pre ne samozrejmosťou a nevyhnutnosťou. 

Na záver  chcem vyjadriť presvedčenie, že naším projektom „Školy podporujúcej zdravie“ 
sa nám darí popri výchove a vzdelávaní detí napĺňať to, čo je pre každého učiteľa tým 
najväčším darom – úsmev, radosť a zdravie detí, ktoré našu materskú školu navštevujú.  

 
 

Anna Harčárová 
Koordinátor projektu ŠPZ 

pri MŠ Solivarská 51, Prešov 
 
 

Súčasťou tohto príspevku je videoprojekcia – DVD „ Tučniak v našej záhrade“ 
 

17. Syndróm vyhorenia u učiteľov 
PaedDr. Janka Chládecká 
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Metodicko-pedagogické centrum, generálne riaditeľstvo Bratislava 
 

 
Odborná literatúra a mnohé výskumy ukázali, že v tých povolaniach, ktorých väčšia časť 
pracovnej náplne tvorí priamy kontakt s inými ľuďmi, čoraz častejšie dochádza k pracovnému 
vyhoreniu. Medzi takéto povolania patrí aj učiteľstvo. Žijeme v dobe, ktorá  prináša 
zvýšené požiadavky na výkon tohto povolania. Verejnosť a celá spoločnosť očakáva od 
učiteľa, že okrem toho, že bude učiť, bude pedagóg, bude aj výchovne pôsobiť na svojich 
žiakov a v mnohých prípadoch tiež nahrádzať absentujúcu rodinnú výchovu. Pri zvyšujúcich 
sa požiadavkách kladených na učiteľa zostáva jeho pracovná činnosť v rámci našej 
spoločnosti morálne aj ekonomicky nedocenená, učiteľ často nepociťuje  primerané uznanie 
zo strany žiakov, ich rodičov ba ani od vedenia školy. 
K negatívnym dôsledkom učiteľského povolania patrí aj nadmerná pracovná záťaž 
učiteľov, okrem únavy, patrí  k negatívnym dôsledkom jeho práce, ktorá je  ako špecifický 
syndróm vyhorenia, ktorý je dôsledok jeho práce a súvisí s obnovou psychosomatického 
potenciálu.. 
Už na začiatku  70-tych rokov syndróm vyhorenia ešte nebol známy, psychológovia 
poukazovali na dôležitosť duševného zdravia dospelej, ekonomicky aktívnej populácie so 
zvláštnym zameraním na povolania, kde sa pracuje s ľuďmi. Mnohí odborníci sa v tejto 
oblasti zameriavajú  na učiteľov, pretože vykonávajú takú prácu a sú vystavení takým 
životným udalostiam, z ktorých plynú vyššie nároky na psychickú  odolnosť a vyššiu 
pravdepodobnosť ohrozenia duševného zdravia. Svojou činnosťou ovplyvňujú prežívanie, 
správanie, interpersonálne vzťahy a vzťahy k spoločnosti, percepčné a motivačnú štruktúry, 
hodnoty, potrebné životné osudy žiakov a tým aj ich duševné zdravie. 
Syndróm vyhorenia prejavuje v mnohých rovinách učiteľovej osobnosti a významný 
odraz nachádza v správaní sa k žiakom. Práve žiaci sa často podieľajú na „naštartovaní“ 
procesu vyhorenia a  nemali by jeho dôsledkami u učiteľa trpieť. Negatívne naladený učiteľ  a 
prácou znechutený učiteľ nemôže kladne motivovať svojich žiakov k učeniu, nie je v jeho 
silách pôsobiť pozitívne na rozvoj ich osobnosti. U takéhoto učiteľa nie je vôbec zriedkavé 
počuť z jeho  úst  negatívne hodnotenia žiakov. Učitelia sa vyjadrujú o žiakoch ako 
o nedisciplinovaných, nezvládnuteľných, atď. Je to naozaj objektívny pohľad na žiaka? Čo ak 
je učiteľov pohľad skreslený postupujúcim procesom vyhorenia? 
Ak nám chýba pozitívna energia, ak nemáme zdroje radosti v živote, dostaneme sa do 
stavu, pre ktorý sa ustálil termín syndróm vyhorenia. K jeho hlavným prejavom patrí 
depresia, ľahostajnosť, cynizmus, sťažený kontakt, strata sebadôvery, časté choroby a telesné 
ťažkosti. Nie je to obyčajná únava. Kto si stavia dom, môže byť veľmi unavený. Ale aj tak to 
nie je syndróm vyhorenia. Matka, ktorá niekoľko krát za noc vstáva k dieťaťu, môže byť na 
smrť unavená, ale tiež netrpí syndrómom vyhorenia. Nie je to ani prechodná kríza, u ktorej 
môžeme veriť, že čas momentálnu depresiu vylieči. Ale nie je to ani tendencia sťažovať sa, 
postonávať ako charakterová črta. Do syndrómu vyhorenia je vždy vpletená otázka zmyslu 
vlastnej práce. Keď sa práca darí, je zážitok zmysluplnosti práce pomáhajúceho silnejší, než 
bol v iných povolaniach. Keď sa nedarí, sú rovnako silnejšie aj pochybnosti.  
Anglický výraz „burnout“ (vy čerpanie, spálenie, vyhorenie), ktorý má pôvod v priemysle 
sa čoraz častejšie používa v súvislosti s prácou učiteľov. Je to odborný termín, ktorý sa 
objavil v psychológii a psychoterapii v sedemdesiatych rokoch tohto storočia. Použil ho ako 
prvý americký fyzik dr. Hendrich Freudenberger, známy svojimi súhrnnými vedomosťami z 
psychológie, vo svojom článku „Staff burnout“ z roku 1974. Označil ním jav, ktorý bol dobre 
známy. Freudenberger mu však dal meno.  
Hneď ako sa objavil termín „burnout“, zistilo sa, že ide o niečo, čo sa v živote vyskytuje a 
trápi to mnoho ľudí, vynorili sa rôzne psychologické štúdie ľudí, u ktorých bol tento syndróm 
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vyčerpania všetkých síl pozorovaný. Dodnes bolo vydaných okolo 6 000 článkov a kníh v 
lekárskej a psychologickej literatúre. 
Domnievame sa, že Freudenberger bol k tomu, čo urobil, stimulovaný beletristickou knihou 
Grahama Greena nazvanou „Prípad vyhorenia“ (v angličtine „A Burn out Case“). V tejto 
knihe Graham Green opisuje život nádejného architekta, ktorý vstupuje do života s mnohými 
nádejnými predstavami, s veľkým očakávaním a ilúziami. V praxi sa však stretáva s 
problémami, ktoré ho prv ani nenapadli. Vidí ich nezmyselnosť. Bojuje s nimi, avšak 
postupne stráca nadšenie. Nakoniec znechutený, odradený absurditou života súdobej 
spoločnosti, opúšťa svoju prácu a uteká do africkej džungle. 
Jav celkového vyčerpania, t.j. vyčerpania telesného, psychického i duchovného nebol 
neznámy ani v kolíske európskeho kresťansko – antického myslenia. Stretávame sa s ním 
napr. v biblii , kde v knihe Kazateľ 1,2 čítame to, čo vyjadruje termín vyhorenie: „Márnosť 
nad márnosť, všetko je márnosť“. O tom, čo znamená dostať sa na dno životnej energie, 
hovorí v biblii aj príbeh proroka Eliáša. Tento prorok bol prenasledovaný krvibažnou 
kráľovnou Jezábel. Utekal pred ňou. Uchýlil sa do púšte. Tam, celkom vyčerpaný, padá a 
žiada si smrť. Takto sa dostáva na dno životnej energie. 
V starovekom Grécku sa zrodila povesť o Syzifovi, ktorá tiež vyjadruje, čo je to totálne 
vyčerpanie. Syzifos bol podľa tejto povesti odsúdený na to, aby dovalil na vysokú horu veľký 
kameň. Rozkaz poslúchol. Kameň poslušne valil nahor. Keď sa však blížil k vrcholu, kameň 
sa mu vždy vyšmykol, spadol a Syzifos musel začať znovu. Nie div, že takémuto trápeniu, 
ktorému nie je konca, sa dodnes hovorí „Syzifova práca“.  
Presná definícia syndrómu vyhorenia neexistuje. Opisuje sa však ako úplné fyzické a 
psychické vyčerpanie, ktoré je dôsledkom dlhodobého pôsobenia stresu a nevhodného 
stotožnenia sa  s psychickou záťažou. Zapríčiňuje únavu, apatiu, depresie a negatívny postoj k 
pracovnému prostrediu, kolegom, ako aj k sebe samému. Syndróm vyhorenia je vždy spájaný 
s výkonom určitého povolania. Príznaky sa vyskytujú u inak psychicky celkom zdravých ľudí. 
Znížená vykonnosť úzko súvisí s negatívnymi postojmi a z nich vyplývajúceho správania a 
nie s nižšou kompetenciou či nižšou pracovnou schopnosťou alebo zručnosťou. 
 Človek, ktorý upadá do stavu psychického vyhorenia prežíva rad negatívnych citových 
stavov a ťažkých myšlienok. Cíti sa telesne a emocionálne vyčerpaný, „na smrť unavený“. 
Cíti, že nechýba veľa, aby pretiekla jeho schopnosť vydržať to, čo sa deje. Cíti sa akoby bol 
chorý, no bez konkrétnych príznakov choroby. Akoby bol odstrčený na vedľajšiu koľaj a 
život šiel vedľa neho. Smutný, preťažený starosťami, plný pesimizmu a beznádeje. Má dojem, 
že ako človek nemá žiadnu hodnotu stráca všetky ilúzie, idey, plány a nádeje. Nemá vysokú 
mienku sám o sebe a o tom, čo robí. Skôr naopak. Všetko ho nadmerne zaťažuje. K 
všeobecným symptómom patrí: mimoriadne veľká únava, negatívne sebahodnotenie a nízka 
miera sebaúcty vyplývajúce z pocitov zníženej profesionálnej kompetencie, poruchy 
koncentrácie pozornosti, dráždivosť a negativizmus a príznaky stresu pri absencii organického 
ochorenia. 

