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ÚVOD
Počas mája 2018 prebehol na vybraných košických školách zber údajov v rámci štúdie Health
Behaviour in School-aged Children (HBSC, viac na www.hbscslovakia.com), ktorá je medzinárodnou štúdiou
o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov. Štúdia sa uskutočňuje v
spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983. Jej hlavným
cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte. V
roku 2018 boli na Slovensku v rámci HBSC štúdie prvýkrát merané aj zloženie tela a telesná zdatnosť.
Údaje, ktoré boli v rámci HBSC štúdie zozbierané pokrývajú širokú škálu indikátorov zdravia a so
zdravím súvisiaceho správania, ako aj životné podmienky mladých ľudí. Národná správa ako hlavný
výstup z HBSC štúdie poskytuje komplexné informácie o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní
školákov v ich sociálnom kontexte, ktoré je možné využiť pri tvorbe a hodnotení stratégií a politík
zameraných na podporu zdravého vývinu školákov na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Je
zdrojom informácií pre odborníkov z praxe, učiteľov, rodičov i širokú verejnosť.
Cieľom projektu „Aktívny životný štýl košických školákov“ bolo analyzovať vybrané údaje získané
v rámci zberu údajov HBSC štúdie na úrovni mesta Košice a prispieť tak k tvorbe stratégií a politík
zameraných na podporu zdravého vývinu školákov na lokálnej úrovni. Vďaka spolupráci s viacerými
organizáciami sa nám podarilo získať od košických školákov množstvo údajov. Časť z nich, týkajúcu sa
oblasti aktívneho životného štýlu prezentujeme v tomto výstupe z projektu.
Vo všeobecnosti je životný štýl vo svetovej literatúre chápaný ako spôsob prejavu v myslení a
správaní, ktorý má charakteristické rysy vymedzujúce ho voči iným štýlom, a ktorý vyjadruje hodnoty
človeka alebo sociálnej skupiny (Slepičková 2005). Je to spôsob akým ľudia žijú, teda ako bývajú, stravujú
sa, vzdelávajú sa, správajú sa v rôznych situáciách, zabávajú sa, pracujú, spotrebovávajú, vzájomne
komunikujú, konajú, rozhodujú sa, cestujú, vyznávajú a dodržujú určité hodnoty, starajú sa o deti
atď. (Duffková, Urban a Dubský 2008). Jednou z foriem životného štýlu je aktívny životný štýl, v ktorom má
podstatné miesto primeraná pravidelná pohybová aktivita (Bunc 2008), pričom pre tvorbu a následné
udržanie správneho návyku k vykonávaniu pravidelnej pohybovej aktivity je jedným z kľúčových
období práve obdobie dospievania (Valach, Frömel, Jakubec, Benešová a Salcman 2017). Okrem pohybovej
aktivity obsahuje aktívny životný štýl aj ďalšie zložky, ktoré je možné rozdeliť do dvoch oblastí (Vajlent
2008): biologickej, so spomínanou pravidelnou pohybovou aktivitou, ako aj zdravým stravovaním a
rizikovými faktormi a psychosociálnej, zahrňujúcej psychickú rovnováhu, sociálne prostredie,
edukáciu, technologický pokrok, preventívnu zdravotnú starostlivosť a podobne.
Aktívny životný štýl významným spôsobom ovplyvňuje antropometrické a funkčné parametre detí
a dospievajúcich (Bunc 2008) a celkové zdravie. Pohybová aktivita pritom zohráva dôležitú úlohu. Práve
z tohto dôvodu je pochopenie toho prečo sú ľudia pohybovo aktívni alebo inaktívni dôležité pre
plánovanie na vedeckej evidencii založených intervencií zameraných na podporu verejného zdravia
(Bauman, Reis, Sallis, Wells, Loos a Martin 2012). K psychologickým faktorom, ktoré sú sledované vo vzťahu k
úrovni pohybovej aktivity patrí motivácia k vykonávaniu pohybovej aktivity, ktorá je u chlapcov a
dievčat spravidla rozdielna (Kopcakova, Dankulincova Veselska, Madarasova Geckova, Kalman, Van Dijk a Reijneveld
2015; Iannotti, Chen, Kololo, Petronyte, Haug a Roberts 2013). Ako napr. zistili Kopcakova, Dankulincova
Veselska, Madarasova Geckova, Kalman, Van Dijk a Reijneveld (2015) u slovenských a českých
školákov, motívy „dobrého dieťaťa“ a výkonové motívy súvisia s vykonávaním pohybovej aktivity ako
u chlapcov tak aj u dievčat, zatiaľ čo zdravotné motívy súvisia s dostatočnou pohybovou aktivitou len
u chlapcov a sociálne motívy len u dievčat. Taktiež viaceré faktory týkajúce sa života rodiny boli
výskumom dané do vzťahu s pohybovou aktivitou školákov ako napr. rolové správanie rodičov alebo
spoločne strávené aktivity a vzťahy s rodičmi (Bakalár, Kopčáková a Madarasová Gecková 2018; Jiménez-Iglesias,
Moreno, Ramos a Rivera 2014). Popri rodine predstavuje školské prostredie ďalší súbor faktorov, ktoré sú
vo vzťahu s pohybovou aktivitou školákov. Okrem telesnej výchovy patria k ďalším možnostiach
podpory vykonávania pohybovej aktivity v školskom prostredí aj dostupnosť zariadení pre
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vykonávanie pohybovej aktivity (Kopcakova, Dankulincova Veselska, Madarasova Geckova, Klein, Van Dijk a
Reineveld 2018), aktívne prestávky (Salmon 2010) a podpora aktívneho transportu (Hollein, Vašíčková, Bucksch,
Kalman, Sigmundová a Van Dijk 2017; Vorlíček, Rubín, Dygrýn a Mitáš 2017; Salonna, Mitáš, Groffik a Frömel 2015).

