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Abstrakt 

Nevyhnutnou súčasťou rozvoja mladého organizmu je fyzická aktivita. V tomto 

procese hrajú dôležitú úlohu kvalifikovaní odborníci z oblasti telesnej výchovy, škola a 

rodičia. Projekt Rešpekt pre zdravie zahŕňa preventívne vyšetrenia žiakov zamerané na 

civilizačné ochorenia, medzi ktoré patria aj obezita a cukrovka, bol organizovaný 

Bratislavským samosprávnym krajom a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

v prostredí škôl v Petržalke. Antropometrických meraní v rámci Projektu Rešpekt pre 

zdravie sa aktívne zúčastnili študenti Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. Cieľovú skupinu pri hodnotení vzťahu účasti na 

povinnej školskej telesnej výchove a rizikovými faktormi kardiometabolických chorôb 

tvorilo 760 žiakov z toho 295 chlapcov a 465 dievčat. Vo vzťahu účasti na 

mimoškolskej športovej aktivite a vybranými rizikovými faktormi tvorilo cieľovú 

skupinu 211 žiakov, z toho 119 chlapcov a 92 dievčat, z 55 stredných škôl 

v Bratislavskom samosprávnom kraji vo veku 15 – 18 rokov. 

Výsledky práce potvrdili pozitívny vplyv povinnej telesnej výchovy na organizmus 

dieťaťa, a tým aj dôležitosť prijímania opatrení pre rozvoj pohybovej aktivity na 

školách, v rodine a mimo nej. 

Kľúčové slová:  telesná výchova, antropometrické parametre, fyzická zdatnosť. 
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V zdravotnom stave ľudskej populácie sa v posledných dvoch až troch storočiach  

zaznamenali veľké zmeny v dôsledku meniacej sa epidemiologickej situácie. 

Epidemiologický prechod charakterizuje vývojový posun z prevahy podvýživy 

a infekčných chorôb do kategórie degeneratívnych, chronických chorôb, ako sú 

srdcovo-cievne choroby, nádorové ochorenia, diabetes mellitus (Riečanský, 2009). 

Slovensko patrí stále medzi krajiny s vysokým výskytom ochorení srdca a ciev 

s úmrtnosťou 2,5 násobne vyššou ako je vo väčšine krajín vyspelej Európy. Príčina 

tohto neutešeného  stavu je v tom, že 9 z 10 občanov Slovenska v produktívnom veku  

má nielen minimálne jeden závažný rizikový faktor  (väčšina má 2 – 3),  ich kontrola a 

dosahovanie priaznivých parametrov napr. krvného tlaku, cholesterolu, hmotnosti 

a podobne, je mimoriadne nepriaznivá. Pritom dnes je všeobecne známe, že nesprávny 

životný štýl je príčinou vzniku ochorení srdca a ciev až v 80% prípadov, príčinou 

vzniku cukrovky až v 90% prípadov (Kamenský et al., 2010). 

Nedostatok fyzickej aktivity je jeden z najhlavnejších rizikových faktorov pri 

rozvoji chronických chorôb. Fyzická aktivita je dôležitá pre mladý rozvíjajúci sa 

organizmus. Problémom súčasných tínedžerov je sedavý spôsob života a veľa času 

stráveného pred počítačom a  televíziou. Škola a rodičia majú najväčší vplyv na 

pohybovú aktivitu a zdravie detí a mládeže. Je dôležité viesť deti už v rannom veku 

k pozitívnemu prístupu k fyzickej a športovej aktivite, k správnym návykom 

a zdravému životnému štýlu. Dôraz je potrebný klásť na žiakov, základných a stredných 

škôl, aby si už v mladom veku vytvorili základné návyky pre plnohodnotný život 

a správny životný štýl.  

Naša práca vychádza z projektu Rešpekt pre zdravie, ktorého cieľom bolo 

zmapovať situáciu v kardio-metabolickom zdraví stredoškolákov. Zistili sme, že 

rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych a iných civilizačných ochorení sa môžu 
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vyskytovať už vo veľmi mladom veku. Práve účinná prevencia a zmena stravovacích aj 

režimových návykov môže viesť k eliminácií rizika. Projekt bol iniciovaný 

Bratislavským samosprávnym krajom v spolupráci s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. Študenti Fakulty verejného zdravotníctva zo 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa aktívne zúčastnili tohto projektu. 