 
Varovné signály syndrómu vyhorenia sa prejavujú v rovine fyzickej, emocionálnej a 
sociálnej. K fyzickým prejavom patria aj zdravotné problémy, napr. hnačky,  zmeny v 
stravovaní, výkyvy v telesnej hmotnosti (strata chuti do jedla, alebo priberanie), poruchy 
spánku (počas dňa môže prežívať únavu, ale v noci nedokáže zaspať), opakované bolesti 
hlavy, svalové napätie, bolesti krku, ramien, chrbtice, zvýšená konzumácia alkoholu, drog, 
liekov, zvýšená náchylnosť k chorobám, vysoký krvný tlak, srdcové ťažkosti, zapáchajúci 
dych, vlhké ruky, rýchla unaviteľnosť, pocit vyčerpania, niekoľko mesiacov trvajúca znížená 
výkonnosť. Ľudia, ktorí sa cítia byť zavalení tlakom práce často objavia fyzické symptómy, 
ktoré odzrkadľujú ich vnútornú nepohodu. K príznakom v psychickej oblasti patria problémy 
s koncentráciou, pamäťou. V rámci emocionálnej roviny človek cíti bezmocnosť, beznádej, 
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depresiu. V extrémnych prípadoch môže dôjsť k pokusom o samovraždu. Takýto človek môže 
cítiť sebaľútosť, žiaľ, popudlivosť, nervozitu a máva zníženú hladinu tolerancie. Môže sa 
objaviť agresivita, netrpezlivosť, pocit nedostatku uznania, strata záujmov, strata zmyslu pre 
humor a pocitu radosti. Rodina a priatelia nie sú oporou, ale stávajú sa záťažkou (Magnusson, 
Gooding 1997). Ďalšími príznakmi môžu byť izolácia, cynizmus, apatia, strata sebadôvery, 
negatívna energetická bilancia, slabosť. Človek spotrebúva viac energie ako je schopný 
doplniť, prekračuje hranice svojich fyzických a psychických možností. V sociálnej rovine 
dochádza k obmedzeniu kontaktov s kolegami, pribúdajú konflikty v súkromí (Henning, 
Keller 1996), postihnutý zaujíma negatívny postoj voči vlastnej osobe, práci, inštitúcii, 
spoločnosti a životu vôbec (Bartlová, Jobánková 1999), obviňuje druhých, má sklon k 
plačlivosti, zníženej pozornosti, no i k riskovaniu. Stráca vôľu angažovať sa. Vo vzťahoch s 
ľudmi jedná emocionálne chladne a ľahostajne. Ich problémy ho nechávajú pokojným, 
nevzrušujú ho. Mizne u neho empatia, nezaujíma ho veľmi, čo si ľuďia o ňom myslia, ako ho 
vnímajú, za koho ho považujú, či ho chápu a ako ho hodnotia (Křivohlavý, 1998). 
Syndróm vyhorenia nie je samostatným javom. Je do určitej miery konečným štádiom 
procesu, ktorý profesor Hans Seyle (Kondáš, 1980), zakladateľ štúdia stresu, nazval GAS – 
General Adaptation Syndrom (všepbecný súbor príznakov vyrovnávania sa s ťažkosťami). 
Tento proces nazývaný GAS má podľa Selyho tri fázy: 
1. fáza - pôsobenie stresu 
2. fáza - zvýšená rezistencia 
3. fáza - vyčerpanie rezervných síl a obranných možností. Do tejto fázy sa zvyčajne zaraďuje 
priebeh syndrómu vyhorenia. 
 
Fázy stresu podľa Selyeho je možné aplikovať na syndróm vyhorenia nasledovným 
spôsobom (Magnusson, Gooding, 1997): 
1. Alarm:  jedinec používa obranné mechanizmy, aby sa vyrovnal s každodennými stresormi a 
udržal si štandard 
2. Rezistencia: nahromadením konfliktov a rastom frustrácie jedinec vstupuje do druhej fázy, 
izoluje sa od ostatných a začína byť cynický a rigidný. Ak sa s touto situáciou nevyrovná 
dostáva sa do nasledujúcej fázy. 
3. Vyčerpanie: na pracovisku medzi varovné príznaky patria odchody pracovníkov, absencia, 
neskoré príchody a nízka pracovná morálka. Starostlivosť o pacientov, interakcia s klientami, 
žiakmi je chladná a rutinná. 
Syndróm vyhorenia nie je statický jav, ale proces, t.j. dej, ktorý má svoj začiatok, priebeh a 
výsledný stav. Je to proces, ktorý prebieha v čase. Tento dynamický jav je niekedy práve pre 
tento charakter časového priebehu prirovnávaný k ľudskému životu. Tam môžeme pozorovať 
zrod, priebeh a vyvrcholenie. Je dokonca možné pozorovať fázy tohto procesu. Tieto fázy je 
možné pozorovať i v priebehu vyhárania. Počet fáz, ktoré psychológovia v procese syndrómu 
vyhorenia vyčlenili je rôzny.  
 
Najjednoduchší je štvorfázový model Christíny Maslash: 
1. Idealistické nadšenie a preťažovanie. 
2. Emocionálne a fyzické vyčerpanie. 
3. Dehumanizácia druhých ľudí ako obrana pred vyhorením. 
4. Terminálne štádium: stavanie sa proti všetkým a proti všetkému a objavenie sa syndrómu 

vyhorenia v celej jeho pestrosti , zosypanie sa a vyhorenie všetkých zdrojov energie. 
 

John W. James (1982 in Křivohlavý, 1998) predpokladá 12 po sebe nasledujúcich štádií 
tohto procesu: 
1. Snaha osvedčiť sa kladne v pracovnom procese. 
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2. Snaha urobiť všetko sám. 
3. Zabúdanie na seba a na vlastné osobné potreby 
4. Práca, projekt, plán, návrh úloha, cieľ sa stávajú tým jediným o čo danému človeku ide. 
5. Zmätok v rebríčku hodnôt – nevie sa, čo je podstatné a čo nepodstatné. 
6. Nutkavé popieranie všetkých príznakov rodiaceho sa vnútorného napätia ako prejav 

obrany tomu, čo sa deje. 
7. Dezorientácia, strata nádeje, vymiznutie angažovanosti, zrod cynizmu. Útek od všetkého, 

hľadanie útechy v alkohole či drogách, v tabletkách na upokojenie, nadmernom jedle, 
hromadenie peňazí.. 

8. Radikálne pozorovateľné zmeny v správaní – neznášanie rád a kritiky, akéhokoľvek 
rozhovoru a spoločnosti druhých ľudí (sociálna izolácia). 

9. Depersonalizácia – strata kontaktu so sebou samým a s vlastnými životnými cieľmi a 
hodnotami 

10. Prázdnota – pocity zúfalstva zo zlyhania a dopadu až „na dno“. Neutíchajúci hlad po 
skutočnom, zmysluplnom živote. 

11. Depresia – zúfalstvo s poznania, že nič nefunguje a človek sa ocitá v zmysluplnom vákuu. 
Sebaocenenie, sebahodnotenie a sebaúcta je na nule. Začiatok pocitu „nie som nič“ a 
„márnosť nad márnosť“. 

12. Totálne vyčerpanie – fyzické, emocionálne a mentálne. Vyplienenie všetkých zásob 
energie a zdrojov motivácie. Pocit úplnej nezmyselnosti všetkého – i márnosti ďalšieho 
života. 

 
Henning, Keller (1995) popisujú syndróm vyhorenia ako proces trvajúci mnoho rokov a 
rozlišujú tieto fázy: 
1. Nadšenie – entuziazmus, učiteľ prichádza do práce s určitými ideálmi, s presvedčením, že 
bude poskytovať žiakom to najlepšie, najkvalitnejšie vzdelanie. Je ochotný pracovať nad 
rámec svojich pracovných povinností, s ideálmi a nadšením. Výchovno-vzdelávacia činnosť 
je veľmi náročné a stresujúce povolanie a keď k tomu pridáme narastajúcu pracovnú záťaž, 
zhoršujúce sa pracovné podmienky a nedostatočné ocenenie, začnú sa učitelia postupne 
nevyhnutne vzďaľovať ich ideálom. 
2. Stagnácia – očakávané nadšenie a motivácia sa časom otupí, učiteľ začína zľavovať zo 
svojich ideálov. Dosahovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti na úkor vlastného 
súkromia, rodiny a za cenu osobných obetí nie je naďalej možné. Požiadavky školy, žiakov ho 
začínajú pozvoľna unavovať a niekedy aj obťažovať. Vyhýba sa kontaktom s žiakmi, 
kolegami. Presúva vinu za svoje problémy na iných. 
3. Frustrácia – učiteľ začína prežívať veľkú dezilúziu a sklamanie zo svojho povolania. Je 
frustrovaný a cynický. Zistí, že nie je v jeho silách zmeniť zabehnutý systém, jeho 
emocionálne rezervy sa zmenšujú a on má pocit, že zlyhal. 
4. Apatia – učiteľ sa snaží robiť len nevyhnutnú prácu, vyhýba sa komunikácii so žiakmi, 
kolegami. Vyhýba sa ďalšiemu vzdelávaniu.  
5. Syndróm vyhorenia – je to stav plnej neangažovanosti a vyhýbania sa profesionálnym 
požiadavkám, jedinec už nie je schopný vyrovnať sa so vzniknutou situáciou, nie je schopný 
rozhodnúť sa ani v jednoduchých situáciách, môže mať dlhodobú absenciu a sťahuje sa do 
izolácie.  