Výskum taktiež ukazuje, že školáci zapojení do organizovaných voľnočasových aktivít hodnotia svoje
zdravie a výkon v škole lepšie ako školáci, ktorí sa žiadnych organizovaných aktivít nezúčastňujú
a zároveň, miera užívania návykových látok je u účastníkov organizovaných aktivít nižšia oproti
neúčastníkom (Badura, Sigmundova, Sigmund, Madarasova Geckova, Van Dijk a Reijneveld 2017; Badura, Sigmund,
Madarasova Geckova, Sigmundova, Sirucek, Van Dijk a Reijneveld 2017; Badura, Madarasova Geckova, Sigmundova, Van
Dijk a Reijneveld 2015). V neposlednom rade sa na podpore vykonávania pohybovej aktivity podieľa aj

prostredie. Jeho viaceré charakteristiky ako jednoduchý prístup k parkom alebo iným rekreačným
zariadeniam a možnosti k cvičeniu boli dané do vzťahu k vykonávaniu pohybovej aktivity (Cerin et al.
2018; Bauman, Reis, Sallis, Wells, Loos a Marti 2012; Sallis, Prochaska a Taylor 2000).
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1 METODIKA PROJEKTU
1.1 Charakteristika súboru
Výskumný súbor bol vytvorený v súlade s
medzinárodným protokolom štúdie Health
Behaviour in School-aged Children (HBSC) tak,
aby reprezentoval populáciu školákov v danej
vekovej kategórií na Slovensku. Do štúdie
HBSC sa na Slovensku v roku 2018 zapojilo 109
škôl a oslovených bolo 8,405 školákov 5 až 9
ročníka ZŠ, respektíve primy až kvarty 8ročných gymnázií. V rámci tohto zberu bol
vyčlenený výskumný súbor školákov mesta
Košice. Online HBSC dotazník vyplnilo spolu
302 žiakov. Po vyčistení databázy od
chybových dotazníkov (ovplyvňovanie pri vypĺňaní,
neuvedené pohlavie a pod.) zostalo v nami
sledovanom súbore 244 žiakov (56 % chlapcov)
vo veku 10 až 16 rokov (tab. 1)

Z nich vo výsledkovej časti prezentujeme
antropometrické parametre od 208 školákov
(56 % chlapcov) (tab. 2 a 3) a výsledky Ruffierovho
testu od 211 školákov (56 % chlapcov) vo veku 11
až 15 rokov (obr. 17-19).

Tabuľka 1 Charakteristika dotazníkového súboru (n = 244)
Chlapci
Vek
10
11
12
13
14
15
16
Spolu

N
6
22
25
21
41
18
4
137

Dievčatá
%
75,0
50,0
55,6
47,7
68,3
48,6
66,7
56,2

N
2
22
20
23
19
19
2
107
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Spolu
%
25,0
50,0
44,0
52,3
31,7
51,4
33,3
43,8

N
8
44
45
44
60
37
6
244

%
100
100
100
100
100
100
100
100

1.2 Organizácia zberu údajov
Zber údajov prebehol v máji 2018 na troch
oslovených základných školách na území
mesta Košice. Pre účely projektu „Aktívny
životný štýl košických školákov“ bolo zo
zoznamu všetkých základných škôl (ZŠ) a
osemročných gymnázií, ktorý poskytol Ústav
informácií a prognóz školstva, náhodným
výberom uskutočneným v HBSC Data
Management Centre (Bergen, Nórsko) vybrané tri
školy v meste Košice. Tieto školy boli
telefonicky kontaktované a požiadané o súhlas
zúčastniť sa na medzinárodnej štúdii HBSC.
Počas telefonického rozhovoru so školami,
ktoré súhlasili s účasťou, boli náhodným
výberom vybrané konkrétne triedy, v ktorých
prebehol zber údajov. Zber údajov prebiehal
na dvoch 45-minútových hodinách. Počas
prvej hodiny školáci vyplnili online HBSC
dotazník a počas druhej hodiny absolvovali
Ruffierov test, bioelektrickú impedančnú
analýzu zloženia tela a vyplnili doplnkový
tlačený dotazník. Online HBSC dotazníky boli
administrované vyškoleným administrátorom
počas jednej vyučovacej hodiny bez
prítomnosti učiteľa. Školákom bola stručne
predstavená štúdia HBSC a prečítaná
štandardná inštrukcia. Vypĺňanie dotazníkov
trvalo 25 – 45 minút. Po vyplnení online HBSC
dotazníka sa školáci presunuli do telocvične,
kde boli následne rozdelení do dvoch skupín
na základe pohlavia. Prvá skupina absolvovala
Ruffierov test funkčnej zdatnosti a vyplnila
krátky doplňujúci dotazník, zatiaľ čo druhá
absolvovala merania telesnej výšky, hmotnosti
a bioelektrickú impedančnú analýzu zloženia
tela. Následne sa skupiny vymenili.