Nadváha a obezita u detí sa hodnotili podľa rastového indexu body mass indexu (BMI). 

Na Slovensku sa na hodnotenie telesnej hmotnosti detí používajú národné referenčné 

štandardy, vytvorené na základe systematického sledovania vývoja antropometrických 

parametrov populácie v danej krajine. Najlepšie vystihujú miestny genotyp a spôsob 

života (Gerová, 2012). 

Hlavným cieľom práce bolo zistiť ako ovplyvňuje povinná školská telesná 

výchova výskyt kardiovaskulárnych rizikových faktorov. 

 

Metodika 

Cieľovú skupinu pri hodnotení vzťahu účasti na povinnej školskej telesnej 

výchove a rizikovými faktormi kardio-metabolických chorôb tvorilo 760 žiakov z toho 

295 chlapcov a 465 dievčat. Vo vzťahu účasti na mimoškolskej športovej aktivite 

a vybranými rizikovými faktormi tvorilo cieľovú skupinu 211 žiakov, z toho 119 

chlapcov a 92 dievčat, z 55 stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji vo 

veku 15 – 18 rokov. Projekt prebiehal v rokoch 2011 – 2013. Dáta boli zbierané dvoma 

typmi dotazníkov (dotazník rodiča a dotazník študenta). Študentom sme merali 

antropometrické parametre, tlak krvi. Fyzickú zdatnosť sme merali Ruffierovým testom 

(Bernátová et al., 2013). 

Prostredníctvom programu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

sme vyhodnocovali potrebné údaje. Na vzájomné porovnávanie údajov 
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a vyhodnocovanie hypotéz sme použili štatistické testy. U spojitých dát sme otestovali 

ich rozdelenie použitím Shapiro Wilkoxovho testu normality. Na základe týchto 

výsledkov sme použili neparametrický Kruskal – Wallisov test. Kategoriálne dáta sme 

vyhodnocovali pomocou Chí – kvadrát testu v kontingenčných tabuľkách. Za štatisticky 

významné sme považovali tie výsledky, kde vypočítaná "p" malo hodnotu menšiu ako 

hladina významnosti α = 0,05. 

 

Výsledky 

Skutočne dobrou správou je, že 73 % študentov cvičí na telesne výchove 

pravidelne. Znepokojivou správou je fakt, že 1/7 študentov sa vedome vyhýba povinnej 

školskej telesnej výchove.  

Graf č.1: Účasť žiakov na hodinách povinnej telesnej výchovy 

 

Na základe Ruffierovho testu sme zistili, že študenti pravidelne cvičiaci na 

telesnej výchove sú fyzicky zdatnejší oproti tým, ktorí sa jej vyhýbajú alebo sú z nej 

oslobodení (p = 0,012). 
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Tabuľka 1: Vzťah účasti na povinnej školskej telesnej výchove a Ruffierovým 

indexom  

 

Graf č. 2 

 

 

Študenti, ktorí strávia viac hodín za deň pri počítači sú menej fyzicky zdatní (p = 

0,02). Pred počítačom strávia študenti vo všetkých kategóriách BMI rovnaký čas,  a to 

3,5 hodiny denne.  

 ! 
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Predpokladáme, že čas strávený pri počítači je súčasťou každodenných aktivít 

(spoločenský život, štúdium), čiže sa tu nepotvrdila štatistická významnosť (p = 0,888). 

Štatistická významnosť sa však potvrdila v prípade času stráveného pri televízii vo 

vzťahu s BMI (p=0,03). Najviac času sledovaním televízie strávia obézny študenti (2,8 

h). Je to znepokojivá správa, pretože sledovanie televízie patrí medzi pasívnu zábavu. 

Rovnako sa zvyšuje Ruffierov index s rastúcim počtom hodín strávených za počítačom, 

čo je nepriaznivé.   

 

Graf č. 3 

 

 

Vo vzťahu medzi účasťou na telesnej výchove a fajčením študentov, sme zistili, 

že študenti fajčiari sa vyhýbajú telesnej výchove 2x viac ako ich spolužiaci nefajčiari. 

Súčasným problémom sa stáva fajčenie v čoraz mladšom veku a počet mladých 

fajčiarov vzrástol. Počet dievčat fajčiarok je 1,2 krát vyšší ako počet chlapcov fajčiarov. 