 
Depresia patrí k negatívnym emocionálnym javom, ktorými sa zaoberá psychológia a 

psychiatria. Je najčastejším ochorením v celosvetovom meradle. Depresia môže byť 
vedľajším príznakom syndrómu vyhorenia a dá sa liečiť. Vzťahy medzi nimi sú veľmi úzke, 
ale vyskytuje sa i nezávisle od neho. Pri syndróme vyhorenia je liečbou hľadanie 
zmysluplnosti života, a to je kvalitatívne iná forma terapie. 
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Únava je ďalším negatívnym psychologickým zážitkom, ktorý sa vyskytuje pri 
syndróme vyhorenia. Má úzky vzťah k telesnej námahe a je možné sa z nej dostať 
odpočinkom, relaxáciou, a to pri syndróme vyhorenia nie je možné. Únava z fyzického 
zaťaženia je často pociťovaná kladne, no pri syndróme vyhorenia tento zážitok chýba alebo je 
negatívny. Únava z intelektuálnej práce je spojená s radosťou z toho, čo sa nám podarilo 
urobiť, ale pri syndróme vyhorenia je niečím negatívnym, ťaživým, je spojená s pocitom 
zlyhania a márnosti. 

Odcudzenie je negatívnym emocionálnym zážitkom, straty normálnej zákonitosti. 
Dochádza k nej tam, kde ľudia zažívajú nedostatok alebo stratu prijateľných sociálnych 
noriem, ktoré by mohli riadiť ich jednanie a boli by meradlom ich životných hodnôt. Pocity 
odcudzenia sú prítomné aj pri syndróme vyhorenia, v jeho poslednom štádiu. Na začiatku je 
situácia opačná. 

Existenciálna neuróza je moderným negatívnym javom. Ide o chronickú neschopnosť 
veriť v dôležitosť, užitočnosť a pravdivosť čohokoľvek, čo si človek len vie predstaviť, ide v 
nej o pocit zhoršenia a znechutenia života a existenčnú beznádej, keď ľudia nemajú prečo žiť. 
S niečím podobným sa stretávame aj pri syndróme vyhorenia v jeho záverečnom štádiu, keď 
snaha ľudí zlyhala, prekážky boli príliš veľké, okolnosti nepredstaviteľne nepriaznivé a ich 
úsilie sa zrútilo (Křivohlavý, 1998). 

Stres patrí medzi negatívne emocionálne zážitky. Je charakterizovaný napätím 
medzi tým, čo človeka zaťažuje a zdrojom možností túto záťaž zvládať. Stres je trvalo 
prítomný v ľudskom živote, je prirodzenou súčasťou ľudskej existencie, je nielen 
individuálnou, ale aj spoločenskou záležitosťou. Prežívanie toho istého podnetu za rovnakých 
podmienok môže u rôznych osôb vyvolať rozličné kvalitatívne i kvantitatívne reakcie. Miera 
stresu je teda rôzna a závisí najčastejšie od osobnostnej štruktúry jedinca, jeho skúseností a 
schopností sebakontroly. Stres nemusí pôsobiť vždy v negatívnom zmysle. Nadmerné 
stresogénne podnety však majú za následok napätie, stratu koncentrácie, stratu sebakontroly a 
postupné narušenie osobnosti. Naopak nedostatočne intenzívne podnety vyúsťujú do poklesu 
pozornosti, do nezáujmu, apatie a straty zmyslu pre hodnoty. Pôsobenie stresu závisí od typu 
osobnosti, respektíve od jej náchylnosti na stres. Psychológovia rozoznávajú dva základné 
typy osobnosti. Typ A charakterizuje súťaživosť, agresivita, stanovenie vysokých cieľov, 
zaneprázdnenosť, netrpezlivosť, sklon k autokracii. Typ B charakterizuje vyrovnanosť, 
schopnosť videnia v širšom horizonte pri posudzovaní vecí a súvislostí, zmysel pre humor, 
záujem o iných ľudí. Osobitne extrémna forma perfekcionalizmu vytvára predpoklady pre 
negatívne pôsobenia stresu pri nadmernom a trvalom zaťažení (Bielik, 1997). Typické znaky 
zaťaženia sú: aktivizácia nastupuje už pri nepatrnej dávke stresu, aktivizácia je intenzívnejšia, 
zotavenie nastupuje pomalšie, vznikajú reakcie na záťaž a dlhodobé poškodenie (Shuller, 
Zlámalová, 1998). Do stresu sa môže dostať každý človek, ale syndróm vyhorenia sa objavuje 
len u ľudí intenzívne zaujatých svojou prácou. Tí majú vysoké ciele, vysoké očakávania, 
výkonovú motiváciu. Ten, kto túto vysokú motiváciu nemá, môže trpieť stresom, ale nie 
syndrómom vyhorenia. Stres sa môže objaviť pri rôznych činnostiach, no syndróm vyhorenia 
iba pri tých činnostiach, v ktorých človek prichádza do osobného styku s inými ľuďmi. Na 
druhej strane stres často prechádza do syndrómu vyhorenia, ale nie každý stresový stav dôjde 
do fázy celkového vyčerpania. Kde je práca pre človeka zmysluplná a prekážky zvládnuteľné, 
k syndrómu vyhorenia nedochádza.  
Magnusson, Gooding (1997) uvádzajú nasledovné príznaky rozlišujúce stres a syndróm 
vyhorenia : 
Stres Syndróm vyhorenia 
únava chronické vyčerpanie 
úzkosť nenaplnená potreba spoločenského uznania 
nespokojnosť znudenosť alebo cynizmus  
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zviazanosť odcudzenie, potlačenie pocitov 
náladovosť netrpezlivosť, podráždenosť 
pocity viny depresia 
neschopnosť sústrediť sa zábudlivosť 
fyziologické poruchy psychosomatické problémy 