potrebné vytvoriť viacero verzií dotazníkov, v
ktorých boli zaradené rôzne okruhy otázok.
Najkratšia verzia HBSC dotazníka bola verzia
pre 11-ročných, ktorá obsahovala otázky z
povinného modulu, ktorý je v každej krajine
ako i každej ďalšej verzii rovnaký a povinný.
Ďalej boli zaradené vybrané otázky z
voliteľného modulu a niekoľko národných
otázok. Pre 13- a 15-ročných bola vytvorená
verzia dotazníka, ktorá bola oproti verzii pre
11-ročných rozšírená o ďalšie voliteľné a
národné otázky (obr. 1 a 2).

Obrázok 1 Vypĺňanie HBSC online dotazníka
košickými školákmi

1.3 Metodika zberu údajov
1.3.1 HBSC online dotazník

Obrázok 2 Vypĺňanie HBSC online dotazníka
košickými školákmi

Dotazníky HBSC sa skladajú z povinného
modulu otázok, ktorý je vo všetkých krajinách
rovnaký. K nemu môžu krajiny podľa svojho
záujmu a svojich potrieb pridávať otázky z
voliteľného modulu ako i špecifické národné
otázky. Nakoľko tematický okruh otázok, ktoré
pokrýva HBSC štúdia je veľmi rozsiahly a
trvanie vypĺňania dotazníka by nemalo
presiahnuť jednu vyučovaciu hodinu, bolo

1.3.2 Antropometria
Antropometria je široko a úspešne aplikovaná
v hodnotení zdravia a nutričných rizík (WHO
1995).
Realizácia
antropometrických
prieskumov, resp. prieskumov telesného
vývinu detí a mládeže má v bývalom
Československu, ako aj v súčasnej Slovenskej
7

republike dlhoročnú tradíciu, ktorá sa datuje
kontinuálne od r. 1951 až po súčasnosť (Úrad
verejného zdravotníctva SR 2011). K základným
rozmerom klinickej antropometrie patria
telesná výška (dĺžka) a telesná hmotnosť (Kokaisl
2008). Spolu s informáciami o veku a pohlaví
nám môžu poskytnúť dôležitú informáciu
o nutričnom stave meranej osoby. Ak
skombinujeme aspoň dve z uvedených
informácií hovoríme o ukazovateľoch, pričom
v populáciách detí a dospievajúcich sú vo
všeobecnosti
používané
tri
takéto
ukazovatele: hmotnosť vo vzťahu k veku,
výška (dĺžka) vo vzťahu k veku a hmotnosť vo
vzťahu k výške (dĺžke)(Cogill 2001). Uvedené
ukazovatele tvoria podklad pre hodnotenie
primeraného vývoja konkrétneho dieťaťa či
dospievajúceho v porovnaní s jeho/jej
rovesníkmi rovnakého veku a pohlavia vo
forme tzv. rastových grafov (de Onis a Yip 1996).
Tradične bola pozornosť v tejto súvislosti
zameraná na podvýživu, ale v posledných
desaťročiach sa so zvyšujúcimi sa obavami z
nadmerného priberania hmotnosti začali
rastové grafy používať na sledovanie
nadhmotnosti a obezity (Grummer-Strawn, Reinold
a Krebs 2010). Nadhmotnosť a obezita je
výsledkom dlhodobého narušenia energetickej
rovnováhy a následného nadmerného
nahromadenia tuku v organizme (Rácz a Kuzmová
2006). Práve pre dospievanie charakteristické
správanie sa môže niekedy viesť k zmene
nutričného správania a tým k narušeniu
energetickej
rovnováhy
a rozvoju
nadhmotnosti a obezity (Rodríguez, Moreno, Blay,
Garagorri, Sarría a Bueno 2004). Keďže skorý záchyt
nadmernej hmotnosti alebo až obezity je
nutný pre jej prevenciu (Pařízková, Lisá et al. 2007),
meranie
antropometrických
parametrov
a zloženia tela v dospievaní by malo byť
v záujme odborníkov pracujúcich tak v oblasti
preventívnej medicíny ako aj vied o športe
(Fukunaga et al. 2013).
Na meranie telesnej výšky (cm) sme použili
Antropometer A-226 (TRYSTOM spol. s. r. o.). Pri
meraní sme postupovali podľa metodiky
merania výškových rozmerov nasledovne
(Kopecký, Krejčovský a Švarc 2013): pred meraním
zaujali školáci aktívny vzpriamený postoj, ktorý
udržovali počas celej doby merania. Školáci sa
postavili chrbtom ku kolmej stene (bez lištového
obloženia na podlahe) s pätami a špičkami

chodidiel pri sebe. Steny sa dotýkali pätami,
zadkom a lopatkami s hlavou orientovanou
v tzv. Frankfurtskej horizontále.
Meranie telesnej hmotnosti (kg), výpočet Body
mass indexu (BMI) a percenta tuku (%) prebehlo
súčasne počas bioimpedančnej analýzy
zloženia tela (BIA) prístrojom InBody 230
(Biospace Co., Ltd.)(obr. 3). Pri analýze sme
postupovali podľa návodu výrobcu (InBody 230
User’s Manual).