Ide o príklad multiplikácie negatívnych návykov.  

!  
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V prípade hodnotenia vzťahu účasti na povinnej školskej telesnej výchove a rizikovými 

faktormi kardio-metabolických chorôb sme zistili, že vedome sa vyhýba povinnej 

školskej telesnej výchove 14,5 % (110) žiakov. Pri porovnaní podľa pohlavia, sa 

potvrdil štatistický významný rozdiel v neprospech dievčat. Povinnej školskej TV 

vedome vyhýbalo až 21 % (94) dievčat oproti 5,7 % (16) chlapcov. Štatistická 

významnosť sa potvrdila pri porovnaní žiakov, ktorí sa zúčastňujú pravidelne povinnej 

školskej telesnej výchovy pomocou Ruffierovho indexom. Preukázalo sa, že sú fyzicky 

zdatnejší ako tí, ktorí sa pravidelnej povinnej školskej telesnej výchove z rôznych 

dôvodov nemôžu alebo nechcú zúčastňovať (p = 0,059). Vzťah sa potvrdil aj v prípade 

času stráveného za počítačom a  Ruffierovým indexom. Čiže Ruffierov index stúpa 

s počtom hodín strávených za počítačom v priebehu pracovného týždňa (r = 0,088, p = 

0,02). Priemerný čas, ktorý trávia žiaci za počítačom bol 3 hodiny denne. Obézni žiaci 

strávia pri sledovaní televízie štatisticky významne viac času (2,8 hod/deň) ako pri 

počítači. Dokázali sme, že s rastúcim počtom hodín strávených pred televíziou, stúpajú 

aj hodnoty BMI (p = 0,03).  

 Zaujímavým zistením bolo dokázanie vzťahu medzi fajčením žiakov a účasťou 

na povinnej školskej telesnej výchove. Zistili sme, že počet žiakov fajčiarov, ktorí sa 

vyhýbajú povinnej telesnej výchove je 2x väčší oproti nefajčiarom v skupine. 

Štatisticky významný vzťah medzi fajčením a pohlavím sa nepotvrdil (p = 0,163), ale 

z výsledkov je zjavné, že počet dievčat fajčiarok je 1,2 x väčší ako počet chlapcov 

fajčiarov. Pri porovnávaní ostatných sledovaných parametrov sa štatisticky významné 

vzťahy nepotvrdili, ale napriek tomu boli preukázané priaznivejšie hodnoty (BMI, tlaku 

krvi a Ruffierovho indexu) u žiakov, pravidelne sa zúčastňujúcich na hodinách povinnej 

školskej TV (Bernátová et al., 2013). 
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Graf č. 4 

 

  

Štatistický významný vzťah medzi úrovňou vzdelania matky a účasťou detí na 

mimo školskej športovej aktivite sa potvrdil (p=0,027). Univerzitne vzdelané matky 

hrajú kľúčovú rolu pri výbere mimoškolskej športovej aktivity pre svoje deti. Vedú 

svoje deti k pohybu a zdravému životnému štýlu viac ako ostatné.   

 

Graf č. 5 
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Ruffierov test u detí, ktoré sa aktívne venujú mimoškolskej športovej aktivite ukázal 

lepšiu fyzickú zdatnosť (p=0,048).  Výsledky Ruffierovho testu sú 2x krát priaznivejšie 

u študentov, ktorí navštevujú športový krúžok. 

 

Graf č. 6 

 

 

Hodnotili sme vzťah medzi pravidelným prísunom stravy v priebehu dňa 

a hodnotami BMI (p=0,016). V našom súbore sa javí ako optimálne pre udržanie si 

ideálnej hmotnosti stravovanie 5-6-krát denne. 

 Vo vzťahu účasti na mimoškolskej športovej aktivite a vybranými rizikovými 

faktormi výsledky štúdie dokázali štatisticky významnú závislosť medzi vzdelaním 

matky a účasti detí na mimoškolskej športovej aktivite (p = 0,027). Ďalej sme potvrdili, 

že Rufierov test u aktívne športujúcich detí svedčil o lepšej kondícii týchto žiakov (p = 

0,048). Taktiež sme preukázali štatisticky významnú závislosť medzi pravidelným 

prísunom stravy a hodnotami BMI (p =0, 016). Mimoškolská športová činnosť vedie k 

lepšej kondícii detí. Pravidelné stravovanie priamo vplýva na BMI. Vzdelanie rodičov 

zas ovplyvňuje účasť na športových aktivitách u detí. Tie, vďaka pohybovej aktivite 

pociťujú svoj život ako naplnený zážitkami a činnosťami (Bernátová et al., 2013). 
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Z výsledkov nášho prieskumu sme dospeli k záveru, že účasť na povinnej telesnej 

výchove na školách má pozitívny vplyv na zdravý telesný a duševný vývin detí 

a mládeže, prispieva k vytvoreniu si pozitívnych návykov k športu a pohybovej 

aktivite. Od ranného veku je potrebné pestovať u detí pozitívny vzťah k pohybovej 

aktivite, a tým preventívne pôsobiť proti kardio-metabolickým ochoreniam v dospelosti. 

 V VI. celoštátnom prieskume SR z roku 2001, na otázky týkajúce sa pohybovej 

aktivity, ktorý vykonal ÚVZ SR, zameranom na telesný vývoj detí a mládeže v SR 

odpovedalo 8,2 % študentov negatívne, to znamená že sa nevenujú žiadnej pohybovej 

aktivite. Podobné výsledky sa potvrdili aj v našom prieskume. Z celkového počtu 760 

žiakov sa povinnej telesnej výchove nezúčastňuje z dôvodu oslobodenia od TV 8,3 % 

žiakov a vedome sa jej vyhýba až 14,5 % žiakov.  

American Heart Association, Council on Nutrition, Physical Activity and 

Metabolism (AHA) publikovala v roku 2003 štúdiu, ktorá upozorňovala na klesajúci 

počet detí zúčastňujúcich sa hodín telesnej výchovy zo 42 % na menej ako 30 % v 

priebehu 11 rokov sledovania. Tento poznatok, sa potvrdil aj v našej štúdii, kde sme 

dotazníkovou metódou zistili, že 27 % žiakov sa nezúčastňuje povinnej telesnej 

výchovy. Buď sa vyhýbajú telesnej výchove vedome alebo sú z nej z rôznych dôvodov 

oslobodení. 

Fyzická inaktivita alebo sedavý spôsob života patrí k najsilnejším rizikovým 

faktorom kardio-metabolických chorôb. Epidemiologické údaje jasne hovoria, že 

fyzická inaktivita má vysoké zastúpenie na rastúcom výskyte chronických ochorení 

a hlavne na srdcovo-cievnych ochoreniach. Prevalencia fyzickej inaktivity predstavuje 

celosvetovo 17 %. Riziko ochorieť na srdcovo-cievne ochorenie sa pri fyzickej 

inaktivite zvyšuje na 1,5 – krát, čo je v 3%  príčinou všetkých chorôb.  
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Priemerne ročne vo svete zomrie 2 milióny ľudí. Z  nich je 22 % na koronárne artériové 

ochorenie a 10 % na cerebrovaskulárne ochorenie (Farský, 2010), (World Health 

Report, 2002). 

Celosvetovo, 1 z 10 detí školského veku trpí nadváhou. V roku 2010 bol počet 

obéznych detí do 5 rokov viac ako 42 miliónov. Takmer 35 miliónov týchto detí žije v 

rozvojových krajinách. V niektorých oblastiach je detská obezita  už epidémiou a v 

ďalších sa zvyšuje.  

Napríklad v USA sa od roku 1980 počet obéznych detí zdvojnásobil a počet 

obéznych dospievajúcich strojnásobil. Mnoho faktorov posilňuje epidémiu obezity 

u detí. Zvýšená spotreba energie, vysoko kalorické potraviny, nápoje a znížená fyzická 

aktivita. Školy majú veľmi dôležitú úlohu v prevencii obezity. Poskytujú študentom 

výživnejšie jedlo, ponúkajú lepšie príležitosti na fyzickú aktivitu a s prevenciou obezity 

súvisiace služby. Niektoré krajiny, ako napríklad Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, 

podnikajú kroky na zákaz reklamy potravinám s vysokým obsahom tuku, soli a cukru 

v čase vysielania programov pre deti (WHF, 2012). 