 
Stres je javom, ktorý sa v dnešnej dobe udomácnil. Patrí k našej dobe a stretávame sa s 
ním na každom kroku. Má negatívny vplyv na náš organizmus, na náš fyzický a psychický 
stav. Ironicky ale možno povedať, že na stres sa neumiera. Stres možno definovať ako vzťah 
medzi dvoma silami pôsobiacimi protikladne. Na jednej strane dvojice týchto protikladných 
síl je súbor faktorov, ktoré nás zaťažujú, pôsobia na nás negatívne. Ide o tzv. stresory. Na 
druhej strane je súbor našich obranných schopnosti zvládať ťažkosti, tzv. salutory. Ak sú tieto 
dvojice vyrovnané, alebo ak je sila salutorov vyššia ako je súhrná sila stresorov, psychická 
rovnováha nie je narušená. Ak je však súhrná sila stresorov vyššia ako súhrná sila salutorov, 
vzniká stres. Presiahnutím určitej zvládnuteľnej hranice vzniká distres, t.j. patologicky 
pôsobiaci stres. Ak sa človek dlhodobo pohybuje v stresovej situácii, prípadne v distrese, s 
určitou pravdepodobnosťou striehne na neho nebezpečenstvo psychického vyhorenia. 
Pri výkone svojej práce máme určité predstavy o tom, aké to bude, keď prácu dokončíme. Ide 
o spoločenské uznanie, finančné ocenenie, ocenenie našej práce a námahy inými ľuďmi atď. 
Ak sme kladne ohodnotení, ide o uspokojenie, no ak nie sme, ide o frustráciu. Frustráciu 
potrieb a očakávaní je však nevyhnutné brať prísne individuálne, lebo to, čo sa jednému môže 
zdať zmysluplným, kladne hodnoteným úsilím a dostatočnou odmenou, inému sa takým zdať 
nemusí. V súvislosti s výskytom syndrómu vyhorenie možno na základe štúdií povedať, že 
najčastejšie k nemu vedie potreba zmyslu života, potreba zmyslu vlastnej práce, činnosti – 
tzv. existenciálna potreba a potreba spoločenského uznania – rešpektu (prejavenia úcty 
druhými ľuďmi). Stav, ktorý vyjadruje neexistenciu zmysluplného chápania, prípadne 
nezmyselnosť bytia je označovaný ako absurdný, v súvislosti s prácou ako odcudzenie 
(alienation), a tam, kde sa ľudia nepoďakujú, nevyjadria úctu, neohodnotia to, čo niekto 
urobil, tam dôjde k riziku vzniku syndróm vyhorenia.  
Zlými vzťahmi medzi ľuďmi chápeme existenciu nedorozumení, sporov, rozporov, 
konfliktov. Ide o hádky, urážky, slovné a telesné napadnutia jedného človeka druhým, o 
prehnanú asertivitu a agresivitu, hostilitu – nepriateľstvo. Svoj význam tu zohráva malá miera 
úcty a rešpektu, malá miera evaluácie – kladného hodnotenia inými, nadmerná devalvácia – 
ponižovanie, urážanie, ďalej nedostatok vzájomnej dôvery, nadmerná nezdravá túžba po moci 
a nadvláde, prípadne snaha o zneužitie moci. Svoj význam zohrávajú i superkritické postoje 
jedných k druhým, prejavy patologického perfekcionalizmu, prejavy tzv. patologických 
obranných mechanizmov, prejavy závisti, zlosti, hnevu, nepriateľstva medzi jednotlivcami a 
skupinami. Ak dôjde k narušeniu tzv. ochrannej sociálnej siete, kam patria ľudia 
najdrahší, najbližší a najdôležitejší, človek začne strácať “pôdu pod nohami”, zmysel 
života a prepadne syndrómu vyhorenia.  
K syndrómu vyhorenia dochádza často tam, kde sa kladú na ľudí v určitých profesiách veľké 
nároky na emocionálne vzťahy medzi ľuďmi, sem patria aj učitelia, od ktorých sa vyžaduje, 
aby sa chovali emocionálne kladne k žiakom, podobne je to aj u zdravotných pracovníkov,  
sociálnych pracovníkov, policajtov, kurátorov, advokátov, pracovníkov väzenskej služby 
(Křivohlavý, 1998). 
Príčiny syndrómu vyhorenia môžu byť osobné, profesijné alebo ide o ich kombináciu. Osobné 
faktory môžu zahrňovať neasertívne správanie v kontaktoch s ľuďmi, nedostatok psychickej 
odolnosti, zdravotné ťažkosti, požiadavky zo strany rodiny, nenaplnené osobné pracovné 
potreby, neadekvátnu sociálnu oporu a neschopnosť zvládnuť rôzne situácie. Pracovné faktory 
sa týkajú nedostatočnej autonómie, pracovnej výzvy a sociálnej opory v pracovnom prostredí 
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(Stechmiller 1993). Príčinou syndrómu býva aj strata uspokojenia z práce v povolaní, keď nie 
je zmysluplne vyvážená emocionálna bilancia nákladov a zisku. Dosiahnuť uspokojenie v 
povolaní je možné prežívaním úspechu, uznania, pocitom sebarealizácie a pocitom 
spolupatričnosti k určitej skupine (Vorlíček, Adam 1998). 
Na vzniku syndrómu vyhorenia sa podieľajú individuálne faktory ako napr. zvyšujúce sa 
nároky na seba samého, neschopnosť požiadať druhého o pomoc, záťaž v povolaní a súkromí, 
stres, konfliktné napätie, ale aj pracovné a organizačné faktory (Bartlová, Jobánková 1999): 
1. Miera slobody a kontroly – človeku nie je dobre, ak nemá takmer žiadnu voľnosť 
rozhodovania, ale ani vtedy ak má slobody a voľnosti toľko, že nevie čo s ňou. Podobne je to 
s kontrolou. O slobodu ide tam, kde hovoríme o podmienkach tvorivého riešenia úloh a o 
kontrolu ide tam, kde ide o spätnú väzbu. 
2. Autorita  – centralizácia autority do rúk jedného indivídua (všemocný/ bezmocný), alebo 
naopak prílišné rozdelenie autority. Patria sem i konflikty formálnej a osobnej autority, t.j. 
situácie, keď si pracovníci vážia viac toho, kto má prirodzenú autoritu ako toho, kto autoritu 
oficiálne má. 
3. Zodpovednosť – jej nadmerná miera, napr. pri nedostatku prostriedkov potrebných na 
zodpovednú realizáciu úlohy. 
4. Neplnenie úloh – hlavne dlhodobých, vedie ku vykryštalizovaniu podmienok pre vznik 
syndrómu vyhorenia. 
5. Očakávania – syndróm vyhorenia má zelenú tam, kde nie je presne stanovené, čo sa od 
koho očakáva. Tam, kde sú na vedúcich miestach ľudia s nedostatočnými schopnosťami viesť 
a riadiť. A tiež tam, kde sú ľudia schopní, ale nemajú potrebné možnosti a prostriedky k 
výkonu toho, čo by chceli robiť. 
6. Sociálna komunikácia – nedostatky horizontálnej a vertikálnej komunikácie. 
Neinformovanosť, resp. zlá informovanosť vedenia alebo podriadených, chýbanie 
skupinových rozhovorov o tom, čo všetkých trápi atď. 
7. Nadmerné a nezmyselné požiadavky kladené na ľudí. 
8. Organizačné podmienky  

 
Freudenberger poukazuje konkrétne na pracovníkov, ktorí syndrómu vyhorenia 
podliehajú: ľudia príliš oddaní tomu, čo robia, ľudia nadšení svojou prácou, ľudia plní 
energie, ktorú do svojej práce investujú, ľudia pracujúci príliš usilovne, ľudia, ktorým ide o 
to, aby ich práca bola dobrá a úspešná, ľudia, ktorí sa dobrovoľne vzdávajú niektorých vecí, 
aby mohli robiť to, čo robia, ľudia s minimálnymi záujmami mimo pracovných záujmov, 
ľudia, ktorí si myslia, že sú na pracovisku nenahraditeľní, ľudia, ktorí nemajú ani tušenie, že 
by sa u nich mohol objaviť syndróm vyhorenia, ľudia, ktorí sa trápia otázkami typu: “Čo 
robím zle?, Čo by som mal urobiť, aby to bolo lepšie?” 

 
Všetci títo ľudia sa dostávajú do stavu vyhorenia, keď sa im práca nedarí, keď 
nedosahujú to, čo si predsavzali, keď sa nedostávajú tam, kde sa chceli dostať 
(Křivohlavý 1998). Kopřiva (1997) popisuje, že k vyhoreniu vedú tri cesty:  

Strata ideálov – na začiatku cesty k vyhoreniu je nadšenie, energie, ktorá dáva životu impulz, 
človek sa úprimne teší na nové zamestnanie, je plný očakávaní, stotožňuje sa s novými 
úlohami, pracuje cez čas, práca je preň zábavou, ale postupne dochádza k ťažkostiam, ciele sa 
vzďaľujú, mnohé sa stávajú nedosiahnuteľnými, práca stráca zmysel a veľká záťaž napomáha 
k vzniku negatívnych myšlienok. Preťaženie stále viac a viac vyčerpáva a vedie k vyhoreniu- 
povolanie stráca zmysel. 
Workoholizmus – je to „alkoholizmus práce“, nutkavá vnútorná potreba veľa pracovať, 
pričom pri každej závislosti je dobrá rada drahá, ale našťastie usilovná práca nevstupuje do 
mozgového metabolizmu ako napríklad alkohol, či pervitín. Potrebné je prácu obmedziť a 
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zamerať sa aj na iné činnosti, ktoré vedú k vnútornému naplneniu, no aj spolupracovať so 
psychológom. 
Teror príležitostí- nejde o nutkanie workoholika, ale o nedostatočný poriadok v živote, o 
horší kontakt s realitou, chýbajúci odhad, čo bude stáť koľko času a neschopnosť odmietnuť. 
Táto neschopnosť zľaviť však vedie po istom čase k syndrómu vyhorenia.  

 
Základnou ľudskou vlastnosťou je schopnosť myslieť, cítiť a konať tak, aby sme si 
udržali vlastné sebavedomie. Človek má okrem svojich základných fyziologických potrieb 
aj dve ďalšie dôležité potreby: efektívne zvládať problémy a udržať si vlastné sebavedomie. 
Vyžaduje to schopnosť rozhodovať sa. Niekedy je ťažké určiť to najdôležitejšie. Preto je 
nutné stanoviť si hranice s ohľadom na vlastné profesionálne aktivity, aby sme nestratili 
kontrolu a nadhľad nad vlastným súkromím. Učiteľ musí žiť aj za múrmi školy.  
V prevencii syndrómu vyhorenia je dôležité pochopiť význam troch dôležitých pojmov: 
empatia, vedomosti a sebapoznanie. 

Empatia - definuje sa ako schopnosť pochopiť prežívanie inej osoby a toho, prečo 

reaguje určitým spôsobom. To znamená byť blízky inému človeku, byť prítomný a schopný 

prežívať jej pocity, primerane reagovať. Je to ťažká, často bolestivá úloha a môže zvyšovať 

vlastné vnútorné napätie. Empatia je jedným z najdôležitejších umení, ktoré by mala človek 

ovládať, aby predišiel syndrómu vyhorenia. 

Vedomosti - užitočné sú teoretické vedomosti a praktické zručnosti z rôznych oblastí. 

Tieto schopnosti sú dôležitou oporou, sú zdrojom sebavedomia pri práci s pacientmi, ich 

rodinnými príslušníkmi a najbližšími. Vedomosti je potrebné sústavne si obnovovať.  

Sebapoznanie -  dôležité je poznanie svojich silných a slabých stránok, svojich reakcií 

a schopnosť empatie. Čím lepšie sa učiteľ pozná, tým je lepšie je pripravený vyrovnať sa s 

problémami. Je potrebné mať vedomosti o príčinách, ktoré vedú k syndrómu vyhorenia a ako 

mu predchádzať. Pochopiť dôležitosť starostlivosti o seba samého, ak chceme pomáhať iným. 

Akceptovať prirodzené limity učiteľa. Kvalitu života môžeme v mnohom zlepšiť vhodným 

využitím svojho voľného času: udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii aktívnym a zdravým 

životným štýlom,dobre si rozplánovať svoj voľný čas, stýkať sa s dobrými priateľmi, chodiť 

na koncerty, do divadla, na výstavy a naučiť sa umeniu relaxovať. 

   

Za vnútorný kľúčový faktor, ktorý ovplyvňuje odolnosť človeka voči negatívnym 

účinkom stresu je všeobecne považovaná osobnosť jednotlivca. Pri skúmaní ľudí, ktorí, 

úspešne zvládajú životné ťažkosti sa často objavili osobnostné charakteristiky, ktoré ľuďom 

výrazne pomáhajú pri prekonávaní ťažkostí. Ako jedna z nich sa vykryštalizovala osobnostná 

charakteristika typu „nedať sa a bojovať s ťažkosťou“, pre ktorú sa zaužíval názov odolnosť. 