Obrázok 3 Košickí školáci skúmajúci prístroj
InBody 230
Školáci boli pred meraním inštruovaní aby boli
oblečení maximálne v tričku a nohaviciach,
prípadne sukni. Východisková hmotnosť bola
nastavená na -0,5 kg zohľadňujúc to, že sme
školákov nevážili v spodnej bielizni. Školáci
dostali hneď po absolvovaní analýzy výsledky
analýzy v tlačenej forme (Príloha A).
1.3.3 Telesná zdatnosť
Telesná
zdatnosť
predstavuje
súhrn
predpokladov človeka pre optimálnu reakciu
na akúkoľvek náročnú činnosť a vplyvy
vonkajšieho prostredia, t.z. je kvalitatívnym
ukazovateľom stavu organizmu a jeho zdravia
(Sýkora et al. 1996). Vysoká úroveň telesnej
zdatnosti v detstve a dospievaní je vo vzťahu k
želateľným zdravotným výstupom týkajúcim
sa rizika výskytu obezity, kardiovaskulárnych
ochorení, zdravia kostí ako aj psychického
zdravia, čo len zvýrazňuje potrebu zahrnutia
testovania telesnej zdatnosti do zdravotných
a/alebo edukačných monitorovacích systémov
(Ortega et al. 2011). Jedným z komponentov
telesnej zdatnosti je funkčná (tiež aeróbna,
kardiorespiračná alebo kardiovaskulárna) zdatnosť,
ktorá
predstavuje
celkovú
kapacitu
8

kardiovaskulárneho a respiračného systému a
schopnosť vykonávať dlhodobú namáhavú
pohybovú aktivitu (Ortega, Ruiz, Castillo a Sjöström
2008). Zlatým štandardom v jej meraní je
zisťovanie VO2 max (maximálna spotreba kyslíka)
prostredníctvom záťažového testu, ktorého
využitie v praxi je však limitované po stránke
finančnej, prístrojovej aj časovej, čím vzniká
potreba
valídneho,
ale
jednoduchšie
administrovateľného testu (Guo et al. 2018).
Jedným z takých testov je Ruffierov test
(Dickson 1950), ktorého overenie použiteľnosti
v praxi je v súčasnosti cieľom viacerých štúdií

frekvencia (P0). Následne boli školáci
inštruovaní k vykonaniu 30 drepov v priebehu
45 sekúnd za zvuku metronómu (obr. 7 a 8).

(Guo et al. 2018, Zanevskyy a Zanevska 2018, Modave,
Leavitt, Kumar, Bian, Guo a Vincent 2017, Zanevskyy,
Janiszewska a Zanevska 2017, Sartor et al. 2016). Na

Obrázok 4 Nasadzovanie hrudného pásu
s monitorom srdcovej frekvencie

Slovensku sa môžeme stretnúť s používaním
uvedeného testu v hodnotení úrovne funkčnej
zdatnosti dospievajúcich v prácach Štulrajtera
(1986), Moravca (1990), Ružbarského et al. (2017)
a ďalších. V rámci štúdie HBSC sme sa pre jeho
použitie
rozhodli
kvôli
jednoduchšej
administrovateľnosti v porovnaní s inými
navrhovanými testami ako sú napr. člnkový
beh (testová batéria EUROFIT), beh/chôdza na 1
míľu a PACER test (testová batéria FITNESSGRAM),
chôdza na 2 km a 12-minútový beh (testová
batéria INDARES), beh na 1 km, 2-minútový
dribbling, 2-minútové plávanie a 2-minútové
skákanie (testová batéria OVOV) (Rubín a Suchomel
2013).

Obrázok 5 Nasadzovanie hrudného pásu
s monitorom srdcovej frekvencie

Protokol Ruffierovho testu
Pre potreby merania pulzovej frekvencie sme
modifikovali metodiku merania pulzovej
frekvencie z pôvodného palpačného merania
na meranie pomocou systému SUUNTO Team
Manager, POD-u a hrudných pásov
s monitormi srdcovej frekvencie SUUNTO
DUAL (obr. 4 a 5). Použitie uvedeného systému
nám umožnilo zaznamenávať pulzovú
frekvenciu viacerých školákov súčasne.
Zároveň sme metodiku Ruffierovho testu
z časových dôvodov modifikovali skrátením
pôvodne navrhovaného zachovania 30minútového telesného a mentálneho pokoja
pred testom na 3-minútový telesný
a mentálny pokoj v sede. Školáci boli
inštruovaní k pokojnému sedeniu a dýchaniu
bez konverzácie (obr. 6). Po uplynutí 3 minút
bola zaznamenaná pokojová pulzová

Obrázok 6 3-minútový telesný a mentálny
pokoj v sede pred Ruffierovým testom
Po ich vykonaní sme opäť zaznamenali pulzovú
frekvenciu (P1) a inštruovali školákov, aby si
sadli a v tichosti odpočívali. Po 1 minúte
oddychu sme zaznamenali tretiu hodnotu
9

pulzovej frekvencie (P2), ktorú sme spolu
s ďalšími hodnotami dosadili do vzorca:
RI =

(P0 + P1 + P2) − 200
10

Úroveň funkčnej zdatnosti sme následne
hodnotili Ruffierovým indexom (RI). Podobne
ako Moravec (1990) sme výsledky meraní
Ruffierovho
testu
v
našom
súbore
prehodnotili (na základe získaných údajov od 888
školákov základných škôl v Košiciach, Banskej Bystrici
a Nitre)
a použili deväťbodovú stupnicu

s použitím ním navrhovaných pomenovaní
stupňov.

Obrázok 7 Vykonávanie 30 drepov počas
Ruffierovho restu

Obrázok 8 Vykonávanie 30 drepov počas
Ruffierovho testu
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2 VÝSLEDKY
2.1 Antropometrické parametre
Základné antropometrické parametre súborov
chlapcov a dievčat uvádzame v tabuľkách 2
a 3.

Tabuľka 2 Antropometrické parametre súboru chlapcov (n=116)
Telesná výška
Vek
11
12
13
14
15

N
19
22
19
37
19

∑
149,9
157,2
163,3
170,6
172,6

SD
8,9
11,7
8,8
7,7
6,0

Telesná
hmotnosť
∑
SD
41,5
11,5
50,4
15,6
52,2
7,5
65,0
16,4
64,4
18,7

BMI
∑
18,2
20
19,6
22,1
21,5

Percento tuku
SD
4,1
4,5
2,5
4,4
5,6

∑
21,2
22,5
17,9
18,8
14,3

SD
10,6
10,8
7,8
8,9
9,4

Tabuľka 3 Antropometrické parametre súboru dievčat (n=92)
Telesná výška
Vek
11
12
13
14
15

N
20
19
20
17
16

∑
152,1
159,5
160,3
163,9
162,9

SD
7,2
10,9
6,6
6,4
4,9

Telesná
hmotnosť
∑
SD
44,0
10,1
47,3
9,5
52,0
8,8
58,7
12,3
54,1
7,5
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BMI
∑
18,9
18,5
20,2
21,9
20,4

Percento tuku
SD
3,6
2,8
2,8
4,5
2,4

∑
24,1
21,3
24,1
28,3
27,6

SD
8,9
8,2
6,4
9,7
6,6

2.1.1 Telesná výška
Výskyt: Priemerné hodnoty telesnej výšky
chlapcov aj dievčat jednotlivých vekových
kategórií sú porovnateľné s hodnotami
slovenskej populácie z roku 2011 (Úrad verejného
zdravotníctva SR 2011) (obr. 9 a 10). V súbore
chlapcov sme najväčší rozdiel oproti populácii
zaznamenali v súbore 15-ročných chlapcov (o
3,2 cm menej v nami sledovanom súbore). Vo
vekových kategóriách 11-, 13- a 14- ročných
boli chlapci nami sledovaného súboru
v priemere o 0,4 cm, 0,7 cm a 0,3 cm nižší
v porovnaní so slovenskou populáciou. Len
v kategórii 12-ročných sme zaznamenali o 0,9
cm vyššiu priemernú hodnotu telesnej výšky.
V súbore dievčat sme zaznamenali vyššie
priemerné hodnoty v súboroch 11-, 12- a 14ročných (o 1,5 cm, 2,4 cm, resp. 1 cm viac v nami
sledovanom súbore) a naopak nižšie priemerné
hodnoty
v súbore
15-ročných
dievčat
v porovnaní so slovenskou populáciou (o 1,7 cm
menej).

Rodové rozdiely: Dievčatá sú v súboroch 11a 12-ročných priemerne vyššie ako chlapci (o
2,2 cm, resp. 2,3 cm viac) s následným zrýchlením
rastu chlapcov, ktorí sú vo vekových
kategóriách 13- až 15-ročných vyšší ako
dievčatá (o 3 cm, 6,7 cm, resp. 9,7 cm viac). Tento
jav bol pozorovaný aj na populačnej úrovni
(Úrad verejného zdravotníctva SR 2011).

Obrázok 9 Porovnanie priemerných hodnôt telesnej výšky súboru chlapcov so slovenskou
populáciou
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Obrázok 10 Porovnanie priemerných hodnôt telesnej výšky súboru dievčat so slovenskou
populáciou
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2.1.2 Telesná hmotnosť
Výskyt:
Priemerné
hodnoty
telesnej
hmotnosti chlapcov a dievčat sa líšia smerom
nahor, resp. nadol oproti slovenskej populácii
z roku 2011, ale kopírujú vývoj telesnej
hmotnosti populácie (obr. 11 a 12). V súbore
chlapcov sme zaznamenali najväčší rozdiel
oproti populácii vo vekovej kategórii 14ročných (o 4 kg viac v nami sledovanom súbore).
Väčšiu priemernú hmotnosť sme zaznamenali
aj v nami sledovanom súbore 12-ročných
chlapcov (o 1,1 kg viac). Naopak menšie
priemerné hmotnosti sme v porovnaní so
slovenskou
populáciou
zaznamenali
v kategóriách 11-, 13- a 15-ročných chlapcov (o
2,4 kg, 2,6 kg, resp. 1,6 kg menej).

Rodové rozdiely: Tak ako v populačnom
súbore aj v našom súbore košických školákov
chlapci postupne zvyšovali svoju hmotnosť v
porovnaní s dievčatami. Vo veku 11 rokov sme
v súbore chlapcov zaznamenali ešte o 2,5 kg
nižšiu priemernú hmotnosť, s následným
postupným nárastom vo vyšších vekových
kategóriách (chlapci o 3,1 kg, 0,2 kg, resp. 6,3 kg
väčšia hmotnosť oproti dievčatám) s najväčším
rozdielom vo veku 15 rokov (chlapci o 10,3 kg
viac).

Obrázok 11 Porovnanie priemerných hodnôt telesnej hmotnosti súboru chlapcov so slovenskou
populáciou
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Obrázok 12 Porovnanie priemerných hodnôt telesnej hmotnosti súboru dievčat so slovenskou
populáciou

15

2.1.3 Body Mass Index (BMI) a percento tuku
Výskyt (BMI): Priemerné hodnoty BMI chlapcov
a dievčat nami sledovaného súboru košických
školákov sú v niektorých vekových kategóriách
odlišné v porovnaní s priemernými hodnotami
slovenskej populácie (obr. 13 a 14) pričom
prirodzene dochádza k jeho postupnému
nárastu s vekom. V súbore chlapcov sme
zaznamenali nižšie priemerné hodnoty BMI vo
vekových kategóriách 11- a 13-ročných (o 1
kg.m-2, resp. 0,6
súbore). Súbor

Výskyt (percento tuku): V prípade percenta tuku
sme zaznamenali v súbore chlapcov postupné
znižovanie jeho priemernej hodnoty s vekom.
V súbore dievčat sme zaznamenali opačný
trend. Aj keď BMI v súboroch chlapcov aj
dievčat postupne s vekom stúpalo, v prípade
chlapcov nebol tento nárast kopírovaný
nárastom percenta tuku. V súbore dievčat bol
však tento trend pozorovateľný (obr. 15 a 16).

kg.m-2 menej v nami sledovanom

nami sledovaných 12-ročných
košických chlapcov mal priemernú hodnotu
BMI rovnakú ako slovenská populácia (20 kg.m2). 14- a 15-roční chlapci mali hodnoty BMI
o 1,3 kg.m-2, resp. 0,2 kg.m-2 vyššie. V súbore
dievčat sme priemerne nižšie hodnoty BMI
v porovnaní so slovenskou populáciou
zaznamenali v kategóriách 11-, 12- a 15ročných dievčat (o 0,1 kg.m-2, 1,1 kg.m-2, resp. 0,8
kg.m-2 menej v nami sledovanom súbore). Rovnakú
hodnotu sme zaznamenali v kategórii 13ročných (20,2 kg.m-2) a vyššiu hodnotu
v kategórii
14-ročných
dievčat
nami
sledovaného súboru (o 1 kg.m-2 viac).

Rodové rozdiely (percento tuku): Chlapci
dosahovali nižšie hodnoty percenta tuku vo
všetkých vekových kategóriách okrem 12ročných (chlapci o 1,2 % menej než dievčatá). Od
veku 13 rokov sa rozdiel hodnoty percenta
tuku chlapcov a dievčat výrazne zvyšoval
(13-roční chlapci o 6,1 % menej, 14-roční chlapci o 9,5 %
menej a 15-roční chlapci o 13,3 % menej než dievčatá).

Pri použití pevne stanovenej hranice percenta
tuku na identifikáciu obezity v nami
sledovanom súbore (25 % pre chlapcov a 30 % pre
dievčatá) (Marques-Vidal, Marcelino, Ravasco, Camilo a
Oliveira 2008; Sweeting 2007), malo rizikové

množstvo tuku 27 % chlapcov a 28 % dievčat.

Rodové rozdiely (BMI): Chlapci mali vyššie BMI
v porovnaní s dievčatami vo vekových
kategóriách 12-, 14- a 15-ročných (chlapci o 1,5
kg.m-2, 0,2 kg.m-2, resp. 1,1 kg.m-2 viac). Naopak, vo
vekových kategóriách 11- a 13-ročných
dosiahli chlapci nižšie hodnoty BMI než
dievčatá (chlapci o 0,7 kg.m-2, resp. 0,6 kg.m-2 menej).
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Obrázok 13 Porovnanie priemerných hodnôt BMI súboru chlapcov so slovenskou populáciou

Obrázok 14 Porovnanie priemerných hodnôt BMI súboru dievčat so slovenskou populáciou
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Obrázok 15 Priemerné hodnoty BMI a percenta tuku súboru chlapcov

Obrázok 16 Priemerné hodnoty BMI a percenta tuku súboru dievčat
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2.2 Telesná zdatnosť
Výskyt: V súbore 11- až 15-ročných chlapcov
sa 22 % z nich nachádzalo na stupňoch slabej,
veľmi slabej až nedostatočnej funkčnej
zdatnosti, 55 % na stupňoch dobrej,
priemernej a podpriemernej funkčnej
zdatnosti a 23 % na stupňoch veľmi dobrej až
vynikajúcej funkčnej zdatnosti. V súbore 11- až
15-ročných dievčat sa na stupňoch slabej,
veľmi slabej až nedostatočnej funkčnej
zdatnosti nachádzalo 27 % dievčat, na
stupňoch dobrej, priemernej a podpriemernej
funkčnej zdatnosti 52 % dievčat a na stupňoch
veľmi dobrej až vynikajúcej funkčnej zdatnosti
21 % dievčat (výskyt pre jednotlivé vekové kategórie

Rodové rozdiely: Chlapci dosiahli nižšie
priemerné hodnoty Ruffierovho indexu vo
všetkých vekových kategóriách okrem 12ročných (obr. 19). Priemerné hodnoty súborov
chlapcov aj dievčat všetkých vekových
kategórií sa nachádzali na priemernom stupni
funkčnej zdatnosti.

uvádzame pre chlapcov v obr. 17 a pre dievčatá v obr.
18).

Obrázok 17 Distribúcia chlapcov podľa úrovne funkčnej zdatnosti
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Obrázok 18 Distribúcia dievčat podľa úrovne funkčnej zdatnosti

Obrázok 19 Priemerné hodnoty Ruffierovho indexu chlapcov a dievčat
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2.3 Pravidelná pohybová aktivita
Popis indikátora: Pohybová aktivita je
akákoľvek aktivita, pri ktorej sa Ti rozbúcha
srdce a pri ktorej sa zadýchaš na nejaký čas.
Pohybová aktivita sa môže dosiahnuť športom,
školskými aktivitami, pri hraní sa s kamarátmi
alebo cestou pešo do školy. Niektoré príklady
pohybovej aktivity sú beh, rýchla chôdza,
jazda na kolieskových korčuliach, bicyklovanie,
tancovanie, jazda na skateboarde, plávanie,
futbal, basketbal a lyžovanie. Počas
posledných 7 dní, koľko dní si bol/a pohybovo
aktívny/a spolu najmenej 60 minút za deň?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Výskyt:

Pravidelne

pohybovo

aktívne

(posledných 7 dní bol/a telesne aktívny/a spolu najmenej
60 minút za deň) je približne jedno z 10 košických
dievčat (10 %) a dvaja z 10 košických chlapcov
(18 %) druhého stupňa základnej školy.

0 dní
1 deň
2 dni
3 dni
4 dni
5 dní
6 dní
7 dní

Prezentovaný je výskyt školákov, ktorí boli
pohybovo aktívni každý deň.

Obrázok 20 Pravidelná pohybová aktivita (podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, WHO 2010)
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2.4 Pravidelná pohybová aktivita – mimo
hodín v škole
Popis indikátora: Mimo hodín v škole: Ako
často obvykle cvičíš vo svojom voľnom čase
natoľko, že sa zadýchaš alebo spotíš?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Výskyt: Pravidelne pohybovo aktívne vo
svojom voľnom čase (každý deň bol/a pohybovo
aktívny/a) je približne jedno z 10 košických
dievčat (14 %) a traja z 10 košických chlapcov
(27 %) druhého stupňa základnej školy.

každý deň
4 až 6 krát za týždeň
2 až 3 krát za týždeň
raz za týždeň
raz za mesiac
menej ako raz za mesiac
nikdy

Prezentovaný je výskyt školákov, ktorí boli
pohybovo aktívni vo svojom voľnom čase
každý deň.

Obrázok 21 Pravidelná pohybová aktivita – mimo hodín v škole
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2.5 Rolové správanie najlepšieho priateľa,
otca, mamy – pravidelný šport
Popis indikátora: Robí Tvoj/a najlepší/ia
priateľ/ka, Tvoj otec a Tvoja mama nasledovné
veci?

Výskyt: Dve tretiny školákov (63 %) uviedli, že
ich najlepší/ia priateľ/ka športuje každý týždeň
a približne tretina školákov uviedla, že každý
týždeň športuje ich otec (35 %) a mama (32 %).
Zistenia sa líšia pri rozdelení na chlapcov
a dievčatá: 70 % chlapcov ale iba 55 % dievčat
uviedlo, že ich najlepší/ia priateľ/ka športuje
každý týždeň; 37 % chlapcov a 33 % dievčat
uviedlo, že každý týždeň športuje ich otec a 36
% chlapcov a 27 % dievčat uviedlo, že každý
týždeň športuje ich mama.

Každý týždeň športuje.
❏
❏

Áno
Nie

Prezentovaný je výskyt školákov, ktorí uviedli
že ich najlepší/ia priateľ/ka každý týždeň
športuje, ich otec každý týždeň športuje a ich
mama každý týždeň športuje.