Takmer 70 % Austrálčanov vo veku 15 rokov a viac mali sedavý spôsob života a 

nízku fyzickú aktivitu. Ľudia žijúci v oblastiach s nižším socioekonomickým statusom 

mali väčšiu náchylnosť k sedavému spôsobu života. Rovnako aj tí, ktorí žili na vidieku, 

v odľahlých oblastiach a ostrovania (AIHW, 2008). 

Úroveň fyzickej aktivity by mala byť vyššia ako hovoria súčasné medzinárodné 

smernice, a to aspoň 1 hodina fyzickej aktivity strednej záťaže denne ako prevencia  

hromadenia rizikových faktorov kadiovaskulárnych ochorení (Andersen et al., 2006). 

Nedostatok fyzickej aktivity je jeden z hlavných rizikových faktorov vzniku 

a rozvoja chronických ochorení v európskom regióne (WHO, 2006). Pravidelná fyzická 

aktivita v podobe každodenných hodín telesnej výchovy má významne pozitívny vplyv na 
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fyzickú zdatnosť (VO2max). Okrem toho môže byť zvýšený počet cirkulujúcich 

progenitorových buniek a to pozitívne ovplyvňuje BMI. Preto sme dospeli k záveru, že 

primárna prevencia prostredníctvom zvýšenia fyzickej aktivity by sa mala začať už 

v detstve (Walther et al., 2009). 

Zdravotný  stav  detí  na  Slovensku  by  mal  byť  neustály  monitorovaný.  

Dôležitou súčasťou  je   prevencia  ochorení  vrátane pravidelných  

p r e v e n t í v n yc h  prehliadok.  Význam pediatrických preventívnych prehliadok by 

nemali zanedbávať rodičia, ktorí by sa mali zaujímať a o zdravotný stav ich dieťaťa 

a možnosti ako svoje deti viesť v správnom utváraní si postojov a návykov správneho 

životného štýlu. 

Pravidelná účasť na hodinách povinnej TV a taktiež mimoškolská športová 

aktivita mala v našom súbore priaznivý vplyv na kardiometabolické rizikové faktory. 

Mimoškolská  športová činnosť  vedie  k lepšej  kondícii  detí.  Pravidelné  

stravovanie  priamo  ovplyvňuje  hodnoty BMI  detí. Vzdelanie  rodičov  zas  

ovplyvňuje  účasť  na  športových  aktivitách  u detí.  Tie,  vďaka pohybovej aktivite 

pociťujú svoj život ako naplnený zážitkami a činnosťami. Škola a rodina majú 

najväčší vplyv na formovanie názoru a životného štýlu mladého človeka. Preto je 

dôležité, už od ranného veku viesť deti prirodzenou formou k športovej aktivite, aby 

sa stala neoddeliteľnou súčasťou ich života, a tento pozitívny návyk si niesli celým 

svojím životom a ďalej ho odovzdali svojím potomkom. Dôraz by sa mal klásť hlavne 

na žiakov základných a stredných škôl.  

 

Záver 

V žiadnom prípade neodporúčame redukovať hodiny telesnej výchovy. Snaha 

by sa mala sústrediť na zvýšenie záujmu študentov o hodiny telesnej výchovy, a to 
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rôznorodosťou športových aktivít, a tým zvýšiť radosť z pohybu, ktorý je dôležitý pri 

vytváraní si pozitívneho návyku. Dbať na výber kvalifikovaných učiteľov telesnej 

výchovy, pretože profesionálny prístup vzbudzuje väčší rešpekt a záujem. Dôležité je 

zmodernizovať telocvične a ihriská, a tým zvýšiť atraktivitu a bezpečnosť. 

Organizovaním školských turnajov podporiť zdravú súťaživosť a motiváciu k športu. 

Prospešná by bola finančná podpora zo strany štátu pre rodičov aktívne športujúcich 

detí. Minimalizovať čas trávený sedavou aktivitou,  sledovaním televízie alebo čas 

strávený za počítačom. Spoločné športovanie rodičov a detí má veľký význam pri 

vytváraní si pozitívneho postoju k športovej aktivite. Dodržiavať pravidelné 

preventívne prehliadky so zameraním na rizikové faktory. 

V rámci spoločenskej diskusie o reforme školstva vrátane zastúpenia jednotlivých 

predmetov v štruktúre rozvrhu naša práca prináša dôležitú argumentáciu. Podporuje 

snahy nie redukcie, ale naopak zvýšenia počtu hodín telesnej výchovy. 
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