Problematike odolností voči psychickému zaťaženiu (okrem iných problémových okruhov) sa 
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u nás už dávnejšie začali venovať pracovníci SAV pod vedením J. Daniela (1984). Podľa 

tohto autora (Daniel, 1984, s. 132): „odolnosť závisí od úloh, ktoré má človek riešiť“ (závisí 

predovšetkým od oboznámenia sa s nimi), ďalej od stavu psychofyziologických funkcií a od 

motivácie. Patria sem aj trvalé znaky osobnosti (štruktúra nervového systému, vývinové 

vplyvy, sebahodnotenie a priebeh emocionálnej reakcie). 

V súčasnej dobe sa odolnosť najčastejšie chápe ako nezdolnosť, tvrdosť, tuhosť, 

odolnosť. Ide o osobnostnú charakteristiku, ktorá je určená nasledujúcimi komponentmi 

(Křivohlavý, 1998, 2001): kontrola – jednotlivec sa cíti schopný ovládnuť chod udalostí 

a riadiť ho, opakom je pocit bezmocnosti a beznádeje, stotožnenie sa  so zmysluplnou úlohou, 

odovzdanosť, osobná angažovanosť, záporným pólom tejto vlastnosti je odcudzenie, výzva 

postoj k náročným životným situáciám ako výzve k zvládnutiu, protipólom je fatalizmus, 

strach z toho, čo bude nasledovať. 

Čím je človek viac v jednotlivých postojoch orientovaný ku kladnému pólu, tým má 

vyššiu celkovú odolnosť. Známy a všeobecne prijímaný je aj poznatok, že postoje nie sú 

vrodené, ale že si ich osvojujeme v procese socializácie. Ak vychádzame z tejto teoretickej 

platformy, a k odolnosti pristupujeme ako ku osobnostnej charakteristike tvorenej komplexom 

postojov, môžeme uvažovať o možnosti ovplyvňovania úrovne odolnosti v priebehu života 

človeka a teda aj v priebehu jeho profesijného vývinu. 

Metodicko-pedagogické centrum v ponuke vzdelávacích programov v rámci kontinuálneho  
vzdelávania učiteľov  bude cielene formovať tieto postoje: postoj k záťažovým situáciám ako 
k výzve, pozitívny postoj k vlastnej kompetencii mať situáciu pod kontrolou, pozitívny postoj 
k učiteľskej profesii a práci učiteľa.  
 
Postoj k zaťažovým situáciám ako k výzve - optimálne je, ak človek dokáže v životných 
ťažkostiach vidieť výzvu. Aby budúci učiteľ takto dokázal pristupovať k problémom, musí 
byť súčasťou jeho sebaobrazu primerane vysoké sebaoceňovanie a sebaúcta. Doporučujeme 
preto v rámci vzdelávacích programov klásť väčší dôraz na zaraďovanie psychologických 
kurzov zameraných na rozvoj sociálno-psychologických zručností, ktorých podstatnú náplň 
by tvoril primeraného sebaoceňovania a sebaúcty. 
Pozitívny postoj k vlastnej kompetencii mať situáciu pod kontrolou  - predpokladom 
ovplyvnenia tohto postoja v pozitívnom smere je opäť vysoké sebaoceňovanie. Človek 
s pozitívnym sebaobrazom ľahšie zvláda ťažkosti a tak sa v ňom rýchlejšie umocní pocit, že 
to, čo sa v jeho živote odohráva môže kontrolovať, má teda vnútorné centrum kontroly . 
Postoj k sebe ako ku kompetentným ovplyvňovať, čo sa v našom živote deje, je zároveň 
predpokladom využívania účinných metód zvládnutia záťažových situácií. 
Pozitívny postoj k učiteľskej profesii a práci učiteľa - v rámci zvyšovania úrovne odolnosti 
je potrebné klásť u učiteľov dôraz na uvedomovanie si pozitívnych stránok učiteľskej 
profesie, čo je základným predpokladom stotožnenia sa s prácou učiteľa a tým vyššej osobnej 
angažovanosti v práci. V rámci celého kontinuálneho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov je tiež potrebné zdôrazňovať zmysluplnosť a dôležitosť učiteľskej práce. 
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18. Médiá a zdravá výživa v školskom stravovaní 
Media and healthy meals in school nutrition 

Ing. Pavel Ludvik 
Portál pro hromadné stravování – Jídelny.cz /Jedálne.sk 

Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá vzťahom médií a zdravej výživy v školskom stravovaní, opisuje 
stratégie novinárov pri získavaní a zverejňovaní informácií z tejto oblasti a zároveň dáva 
odporúčania pre účinné spôsoby prezentovania informácií z tejto oblasti. 
Kľúčové slová: školské stravovanie, médiá, verejnosť 
Abstract 
The paper deals with relations of media and healthy meals in school nutrition, describes the 
strategy of journalists in gathering and publishing information in this topic and makes 
recommendations for effective ways of presenting information in this area. 
Keywords: school meals, media, public 
 

V posledných rokoch sa školské stravovanie na Slovensku dostalo do plne 
konkurenčného prostredia so všetkými negatívami, ktoré k tomu patria. Bojuje s jedlami 
z fastfoodov, ktoré mu konkurujú cenou, atraktivitou (balenie, reklama), aj dostupnosťou, 
musí reagovať na požiadavky rozmaznaných stravníkov,  kvalitu jeho produktov si berú na 
mušku tlač a ďalšie médiá. V snahe upútať čitateľov zámerne vyberajú do článkov ojedinelé 
negatívne prípady alebo v článkoch skresľujú skutočnosť. Pozitívnych článkov čítame len 
málo. Školské stravovanie je vďačným terčom pre novinárov, podobne ako celé školstvo, 
cirkev, zdravotníctvo a pod. Tieto oblasti sú rozsiahle, široko zastúpené v každej malinkej 
obci a vždy sa niečo nájde... Situáciu komplikuje skutočnosť, že školské jedálne sa nevedia 
brániť, nedokážu s médiami narábať a sami sa nedokážu v tlači prezentovať.  

Negatívna verejná mienka školskému stravovaniu škodí: ovplyvňuje záujem ľudí 
o prácu v tejto oblasti, stráca sa povesť jedálne ako odborníka na stravovanie, stravníci 
a rodičia sa správajú nevšímavo k personálu jedální. Tieto javy potom vedú i k tomu, že sa 
omeškávajú financie na modernizáciu jedální. Preto je potrebné systematicky pracovať na 
tom, aby mediálny obraz školského stravovania bol lepší. A to nie je úloha len pre 
ministerstvo a nadriadené orgány, ale pre každú školskú jedáleň. 

Pochopme novinárov 
Prečo médiá takto školské stravovanie prezentujú? Skúsme sa zamyslieť nad pozíciou 

novinárov. Noviny a časopisy chcú prežiť, podobne ako školské jedálne, chcú mať dostatok 
čitateľov – to im zaručuje, že budú vychádzať aj zajtra. Musia upútať ich pozornosť 
dostatkom atraktívnych správ. Psychológovia už dávno vedia, že škaredá alebo záporná 
správa sa šíri rýchlejšie ako správa kladná. Kto neverí, môže si to overiť na internete alebo 
v novinách. Ktorú správu si prečíta skôr? Správu o bankovom zločine, úverovom podvode, 
násilnom čine alebo o školskom projekte Žime zdravo? Hneváme sa na bulvár, ale sme sami 
vinní jeho úspechom – tým, že tieto noviny kupujeme a čítame. 

Nie každý novinár také správy vymýšľa a píše rad. Súčasne ale má každý deň 
povinnosť niečím zaplniť priestor pridelený v novinách, a to nie je jednoduché. Je preto 
schopný tam umiestniť nielen negatívne oznámenia, ale aj informácie pozitívne, keď sú 
výnimočné, zaujímavé, atraktívne. Som presvedčený, že takých informácií o školskom 
stravovaní je neúrekom, len je treba ich nájsť a do novín pustiť. 
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Dajme im čo najviac informácií 
Ako na šéfredaktora portálov Jídelny.cz/Jedálne.sk sa na mňa ako na experta 

niekoľkokrát novinári obrátili v okamihu, keď začínali písať článok o školskom stravovaní. 
Snažil som sa im poskytnúť čo najviac informácií o školských jedálňach, najmä o tom, čo je 
v nich dobré. Snažil som sa ich zahrnúť takým množstvom údajov, aby nemuseli hľadať inde. 
Cítil som veľkú neinformovanosť, ale tiež záujem o dostatok údajov a niekedy aj vďačnosť, 
že som im uľahčil prácu. A vo všetkých prípadoch článok aj vyznel pre jedálne pozitívne. 

Osobne mám tiež skúsenosť, že autormi týchto krátkych článkov a reportáží sú často 
ľudia mladí, bez skúseností, bez rozhľadu, bez kontaktov. Keď im neposkytnete korektné 
informácie, zoženú si informácie skreslené, alebo si ich vymyslia, alebo informácie len 
nesprávne interpretujú.  

Zaplniť priestor v médiách 
Prvým spôsobom obrany proti negatívnej prezentácii školského stravovania je tlačiť sa 

do médií, aktívne zaplňovať priestor, ktorý v nich je a nedať tak šancu záporným správam. 
Zverejniť článok v celoštátnej tlači alebo odvysielať kladnú reportáž v televízii – to je veľmi 
zložité, dá to veľa práce a väčšina jedální na to nemá. Je tu ale množstvo novín krajských a 
okresných, spravodajov a bulletinov obcí, mestečiek a škôl, a tie predstavujú pre jedálne 
veľkú šancu. Práve v malých obciach býva so zaplnením týchto informačných materiálov 
najviac problémov. Každá jedáleň by si preto mala 1-2 krát ročne pripraviť krátky článok 
o svojich úspechoch, o tom, čo zaujímavého pripravila, čo vyskúšala uvariť a mala by sa 
usilovať o jeho zverejnenie. 

Keby sa to každej z tých tisícok jedální podarilo, to by bola mediálna masáž 
slovenských čitateľov! 

Praktické tipy, ako prezentovať zdravú výživu v médiách 
Niektoré témy sú pre články do novín vhodné, iné nie. Preto je potrebné sa zamyslieť 

aj nad tým, o čom budeme písať. Obvyklým spôsobom napísané správy o zdravom životnom 
štýle, o zdravom stravovaní nemajú v súčasnej dobe šancu zaujať, pretože konkurencia 
extrémov, ktoré čitateľom predkladajú v svojich článkoch rôzni výživoví poradcovia, je príliš 
veľká. Najmä keď vedúca jedálne svoj článok naplní náročným výkladom o vitamínoch, 
tukoch, cukroch alebo frázami o potrebe konzumovania ovocia a zeleniny. Také články 
málokto číta a jedáleň len premárnila príležitosť. 

Veľká časť populácie je tiež už alergická na stále opakované údaje, koľko kociek 
cukru je v kolových nápojov, ako deti dávajú prednosť fastfoodom a pod. Neunavujme ju 
ďalším opakovaním a predložme jej iné informácie – také, ktoré pozná len jedáleň a také, 
ktoré majú len skutoční profesionáli. Stačí sa len zamyslieť. 

Dôležitý je nielen obsah článku, ale aj jeho forma. Novinárske remeslo má 
prepracované postupy, ako účinne pôsobiť na čitateľov. Zoznámme sa s nimi. Musíme ich  
používať, inak máme v konkurencii ďalších článkov ťažkú pozíciu.  

V redakcii portálu Jedálne.sk nám rukami prechádza množstvo článkov, dobre vidíme, 
aké sú medzi nimi rozdiely. O čom a ako teda písať? 
 
Zamerajme sa na hodnoty, ktoré zastávajú rodičia  

Zdravá výživa nie je tou najatraktívnejšou správou pre tlač. Na druhej strane deti a ich 
zdravie predstavujú pre väčšinu rodičov veľmi vysokú hodnotu. Keď hovoríte s novinárom, 
keď mu ponúkate celý príspevok, zdôraznite v článku práve tieto hodnoty. Potenciálni 
čitatelia sú aj rodičmi, také články ich upútajú a máte opäť bližšie k úspechu. 
 
Kto je čitateľ 
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Je treba sa zamyslieť, kto bude článok čítať. Iné informácie poskytneme rodičom, iné 
odbornej verejnosti. Keď zostavujete napr. článok pre portál Jedálne.sk, článok pre ostatné 
vedúce a kuchárky, píšte o tom, čo akcia znamenala pre týchto profesionálov: že tieto 
suroviny sa ťažko zháňajú, že kvôli príprave toho a toho jedla museli vaše kuchárky prísť skôr 
do roboty, aké boli finančné náklady. To sú informácie, ktoré vaše kolegyne zaujímajú. 
 
Nie príčiny, ale dôsledky 

Údaje o nevhodnej strave detí, o vzrastajúcom počte detí s diabetes, detí obéznych aj. 
boli v novinách už toľkokrát opakované, že im nikto nevenuje pozornosť. Keď chcete rodičov 
zaujať, upozornite ich na dôsledky týchto javov, čo sa stane, keď ich deti budú konzumovať 
ovocie a zeleninu a čo keď budú zotrvávať na prevahe sladkých, múčnych a tučných jedál. 
Každý rodič chce mať zdravé dieťa a nechce, aby dostalo v dvadsiatich rokoch infarkt, aby 
mu v štyridsiatich museli meniť zdevastované kolenné nebo bedrové kĺby. Mnohí rodičia tieto 
dôsledky nevidia, umožnite im to. A keď sa taký fakt podarí umiestniť na titulku, prečítajú si 
váš článok všetci. 
 
Fráza nezaujíma, píšme konkrétne 

Do redakcie portálu Jedálne.sk posielajú jedálne rôzne správy o tom, čo sa v nich 
udialo, o akciách pre rodičov, ochutnávkach zdravých jedál a pod. Pomerne často tam čítame, 
že si výstavku v jedálni prezrel starosta, že primátor prevzal záštitu nad jej konaním, čítame 
vety o tom, ako kolektív pracovníčok jedálne mal pocit uspokojenia z dobre vykonanej práce. 
Fráz bez informačného obsahu je dnes čitateľ plný a nestojí o ne. Zaujíma ho, čo hovorili deti, 
aká bola reakcia rodičov, ako jedlo chutilo, ak drahé či lacné je, ako zložité je ho pripraviť 
doma a pod. Pridajte do článku konkrétne vyjadrenie účastníkov akcie.  
 
Recept a jedálny lístok láka 

Od každého odborníka čitateľ očakáva, že bude prezentovať to, čomu rozumie. Od 
školských jedální sa očakáva, že budú hovoriť o jedlách. Keď do správy o prezentácii zdravej 
výživy, dňa mlieka pridáte recept na dobrú nátierku a postup prípravy, každá mamička si ju 
prečíta. Keď upozorníte, že to a to jedlo je vo vašej jedálni veľmi obľúbené, tým lepšie. Také 
jedálne lístky v článku predstavujú záruku, že si ho ľudia prečítajú. To máme v redakcii 
Jedálne.sk vyskúšané. 
 
Titulky sú najdôležitejšie 

Každý z nás je dnes zavalený množstvom informácií, novín, reklamných letákov a 
pod. Nemáme čas všetko prečítať, preto len očami bežíme po nadpisoch. Keď nás nadpis 
neupúta, ďalej nečítame. Mimoriadnu úlohu hrá preto v každom článku titulok. Do redakcie 
Jedálne.sk dostávame správy s šedivými nadpismi ako Deň zdravia v školskej jedálni, Správa 
o dni výživy v školskej jedálni a pod. Články s takými nadpismi sú v novinách takmer 
zbytočné, len málokto ich nebude čítať. 

Treba sa odlíšiť od ostatných článkov. Článku o dnu mlieka vo vašej škole, pri ktorom 
prebehli závody v pití mlieka, dajte nadpis „O najväčšie fúzy“. Keď pripravené mliečne 
poháre a kokteily deťom chutili a vypili všetky, napíšte „Mliekareň nestačila dodávať 
mlieko“. Predstavte si, že píšete, ako vaša škola zorganizovala ochutnávku zdravej stravy. 
Žiaden nadpis „Zdravá výživa v našej škole“. Do správy o priebehu pridajte dva úspešné 
recepty a nadpis bude „Najúspešnejšie recepty zo dňa výživy“. 
 
Zaujímavé je len to, čo je nové 

Keď s vami v mene redakcie Jedálne.sk jednám, často uvádzate: u nás nič nového, 
všetko normálne, robíme stále rovnako, snažíme sa, aby deťom chutilo. Nehovorte 
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novinárom, že varíte stále rovnako a dobre, nepíšte, že vo vašej jedálni nie je nič nového. 
Novinára zaujímajú novinky a zmeny.  

Používajte v článkoch a ich nadpisoch slová ako nový, novinky, novota. Správy 
o nových jedlách, novinkách v jedálni, ako sa dá novo objednať/odhlásiť obed čitateľov 
upútavajú. 

Od jari 2010 sa v jedálňach overujú nové materiálno spotrebné normy. Nové jedlá, 
ktoré sa k vám dostanú, by ste mali verejnosti prezentovať. Budú medzi nimi aj krajové jedlá, 
ktoré majú vo vašom regióne prastarú tradíciu. Ako by sa vám páčil na stránkach novín vášho 
mesta titulok „Jedlá našich stareniek v školskej jedálni“. 

V jednote je sila 
Keď sa v médiách objavia hrubé útoky na školské stravovanie, môžu mienku 

verejnosti veľmi negatívne ovplyvniť. Ale jedálne potrebujú mať verejnosť na svoje strane. 
Niekedy je preto potrebné sa brániť. 

V Českej republike v roku 2008 zaútočila na školské stravovanie nadnárodná firma, 
ktorej predstaviteľ v rozhovoru jedálne obvinil z nezdravej výživy, z používanie nekvalitných 
(nahnitých) surovín. Bol to nevídaný a bezprecedentný útok na školské stravovanie, ktorý 
nepriamo obviňoval aj štátne inštitúcie, že nezasiahnu. Jednotlivé jedálne začali posielať 
protestné maily vedeniu firmy a do redakcie časopisu, ktorý tento rozhovor zverejnil. Riaditeľ 
firmy musel priznať, že to nebolo oficiálne stanovisko firmy, len súkromný pohľad člena 
vedenia. Všetky vyjadrenia publikoval portál Jídelny.cz a vyprovokoval k oficiálnemu 
tlačovému stanovisku Ministerstvo školstva a hlavného hygienika. Svoje nesúhlasné 
stanovisko zverejnila Asociácia pracovníkov hromadného stravovania. Žiadala rôzne 
organizácie o vyjadrenie a od krajských metodičiek sa jej podarilo zhromaždiť množstvo 
údajov, ktoré vyvracali lži z rozhovoru. Výsledok bol taký, že sa tieto lži podarilo vyvrátiť 
a že firma sa v ďalších tlačových vystúpeniach vyjadrovala oveľa opatrnejšie. 

Určite sa tak stalo aj preto, že po prvýkrát jedálne a rôzne ďalšie organizácie 
protestovali spoločne. 
 