Obrázok 22 Rolové správanie rodičov a najlepšieho priateľa/ky v oblasti pravidelného športovania

23

2.6 Motivácia k pohybovej aktivite
Popis indikátora: Tu je zoznam dôvodov, ktoré
niektorí mladí ľudia udávajú pre účasť na
pohybovej aktivite vo svojom voľnom čase.
Pre každý dôvod, prosím, zaškrtni, aké je to
pre Teba dôležité. Zaškrtni, prosím, jedno
políčko pre každý riadok.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Zabaviť sa
Byť dobrý/-á v športe
Vyhrať
Zoznámiť sa s novými kamarátmi/kami
Zlepšiť moje zdravie
Vidieť sa s mojimi kamarátmi/kami
Dostať sa do dobrej formy
Vyzerať dobre
Tešiť sa z pohybu
Potešiť mojich rodičov
Byť „cool“
Udržiavať svoju hmotnosť
Pretože je to vzrušujúce

★
★
★

veľmi dôležité
dôležité
nedôležité

Prezentovaný je výskyt školákov,
odpovedali veľmi dôležité a dôležité.

Výskyt: Pre chlapcov a dievčatá sú pre účasť
na pohybovej aktivite veľmi dôležité zlepšiť
svoje zdravie, vidieť sa s kamarátmi/kami a
dostať sa do dobrej formy (vyjadrilo sa takto 91 %
až 97 % chlapcov a dievčat), pričom v skupine
dievčat bolo veľmi dôležité i zabaviť sa (vyjadrilo
sa takto 98 % dievčat), a v skupine chlapcov bolo
veľmi dôležité i vyzerať dobre, tešiť sa
z pohybu a udržiavať si svoju hmotnosť
(vyjadrilo sa takto 91 % až 92 % chlapcov).

Zoznámiť sa s novými kamarátmi/kami, potešiť
svojich rodičov či byť dobrý/á v športe uviedlo
ako veľmi dôležitý dôvod k pohybovej aktivite
70 % až 88 % školákov a školáčok.
Približne dve tretiny dievčat a tretina chlapcov
robí šport, pretože je to vzrušujúce. Vyhrať
alebo byť „cool“ motivuje k pohybovej aktivite
menej ako polovicu dievčat (42-47 %) a tretinu
chlapcov (26-28 %).

ktorí
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Obrázok 23 Motívy k vykonávaniu pohybovej aktivity
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2.7 Prekážky pohybovej aktivity
Popis indikátora: Tu je zoznam prekážok,
ktoré Ti môžu brániť byť pohybovo
aktívnym/ou. Bráni Ti niektorá z uvedených
prekážok v zapojení sa do pohybovej aktivity?
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
❏
❏
❏
❏
❏

Výskyt: Zo všetkých uvedených prekážok
vykonávania
pohybovej
aktivity
bol
najčastejšie uvádzaný nedostatok času, ktorý
uviedla tretina chlapcov i dievčat (34 % dievčat
a 35 % chlapcov). Viac než 20 % chlapcov uviedlo,
že nemá záujem sa niečoho zúčastňovať,
alebo, že v ich okolí nie sú kvalitné a vhodné
aktivity alebo podmienky. O trošku nižší je
výskyt chlapcov a dievčat, ktorý ako prekážku
vnímali, že nemajú vlastnú výstroj a vybavenie
(18 % chlapcov i dievčat), nemajú kamarátov/tky,
ktorí by šli s nimi (18 % chlapcov a 17 % dievčat)
a chlapci navyše uvádzali i to, že ich zdravie im
to neumožňuje (19 % chlapcov a 12 % dievčat) a že
sa nemajú ako dostať na aktivity (18 % chlapcov
a 8 % dievčat). Nedostatok peňazí ako prekážku
vo vykonávaní pohybovej aktivity udáva 11 %
chlapcov a 16 % dievčat. Iba 7 % chlapcov a 6
% dievčat uviedlo, že ich rodičia nechcú, aby
sa zúčastňovali aktivít, o ktoré majú záujem.

Nemám dosť peňazí
Nemám dosť času
Moje zdravie mi to neumožňuje
Na aktivity sa nemám ako dostať,
nemá ma tam kto odviezť
Nemám dostatočné schopnosti a
zručnosti, aby som sa mohol/mohla
zúčastniť
Moji rodičia nechcú aby som sa
zúčastňoval/a aktivít o ktoré mám
záujem
Nemám
záujem
sa
niečoho
zúčastňovať
V mojom okolí nie sú kvalitné a
vhodné aktivity alebo podmienky
Nemám vlastnú výstroj a vybavenie,
aby som sa mohol/mohla zúčastňovať
Nemám kamarátov/tky, ktorí by sa
chceli zúčastniť so mnou
určite áno
skôr áno
ani áno, ani nie
skôr nie
určite nie

Prezentovaný je výskyt školákov,
odpovedali určite áno alebo skôr áno.

ktorí

26

Obrázok 24 Prekážky vo vykonávaní pohybovej aktivity
Legenda
a) