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I. Informácie o plánovaní projektu 

 

Cieľ  

Zhodnotiť stravovacie zvyklosti vybraných vekových skupín populácie detí vo vzťahu 

k „Odporúčaným výţivovým dávkam pre obyvateľstvo SR“ (OVD) a pohybovému reţimu. 

Na základe monitoringu individuálnej spotreby potravín vytvoriť databázu spotreby potravín 

so zohľadnením veku a regiónov SR.  

Získané informácie vyuţiť v rámci poradenských aktivít zameraných na podporu 

a rozvoj zdravia detí v zriadených poradniach zdravia pre deti a mládeţ a intervenčných 

zdravotno – výchovných činnostiach zameraných na zdravý spôsob ţivota detí a mládeţe. 

Dlhodobým cieľom projektu je aj hodnotenie expozície vybraných rizík spojených 

s konzumáciou jedál u citlivých populačných skupín SR. 

 

Anotácia 

Konzumácia stravy, ktorá svojim mnoţstvom a zloţením nezodpovedá veku dieťaťa, 

jeho pohybovej aktivite, vedie k stúpajúcemu výskytu obezity  a výrazne zvyšuje riziko 

kardiometabolických ochorení.  

Vychádzajúc z implementácie Európskej stratégie k danému problému boli vládou SR 

prijaté  základné dokumenty ako Národný program starostlivosti o deti a dorast v SR na roky 

2008-2015 a Národný program prevencie obezity, ktorých časť sa dotýka aj výţivy detí a ich 

fyzickej aktivity a u ktorých pre naplnenie stanovených cieľov je potrebné poznať 

východiskovú úroveň či uţ stravovacích zvyklostí alebo aj individuálnej spotreby potravín, 

ktoré za SR absentujú, resp. sú k dispozícii len z niektorých regiónov. 

Realizácia projektu umoţní poskytnúť  reprezentatívne údaje do Európskej databázy 

o konzumácii potravín, ktorú vytvára EFSA so zámerom jej vyuţitia pre hodnotenie expozície 

vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál  u detí a umoţní hodnotenie expozície 

vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál u detí SR.  

Vytvorí reálny základ pre ovplyvňovanie stravovacích zvyklostí v populačných 

skupinách detí na báze poradní zdravia a v rámci výkonu ŠZD v zariadeniach spoločného 

stravovania detí a mládeţe. 

Základom pre vytvorenie databázy je dotazníková metóda, údaje sú čerpané  

z dotazníkov pre rodičov, deti a pedagógov. Časť údajov bude získaná  laboratórnym 

rozborom vzoriek stráv a stanovením nutrientov a cudzorodých látok v preferovaných 

potravinových komoditách. Na spracovanie údajov sa vyuţije softwarový produkt 

ALIMENTA verzia 4.3. E, ktorej základné databázy bude moţné priebeţne dopĺňať podľa 

laboratórnych zistení, na spracovanie dotazníkov stravovacích zvyklostí sa pouţije MS Excel 

a EPI INFO. 



 

6 

 

 

Dizajn projektu 

Projekt je navrhovaný ako prierezová  štúdia pre 4 vekové skupiny detí SR  a to 

v štyroch etapách:  I.-  deti predškolského veku (2 aţ 6 roč.), II.- deti mladšieho školského 

veku (7 aţ 10 roč.), III.- deti staršieho školského veku (11 aţ 14 roč.) a IV.- adolescenti vo 

veku 15. aţ 18 rokov,  s  pomerným zastúpením pohlavia a bydliska v meste a na vidieku. 

Realizácia sa vykoná v rokoch 2009 aţ 2013  v porovnateľnom časovom období. 

Za kaţdý RUVZ v SR sa náhodne vyberajú dve školy – jedna mestská a jedna 

vidiecka (ak je počet detí niţší ako poţaduje výber, je moţné vybrať aj viac zariadení, 

dôleţité je dodrţať veľkosť súboru). Z kaţdej školy sa vyberie z príslušnej vekovej skupiny 

30 chlapcov a 30 dievčat, čiţe z kaţdého RUVZ v SR bude vyšetrených v kaţdom roku 120 

detí príslušnej vekovej skupiny. 

 

Na zber údajov sa pouţije súbor dotazníkov: 

-  a to dotazník o stravovacích návykoch dieťaťa súčasťou ktorého sú základné údaje o dieťati 

a jeho rodine, vrátane vybraných údajov  z rodinnej anamnézy. Časť tohto dotazníka je 

venovaná vybraným antropometrickým údajom a meraným hodnotám krvného tlaku a údajom 

o pohybovom reţime dieťaťa,  

- dotazník, resp. hárok aktivít na podrobné zmapovanie 24 hodinovej fyzickej aktivity 

dieťaťa, 

- dotazník  na zmapovanie príjmu energie a základných ţivín dieťaťa a to formou   24 

hodinového jedálničku  dieťaťa, 

- dotazník výţivových preferencií, ktorým sa budú zisťovať potraviny, ktoré má dieťa veľmi 

rado a ktoré obzvlášť rado nemá, 

- frekvenčný dotazník, ktorým sa bude zisťovať frekvencia konzumácie vybraných 

potravinových komodít, spolu s priemernou veľkosťou jednej porcie. Pre zachovanie 

štandardizácie pri určení veľkosti porcie, sa bude jednotne pouţívať spracovaná pomôcka 

hmotnosti jednotlivých sledovaných komodít. 

 Na vytvorenie databázy sa pouţije jednotná mustra na nahrávanie údajov vytvorená 

v programe MS Excel.  

Na analýzu údajov sa vyuţije ALIMENTA ver. 4.3.e., vlastný program na stanovenie 

energetického výdaja dieťaťa, EPI INFO, analytické nástroje programu MS Excel a program 

Statistica  8 a Statgraphics  Centurion XV. 
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II.  Informácie o realizovaní II. etapy 

 

II. 1. Zber údajov, metodika a analýza 

 

Druhá etapa projektu bola realizovaná od apríla do septembra 2010 v súbore detí  mladšieho 

školského veku navštevujúcich  zariadenia pre deti a mládeţ. V pôsobnosti kaţdého RÚVZ 

v SR  boli vybrané minimálne 2  ZŠ (1 vidiecka, 1 mestská) tak, aby výber zahŕňal 120 detí 

vo veku od 7 do 10 rokov s rovnomerným zastúpením pohlaví. Vybraný súbor tvorilo 4 320 

detí. Kaţdé dieťa malo pridelené vlastné identifikačné číslo od 1 do 4 320 podľa krajov. Vek 

detí bol zadávaný priamo alebo sa počítal k dátumu merania, záviselo to od ochoty rodičov 

uviesť dátum narodenia dieťaťa pri dotazníkovom prieskume. 

Od kaţdého dieťaťa boli získavané údaje prostredníctvom súboru dotazníkov, ktoré 

vypĺňali rodičia a pedagogickí zamestnanci predškolských zariadení. 

Jednotne sa v časovom období od 16.3.2010 do 30.6.2010 realizoval zber dát 

prostredníctvom dotazníka o stravovacích návykoch dieťaťa, frekvenčného dotazníka 

a dotazníka výţivových preferencií. V 16. kalendárnom týţdni (19.4 – 25.4. 2010) sa  

sledoval 24 hodinová stravovacia anamnéza dieťaťa  a 24 hodinová fyzická aktivita dieťaťa. 

V 17. kalendárnom týţdni sa realizoval 5 dňový (pondelok aţ piatok) odber vzoriek obedov 

pripravených v zariadení spoločného stravovania pri vybraných základných školách v SR.  

Energetický príjem a príjem vybraných ţivín sa hodnotil pomocou 24 hodinovej 

stravovacej anamnézy so spracovaním v programe ALIMENTA verzia 4.3.e  

Z 24 hodinovej pohybovej anamnézy bol stanovený energetický výdaj, ktorý 

obsahoval podrobný popis dennej aktivity dieťaťa vrátane spánku.  

Pri stanovení 24 h energetického výdaja sme pouţili vlastný software a nasledovný 

postup: 

1. Vypočítali sme bazálny energetický výdaj (BE) organizmu u kaţdého respondenta 

podľa nasledovného vzorca WHO/FAO:                           

Chlapci 3-10r.: BE = (22,7xváha v kg + 495) x 4,18  kJ/24 hod.           

Dievčatá 3-10r.: BE = (22,5xváha v kg + 499) x 4,18 kJ/24 hod. 

2. Vypočítali sme 24 h energetický koeficient (EK) z priemerných úrovní 5-tich druhov 

denných aktivít detí (spánok – EK 1, sedavé – 1.3, ľahké – 2.2, stredne ťaţké – 2.9 

a ťaţké – 3.6 chlapci a 3.3 dievčatá) 

3. Vypočítali sme energetický výdaj = BE x EK.  

Pri výpočte energetického výdaja sme nezohľadňovali výdaj energie na spracovanie 

potravy a rast. 

K 24 hodinovému sledovaniu príjmu a výdaja energie boli jednotne pouţité pomôcky 

pre určovanie mnoţstva skonzumovanej potravy a zaraďovanie jednotlivých druhov činností 

vykonávaných deťmi.  

Vybrané antropometrické údaje (hmotnosť, výška, obvod pása, obvod bokov)  

a merania krvného tlaku vykonali zamestnanci RÚVZ v SR  v súlade s metodikou platnou 

a pouţívanou pre poradenské centrá pri jednotlivých RUVZ v SR (Metodická príručka pre 

prácu v poradniach zdravia, Bratislava 2000).  

V odobratých vzorkách obedov detí sa stanovila  energetická hodnota, bielkoviny, 

tuky, sacharidy, NaCl,  a vybrané kontaminanty. Analýzy vzoriek zabezpečovali laboratóriá 

RÚVZ v sídlach krajov a UVZ SR. Stanovená  energetická hodnota vyšetrených vzoriek 

stráv, obsah hlavných ţivín  bola hodnotená podľa OVD pre deti mladšieho školského veku 7 

- 10 ročné (v zariadeniach je strava pripravovaná podľa materiálno – spotrebných noriem pre 

túto vekovú skupinu detí), v úrovni 35 % plnenia – obed, s akceptovateľnou toleranciou ± 

10%. 
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 Pre porovnanie príjmu NaCl u detí boli zistené  laboratórne údaje porovnávané podľa 

odporučení SCAN (The Scientific Advisory Committee on Nutrition), t.j. pre 7-10 ročné deti 

5000mg/deň z toho 35% podiel pripadajúci na obeda -1750mg. Analyzované  vybrané 

kontaminanty – dusičnany,  boli porovnávaný s limitmi Nariadenia komisie (ES) č.1881/2006 

vrátane prepočtov na prijateľný denný príjem (ADI). 

Údaje do databázy zadávali zamestnanci odd. HDM jednotlivých RÚVZ v SR 

jednotným spôsobom do pripravenej mustry v programe MS Excel. 

Databáza po doručení gestorovi projektu bola  skontrolovaná, nezodpovedajúce údaje boli 

overované u zamestnancov, ktorí vykonali merania a zadávali údaje do mustry, deti s 

extrémnymi hodnotami boli v súbore ponechané. Zo súboru boli vyradené deti, ktoré 

nezodpovedali kritériu zadania (chýbal vek, pohlavie, bydlisko). 

Pre analýzu podľa veku bolo vekové členenie súboru detí vykonané podľa metodiky 

odporúčanej Svetovou zdravotníckou organizáciou, podľa ktorej do skupiny x ročných patria 

deti, ktoré dovŕšili x,00  aţ x,99 roka. Pre hodnotenie meraných parametrov sa vypočítali 

priemerné hodnoty, horný a dolný 95% interval spoľahlivosti, smerodajná odchýlka  a ďalšie 

štatistické parametre charakterizujúce súbor. Pre hodnotenie rozdielu významnosti boli 

pouţité  analytické nástroje programu MS Excel, Statistica  8 a Statgraphics  Centurion XV. 
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III.  Výsledky II. etapy – súbor detí  mladšieho školského veku (7-10 ročné) 

 

III. 1. Návratnosť dotazníkov a základná  charakteristika súboru 

  

Z rozdaných 4 320 dotazníkov o stravovacích zvyklostiach  bolo vrátených 

a pouţitých pre analýzu 3 968 , čo je 91,85% návratnosť.  

Vybrané antropometrické merania boli  vykonané v súbore  3936 detí  -  91,11%. 

U dotazníkov na hodnotenie 24 hodinového príjmu energie  a 24 hodinového výdaja bola 

návratnosť a pouţiteľnosť dotazníkov od 3850  detí – 89,12%. 

Návratnosť dotazníkov v jednotlivých krajoch sa pohybovala od 79,4% 

v Trenčianskom kraji cez 92,0% v Ţilinskom a Nitrianskom kraji po 96,9% v Prešovskom 

kraji.  

Najlepšia, aţ 100% návratnosť bola dosiahnutá v Trnavskom kraji, ďalej nasledoval 

Prešovský kraj s 99,9% pri stravovacích návykoch a 99,5% pri antropometrii a Ţilinský kraj 

so 100% návratnosťou pri stravovacích návykoch a 98,7% u antropometrii.  

Prehľad o návratnosti dotazníkov a počtoch hodnotených detí mladšieho školského veku (7-

10 ročné) je uvedený v tabuľke č.1. 

 

Tab.č.1: Návratnosť dotazníkov a počty hodnotených detí SR  mladšieho školského veku (7 – 

10 ročné) podľa pohlavia a krajov SR, rok 2010 

CH D Sp CH D Sp CH D Sp

BA 52 57 109 50 52 102 48 55 103

TT 227 234 461 227 234 461 226 233 459

TN 130 156 286 130 156 286 129 155 284

NR 271 281 552 271 279 550 267 274 541

ZA 285 287 572 285 286 571 275 277 552

BB 289 327 616 282 318 600 262 290 552

PO 412 402 814 412 402 814 410 400 810

KE 268 290 558 264 288 552 262 287 549

SR spolu 1934 2034 3968 1921 2015 3936 1879 1971 3850

Kraj

Dotazník o stravovacích 

návykoch
Antropometria a merania Tk 24 hod príjem a výdaj energie

vrátené

  

   

 Podiel súboru detí  ţijúcich v meste bol 42,6% (abs. 1 690)  a podiel detí súboru 

ţijúcich  na vidieku  bol 57,4% (abs. 2 278). 

Zastúpenie detí podľa typu bydliska v jednotlivých krajoch SR je uvedený v tabuľke 

č.2. 

 

Tab. č. 2: Rozloţenie súboru detí SR mladšieho školského veku (7-10 ročné)  podľa krajov 

a typu bydliska, rok 2010 

 

Charakteristika  
BA 

n=109 
TT 

n=461 
TN 

n=286 
NR 

n=552 
ZA 

n=572 
BB 

n=616 
PO 

n=814 
KE 

n=558 
SR 

n=3968 

bydlisko 
mesto 50 162 153 210 255 248 379 233 1690 

vidiek 59 299 133 342 317 368 435 325 2278 

 

Rozdelenie súboru podľa veku a krajov je uvedené v tabuľke č.3.  

 



 

10 

 

Tab.č.3: Prehľad o vekovom zloţení súboru detí SR mladšieho školského veku (7-10 ročné)    

podľa krajov, pohlavia a typu bydliska, rok 2010 

BA TT TN NR ZA BB PO KE

n = 102 n = 461 n =286 n = 550 n = 571 n = 600 814 n = 552 n = 3936

priemer 8,83 9,09 9,11 9,01 9,06 8,81 9,10 8,88 9,00

SD ± 1,11 0,93 1,07 1,02 1,02 1,01 0,98 0,96 1,00

min 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

max 10,76 10,81 10,95 10,90 10,95 10,84 10,92 10,78 10,95

priemer 8,96 9,12 9,01 8,99 9,06 8,79 9,12 8,97 9,01

SD ± 1,09 0,89 1,13 1,02 0,99 1,01 1,00 0,95 1,00

min 7,07 7,08 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

max 10,56 10,81 10,82 10,90 10,95 10,84 10,92 10,78 10,95

priemer 8,70 9,06 9,20 9,03 9,06 8,83 9,08 8,80 8,99

SD ± 1,13 0,97 1,01 1,02 1,05 1,01 0,95 0,98 1,01

min 7,00 7,00 7,07 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

max 10,76 10,63 10,95 10,89 10,86 10,84 10,91 10,78 10,95

priemer 9,00 8,97 9,06 9,04 9,04 8,99 9,02 9,00 9,00

SD ± 1,00 0,97 1,00 1,02 1,01 1,02 1,01 1,01 1,01

min 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

max 10,95 10,81 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95

priemer 9,09 8,98 9,07 9,03 9,05 8,99 9,02 9,00 9,00

SD ± 1,18 0,97 1,00 1,02 1,01 1,02 1,01 1,01 1,01

min 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

max 10,76 10,81 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95

priemer 8,84 9,04 9,07 9,04 9,05 8,99 9,02 9,00 9,00

SD ± 1,12 0,97 0,99 1,01 1,01 1,02 1,01 1,00 1,00

min 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

max 10,76 10,81 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95

priemer 8,83 9,05 9,07 9,04 9,04 8,99 9,02 9,00 9,00

SD ± 1,12 0,97 0,99 1,01 1,01 1,02 1,01 1,00 1,00

min 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

max 10,76 10,81 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95

dievčatá 

mesto

chlapci 

vidiek

dievčatá 

vidiek

vek               

(v rokoch)

Charakteristika
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III. 2.  Dotazník o stravovacích návykoch dieťaťa  - časť 1 „Rodinné zázemie“ 

(Príloha II. - tab.č.2, 2a, 2b, 2c, 2d) 

 

Bývanie v rodinách 

 

Hodnotením spôsobu bývania dieťaťa v rodine, bolo zistené, ţe: 

- 87,78% detí súboru ţije v úplnej rodine, z toho 18,78% v dvojgeneračnej rodine t.j. nielen s 

rodičmi ale aj so starými rodičmi.  

Najvyššia proporcia detí ţijúcich v úplnej rodine je v  Prešovskom (90,78%), 

Trnavskom (90,23%), a  Ţilinskom kraji (90,21%). Najniţšia proporcia detí ţijúcich v úplnej 

rodine  je  v Banskobystrickom (84,26%), Nitrianskom (85,14%) a Košickom kraji  (85,49%). 

- 11,84% súboru detí ţije v neúplných rodinách, t.j.  len s jedným rodičom a s jedným 

rodičom a starým rodičom, prípadne ináč.  

Najniţšia proporcia bývania detí v neúplnej rodine je v Prešovskom (8,85%), 

 Trnavskom (9,11%) a Trenčianskom kraji (11,19%). Najvyššia proporcia je 

v Banskobystrickom kraji (15,43%), Košickom (14,33%) a  Nitrianskom kraji (14,19%).  

 

 

 
Graf č.1:  Úplnosť rodín súboru detí SR predškolského veku stratifikované podľa pohlavia, 

rok 2010 

 

Rozdiel v podiele detí ţijúcich v úplnej rodine v meste a na vidieku je štatisticky 

vysoko významný (P<0,001), vyšší podiel súboru detí ţijúcich v úplnej rodine je na vidieku.  

 

Počet súrodencov 

 

- v hodnotenom súbore detí má 52,22% detí jedného súrodenca, 17,74% detí dvoch 

súrodencov a 5,7 % detí má 3 súrodencov. Viac ako 20% súboru detí sú jedináčikovia, 

porovnateľne obidve pohlavia (chlapci 21,51%,  dievčatá 21,09%). 
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Graf č. 2: Počet súrodencov v súbore detí SR mladšieho školského veku (7-10 ročné) podľa 

pohlavia, rok 2010 

 

- najpočetnejšie rodiny s deťmi sú v Košickom a Prešovskom  kraji, bol udávaný  počet 9 aţ 

10 súrodencov okolo 0,5% detí súboru. 

 

Vzdelanie rodičov 

 

- rozloţenie súboru v závislosti od vzdelania rodičov vykazovalo najvyššiu proporciu 

stredoškolské vzdelanie s maturitou u matiek 51,81%, u otcov to bolo 41,99%. U matiek 

nasleduje stredoškolské vzdelanie bez maturity (23,92%) a  vysokoškolské vzdelanie 

(20,41%). U otcov tak isto ako u matiek nasleduje stredoškolské bez maturity (35,28%) 

a vysokoškolské vzdelanie (17,62%). Prehľad je uvedený v grafe č.3 a 4. 

 

Graf č.3 Vzdelanie matky podľa pohlavia,rok2010  Graf č.4:Vzdelanie otca podľa pohlavia,rok2010 

 

- pri vzdelaní matiek kraje situáciu kopírujú s výnimkou krajov Bratislavského, 

Trenčianskeho a Trnavského, kde je vyšší podiel matiek s vysokoškolským vzdelaním ako 

bez maturity. U vzdelania otcov je výnimkou Bratislavský kraj, kde je najvyššia proporcia 

vysokoškolského vzdelania a Trnavský kraj, kde je to stredoškolské vzdelanie bez maturity. 

 

- pri hodnotení rozdielov podľa bydliska matky bola v prípade vysokoškolského vzdelania 

zistená vyššia proporcia takéhoto vzdelania u detí ţijúcich v meste (P<0,001), pri SŠ 

s maturitou nebol zistený rozdiel, podiel v meste aj na vidieku bol porovnateľný (mesto 

50,73%, vidiek 50,42%). Pri SŠ bez maturity a základnom vzdelaní bol rozdiel štatisticky 

významný (P<0,001) ale u matiek  detí ţijúcich na vidieku. Prehľad je uvedený v grafe č.5. 
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Graf č. 5: Rozdelenie súboru detí SR mladšieho školského veku (7-10 ročné)  podľa vzdelania 

a bydliska matky, rok 2010  

 

 

Porovnanie s údajmi súboru detí  SR predškolského veku, rok 2009 

 

- zníţil sa podiel detí ţijúcich v úplných rodinách (súbor detí predškolského veku 

90,42%, súbor detí mladšieho školského veku 87,78%), pokles je štatisticky 

významný (P<0,001), 

- pribudlo detí ţijúcich v neúplných rodinách (súbor detí predškolského veku 8,11%, 

súbor detí mladšieho školského veku 11,84%), nárast je štatisticky významný 

(P<0,001), 

- pretrvávajú výrazné rozdiely, mení sa však poradie krajov s deťmi ţijúcimi v úplnej aj 

neúplnej rodine, 

- vo vzťahu k typu bydliska je situácia v oboch sledovaných súboroch detí 

porovnateľná, signifikantne viac detí ţije v úplnej rodine na vidieku (P<0,001), 

- v obidvoch sledovaných súboroch je porovnateľný aj počet detí, ktoré majú jedného 

súrodenca (súbor detí predškolského veku 53,21%, súbor detí mladšieho školského 

veku 52,22%), no zaznamenali sme signifikantný pokles rodín detí mladšieho 

školského veku, kde sú jedináčikovia (súbor detí predškolského veku 28%, súbor detí 

mladšieho školského veku 20,74%, P<0,001) a štatisticky významne vyšší podiel 

rodín detí mladšieho školského veku, kde sú deti s dvoma súrodencami (súbor detí 

predškolského veku 13,67%, súbor detí mladšieho školského veku 17,74%, P<0,001), 

- krajové odlišnosti sú mierne, v oboch sledovaných súboroch detí sú najpočetnejšie 

rodiny v Prešovskom a Košickom kraji, 

- sledovaná a hodnotená vzdelanostná úroveň rodičov detí oboch súborov je 

porovnateľná. 
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III. 3.  Dotazník o stravovacích návykoch dieťaťa – časť 2 „Výskyt ochorení v rodine“ 

(Príloha II - tab.č.3, 3a,3b,3c a 3d) 

 

 Časť dotazníka o stravovacích zvyklostiach bola zameraná aj na údaje rodinnej 

anamnézy, hlavne na prevalenciu výskytu vybraných  chronických neinfekčných ochorení 

u súrodencov detí, ich rodičov a starých rodičov a to obezitu, hypercholesterolémiu, 

hypertenziu a Diabetes mellitus .  

Najvyššia proporcia sledovaných ochorení – obezita, vysoký cholesterol, vysoký krvný tlak 

(TK) a cukrovka (DM) bola udávaná u starých rodičov a rodičov: 

- u starých rodičov z udávaných anamnestických údajov vybraných ochorení najvyššia 

proporcia bola zistená u vysokého TK 59,05%, z toho v rodinách dievčat 60,18% 

a v rodinách chlapcov 57,86%. Potom nasledoval DM u 34,65%,  v rodinách dievčat-

34,61% a  v rodinách chlapcov- 34,69%, vysoký cholesterol - 25,83% a nakoniec 

obezita – 19,35% všetko s vyšším  podielom v rodinách dievčat. Jednotlivé kraje 

kopírovali SRi, 

- u rodičov bola  udávaná najvyššia proporcia pri ochoreniach na vysoký TK – 10,81%, 

potom nasledoval vysoký cholesterol – 6,75%  obezita – 6,68%, a nakoniec DM -

1,44%. Odlišnosti v poradí udávaného výskytu ochorení podľa pohlavia detí  bolo 

zistené len v rodine dievčat, kde poradie medzi vysokým cholesterolom a obezitou 

bolo prehodené. Mierne krajové odlišnosti boli zaznamenané v Trenčianskom, 

Bratislavskom a Prešovskom kraji, 

- u súrodencov detí bol udávaný výskyt obezity – 1,03%, vysoký cholesterol 0,58% a 

vysoký TK  u 0,25%, 

- prehľad v SR a krajové porovnania sú uvádzané v grafoch 6 - 9. 

 

 
Graf č.6: Výskyt  ochorení v rodine súboru detí SR mladšieho školského veku (7-10 ročné) – 

obezita, rok 2010 
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Graf č. 7: Výskyt  ochorení v rodine súboru detí SR mladšieho školského veku (7-10 ročné)  – 

vysoký cholesterol, rok 2010 

 

 
Graf č. 8: Výskyt  ochorení v rodine súboru detí SR mladšieho školského veku (7-10 ročné) – 

vysoký krvný tlak, rok 2010 
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Graf č. 9: Výskyt  ochorení v rodine súboru detí SR mladšieho školského veku (7-10 ročné)  – 

cukrovka, rok 2010 

 

 

 

- porovnaním údajov vo výskyte udávaných ochorení z rodinnej anamnézy v závislosti 

na bydlisku nebol zistený rozdiel medzi mestom a vidiekom (graf č. 10) 

 

 
Graf č.10: Prehľad vybraných ochorení v rodinách súboru detí SR mladšieho školského veku 

(7-10 ročné) podľa typu bydliska, rok 2010 

 

 

Porovnanie s údajmi súboru detí  SR predškolského veku, rok 2009 

- sledované údaje o výskyte vybraných ochorení v rodinách detí SR predškolského veku 

a mladšieho školského veku nevykazovali štatisticky významné odlišnosti, najvyššiu 
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udávanú prevalenciu ochorení – obezita, vysoký cholesterol, vysoký krvný tlak 

a cukrovka - mali starí rodičia detí, nasledovali rodičia a súrodenci, 

- kraje situáciu kopírovali, ale boli zaznamenané výrazné krajové odlišnosti 

v porovnávaných súboroch. 
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III. 4.  Dotazník o stravovacích návykoch dieťaťa – časť 3 „Vybrané antropometrické  

údaje a merania TK“ 

(Príloha II - tab. č. 4a, 4b)) 

 

Percentilovou analýzou BMI detí súboru predškolského veku bolo zistené, ţe: 

- 80,08% detí súboru má hodnotenú hmotnosť ako normálnu 

- 3,05% detí súboru je zaradených do kategórie veľmi chudých 

- 6,96% detí súboru je zaradených ako chudé  

- 6,99% detí je preobéznych  

- 2,92% detí súboru je hodnotených ako obézne 

 

Hodnotenie súboru detí podľa percentilov BMI a pohlavia ukázalo, ţe vyšší podiel 

dievčat neţ chlapcov je zaradených medzi veľmi chudé, chudé a obézne, no signifikantný 

rozdiel bol potvrdený len v kategórii medzi veľmi chudými a chudými dievčatami a 

chlapcami (P=0,0013,P=0,0244). 

Rozdiely medzi percentilmi BMI a typom  bydliska v súbore detí boli  štatisticky 

významné v kategórii veľmi chudých detí ţijúcich v meste (p=0,0245) a detí preobéznych 

ţijúcich na vidieku (P=0,0445). 

Prehľad je uvedený v grafoch č.11 a č.12 

 

 
Graf č. 11: Rozdelenie súboru detí SR mladšieho školského veku (7-10 ročné)  podľa 

percentilov BMI a bydliska, rok 2010 
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Graf č. 12: Rozdelenie súboru detí SR mladšieho školského veku (7-10 ročné) podľa 

percentilov BMI a pohlavia, rok 2010 

 

-krajové rozdiely priemerných hodnôt BMI detí mladšieho školského veku v závislosti na 

pohlaví a type bydliska sú znázornené v grafe 13 -14. 

 

 

Graf č.13: Priemerné hodnoty BMI súboru detí SR mladšieho školského veku (7-10 ročné) 

v krajoch podľa pohlavia, rok 2010 
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Graf č.14: Priemerné hodnoty BMI súboru detí SR mladšieho školského veku  podľa typu 

bydliska v krajoch, rok 2010 

 

 

Hodnotenie výšky systolického a diastolického TK v závislosti na veku a pohlaví  ukázalo, ţe: 

- v súbore chlapcov boli rozdiely v priemerných hodnotách systolického krvného tlaku 

signifikanté medzi vekovými skupinami s výnimkou 7 a 8 ročných a v prípade 

diastolického krvného tlaku bol signifikantný rozdiel zaznamenaný tieţ ale len medzi 

7-10 ročnými a 8 – 10 ročnými, 

- v súbore dievčat priemerné hodnoty systolického krvného tlaku boli signifikantne 

rozdielne medzi všetkými vekovými skupinami a u diastolického krvného tlaku tieţ 

ale s výnimkou 8-9 ročných dievčat.  

Pri posudzovaní hodnôt TK podľa „Štvrtej správy“ americkej pracovnej skupiny pre 

detskú hypertenziu (The four-threport on the diagnosis, evaluation, and treatment of high 

blood pressure in children and adolescents) (NHBPEP), ktorá bola publikovaná v roku 2004 

a ktorá pri hodnotení TK zohľadňuje vek, pohlavie a telesnú výšku dieťaťa, všetko podľa 

štandardov na detskú populáciu USA bol súbor detí s nameranými hodnotami systolického a 

diastolického TK rozdelený na súbor prehypertenzných a hypertezných -graf 20  a  21. 

V prípade systolického krvného tlaku 24% aţ 33% chlapcov a 19% aţ 32% dievčat  súboru 

vykazuje hodnoty TK mimo normu. U diastolického krvného tlaku je táto proporcia niţšia, 

chlapci vykazujú hodnoty mimo normy od 12% do 15,5% a dievčatá súboru od 12% do 14%..  
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Graf č.15 : Rozdelenie súboru detí SR mladšieho školského veku (7-10 ročné) podľa hodnôt 

TKs, pohlavia, veku  a kritérií NHBPEP, rok 2010 

 

 

 
Graf č.16 : Rozdelenie súboru detí SR mladšieho školského veku (7-10 ročné) podľa hodnôt 

TKd, pohlavia, veku   a kritérií NHBPEP, rok 2010 
 

 

V celom súbore detí boli stanovené priemerné hodnoty TK podľa krajov, ich 

rozloţenie  je uvedené v grafoch 17 a 18. 
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Graf č. 17: Prehľad priemerných hodnôt TKs súboru detí SR mladšieho školského veku (7-10 

ročné) podľa krajov a pohlavia, rok 2010 

 

 
Graf č. 18: Prehľad priemerných hodnôt TKd súboru detí SR mladšieho školského veku (7-10 

ročné) podľa krajov a pohlavia, rok 2010 

 

Pri analýze  nameraných TK v súbore detí SR mladšieho školského veku  vo vzťahu 

k BMI bol zistený štatisticky významný vzťah medzi hodnotami TK - systolického aj TK 

diastolického a BMI indexom - graf  19 a 20. 
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Graf č. 19: Korelácia TKs a BMI v súbore detí  SR mladšieho školského veku (7-10 ročné), 

rok 2010 

 

 

 
Graf č. 20 : Korelácia TKd a BMI v súbore detí  SR mladšieho školského veku (7-10 ročné), 

rok 2010 
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Porovnanie s údajmi súboru detí  SR predškolského veku, rok 2009 

- hodnotenie súboru detí predškolského a mladšieho školského veku podľa percentilov 

BMI ukázalo zhodu v distribúcii detí súborov do hmotnostných kategórií. Zhodne 

v obidvoch porovnávaných súboroch malo 80% detí normálnu hmotnosť, pribliţne 3% 

detí vykazovalo nadmernú chudosť a 7% detí bolo zaradených ako chudých, ďalších 

7% detí bolo zaradených do kategórie preobéznych a necelé 3% medzi deti obézne, 

- porovnanie hmotnostných kategórií v závislosti na pohlaví ukázalo, ţe v predškolskom 

veku je mierne vyšší podiel chlapcov s veľmi nízkou a nízkou hmotnosťou, kým 

preobéznych a obéznych je viac dievčat, ale tieto rozdiely nie sú signifikantné. 

Naopak v súbore detí mladšieho školského veku je vyšší podiel dievčat s nízkou 

a veľmi nízkou hmotnosťou uţ na signifikantnej hladine, ale aj signifikantne vyšší 

podiel obéznych dievčat, 

- porovnanie hmotnostných kategórií detí porovnávaných súborov v závislosti na type 

bydliska ukázalo, ţe  štatisticky významne viac preobéznych detí z obidvoch súborov 

je z  vidieka. V ďalších hmotnostných kategóriách zhoda zistená nebola. V súbore detí 

mladšieho školského veku signifikantne viac veľmi chudých detí pochádza z mesta 

a v súbore detí predškolského veku je zase signifikantne viac detí obéznych 

pochádzajúcich z mesta, 

- v obidvoch porovnávaných súboroch detí bola zaznamenaná vysoká proporcia detí 

obidvoch pohlaví vykazujúcich prehypertenziu a hypertenziu aj s naznačenou 

tendencie zvyšujúceho sa jej podielu s narastajúcim vekom detí, v niektorých 

vekových kategóriách aj na hladine štatistickej významnosti, 

- signifikantný vzťah bol zistený medzi hodnotami krvného tlaku a indexom BMI 

v obidvoch porovnávaných súboroch detí. 
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III. 5.  Dotazník o stravovacích návykoch dieťaťa – časť  4. „Stravovacie zvyklosti“ 

(Príloha II – tab. č. 5 - 21) 

Na dotazníkovú otázku ohľadom konzumácie jednotlivých denných jedál bola zistená 

udávaná proporcia jednotlivých jedál počas dňa nasledovne: 

 
Graf č.21: Prehľad proporcie konzumácie jednotlivých denných  jedál súboru detí SR 

mladšieho školského veku (7-10 ročné), rok 2010  

 

- v prípade konzumácie raňajok pri hodnotení podľa pohlavia bolo zistené, ţe spôsob 

raňajkovania nie je viazaný na pohlavie,  
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Graf č. 2: Prehľad spôsobu raňajkovania detí súboru SR mladšieho školského veku (7-10 

ročné) podľa pohlavia, rok 2010  

 

- ale spôsob raňajkovania je viazaný  na typ bydliska P=0,0006 

 

 

- spôsob raňajkovania je viazaný na typ bydliska dieťaťa   

Test Statistic Df P-Value 

Chi-Squared 17,243 3,0000 0,0006 

 

Graf č.23 : Prehľad spôsobu raňajkovania detí súboru SR mladšieho školského veku (7-10 

ročné)  podľa typu bydliska, rok 2010 

 

- konzumácia raňajok deťmi súboru nie je dostačujúca, pravidelne raňajkuje  len 62,5% detí 

sledovaného súboru a nepravidelne ¼ detí súboru (25,4%), neraňajkuje vôbec alebo pije len 

nápoj 11,5% detí súboru, 

- boli zaznamenané krajové odlišnosti v spôsobe raňajkovania, najvyššia proporcia pravidelne 

raňajkujúcich detí bola v Ţilinskom, Bratislavskom a Trenčianskom kraji a naopak najniţšia 

proporcia v Banskobystrickom, Prešovskom a Nitrianskom kraji, graf č.24, 

- príslušnosť dieťaťa ku kraju má vplyv na spôsob raňajkovania (P=0,0039) 

 

Test Statistic Df P-Value 

Chí - 
kvadrát 42,250 21,0000 0,0039 
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Graf č. 24 : Prehľad spôsobu raňajkovania detí súboru SR mladšieho školského  veku (7-10 

ročné)  podľa krajov, rok 2010 

 

- v súbore detí mladšieho školského veku  desiatuje pravidelne  90,78% detí, nepravidelne 

8,52% a nejedáva 0,2% detí, rozdiel v konzumácii medzi pohlavím je  bez štatistickej 

významnosti,  P=0,13504 

Graf č. 25 :  Prehľad spôsobu konzumácie desiat u detí súboru SR mladšieho školského veku 

(7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 
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- spôsob desiatovania nie je viazaný ani na typ bydliska a ani príslušnosťou dieťaťa ku kraju, 

  

Graf č. 26 : Prehľad spôsobu konzumácie desiat u detí súboru SR mladšieho školského veku 

(7-10 ročné) podľa bydliska, rok 2010 

 

 

Graf č. 27 : Prehľad spôsobu konzumácie desiat u detí súboru SR mladšieho školského veku 

(7-10 ročné) podľa krajov, rok 2010 
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- pri hodnotení skladby konzumovaných desiat bolo zistené, ţe pozostáva z chleba alebo 

roţku (94,05%), nasleduje saláma, šunka (60,33%), ovocie a zelenina (50,76%), mliečne 

výrobky, syry (43,98%), sladkosti (33,67%) a sladké pečivo (32,31%). V zastúpení a určenom 

poradí komodít neboli zaznamenané rozdiely v závislosti na pohlaví a type bydliska, 

- 1,76% súboru detí mladšieho školského veku odpovedalo, ţe si desiate kupuje samo, mierne 

viac dievčatá (1,9%) neţ chlapci (1,6%) a viac deti na vidieku (2,24%) neţ deti ţijúce v meste 

(1,12%). Rozdiel medzi mestom a vidiekom je na hladine štatistickej významnosti 

(P=0,0037). 

 Analýza spôsobu konzumácie obeda počas pracovných dní a ponúkaných moţností 

odpovedí ukázala, ţe  97,63% detí pravidelne obeduje buď v školskej jedálni (73,69%) alebo 

doma (23,94%) a ţiadne dieťa neudalo, ţe obed si  pravidelne kupuje z bufetu, rozdiely medzi 

pohlavím neboli zistené, 

 
Graf č. 28 : Prehľad spôsobu konzumácie obeda u detí súboru SR mladšieho školského veku 

(7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 

 

-spôsob obedovania je viazaný na typ bydliska, P=0,0000 

             

Test Statistic Df P-Value 

Chi-Squared 98,60223 4 0,0000 
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Graf č. 29 : Prehľad spôsobu konzumácie obeda u detí súboru SR mladšieho školského veku 

(7-10 ročné) podľa typu bydliska, rok 2010 

 

- príslušnosť dieťaťa ku kraju nemá vplyv na spôsob obedovania 

 

 

 
Graf č. 30 : Prehľad spôsobu konzumácie obeda u detí súboru SR mladšieho školského veku 

(7-10 ročné) podľa krajov, rok 2010 
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V súbore detí  pravidelne olovrantuje 54,23% detí, nepravidelne jedáva olovrant 

41,26% detí súboru a 3,91% olovrant nekonzumuje, štatisticky významný rozdiel 

v konzumácii medzi pohlavím nebol zistený, P=0,23774 

 
Graf č. 31 : Prehľad spôsobu konzumácie olovrantu u detí súboru SR mladšieho školského 

veku (7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 

 

 

Graf č. 32: Prehľad spôsobu konzumácie olovrantu u detí súboru SR mladšieho školského 

veku (7-10 ročné) podľa typu bydliska, rok 2010 
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 Spôsob olovrantovania u detí je viazaný na typ bydliska: 

 

Test Statistic Df P-Value 

Chi-Squared 25,96699 3 0.0000 

 

- veľmi tesný vzťah bol zistený v spôsobe olovrantovania a príslušnosťou dieťaťa ku kraju, 

P=0,0009 

 
Graf č. 33: Prehľad spôsobu konzumácie olovrantu u detí súboru SR mladšieho školského 

veku ( 7 – 10 ročné) podľa krajov, rok 2010 

 

 Pravidelná konzumácia večere bola  udávaná u 81,20% detí súboru, nepravidelná 

konzumácia u 17,34% a 1,46% detí malo udané, ţe večeru nekonzumuje. Rozdiel pri 

konzumácii večere medzi pohlavím nebol štatisticky významný, P=0,08242. Nebol 

pozorovaný ani rozdiel frekvencie v konzumácii večere podľa udávaného bydliska dieťaťa, 

P=0,61208. 
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Graf č. 34: Prehľad spôsobu konzumácie večere u detí súboru SR mladšieho školského veku 

(7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 

 

 

 
Graf č.35 : Prehľad spôsobu konzumácie večere u detí súboru SR mladšieho školského veku 

(7-10 ročné) podľa typu bydliska, rok 2010 

 

Krajovou analýzou bol zistený veľmi tesný vzťah medzi spôsobom večerania 

a príslušnosťou ku kraju, P=0,0000. 
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Graf č.36 : Prehľad spôsobu konzumácie večere u detí súboru SR mladšieho školského veku 

(7-10 ročné) podľa krajov, rok 2010 

 

V súbore detí, ktoré večerajú pravidelne, bol hodnotený aj typ večerí, t.j. koľkokrát 

dieťa konzumuje teplú a koľkokrát studenú večeru, prehľad je uvedený v grafe 37. 

 

 
Graf č. 37: Podiel konzumácie teplých a studených večerí u detí súboru SR mladšieho 

školského  veku (7-10 ročné), ktoré večerajú pravidelne, rok 2010 
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V súbore detí, ktoré pravidelne večerajú, takmer 21 % detí večeria teplú večeru kaţdý deň 

a 5,3% detí udáva pravidelnú konzumáciu studenej večere kaţdý deň. 

 

Frekvencia konzumácie druhej večere u detí sledovaného súboru bola udávaná 

nasledovne – pravidelne druhú večeru konzumuje 9,6% súboru detí, viac chlapci ( 10,91%) 

ako dievčatá (8,36%) na hladine štatistickej významnosti (P=0,00322). 

 Graf č. 38: Prehľad spôsobu konzumácie druhej večere u detí súboru SR mladšieho 

školského veku (7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 

 

Analýzou bolo zistené, ţe konzumácia druhej večere nie je viazaná  na typ bydliska 

dieťaťa a veľmi tesný vzťah bol zistený len u príslušnosti ku kraju, P=0,0000.  
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Graf č.39: Prehľad proporcie konzumácie druhej večere u detí súboru SR mladšieho 

školského veku (7-10 ročné) podľa bydliska, rok 2010 

 

 
Graf č.40: Prehľad proporcie konzumácie druhej večere u detí súboru SR mladšieho 

školského veku (7-10 ročné) podľa krajov, rok 2010 

 

 

Na otázku, či sa doma varí kaţdý deň alebo takmer kaţdý deň alebo sa doma varí len cez 

víkend, boli v dotazníku udávané nasledovné odpovede: 
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- kaţdý deň varí 76,26% rodín (rodiny  chlapcov 77,04%, dievčat 75,52%) 

- viac sa varí v rodinách na vidieku kaţdý deň neţ v mestách, ide o rozdiel štatisticky 

vysoko významný (P=,0000000), 

- cez víkendy sa varí v  98,61% rodinách, v mestách je to 98,4% a na vidieku 98,77%, 

rozdiel nie je  štatisticky významný 

- 0,35% detí udávalo, ţe v rodinách sa nevarí, významne viac v mestách (0,71%) ako na 

vidieku (0,09%) 

Pri hodnotení pouţívania soli na dosáľanie hotových jedál bolo zistené, ţe: 

- takmer zakaţdým si jedlo dosáľa 2,82% súboru detí mladšieho školského veku, len 

ojedinele aţ 46,42% detí súboru, mierne viac chlapci (takmer zakaţdým 2,9%, len 

ojedinele 48,91%) ako dievčatá (ojedinele 44,05%, takmer zakaţdým 2,75%), 

- prisáľanie takmer zakaţdým je viac u detí ţijúcich na vidieku (2,94%) ako v meste 

(2,66%), rozdiel však nie je štatisticky významný  

Pri hodnotení denného príjmu tekutín v súbore detí bolo zistené nasledovné: 

- bola zistená veľká miera variability podľa krajov, prehľad je znázornený na grafe 41 

 

 
Graf č. 41: Prehľad o dennom príjme tekutín u detí súboru SR mladšieho školského veku 

(7-10 ročné) podľa krajov, rok 2010 

 

- príjem viac ako1,5 litra tekutín bolo udané u 16,58% detí, (chlapci 19,13%,  dievčatá 

14,16%), krajové rozdiely sa pohybovali od 11,93% v Bratislavskom kraji po 27,62% 

v Trenčianskom kraji, 

- príjem tekutín niţší ako 1 liter bol udaný u 16,26% detí súboru, u chlapcov 14,12%, 

u dievčat 19,42%, krajové rozdiely boli od 8,39% v Trenčianskom kraji po 22,4% v 

Košickom kraji, 

- od 1 litra po 1,5 litra tekutín denne prijíma 63,23% detí, chlapcov 62,98%, dievčat 

63,47%, proporcia takéhoto príjmu je najvyššia v Ţilinskom kraji – 66,08%, najniţšia 

v Košickom kraji – 55,2%. 

 

Pre konzumáciu polievok u detí mladšieho školského veku bola udávaná nasledovná 

frekvencia: 

-   denne konzumuje polievky 68,1% detí, týţdenne vo frekvencii 1 aţ šesťkrát do týţdňa  

 30,1%  detí a polievky nejedáva 1,0%  detí, 
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-  dennú konzumáciu polievok udávajú menej chlapci (18,0%) ako dievčatá (19,2%), 

rozdiel však nie je štatisticky významný, 

-  rozdiel v udávanej dennej konzumácii polievok medzi deťmi ţijúcimi v meste a na 

vidieku je štatisticky významne rozdielny, viac udávajú dennú konzumáciu deti ţijúce 

v meste (21,1%) ako na vidieku (16,8%). - krajové porovnania sú uvedené v grafe 42. 

 

Graf č.42 : Prehľad frekvencie konzumácie polievok u detí súboru SR mladšieho školského 

veku (7-10 ročné) podľa krajov, rok 2010 

 

Konzumáciu celozrnných výrobkov udávalo:   

-  denne 18,6 % detí  súboru, viackrát týţdenne 43,6% detí a menej ako 1-krát týţdenne 

35,7% súboru detí, 

- rozdiel pri frekvencii konzumácie medzi pohlavím je porovnateľný,  

- boli zistené štatisticky významné rozdiely (P= 0,0026) v dennej konzumácii 

celozrnných výrobkov medzi deťmi ţijúcimi v meste a na vidieku, v meste denne 

konzumuje celozrnné výrobky 21,1% detí súboru a na vidieku 16,8%,  

- krajové rozdiely sú uvedené v grafe 43.  
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Graf č.43: Prehľad frekvencie konzumácie celozrnných výrobkov u detí súboru SR mladšieho 

školského veku (7-10 ročné), rok 2010 

 

 

Konzumácia ovocia a zeleniny v súbore detí mladšieho školského veku bola udávaná 

nasledovne: 

- denne konzumuje ovocie 55,05%  detí, viac dievčatá (57,1%) ako chlapci (52,9%), 

rozdiel je štatisticky významný, P<0,001, 

- z toho 3 a menejkrát za deň 51,6% detí súboru (chlapci 49,4% a dievčatá 53,7%)  

- viac ako trikrát denne  3,45% súboru detí, (chlapci 3,5%, dievčatá 3,4%), 

- denne konzumuje zeleninu 30,77% detí súboru (chlapci 29,3%, dievčatá 32,7%), 

rozdiel je štatisticky významný, P<0,001, 

- z toho 3 a menejkrát za deň 27,8% detí súboru (chlapci 26,5%, dievčatá 29,4%), 

- viac ako trikrát za deň 3,07% detí súboru (chlapci 2,8%, dievčatá 3,3%) 

- pri dennej konzumácii ovocia u detí ţijúcich v meste a na vidieku bol zistený 

štatisticky vysoko významný rozdiel (P<0,001), denne viac konzumujú ovocie deti 

ţijúce v meste (58,6%) ako na vidieku (52,3%), 

- štatisticky vysoko významný rozdiel bol zistený pri dennej konzumácii zeleniny v 

závislosti od typu bydliska detí, viac konzumujú zeleninu deti ţijúce v meste (34,8%) 

ako na vidieku (28,2%), P<0,001 

- krajové porovnanie je uvedené v grafe 44. 
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Graf č.44: Prehľad proporcie dennej konzumácie ovocia a zeleniny u detí súboru SR 

mladšieho školského veku (7-10 ročné), rok 2010 

 

Uţívanie výţivových doplnkov typu multivitamínových prípravkov, minerálov a iných 

bolo v dotazníku stravovacích zvyklostí udávané nasledovne: 

- denne konzumuje výţivové doplnky 9% detí súboru mladšieho školského veku, viac 

dievčatá (9,14%) ako chlapci (8,84%), ale bez štatistickej významnosti 

- rozdiel v konzumácii doplnkov medzi deťmi ţijúcimi v meste a na vidieku bol zaznamenaný 

na hladine štatistickej významnosti p<0,001, deti ţijúce v meste konzumujú viac výţivové 

doplnky (11,54%) ako deti  ţijúce na vidieku (7,11%), 

- krajové odlišnosti sú znázornené na grafe 45. 

 

Graf č.45 : Prehľad frekvencie konzumácie doplnkov výţivy u detí súboru SR mladšieho 

školského veku (7-10 ročné), rok 2010 

 

Porovnanie s údajmi súboru detí  SR predškolského veku, rok 2009 

Stravovacie zvyklosti hodnotené dotazníkovou metódou ukázali, ţe: 
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- rozloţenie denných dávok jedál v súboroch detí mladšieho školského veku (7-10 

ročných) a detí predškolského veku je zhodné, jedlo je rozdelené do 5 – tich, resp. 6-

tich denných dávok ale s výrazne rozdielnym podielom detí pri jednotlivých denných 

dávkach, 

- zvlášť závaţným je zistenie, ţe podiel detí udávajúcich pravidelné denné raňajkovanie 

sa v súbore 7-10 ročných detí signifikantne zníţil a to na 62,5% oproti 71,8% podielu 

detí predškolského veku, pričom pretrváva vyššia proporcia pravidelne raňajkujúcich 

chlapcov a detí ţijúcich v meste, 

- v súbore 7-10 ročných detí stúpol počet detí udávajúcich, ţe neraňajkujú vôbec alebo 

na raňajky vypijú len nápoj na 11,5% z 8,5% udávajúcich detí predškolského veku, 

pokles je štatisticky vysoko významný a je daný vyšším zastúpením neraňajkujúcich 

dievčat a detí ţijúcich na vidieku, kým v súbore detí predškolského veku bol tento 

podiel vyšší u detí z mesta. Najčastejšie udávané dôvody neraňajkovania boli 

nechutenstvo, nepociťovanie hladu, bolesti brucha alebo pravidelné uţívanie liekov 

a nedostatok času, 

- priaznivá situácia bola zistená v udávanej pravidelnosti desiatovania detí a to takmer 

u 91% detí súboru, čo je signifikantne viac ako u detí súboru predškolského veku, 

pravidelne viac desiatujú dievčatá a deti ţijúce v meste. 

Pri hodnotení skladby desiat bol však zaznamenaný posun k nepriaznivejším 

návykom a to kým u detí predškolského veku po chlebe a roţkoch nasledovali mliečne 

výrobky a ovocie a zelenina, v súbore 7-10 ročných detí to bola za chlebom a pečivom 

šunka a saláma a aţ  tak ovocie a zelenina. Významne viac detí mladšieho školského 

veku udávalo v skladbe desiat sladkosti a sladké pečivo, pričom kupovanie si desiat 

samými deťmi bolo udávané len u necelých 1,8% detí súboru, 

- za veľmi priaznivé je moţné povaţovať zistenie, ţe v súbore 7-10 ročných detí 

pretrváva vysoká proporcia detí pravidelne denne konzumujúcich obed (v oboch 

porovnávaných súboroch je to nad 97%), 74% detí mladšieho školského veku udávalo, 

ţe obeduje v školskej jedálni, 

- za menej priaznivé sa povaţuje zistenie signifikantného poklesu percenta detí 

udávajúcich pravidelné olovrantovanie a to z takmer 84% v súbore detí predškolského 

veku na 54% detí v súbore mladšieho školského veku, bez rozdielu pohlavia ale 

v závislosti na type bydliska, menej pravidelne olovrantujú deti z vidieka. A naopak, 

nárast počtu detí nejedávajúcich olovrant z 0,5% v predškolskom veku na takmer 4% 

v mladšom školskom veku, nárast je štatisticky vysoko významný (P<0,001), 

- bol zistený aj signifikantný pokles podielu detí ktoré pravidelne večerajú a to z 84% 

v predškolskom veku na 81% v mladšom školskom veku, bez rozdielu pohlavia a typu 

bydliska. Proporcia zastúpenia konzumácie teplých večerí je v obidvoch súboroch detí 

porovnateľná, 

- pravidelnú konzumáciu druhej večere udávalo takmer 10% detí súboru 7 – 10 ročných, 

čo je takmer o 1,5% viac ako u detí súboru predškolského veku (nárast je štatisticky 

vysoko významný P=0,00000). Druhú večeru viac konzumujú chlapci ako dievčatá, 

bez rozdielu  typu bydliska, 

- v obidvoch porovnávaných súboroch deti zhodne udávali (76%), ţe sa strava varí 

doma kaţdý deň alebo takmer denne, signifikantne viac v mestách (P<0,001) ako na 

vidieku, pričom počas víkendu udávalo varenie 98% detí bez rozdielu v type bydliska, 

- pri hodnotení vybraných stravovacích návykov s moţným nepriaznivým dopadom na 

zdravie detí bolo zistené,  
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o ţe stúplo percento detí v súbore 7-10 ročných ktoré udávali, ţe jedlo si takmer 

zakaţdým dosáľa a to o viac ako 1% ,nárast je štatisticky vysoko významný 

(P<0,001), 

o  mierne sa zlepšil pitný reţim detí, viac ako o 6% narástol počet detí 7-10 

ročných oproti súboru detí predškolského veku, ktoré pijú viac ako 1,5 litra 

tekutín denne, nárast je signifikantný (P<0,001) 

o  bol zaznamenaný signifikantný pokles počtu detí denne konzumujúcich 

celozrnné výrobky (cca o 2%), o 5% poklesol počet detí 7-10 ročných denne 

konzumujúcich ovocie a o aţ o 9% poklesol počet detí denne konzumujúcich 

zeleninu, (P<0,001), 

- zaznamenali sme aj pokles počtu detí denne uţívajúcich doplnky výţivy, typu 

multivitamínových prípravkov, minerálov a pod. z 13,13% detí predškolského veku na 

9% detí mladšieho školského veku, pokles je štatisticky vysoko významný (P<0,001). 

Nezmenila sa závislosť poţívania na type bydliska dieťaťa, významne  viac doplnky 

výţivy konzumujú deti z mesta 
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III. 6.  Dotazník o stravovacích návykoch dieťaťa – časť 5. „Pohybový režim“ 

(Príloha II Tab. č. 22 - 27) 

 

 Dotazníkom boli zisťované údaje o pohybovom reţime dieťaťa zamerané na aktívne 

a rekreačné športovanie a sedavé aktivity ako pozeranie televízie, práca – hranie sa na počítači 

a aktivity venované učeniu: 

- zo súboru detí mladšieho školského veku pravidelne trénuje alebo navštevuje športový 

krúţok 49,97% detí. Netrénuje, pravidelne nešportuje 48,74% súboru detí. Rozdiel je 

štatisticky vysoko významný (P<0,001), 

- najviac detí pravidelne športuje v  Bratislavskom kraji 71,56%, nasleduje Trenčiansky kraj 

59,44% a Nitriansky kraj 54,71%. Najniţšia proporcia pravidelne športujúcich detí  je v  

Prešovskom (43,37%), Trnavskom (45,99%)  a Košickom (46,5%) kraji , 

- v priemere udávaný aktívny pohyb v súbore detí SR vyjadrený na osobu a deň trvá 31,20 

minút. Najdlhšie vykonávajú aktivity deti v Trenčianskom kraji – 35,29 minút a najkratšie 

v Banskobystrickom kraji – 26,45 minút, 

- aktívnemu športovaniu sa viac venujú chlapci (53,44%) ako dievčatá (46,47%), rozdiel je 

štatisticky vysoko významný P <0,001 

- krajové rozdiely na prvých miestach kopírujú situáciu v SR a sú prezentované na grafe 46. 

 

Graf č. 46: Prehľad proporcie športujúcich alebo navštevujúcich športový krúţok detí súboru 

SR mladšieho školského veku (7-10 ročné)  podľa pohlavia a krajov, rok 2010 

 

Pri hodnotení športovania ako rekreačných aktivít bolo zistené: 

- 88,59% súboru detí  rekreačne športuje v priemere viac ako 1 hodinu a 16 minút, chlapci 

(91,10%), dievčatá (86,2%), pričom dĺţka pohybových aktivít na jedno dieťa a deň  je 

u chlapcov o 12 minút a 47 sekúnd dlhšie ako u dievčat, 

- krajové rozdiely u dievčat sú také isté ako pri aktívnom  športovaní, najviac športujú 

dievčatá z Bratislavského, Trenčianskeho a Ţilinského kraja, v prípade chlapcov je poradie 

krajov rozdielne, najviac chlapcov rekreačne športuje v Ţilinskom, Bratislavskom 

a Prešovskom kraji, graf č. 47. 
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Graf č.47: Prehľad proporcie rekreačne športujúcich detí súboru SR mladšieho školského 

veku (7-10 ročné) podľa pohlavia a krajov, rok 2010 

Porovnaním rozdielov aktívneho a rekreačného športovania detí predškolského veku podľa 

typu bydliska a pohlavia bolo zistené: 

- podiel aktívne a rekreačne športujúcich detí je vyšší v mestách (aktívne – 55,92%, 

rekreačne – 89,45%) ako na vidieku (aktívne – 45,56%,  rekreačne – 87,45%), 

rozdiely v prípade aktívneho športovania sú na hladine štatistickej významnosti 

(P<0,001), 

 

 
Graf č.48 : Porovnanie rozdielov spôsobu trávenia voľného času u detí súboru SR mladšieho 

školského veku (7-10 ročné) podľa typu bydliska, rok 2010 

 

Hodnotením sedavých činností detí bolo zistené: 
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- 97,8% detí trávi čas pozeraním televízie v priemere viac ako 1hodinu a 51 minút, pri 

počítači viac ako 1 hodinu a takmer 10minút a učeniu venuje viac ako 1 hodinu a 20 

minút, pričom dievčatá o niečo kratšie  pozerajú televíziu, kratšie sedia pri počítači 

(pribliţne o 10 minút)  a asi o 5 minút sa dlhšie učia ako chlapci, 

- krajové rozdiely sú v prípade  pozerania televízie a práce s počítačom porovnateľné, 

výnimkou je Trenčiansky kraj, kde  podiel detí pracujúcich s počítačom je o niečo 

vyšší,  

- podiel detí, ktoré trávia čas učením je medzi krajmi porovnateľný  a pohybuje sa 

v rozpätí  od 96,33% v Bratislavskom kraji po 99,3% v Trenčianskom kraji, 

Hodnotením sedavých činností podľa typu bydliska  boli zistené rozdiely: 

-  v prípade práce s počítačom bol zistený štatisticky významný rozdiel medzi   deťmi z 

mesta (78,55%) a vidieka (73,04%),  prehľad je uvedený v grafe 48. 

 

 

 

Porovnanie s údajmi súboru detí  SR predškolského veku, rok 2009 

 

- v súbore detí mladšieho školského veku signifkantne vzrástol počet detí, ktoré 

pravidelne počas týţdňa navštevujú športový krúţok alebo pravidelne trénujú na 

takmer 50% oproti 16,44% detí súboru predškolského veku, súčasne sa predĺţila aj 

dĺţka trvania aktívneho športovania na 31,20 minút/osoba/deň, ale súčasne sa zmenila 

tieţ proporcia podľa pohlavia, významne viac aktívne športujú chlapci neţ dievčatá, 

- pri rekreačnom športovaní sme zaznamenali tieţ signifikantný nárast počtu detí 

udávajúcich rekreačné športovanie, ale aj štatisticky významný pokles počtu detí 

mladšieho školského veku, ktoré do rekreačného športu nie sú zapojené ( z 21,41% 

detí predškolského veku na 10,12% detí 7-10 ročných), pričom čas trvania rekreačnej 

športovej aktivity v porovnávaných súboroch sa významne nezmenil, 

- porovnaním športových aktivít v závislosti na type bydliska sa zistilo, ţe aktívne aj 

rekreačne významne viac športujú deti ţijúce v mestách, 

- hodnotenie sedavých činností typu denného pozerania televízie ukázalo, ţe deti 

mladšieho školského veku signifikantne vo vyššom počte pozerajú televíziu (mladší 

školský vek 98% detí, predškolský vek 96% detí),  

- signifikantne sa zvýšil aj podiel detí 7-10 ročných pracujúcich s PC (o takmer 38%) 

a predĺţil sa aj denný čas práce s PC o takmer 12 minút (na 69,13min/osobu a deň). 

Tieţ významne pribudlo percento detí udávajúcich denné učenie (98% 7-10 ročných 

detí v porovnaní s 17,76% detí predškolského veku) s priemernou dĺţkou doby 

prípravy na takmer 81 minút. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

III. 7. Dotazník výživových preferencií 

  (Príloha II Tab. č  28 - 29) 

 

Hodnotením výţivových preferencií označením najobľúbenejších a najmenej obľúbených 

z ponúkaných  potravinových komodít v dotazníku bolo zistené, ţe: 

- na prvom mieste v obľúbenosti sa v súbore detí mladšieho školského veku umiestnili: 

jahody – 77,13% , druhým v poradí obľúbenosti boli jablká – 76,58% detí, tretie  

jogurty – 76,40%, štvrté zmrzlina – 75,59% a na piatom mieste v poradí sa v 

obľúbenosti umiestnila pizza -72,16%, 

- poradie obľúbenosti nekopírovalo pohlavie, u chlapcov sa na 1. mieste umiestnili 

jablká – 75,7%, na druhom jogurty-75,49%, na treťom zmrzlina – 74,56%, na štvrtom 

jahody – 74,51 a potom pizza – 72,54%, 

- u dievčat   poradie kopírovalo SR, najobľúbenejšie boli jahody - 74,46%, druhé  jablká 

- 73,73%, na treťom mieste boli udávané jogurty – 77,26%, na štvrtom  zmrzlina – 

76,57% a na piatom mieste pizza – 71,8%, 

- medzi najneobľúbenejšie komodity boli zaradené zhodne v SR a aj u obidvoch pohlaví 

na prvom mieste vnútornosti – SR – 55,5%, (chlapci – 54,29% a dievčatá – 56,64%), 

na štvrtom a piatom mieste tekvica – 41,65% (chlapci 40,07%, dievčatá 43,16%) 

a grepy – 34,57% (chlapci 34,13%. Dievčatá 34,93%). Na druhom a treťom mieste 

v SR bol špenát- 44,28% a kel – 43,6%, pričom podľa pohlavia situácia v poradí bola 

zhodná len u chlapcov a to špenát udávalo na druhom mieste 44.93% chlapcov a kel 

na treťom 42,71%. U dievčat boli tieto dve poradia prehodené, na druhom mieste 

udávali kel 44,44% a treťom špenát – 43,65%, 

- krajové rozdiely sú uvedené v tabuľke č.4. 

- v obľúbenosti boli zaznamenané rozdiely aj v rámci bydliska, kým deti z mesta 

označili za najobľúbenejšie jogurt (75,09%), jahody (74,97%) a jablká (74,73%), 

poradie u detí z vidieka bolo – jahody (78,73%), jablká (77,94%) a zmrzlina (77,46%). 

Ako najneobľúbenejšie označili deti zhodne z mesta aj vidieka vnútornosti. 

 

Tabuľka č. 4 : Poradie obľúbenosti a neobľúbenosti vybraných potravín u detí súboru SR 

mladšieho školského veku (7-10 ročné) podľa krajov, rok 2010 

 

por. % por. % por. % por. % por. % por. % por. % por. % por. %

jahody 1 88,07 2 79,83 - - 2 81,49 2 79,72 2 74,03 1 78,62 - - 1 77,13

zmrzlina 2 86,24 1 81,56 - - 3 80,76 4 77,27 3 69,48 4 71,74 1 78,10 4 75,59

hrozno 3 81,65 - - 2 77,27 - - - - - - - - - - - -

pizza 4 79,82 3 78,31 3 76,57 4 79,85 - - 5 66,88 - - - - 5 72,16

čerešne 5 79,82 - - - - - - - - - - - - - - - -

jablká - - 5 78,31 - - 1 82,03 3 78,15 1 77,44 3 72,36 3 74,69 2 76,58

jogurty - - 4 78,31 1 77,62 5 79,67 1 81,12 4 68,34 2 76,54 4 74,51 3 76,40

banány - - - - - - - - - - - - - -

mlieko - - - - - - - - - - - - 5 71,13 5 70,92 - -

čokoláda - - - - - - - - 5 75,52 - - - - 2 77,36 - -

uhorka - - - - 4 75,17 - - - - - - - - - - - -

pečivo - - - - 5 74,48 - - - - - - - - - - - -

vnútornosti 1 55,96 1 55,97 1 56,64 4 35,57 1 60,49 1 60,39 1 50,25 2 53,32 1 55,50

tekvica 2 45,87 3 41,87 4 47,55 2 40,29 4 46,15 4 36,53 3 37,71 3 45,78 4 41,65

kel 3 45,87 2 42,73 3 50,00 1 43,19 3 49,65 3 44,48 2 40,79 4 42,55 3 43,60

majonéz.šaláty 4 33,94 - - - - - - 5 38,11 - - - - 5 30,52 - -

klobása 5 31,19 - - - - - - - - - - - - - - - -

cibuľa - - - - 5 44,06 - - - - - - - - - - - -

grepy - - 4 38,18 - - 5 32,85 - - 5 33,77 5 30,34 - - 5 34,57

špenát - - 5 34,06 2 53,85 3 40,11 2 51,75 2 46,43 4 36,86 1 56,55 2 44,28
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Porovnanie s údajmi súboru detí  SR predškolského veku, rok 2009 

- určovanie jednotlivých preferencií deťmi súboru ukázalo, ţe v obidvoch 

porovnávaných súboroch detí medzi najneobľúbenejšie jednoznačne patria vnútornosti 

u obidvoch pohlaví, ďalej sa poradie líši tak ako je uvedené v tabuľke č...., kým deti 

predškolského veku na druhom mieste udávali grepy, cibuľu, špenát a majonézové 

šaláty, 

- pri hodnotení najobľúbenejších komodít v súbore 7-10 ročných detí, jablká vymenili 

jahody a jablká sa v obľúbenosti ocitli na druhom mieste, potom nasledovali jogurty, 

zmrzlina a pizza, 

- boli zaznamenané rozdiely v závislosti na pohlaví a type bydliska, no prijateľným 

zistením je vo všetkých prípadoch preferovanie jabĺk a jogurtov 
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III. 8. Stravovací frekvenčný dotazník 

(Príloha II Tab. č. 30 - 112) 

 

 Analýza o frekvencii konzumácie jednotlivých vybraných potravinových komodít, 

vrátane veľkosti porcií, ktoré dieťa skonzumuje zvyčajne na jedenkrát je východiskovým 

základom pre stanovenie moţnej záťaţe detského organizmu prídavnými látkami, preto je vo 

výsledkoch uvádzaný len základný prehľad. Analýza ukázala, ţe: 

- v sledovanom súbore detí mladšieho školského veku dennú konzumáciu mlieka udáva 

49,84% detí súboru  (chlapci 52,33%, dievčatá 47,46%, z toho viackrát denne 13,28%, takmer 

o 3% viac chlapci ako dievčatá, 

 -podiel dennej konzumácie ostatných mliečnych produktov sa pohybuje  od 22,49% u 

jogurtov cez 11,41% u syrov po 0,4 % u bryndze, prehľad podľa pohlavia je uvedený v grafe 

49. 

 

 
Graf č.49: Denná konzumácia mliečnych komodít v súbore detí SR mladšieho školského veku 

(7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 

 

- podiel konzumácie jednotlivých druhov mlieka podľa pohlavia je uvedený v grafe 69 a 

podľa krajov v časti  Príloha II – tab. č. 30. 
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Graf č. 50: Podiel konzumácie jednotlivých druhov mlieka v súbore detí SR mladšieho 

školského veku (7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 

 

 
Graf č.51: Podiel konzumácie jednotlivých druhov jogurtov v súbore detí SR mladšieho 

školského veku (7-10 ročné)  podľa pohlavia, rok 2010 
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Graf č.52: Podiel konzumácie jednotlivých druhov syrov v súbore detí SR mladšieho 

školského veku (7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 

 

 

 
Graf č.53: Denná konzumácia pečiva a cereálií v súbore detí SR mladšieho školského veku 

(7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 
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Graf č.54: Podiel konzumácie jednotlivých druhov chleba v súbore detí SR mladšieho 

školského veku (7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 

 

 

 
Graf č.55: Podiel konzumácie jednotlivých druhov pečiva v súbore detí SR mladšieho 

školského veku (7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 
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Graf č.56: Týţdenná konzumácia mäsa a mäsových komodít v súbore detí SR mladšieho 

školského veku (7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 

 

 

 
Graf č.57: Podiel konzumácie jednotlivých druhov šuniek v súbore detí SR mladšieho 

školského veku (7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 
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Graf č.58: Podiel konzumácie jednotlivých druhov salám v súbore detí SR mladšieho 

školského veku (7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 

 

 

 

 
Graf č. 59: Denná konzumácia polievok a vybraných pokrmov v súbore detí SR mladšieho 

školského veku (7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 
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Graf č.60 : Denná konzumácia sladkostí, slaných pochutín a nápojov v súbore detí SR 

mladšieho školského veku (7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 

 

 
 

Graf č.61: Denná konzumácia vybraných druhov ovocia (v lete a v zime) v súbore detí SR 

mladšieho školského veku (7-10 ročné) podľa pohlavia, rok 2010 

 

- jablká boli deťmi označené za najobľúbenejšie ovocie ako druhé v poradí (76,53%), ich 

denná konzumácia  však nie je dostatočná, denná dávka pripadajúca na 1 dieťa mladšieho 

školského veku je v  zime cca 140g. 
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Porovnanie s údajmi súboru detí  SR predškolského veku, rok 2009 

 

 Porovnanie niektorých vybraných údajov získaných z frekvenčného dotazníka, ktorým 

sa hodnotila denná, mesačná a týţdenná konzumácia, z ponúkaných 78 potravinových 

komodít ukázalo: 

- signifikantné zníţenie počtu detí pravidelne jeden a viackrát denne konzumujúcich 

mlieko (z 55,35% detí súboru predškolského veku na 36,55% detí 7-10 ročných), 

P<0,001, 

- podiel detí, ktoré pravidelne týţdenne konzumujú ryby poklesol z viac ako 25% detí 

súboru predškolského veku na 18% v súbore 7-10 ročných detí, pokles je štatisticky 

vysoko významný,P<0,001, 

- signifikantne sa zvýšil v súbore detí mladšieho školského veku podiel detí denne 

konzumujúcich vajcia (P<0,001), vyjadrené v percentách to predstavuje nárast z 

2,19% na 3,11%, 

- signifikantne stúpol podiel detí denne konzumujúcich raňajkové cereálie(P<0,001), 

- bol zaznamenaný významný pokles detí konzumujúcich biele pečivo z 56% v súbore 

detí predškolského veku na necelých 53% v súbore 7-10 ročných detí, 

- konzumácia ovocia a zeleniny je udávaná v porovnateľných frekvenciách, 

s pretrvávajúcou nízkou dennou dávkou. 
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III. 9.  Príjem energie a vybraných živín za 24 hodín  

(Príloha II - tab. č. 113 - 126) 

 

III. 9. 1.  Príjem energie 

 

Priemerný energetický príjem detí v celoslovenskom súbore bol 9 294,80 KJ, čo 

zodpovedá 103,3% plneniu odporúčanej dávky príjmu energie pre danú vekovú skupinu 

a môţeme hodnotiť, ako optimálny. Priemerný energetický príjem u dievčat bol 9 107,04 KJ 

(101,2% OVD - optimálny) a u chlapcov bol  9 491,95 KJ (105,5% OVD - optimálny).  

 

 
   

Graf č. 62: Príjem energie vo vybraných skupinách 7-10 ročných detí na Slovensku vyjadrený 

v % plnenia OVD podľa dní v týţdni, pohlavia a typu bydliska rok 2010 

 
Vo všeobecnosti priemerne viac kalórií prijímali chlapci ako dievčatá, vidiecke deti 

ako mestské, taktieţ počas pracovného týţdňa (pondelok – piatok) ako počas víkendových dní 

(sobota a nedeľa).  

Kalorický príjem detí môţeme hodnotiť ako optimálny (OVD ± 10%) vo všetkých 

krajoch Slovenska.   
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Graf č. 63: Príjem energie u 7-10 ročných detí na Slovensku a v jednotlivých krajoch 

Slovenska vyjadrený v % plnenia OVD, rok 2010 

 

Vo všetkých sledovaných skupinách súboru podiel bielkovín na energetickom príjme 

viac ako 2x prevyšuje odporúčaný podiel a podiel sacharidov je niţší ako odporúčaný. 

 

 
 

Graf č. 64: Podiel bielkovín, sacharidov a tukov na celkovom energetickom príjme vo 

vybraných skupinách 7-10 ročných detí na Slovensku podľa dní v týţdni, pohlavia a bydliska, 

rok 2010 
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Graf č. 65: Podiel bielkovín, sacharidov a tukov na celkovom energetickom príjme vo 

vybraných skupinách 7-10 ročných detí na Slovensku porovnaním s OVD podľa krajov, rok 

2010 

 

 III. 9. 2. Príjem bielkovín 

 

 Priemerný denný príjem bielkovín u detí v základnom súbore bol 76,01 gramov, čo 

viac ako dvojnásobne prevyšuje odporúčaný príjem bielkovín v danej vekovej skupine 

(230,3% OVD). U dievčat priemerný denný príjem bielkovín bol 74,10 gramov (224,6% 

OVD) a u chlapcov 78,02 gramov (236,4% OVD). Vyšší priemerný denný príjem bielkovín 

u detí bol cez víkendové dni (aţ 79,77 gramov – 241,7% OVD) v porovnaní s pracovnými 

dňami a u detí na vidieku v porovnaní s mestskými deťmi. 

 

 
 

Graf č.66 : Príjem bielkovín vo vybraných skupinách 7-10 ročných detí na Slovensku 

vyjadrený v % plnenia OVD podľa dní v týţdni, pohlavia a bydliska, rok 2010 
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 Najvyšší priemerný denný príjem bielkovín bol u detí v Trnavskom a Nitrianskom 

kraji, najniţší v Ţilinskom a Trenčianskom kraji. 

 

 
  

Graf č. 67 : Príjem bielkovín u 7-10 ročných detí na Slovensku a v jednotlivých krajoch 

Slovenska vyjadrený v % plnenia OVD, rok 2010 

 

 III. 9. 3. Príjem tukov 

 

 Priemerný príjem tukov bol v celoslovenskom súbore v porovnaní s OVD zvýšený – 

80,16 gramov (114,5% OVD) – u dievčat 78,69 gramov (112.4% OVD) a u chlapcov 81,70 

gramov (116,7% OVD). Viac tukov konzumovali vidiecké deti ako mestské a cez pracovné 

dni ako cez víkend. 

 

 
  

Graf č.68 : Príjem tukov vo vybraných skupinách 7-10 ročných detí na Slovensku vyjadrený v 

% plnenia OVD podľa dní v týţdni, pohlavia a bydliska, rok 2010 
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 Priemerne najmenej tukov konzumovali deti v Banskobystrickom a Ţilinskom kraji, 

najviac v Nitrianskom a Prešovskom kraji. 

 

 
 

Graf č.69 : Príjem tukov u 7-10 ročných detí na Slovensku a v jednotlivých krajoch Slovenska 

vyjadrený v % plnenia OVD, rok 2010 

 

 III. 9. 4. Príjem sacharidov 

 

 Priemerný denný príjem sacharidov u detí vo všetkých skupinách môţeme hodnotiť 

ako optimálny (Slovensko spolu – 321,61 gramov – 92,7% OVD, dievčatá 315,93 gramov – 

91.0% OVD, chlapci 327,58 gramov – 94,4% OVD). 

 

 
 

Graf č. 70: Príjem sacharidov vo vybraných skupinách 7-10 ročných detí na Slovensku 

vyjadrený v % plnenia OVD podľa dní v týţdni, pohlavia a bydliska, rok 2010 
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Najvyšší priemerný denný príjem sacharidov bol v Trnavskom a Nitrianskom kraji, 

najniţší v Ţilinskom (v porovnaní s OVD zníţený) a Banskobystrickom kraji. 

  

 
 

Graf č.71 : Príjem sacharidov u 7-10 ročných detí na Slovensku a v jednotlivých krajoch 

Slovenska vyjadrený v % plnenia OVD, rok 2010 

 

Porovnanie so súborom detí predškolského veku, 2009 

 Deti mladšieho školského veku na rozdiel od detí predškolského veku mali 

v porovnaní s OVD optimálny príjem energie (so štatisticky významným rozdielom 

medzi súbormi p<0,05).  

 Aj u detí mladšieho školského veku bol príjem bielkovín a tukov nadmerný 

a sacharidov optimálny, ale v porovnaní s OVD niţší ako u detí predškolského veku 

(so štatisticky významným rozdielom medzi súbormi - p<0,05 - pri všetkých 

hlavných ţivinách). 
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Graf č. 72 – Porovnanie príjmu energie a hlavných ţivín u detí predškolského a mladšieho 

školského veku (% plnenia OVD), rok 2009 a 2010  
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III.10. Energetický výdaj a energetická bilancia za 24 hodín 

(Príloha tab. č. 95, 95a, 95b) 

 

Priemerný energetický príjem prevyšoval energetický výdaj u detí vo všetkých 

sledovaných skupinách (prítomnosť pozitívnej energetickej bilancie) - celoslovenský 

priemerný rozdiel medzi energetickým príjmom a výdajom bol 865,42 kJ.  

Vo všeobecnosti vyšší priemerný energetický výdaj mali chlapci (8 561,6 kJ) ako 

dievčatá (8 303,6 kJ) a deti vidiecke (8 456,8 kJ) ako mestské (8 393,0 kJ).  

Najvyšší priemerný energetický výdaj mali deti z Trenčianskeho a Nitrianského kraja 

a najniţši z Bratislavkého a Košicého kraja.  

Vyšší priemerný rozdiel medzi denným príjmom a výdajom energie mali chlapci 

(930,4 kJ) ako dievčatá (803,5 kJ) a deti vidiecké (939,8 kJ) ako mestské (765,7 kJ). Najvyšší 

priemerný rozdiel medzi denným príjmom a výdajom energie bol v Trnavskom kraji 

a najniţší v Trenčianskom kraji. 

 

 
 

Graf č. 73 : 24 hodinový energetický príjem a výdaj vo vybraných skupinách detí 

predškolského veku na Slovensku podľa pohlavia a bydliska, rok 2010 
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Graf č. 74: 24 hodinový energetický príjem a výdaj vo vybraných skupinách detí 

predškolského veku  na Slovensku a v jednotlivých krajoch Slovenska, rok 2010 

 

 Priemerný denný energetický koeficient v celoslovenskom súbore bol 1,62, vyšší 

u chlapcov (1,63) ako u dievčat (1,60) a rovnaký u detí vidieckych (1,62) a u detí mestských 

(1,62). Najvyšší priemerný denný energetický koeficient (najviac pohybovej aktivity) mali 

deti z Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja a najmenší priemerný denný energetický koeficient 

(najmenej pohybovej aktivity) mali deti z Bratislavského kraja.  

 

 
 

Graf č. 75 : Priemerný denný energetický koeficient vo vybraných skupinách detí 

predškolského veku  na Slovensku podľa pohlavia a bydliska, rok 2010 

 



 

65 

 

 
 

Graf č. 76 : Priemerný denný energetický koeficient vo vybraných skupinách detí 

predškolského veku na Slovensku a v jednotlivých krajoch Slovenska, rok 2010 

 

Čo sa týka denných činností, deti mladšieho školského veku spali v priemere 594,87 

minút (9 hodín a 55 minút), sedavé činnosti vykonávali 438,45 minút (7 hodín a 38 minút), 

ľahkú pohybovú aktivitu 130,98 minút (2 hodiny a 11 minút), stredne ťaţkú pohybovú 

aktivitu 132,43 minút (2 hodiny a 12 minút) a ťaţkú pohybovú aktivitu mali v priemere 

144,13 minút denne (2 hodiny a 24 minút). 

 

 
 

 

Graf č.77 : Činnosti vykonávané za 24 hodín vo vybraných skupinách detí predškolského 

veku na Slovensku podľa pohlavia a bydliska, rok 2010 
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Graf č.78 :  Činnosti vykonávané za 24 hodín vo vybraných skupinách detí predškolského 

veku na Slovensku a v jednotlivých krajoch Slovenska, rok 2010 

 

Porovnanie s údajmi súboru detí  SR predškolského veku, rok 2009 

 

 U detí mladšieho školského veku bol priemerný 24 hodinový energetický príjem aj 

výdaj vyšší, s niţšou diferenciou medzi energetickým príjmom a výdajom (so 

štatisticky významným rozdielom medzi súbormi p<0,05) 

  

 
 

Graf č. 79: 24 hodinový energetický príjem a výdaj vo vybraných skupinách detí 

predškolského a mladšieho školského veku, rok 2009 – 2010 

 

 Priemerný energetický koeficient bol v porovnaní s deťmi predškolského veku u detí 

mladšieho školského veku niţší, to znamená je deti mladšieho školského veku boli 
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menej pohybovo aktívny (so štatisticky významným rozdielom medzi súbormi 

p<0,05). 

 

 
 

Graf č.80 : Priemerný denný energetický koeficient vo vybraných skupinách detí 

predškolského a mladšieho školského veku  na Slovensku, rok 2009 – 2010 

 

 Priemerná doba spánku u detí mladšieho školského veku bola kratšia, priemerná doba 

denných sedavých aktivít dlhšia a stredne ťaţké a ťaţké pohybové aktivity mali 

v priemere kratšie trvanie ako u detí predškolského veku (o štatisticky významným 

rozdielom medzi súbormi p<0,05 vo všetkých kategóriách).   
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Graf č. 81 : Činnosti vykonávané za 24 hodín vo vybraných skupinách detí predškolského 

a mladšieho školského veku na Slovensku, rok 2009 - 2010  
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III. 11.  Analýza laboratórnych výsledkov vzoriek odobratých stráv 

(Príloha II Tab. č. 127-129) 

 

 Jednotlivé laboratóriá  pri RUVZ v sídlach krajov zabezpečovali analýzu odobratých 

vzoriek  stráv - obedov počas jedného týţdňa v školských zariadeniach, ktoré navštevovali 

deti vybraného súboru SR. Celkove bolo odobratých 360 vzoriek obedov od detí 7- 10 

ročných, z toho 180 z mestských zariadení a 180 zo zariadení z vidieka. Vyhodnotenie 

laboratórnych analýz energie, bielkovín, tukov a cukrov bolo realizované ako 35% plnenie 

dennej dávky porovnaním na OVD s akceptovateľnou toleranciou 10% . Okrem základných 

ţivín bol laboratórne stanovený aj obsah NaCl, ktorý bol hodnotený podľa odporučení SCAN 

(The Scientific Advisory Committee on Nutrition). Denný príjem soli by mal byť  5g/deň pre 

7-10 ročné deti.  Pri prepočte odporúčanej dávky 35% dávky obeda to predstavuje 1,75g. 

V odobratých vzorkách boli analyzované aj vybrané kontaminanty – dusičnany, ktorých 

obsah bol porovnávaný s limitmi Nariadenia komisie (ES) č.1881/2006 vrátane prepočtov na 

prijateľný denný príjem (ADI). 

 

 

 

III. 11. 1. Hmotnosť odobratých vzoriek stráv 
 

 

 Priemerná hmotnosť vzoriek stráv – obedov sa v súbore 7- 10 ročných detí v závislosti 

od druhu obeda pohybovala v rozpätí od 711 g v Bratislavskom kraji po 902,5g v kraji 

Ţilinskom. Ide len o informatívny údaj a určenie priemernej hmotnosti za SR tak, ako je 

uvedené v grafe 82. 

 

 
 

Graf č.82 : Prehľad priemerných hmotností odobratých vzoriek stráv 7- 10 ročných detí podľa 

krajov, rok 2010 

 

 

III.11.2. Analýza výživových faktorov z odobratých vzoriek stráv 
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III.11.2.1. Energetická hodnota (KJ) 

  

 Priemerná energetická hodnota vzoriek odobratých  stráv za SR bola 2824,6 KJ 

s minimom 2142,5 KJ a maximom  3801,4 KJ. Porovnaním priemerných energetických 

hodnôt mestských a vidieckych zariadení bol zistený štatisticky významný rozdiel (P=0,0025) 

v prospech mestských zariadení .  

  
Graf č.83 : Prehľad priemerných energetických obsahov odobratých vzoriek obedov v súbore 

7-10 ročných deti podľa krajov, rok 2010 

Priemerná energetická hodnota obeda súboru detí SR bola v súlade s OVD. Podobne tomu 

bolo aj v jednotlivých krajoch SR  s výnimkou Bratislavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho 

kraja. 

 

 

Priemerný podiel jednotlivých základných ţivín (bielkovín, tukov a sacharidov na 

celkovom energetickom príjme podľa krajov je znázornený na grafe 84. 

 

 

 
Graf č.84 : Podiel základných ţivín na energetickom príjme v školských zariadeniach SR, 

ktoré navštevujú 7-10 ročné deti vybraného súboru podľa krajov, rok 2010 
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III.11.2.2. Bielkoviny (g) 
 

Priemerný obsah bielkovín vo vzorkách odobratých stráv za SR bol 28,3 g, s minimom 

22,09 g a maximom 41,7 g. Hodnoty vysoko prekračujú odporúčaný príjem odporúčaní podľa 

OVD a  aj pri zohľadnení navýšenia ich odporúčanej hodnoty  o 40 percent. 

 
Graf č.85: Prehľad priemerných hodnôt bielkovín v odobratých vzorkách stráv v školských 

zariadeniach SR, ktoré navštevujú deti 7-10 ročné  podľa krajov, rok 2010 

 

 

III.11.2.3. Tuky (g) 
 

Priemerný obsah tukov vo vzorkách odobratých stráv za SR bol 19,07 g, s minimom 

13,07 g a maximom 22,94 g. Porovnaním priemerných hodnôt tukov v odobratých vzorkách 

stráv mestských a vidieckych zariadení nebol zistený štatisticky významný rozdiel.  

Krajové rozdiely v priemerných hodnotách tukov v odobratých vzoriek stráv sú 

uvedené v grafe  86. 

, 

Graf č.86 : Prehľad priemerných hodnôt tukov v odobratých vzorkách stráv v školských 

zariadeniach SR, ktoré navštevujú deti 7-10 ročné podľa krajov, rok 2010 
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III.11.2.4. Sacharidy (g) 
 

Priemerný obsah sacharidov vo vzorkách odobratých stráv za SR bol 96,72 g, 

s minimom 66,32 g a maximom 108,67 g. Porovnaním priemerných hodnôt sacharidov 

v odobratých vzorkách stráv mestských a vidieckych zariadení bol zistený štatisticky 

významný rozdiel (P=0,0097) v prospech mestských zariadení. 

Krajové rozdiely v priemerných hodnotách sacharidov v odobratých vzoriek stráv sú 

uvedené v grafe 87. 

 

 

 
Graf č.87 : Prehľad priemerných hodnôt sacharidov v odobratých vzorkách stráv v školských 

zariadeniach SR, ktoré navštevujú deti 7-10 ročné podľa krajov, rok 2010 

 

 

III.11.2.5. Príjem kuchynskej soli (NaCl v mg) 

 

  

Porovnaním obsahu mnoţstva kuchynskej soli vo vzorke obedov detí mladšieho 

školského veku a jestvujúcimi odporúčaniami bolo zistené vysoké prekročenie,  za SR to bolo 

v priemere  viac ako 3,5 násobné. 

Krajové porovnania, vrátane rozdielov sú uvedené v  grafe  88 
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Graf č. 88: Prehľad priemerných hodnôt NaCl v odobratých vzorkách stráv 7-10 ročných detí, 

rok 2010 

 

 

III. 11.2.4. Kontaminanty v potravinách 

 

 

Hodnotený obsah dusičnanov v strave detí pripravenej v zariadeniach pre deti 

a mládeţ ukázal, ţe obsah kontaminantu neprekračuje toxikologicky prijateľnú úroveň pri 

posudzovaní obsahu dusičnanov v potrave na báze obilia a detskej výţivy pre dojčatá a malé 

deti (5). Analýzou zistené priemerné hodnoty dusičnanov boli 10 násobne niţšie.  Porovnaním  

analýzou  zistených  maximálnych  hodnôt dusičnanov, však v strave  detí mladšieho 

školského veku, bolo prekročenie maximálnych hodnôt obsahu dusičnanov zistené 

v Ţilinskom a Košickom kraji. Pri hodnotení obsahu dusičnanov v analyzovaných vzorkách 

stravy vo vzťahu k prijateľnému dennému príjmu  na kg hmotnosti dieťaťa,  čo je hodnota 

42,5mg,  sa v Ţilinskom kraji príjem dusičnanov u detí 7-10 ročných  vo vzorke  obeda 

pohybuje len mierne pod úrovňou ADI a to na úrovni cca 41 mg. 
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Tabuľka č. 5: Obsah dusičnanov v odobratých vzorkách stráv súborov detí SR  mladšieho 

školského veku a predškolského veku, rr.2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnanie s údajmi súboru detí  SR predškolského veku, rok 2009 

 

 Porovnaním výsledkov laboratórne analyzovaných vzoriek stráv v súboroch detí 

mladšieho školského veku a predškolského veku bolo zistené: 

- energetická hodnota podávanej stravy v priemere za SR je v súlade s OVD v obidvoch 

porovnávaných súboroch detí,  

- krajovou analýzou bola zistená výrazná disbalancia energetickej hodnoty podávanej 

stravy v Bratislavskom kraji, aţ o - 32,0 % a miernejšia disbalancia v Trenčianskom, 

Nitrianskom a Trnavskom kraji v súbore 7-10 ročných, v súbore detí predškolského 

veku boli krajové odlišnosti miernejšie s výnimkou Nitrianskeho kraja 

- v obidvoch porovnávaných súboroch bolo zistené vysoké prekročenie odporúčanej 

dávky bielkovín aj po prepočte navýšenia odporúčanej dávky na 40%, išlo o viac ako 

100% navýšenie, 

- zvýšený príjem bielkovín sa výrazným spôsobom podieľal aj na nedodrţaní 

poţadovaného podielu energetickej hodnoty potravín v oboch súboroch detí, 

- analýzy laboratórnych výsledkov energetickej a biologickej hodnoty vzoriek stráv 

podľa bydliska naznačujú, ţe lepšie výsledky sú dosahované u stráv pripravovaných 

v mestských zariadeniach pre deti a mládeţ. No štatistická významnosť to potvrdila 

len pri energetickej hodnote stravy (P=0,0025) a cukrov (P=0,0097) len  v strave 7-10 

ročných detí, 

SPOLU

BA TT TN NR ZA BB PO KE

priemer 22,8 21,1 21,5 20,7 21,3 21,3 21,5 21,1 21,2

SD ± 4,2 4,5 4,3 4,2 4,3 4,3 4,5 4,3 4,4

min 15,0 12,0 12,0 10,0 14,0 11,0 13,7 13,0 10,0

max 36,0 45,1 50,0 43,8 44,0 48,2 72,0 44,4 72,0

priemer 30,6 33,6 34,1 33,7 33,1 33,1 33,2 33,7 33,3

SD ± 6,8 8,2 8,9 9,4 7,8 8,0 8,3 8,5 8,4

min 21,0 20,0 19,2 17,0 18,4 20,0 16,0 20,0 16,0

max 49,5 61,9 78,5 69,0 64,8 64,9 66,7 70,0 78,5

priemer 11,6 27,4 32,4 30,4 24,8 18,9 23,9 25,0

SD ± 10,4 13,3 28,7 27,2 16,4 12,7 18,7 20,1

min 2,4 4,8 3,3 2,9 2,0 9,1 3,3 2,0

max 34,5 61,0 143,0 112,4 82,4 84,9 90,6 143,0

priemer 10,7 28,7 40,9 26,6 31,8 35,0

SD ± 4,4 31,5 43,8 21,3 18,6 37,4

min 5,3 3,3 5,8 1,7 11,2 3,2

max 17,6 157,0 209,1 116,7 83,5 163,0

priemer 1290,2 1367,5 1065,0 1207,9 1345,8 1185,8 1165,7 1223,8

SD ± 324,2 147,3 151,5 173,9 206,0 222,3 208,1 230,9

min 869,0 1060,0 694,0 885,0 904,0 733,0 790,0 694,0

max 2147,0 1665,0 1373,0 1665,0 1801,0 2090,0 1850,0 2147,0

priemer 711,0 825,3 793,4 829,2 902,5 857,3 849,5 827,4 835,5

SD ± 57,2 168,7 101,8 120,7 138,3 116,5 169,7 130,3 150,1

min 599,0 503,0 530,5 512,0 650,0 601,0 543,5 534,0 399,0

max 791,0 1380,0 990,0 1089,0 1175,0 1140,0 1202,0 1174,0 1380,0

Laboratórny rozbor vzoriek stráv súborov detí SR  predškolského a mladšieho školského veku podľa krajov, rr.2009 - 2010

ADI (prijateľný denný príjem) = 3,65 mg na kg hmotnosti/deň, Dánska strava cca 50mg dusičnanov na den, Nariadenie ES č. 

1881/2006 pre spracované potraviny na báze obilia a detská výživa pre dojčatá a malé deti pre výrobky na priame použitie 

200mg/kg potraviny

priemerná hmotnosť 

vzorky stravy ZŠ I.st. 

(g)

Kraj
SR

priemerná hmotnosť 

detí predškolského 

veku

Charakteristka 

priemerná hmotnosť 

detí 7-10 ročných

Dusičnany     60% 

dennej dávky                     

(mg)

Dusičnany 35% dennej 

dávky                                  

(mg)

priemerná hmotnosť 

vzorky stravy MŠ (g)
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- obsah soli vo vzorke stráv u detí obidvoch  vekových kategórií viac násobne 

prevyšoval jestvujúce odporúčania. Ak vezmeme do úvahy aj udávané stravovacie 

návyky detí, podľa ktorých si aţ 1,8% sledovaného súboru detí predškolského veku 

a 2,8% detí mladšieho školského veku takmer zakaţdým jedlo dosáľa, je moţné 

príjem soli do detského organizmu povaţovať za alarmujúci, 

- analýzou zistené priemerné hodnoty dusičnanov v obidvoch súboroch detí boli 10 

násobne niţšie ako povoľuje príslušná legislatíva. 
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IV. SÚHRN   KĽÚČOVÝCH   ZISTENÍ 

 

 Analýza stravovacích zvyklostí prvých dvoch súborov detí s ich stúpajúcim vekom z 2 

aţ 6 rokov na 7 aţ 10 rokov a prechodom z predškolského zariadenia do zariadenia pre deti 

mladšieho školského veku ukázala, ţe   stravovacie návyky sa menia, nie však vţdy 

ţelateľným smerom. 

Hodnotením výsledkov monitoringu stravovacích zvyklostí sa zistil: 

- signifikantný pokles detí súboru 7-10 ročných, ktoré udávali pravidelnú konzumáciu 

raňajok (na 62,5%), neraňajkujú hlavne dievčatá a deti z vidieka. Najčastejšie udávaný 

dôvod neraňajkovania bolo nechutenstvo, nepociťovanie hladu a nedostatok času, 

- raňajšia dávka sa posúvala na neskorší čas – na desiatu, pri ktorej sme zistili štatisticky 

významný nárast počtu pravidelne desiatujúcich detí (91%), viac dievčat ako chlapcov 

a detí z mesta, ale bez štatistickej významnosti pri pohlaví a type bydliska. Bola 

zistená aj nezdravšia skladba desiat, kde z označených komodít za chlebom a pečivom 

označili 7-10 ročné deti šunku a salámu a vo vyššom percente udávali v skladbe desiat 

aj sladkosti a sladké pečivo, 

- za pozitívne zistenie sa povaţuje pretrvávajúca vysoká proporcia detí pravidelne 

konzumujúcich kompletný obed (97,68%) doma (23,94%) alebo v zariadení 

spoločného stravovania (73,69%), 

- za nepriaznivé sa povaţuje zistenie, ţe takmer polovica detí mladšieho školského veku 

(46%) bez rozdielu pohlavia vynecháva olovrant alebo udáva nepravidelné 

olovrantovanie, signifikantne viac deti ţijúce na vidieku, 

- nepriaznivým je aj zistenie signifikantne niţšieho počtu detí, ktoré pravidelne večerajú 

prvú večeru (81%) a signifikantný nárast počtu detí, ktoré pravidelne konzumujú 

druhú večeru (9,6%), bez rozdielu príslušnosti k bydlisku, ale významne viac chlapci, 

- negatívnym zistením je signifikantné zníţenie počtu detí pravidelne jeden a viackrát 

denne konzumujúcich mlieko (55,35%), ako aj 

- štatisticky vysoko významný pokles detí, ktoré pravidelne týţdenne konzumujú ryby 

(18%), 

- a štatisticky vysoko významný nárast počtu detí konzumujúcich vajcia (3,11%),  

- priaznivým je zistenie, ţe signifikantne stúpol podiel detí denne konzumujúcich 

raňajkové cereálie (13,1%), 

- a zaznamenaný významný pokles detí konzumujúcich biele pečivo (53%) 

- konzumácia ovocia a zeleniny bola udávaná v porovnateľných frekvenciách, 

s pretrvávajúcou nízkou dennou dávkou. 

Hodnotením energetického príjmu inventórnou a aj analytickou laboratórnou metódou 

vo vzťahu k odporúčaným výživovým dávkam pre vekovú skupinu 7 – 10 ročných detí 

bolo zistené: 

- ţe priemerná energetická hodnota pokrmov detí sa udrţala v súlade s odporúčanými 

výţivovými dávkami, 

- nepriaznivým zistením je pretrvávajúci vysoký podiel obsahu bielkovín 

v konzumovanej strave, ktorý viac ako o 100% prekračuje odporúčanú dávku aj po jej 

navýšení o poţadovaných 40% a ktorý nepriaznivo ovplyvňuje podiel ostatných 

hlavných ţivín na poţadovanej energetickej hodnote potravy, 

- výrazným negatívom je zistenie zvyšovania obsahu kuchynskej soli v prijímanej 

strave, u detí 7-10 ročných je to viac ako 3,5 násobné prekročenie súčasných 

odporúčaní. Príjem soli potravou zhoršuje aj zistenie z časti dotýkajúcej sa udávaných 
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stravovacích zvyklostí a to nárastom počtu detí, ktoré si jedlo dosáľajú takmer 

zakaţdým (2,82%). 

Hodnotením pohybového režimu, energetického výdaja a energetickej bilancie zistenia 

ukázali: 

- signifikantné zvýšenie podielu detí, ktoré pravidelne navštevujú športový krúţok alebo 

trénujú a ktoré sa do športovania zapájajú rekreačne, signifikantný je aj rozdiel 

v závislosti na pohlaví, viac aktívne športujú chlapci ako dievčatá a významne viac 

deti ţijúce v mestách. Mierne sa predĺţil aj čas trvania obidvoch druhov 

vykonávaných športových aktivít, 

- nepriaznivým zistením je vysoko významný nárast podielu detí so sedavými 

aktivitami a aj predlţujúci sa čas trvania sedavých činností typu pozerania televízie, 

práce alebo hrania sa pri počítači ale hlavne domáca príprava na vyučovanie, 

- podľa zisteného priemerného energetického koeficientu sú deti mladšieho školského 

veku, štatisticky významne menej pohybovo aktívne, aj keď priemerný 24 hodinový 

energetický príjem aj výdaj je u nich vyšší, s niţšou diferenciou medzi príjmom 

a výdajom. 

Analýza ostatných doplňujúcich zistení z monitoringu stravovacích zvyklostí v časti 

dotýkajúcej  sa rodinného zázemia, antropometrických meraní a hľadaní vzájomných 

závislostí ukázala: 

- signifikantné zníţenie počtov detí ţijúcich v úplných rodinách, pričom vyššie percento 

detí ţijúcich v úplných rodinách je z vidieka, 

- vzdelanostná úroveň rodičov a počet súrodencov hodnoteného súboru detí sa 

nezmenilo, pretrváva najvyššia proporcia rodičov so stredoškolským vzdelaním 

s maturitou a bez maturity a závislosť od typu bydliska, významne viac rodičov s VŠ 

vzdelaním je v mestách a s niţším dosiahnutým vzdelaním na vidieku, 

- nezmenilo sa poradie rodinných príslušníkov pri udávanom výskyte vybraných 

ochorení, najvyššia proporcia všetkých ochorení (obezita, vysoký cholesterol, 

hypertenzia a diabetes) bola u starých rodičov, rodičov a tak súrodencov detí, nezistil 

sa ani vyšší podiel sledovaných ochorení u súrodencov detí súboru, 

- nezmenila sa distribúcia súboru podľa percentilov BMI, pretrváva 80%detí 

s normálnou hmotnosťou a 20%detí súboru s hmotnosťou problémovou. Zhodne 

necelé 3% detí sú hodnotené ako obézne a veľmi chudé a zhodne po 7% sú deti 

zaradené ako preobézne a chudé. Zmena nastala v zaradení do kategórie v závislosti 

na pohlaví, významne vzrástol podiel dievčat s nízkou hmotnosťou (chudých aj veľmi 

chudých) ale aj obéznych. Závislosť na type bydliska sa nezmenila, veľmi tesný vzťah 

pretrváva medzi preobéznymi deťmi a typom bydliska z vidieka, 

- nezmenili sa ani zistenia pri hodnotení údajov krvných tlakov detí, pretrváva vysoká 

proporcia detí hodnotených ako prehypertenzných a hypertenzných, ako aj korelačný 

vzťah medzi hodnotami TK a BMI indexom. 

 

V. Záver 

 

 Analýza údajov z II. etapy monitoringu stravovacích zvyklostí a výţivových 

preferencií vybraného súboru detí SR mladšieho školského veku navštevujúcich výchovno – 

vzdelávacie zariadenia poskytla pohľad na súčasný stav stravovacích návykov a umoţnila 

posudzovať ich aj vzhľadom k pribúdajúcemu veku detí. Odhalila pozitíva aj negatíva 

v reţime stravovania detí a pohybových aktivít a je dobrým východiskom pre formulovanie 

základných cielených intervenčných odporúčaní pre vekovú kategóriu 7- 10 ročných detí. 

 

 



 

78 

 

 

 