Kde hľadať spojencov 

Aké je poučenie? Školské stravovanie sa samo bude brániť ťažko, musí hľadať 
spojencov, ktorí sú mu priaznivo naklonení. Medzi prirodzených spojencov by malo patriť 
vedenie školy, pretože ohováranie jedálne je ohováraním školy. Mali by pomôcť krajské 
a mestské metodičky – je v ich záujme dokázať, že robia svoju prácu dobre, že metodické 
vedenie jedální je na úrovni. Slovenské školské stravovanie má výhodu, že sa o neho veľmi 
zaujíma aj ministerstvo školstva (to v ČR nie je), ktoré by malo v prípade útokov reagovať. 
Pomôcť by mohli aj vyjadrenia RÚVZ, kde veľmi dobre vedia, ako kvalitne je zabezpečená 
príprava obedov v jedálňach. Pomocníkom by mali byť aj rodičia a verejnosť, ktorých ale 
jedáleň najprv musí získať na svoju stranu – nielen prípravou dobrých jedál, ale aj vhodnou 
mediálnou politikou. 

Dostatok argumentov pre obranu 
V prípade, že nejaké noviny jedáleň napadnú (viac jedální, celé školské stravovanie) 

a situácia si žiada obranu, je potrebné mať pripravené argumenty. 
Opäť príklad z ČR. Po roku 2004 sa v médiách objavilo veľké množstvo informácií, že 

školské jedálne nevaria zdravo, že prevažuje mäso, že sa nepoužíva ovocie, zelenina, že sa 
varí stále rovnako. 

V roku 2007 sa podarilo zorganizovať veľký a komplexný celoštátny test  školských 
obedov. Potajme boli odobraté vzorky obedov v jedálňach vo všetkých krajoch. Hodnotila ich 
odborná komisia, v ktorej boli nielen odborníci na výživu, lekári, ale aj zástupcovia 
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ministerstiev, hotelových škôl, hotelov. Štátny veterinárny ústav previedol mikrobiologické 
hodnotenie vzoriek. Závery boli dva dni prezentované v denníku MF Dnes. Väčšina obedov 
mala vynikajúcu úroveň, len výnimočne úroveň dobrú a žiadny obed neprepadol. 

Výsledky tohto testu máme všetci dobre schované a autori článkov, ktoré ohovárajú, 
že školské jedálne nepripravujú kvalitné jedlá, to teraz majú ťažké. V dôsledku tohto testu 
negatívnych správ z školského stravovania v poslednej dobe výrazne ubudlo. 
 

Noviny, časopisy, rozhlas, televízia a všetky médiá môžu byť našimi veľkými 
pomocníkmi. Musíme sa naučiť, ako ich využívať. 
 
 
 
 

19. Plavecká príprava ako  spôsob rozvoja motoriky 
u 5 – 6  ročných detí  

Pre- swimming training as a means of developing of motoric system of 5 -6 years old 
children 

Mgr. Ingrid Jelínková 
Materská škola Sabinovská 22A Prešov 

 
 
 

Abstrakt 

Témou príspevku je vplyv plaveckej prípravy na motorický  rozvoj detí predškolského veku. 
Zaoberáme sa plaveckou prípravou v predškolskom veku a jej dosah na rozvoj kondičných 
a koordinačných schopností u 5-6 ročných detí. Práca obsahuje aj informácie o cieli, 
hypotézach, úlohách a výsledkoch predošlého výskumu.   

Plaveckého výcviku sa zúčastnili detí predškolského veku z MŠ Sabinovská Prešov a MŠ 
Solivarská Prešov, ktoré boli zahrnuté do výskumu. Plavecký výcvik bol realizovaný v bazéne 
MŠ Bajkalská, Prešov. 

Kľúčové slová: plavecký výcvik, kondičné schopnosti, koordinačné schopnosti, telesný     

 rozvoj,  predškolský vek 

Abstract 
The main topic of the work is the influence of swimming preparation on motoric development 
of pre-school children.  The work deals with the swimming preparation at preschool age and 
its impact on the fitness and coordination skills in 5-6 years old children. The work includes 
information on the aim, hypothesis, tasks and results of the previous research. The swimming 
preparation was carried out  in the swimming pool of the Bajkalská Nursery School, Prešov. 
Key words: swimming preparation, fitness skills, coordination skills, physical development, 
pre-school age 
 
           Zanedbávanie rozvoja  motorických zručností v predškolskom veku môže mať za 
následok ich útlm, alebo spomalenie rozvoja. Výskum ukázal, že aj keď sú niektoré motorické 
zručnosti podmieňované genetickou predispozíciou, pre rozvoj všetkých motorických 
zručností je potrebný výcvik, teda učenie. Keďže tento proces v súčasnej dobe zabezpečujú 
predškolské zariadenia v spolupráci s rodinou, je potrebné aby učiteľ využil senzitívne 
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obdobia v živote dieťaťa pre rozvoj a zdokonalenie základných motorických zručností ktoré 
ovplyvnia rozvoj telesnej výkonnosti a zdatnosti v budúcnosti. 
             Vychádzajúc z tohto problému chcem poukázať na význam plaveckej prípravy 
v procese telesného, motorického  rozvoja detí predškolského veku.  
Preto som sa zamerala na skúmanie úrovne telesného a motorického  rozvoja  5-6 ročných 
detí, ktoré sa zúčastnili 10 dňového plaveckého výcviku. Snažím sa poukázať na to, aké 
dôležité je  systematicky pracovať s deťmi  a vytvárať im množstvo príležitostí pre rozvoj 
kondície aj koordinácie pohybov hravou formou. Všetky zážitky a skúsenosti, ktoré získajú 
v tomto veku môžu ovplyvniť ich ďalší spôsob života, ich životný štýl. Spôsob, akým sa budú 
uberať ich záujmy a záľuby do budúcna v mladšom školskom veku až do dospelosti. 

     V tomto článku som použila výsledky z predošlého výskumu, ktorého cieľom bolo, na 
základe teoretického rozboru a empirického výskumu prispieť k rozšíreniu poznatkov 
o vplyve plaveckej prípravy na motorický  rozvoj dieťaťa predškolského veku.  
Predpokladáme: 

• že 10 dňový plavecký výcvik ovplyvní motorickú výkonnosť detí. 
Pre splnenie vytýčeného cieľa sme si  stanovili úlohy: 

1. Zistiť stav telesného  i motorického rozvoja  skupiny 5-6 ročných detí 
2. Opakovaným testovaním sledovať rozvoj kondičných a koordinačných schopností 

u skupiny 5-6 ročných detí, ktoré sa zúčastnia plaveckého výcviku  
           Výskumnú vzorku súboru (ďalej ako S1) tvorilo 40 detí  predškolského veku (20 
chlapcov a  20 dievčat) z dvoch materských škôl v  Prešove. Materská škola na Sabinovskej  
ulici  a materská  škola  Solivarská. V oboch  prípadoch  ide o deti vo veku 5-6 rokov, ktoré sa 
zúčastnili 10 dňového plaveckého výcviku. 
           Telesnú zdatnosť a motorickú výkonnosť u detí sme zisťovali prostredníctvom 
štandardizovanej batérie testov, zahrňujúcich:  (T1) Antropometrické vyšetrenie detí 
pozostávalo  z merania  výšky a hmotnosti.(Junger, 2000).(T2) Test na koordinačné 
schopnosti spájania pohybov - tri kotúle vpred.  ( Belej - Junger, 2006).(T3) Test na 
kondičné schopnosti (dynamická sila dolných končatín) skok do diaľky z miesta. ( Junger, 
2000).(T4) Test na kondičné schopnosti (dynamická sila horných končatín) ručná 
dynamometria. (Junger, 2000).(T5) Test na kondičné schopnosti (vytrvalostná schopnosť) 
beh na 500 metrov.(Junger, 2000).  
PRVÁ ETAPA VÝSKUMU /pred plaveckým výcvikom/ 
       Pri antropomertickom vyšetrení (meranie váhy a výšky), sa zistilo, že štatistický rozdiel 
medzi MŠ1 a MŠ2 nie je signifikantný. Môžeme teda usúdiť, že deti z oboch materských škôl 
sú približne na rovnakej úrovni čo sa týka telesného rozvoja.   
       Zistenie stavu motorického rozvoja u detí bolo zrealizované prostredníctvom testov T2, 
T3,T4 a T5 vstupná diagnostika. 
DRUHÁ ETAPA VÝSKUMU /po plaveckom výcviku/ 
         Zistenie stavu motorického rozvoja u detí (S1) výstupná diagnostika 
 TRETIA ETAPA VÝSKUMU /po plaveckom výcviku/ vyhodnotenie a porovnávanie 
vstupných a výstupných testov. 
        
Tab.1   Kondičné schopnosti ( pred a po plaveckom výcviku) 

    

                                                    
                              

S1     
    vstup výstup t 
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  x 104,8 109,82   
Skok do dia ľky  

z miesta       3,192** 
  s 12,23 13,92   
 

  x 17,2 19,2   
Ručná 

dynamometria       4,55** 
  s 5,52 5,4   
  x 196,5 190,46   

Beh na 500 
metrov       2,731** 

  s 22,22 20,55   
 
Legenda:  S1 – súbor, ktorý tvoria deti z oboch materských škôl spolu 
                  x  -  aritmetický priemer 
                  s  -   smerodajná odchýlka 
                  Zhodný symbol v riadku( ** ) znamená signifikantný rozdiel 0,01 
                  t -  test 
 
  Tab.2    Koordinačné schopnosti (pred a po plaveckom výcviku) 

              S1     
    vstup výstup t 
  x 7,45 6,77   

3 kotúle  
       3,607** 
  s 1,58 1,54   

     
 
Legenda: S 1- súbor, ktorý tvoria deti z oboch materských škôl spolu   
                 x  -  aritmetický priemer 
                 s  -   smerodajná odchýlka  
                 t  -  test    
                Zhodný symbol v riadku( ** ) znamená signifikantný rozdiel 0,01 
 
     Našim zámerom bolo prispieť k rozšíreniu poznatkov o vplyve plaveckej prípravy na 
motorický  rozvoj dieťaťa predškolského veku. 
      Analýzou výsledkov kondičných a koordinačných schopností  sme zistili, že  10 dňový 
plavecký výcvik významným spôsobom ovplyvnil úroveň motorickej výkonnosti u detí. 
Keď  zoberieme do úvahy súbor S1 celkovo , ktorý tvorilo spolu 40 detí z oboch materských 
škôl, vo  všetkých testoch (skok do diaľky z miesta, ručná dynamometria, beh na 500 metrov,  
tri kotúle vpred) sme  zaznamenali signifikantný rozdiel na hladine (p = 0,01). Hladina 
významnosti nás oprávňuje zovšeobecniť takýto postup pre 99% populácie rovnako starých 
detí. (Pozri tab.1,2). Tieto výsledky poukazujú na to, že sa potvrdil náš predpoklad, že 
plavecký výcvik ovplyvní motorickú výkonnosť detí.       
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Odporúčania pre prax: 
• Naďalej považujeme za potrebné monitorovať úroveň a rozvoj kondičných 

a koordinačných schopností u detí v predškolskom veku. 
• Využívať osvedčené štandardizované testy pri diagnostike  motorických telesných aj 

funkčných schopností u detí v predškolskom veku. 
• Pre využitie poznatkov v praxi odporúčame formou seminárov a prístupných publikácií 

sprístupňovať pedagógom vyučujúcim v predškolských zariadeniach poznatky 
o koordinačných schopnostiach, o kondičných schopnostiach aj o dôležitosti 
sledovania záťaže na detský organizmus. 

• Testy kondičných a koordinačných  schopností využívať pri výbere športovo nadaných 
detí a v spolupráci z rodičmi ich zapojiť do vhodné pohybové aktivity mimo pobytu 
v materskej škole, ktoré budú základom na ich ďalšiu športovú činnosť 
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Obr. 1  Chôdza s vysokým dvíhaním kolien (na bociana) – prípravná časť 
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Obr. 2  Plávanie s doskou, s ponorenou hlavou a kopaním nôh – hlavná časť 
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20. Závery a odporú čania  
 
     So zreteľom na obsah referátov a príspevkov, ktoré sa zaoberali definovaním zdravia, 
základnými zásadami zdravého spôsobu života najmä v kontexte výchovy a vzdelávania, 
pôsobením rodiny, školy a masovej kultúry a objasňovaním faktorov rôznych druhov chorôb 
účastníci konferencie odporúčajú:    
 
Pre školy a školské zariadenia 
 

• Formovanie zdravého spôsobu života realizovať systematickou  a cielenou edukáciou.  
 

• Problematiku zdravého životného štýlu presadzovať ako nedeliteľnú súčasť obsahu 
výchovno – vzdelávacieho procesu a  ako súčasť školských vzdelávacích 
a výchovných  programov. Zohľadniť v maximálnej miere otázky podpory zdravia, 
realizovať aktivity, ktoré môže škola a školské zariadenie  pripraviť v rámci vlastných 
možností, ale aj s využitím grantov alebo iných podporných prostriedkov. 
 

• Zapojiť zamestnancov školských stravovacích zariadení do vzdelávania o nových 
trendoch vo výžive.  

• Zmeny na školách realizovať v súčinnosti s úpravami v školských vzdelávacích a 
výchovných programoch s akcentom na  regionálne potreby a požiadavky  rodičov. 

• Atraktívnymi metódami a formami budovať správne a dlhodobé návyky. 
 

• Obohatiť témy na školách o oblasti, ktoré sú najproblematickejšie. 
 

• Vytvárať a riešiť modelové situácie konkrétnej výchovy k zdraviu.  
 

• Umožniť deťom a žiakom získavať poznatky zo základnej prípravy jedál 
a kuchárskych zručností. 
 

• Do procesu zapojiť odborníkov z praxe. 
 

• Posilniť funkciu školy a najmä školskej jedálne pri hľadaní a zavádzaní rôznych ciest 
a postupov v kontexte výchovy a vzdelávania k zdravému životnému štýlu a  

            zosúladeniu výživy doma a v kolektívnych zariadeniach. 
 

• Poskytnúť deťom a žiakom v jedálni dostatok času na jedlo a komunikáciu  
s priateľmi. 

 
• V školskom stravovaní prehodnotiť zastarané stravovacie návyky a nebrániť sa novým 

potravinovým komoditám.  
 

• Vytvárať priestor pre pravidelnosť v stravovaní. Poskytovať raňajky, voľný prístup 
k vhodným jedlám aj mimo obeda,  pre všetkých žiakov školy, nie iba stravníkov. 
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• Zaviesť zdravú voľbu potravín v školských automatoch a bufetoch, odstrániť 
potraviny s nízkym obsahom živín. 

 
• Zvýšiť dostupnosť ovocia a zeleniny v školskej ponuke.  

 
• Zlepšiť deťom  prístup k vode počas celého dňa. 

 
• Znížiť čas  detí strávený   pasívne  (pri televízií, videu, počítač )i. 

 
• Otvorene hovoriť a upozorňovať mladú generáciu na riziká súvisiace s nadmerným 

chudnutím a neprimeranou fyzickou záťažou.   
 

• Venovať sa otázkam ovplyvňovania verejnej mienky o stravovaní na školách. 
Využívať všetky média na propagáciu aktivít škôl a školských zariadení v oblasti   
zdravého spôsobu života. 
Vzťah médií a zdravej výživy v školskom stravovaní je potrebné budovať a udržiavať 
vlastnými atraktívnymi aktivitami.  
 

• Využívať ponuku rezortu zdravotníctva, RÚVZ, vysokých škôl a iných inštitúcií 
školám a školským zariadeniam na aktivity pre podporu zdravia a zdravého spôsobu 
života, ktorých súčasťou je aj prevencia drogových závislostí.   

 
• Pri zabezpečovaní diétneho stravovania v školskom stravovaní je potrebné mať na 

zreteli, že ide o deti, ktoré sú rizikovou skupinou stravníkov a ich stravovanie si 
vyžaduje osobitný prístup s posúdením ošetrujúceho lekára. 

 
• Na prevenciu vzniku chybného držania tela treba  myslieť už v predškolskom veku, 

ale najneskôr v mladšom školskom veku. 
 

• Najúčinnejšie protidrogové programy sú tie, na ktorých participujú mladí ľudia. 
            Najefektívnejšie sú programy, ktoré sú intenzívne organizované na dlhšie obdobie         
            a zamerané na sociálne zručnosti a osobnostný rozvoj. Programy, ktoré sú zamerané   
            iba na abstinenciu sú sa ukázali byť menej úspešnými a v niektorých prípadoch  
            kontraproduktívnymi.  
 
 
Pre Krajské školské úrady: 
 

• Prezentovať zborník z konferencie ako študijný materiál pre štátne a samosprávne 
orgány v oblasti školstva, pre školy a školské stravovacie zariadenia na Slovensku. 

 
• Iniciovať zmeny, ktoré umožnia  zaviesť pravidelnosť v stravovaní detí a žiakov aj 

počas pobytu v škole.  
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• Zvyšovať kompetencie zamestnancov  škôl a školských zariadení v oblasti výchovy 
k zdravému životnému štýlu. 

 
 
Na úrovní ministerstiev, vysokých škôl a iných vecne príslušných inštitúcií: 
  

• V školskej a národnej politike uskutočniť zmeny vzdelávania vrátane výživy 
a osobného zdravia. 

 
• Zaviesť predmet výchova k zdraviu ako jeden z povinných predmetov. 

 
• Podporu zdravia deklarovať prostredníctvom národných rozvojových projektov 

s finančnou podporou z rozpočtu rezortu školstva , zdravotníctva a pôdohospodárstva.   

• Uskutočniť analýzy a výskumy zamerané na poznanie úrovne zdravia, prevenciu 
a možností v školách a školských zariadeniach. 

 
• Vykonávať zdravotnú pasportizáciu na poskytnutie údajov o zdravotnom stave detí 

a mládeže  na sledovanie cieľov pre zlepšenie BMI alebo zabránenie rozvoja nadváhy 
a obezity. 

 
• Pre včasné podchytenie odchýlok je dôležité testovanie všetkých detí v školskom 

veku. 
 

• Podporu zdravia deklarovať  projektovými výzvami. 
 

• Vytvoriť celoplošný preventívny program na národnej úrovni s garanciou štátu , ktorý 
vytvorí priestor pre výchovu k dentálnemu zdraviu na primárnom stupni ZŠ. 

 
• Pre zefektívnenie výchovy k zdraviu ústnej dutiny  je potrebné realizovať také 

postupy, ktoré budú koncepčné a vytvoria dostatočný priestor pre využitie najnovších 
vedeckých poznatkov. 

           V rámci kurikula sú témy podpory zdravia a prevencie súčasťou viacerých predmetov.  
           Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb je pomerne úzko orientovaná predovšetkým na  
           význam pohybu pre zdravie. 
           Riešením problému by mohli byť prierezové tematiky alebo samostatný učebný     
           predmet.   
           Učiteľ vybavený primeranými kompetenciami je základným predpokladom a zárukou  
           efektívnej preventívnej výchovy. Učiteľ primárnej školy má v tomto priestore  
           dominantnú pozíciu. 
 
 
 
Zo strany zriaďovateľov podporovať dlhodobé a systematické aktivity. 
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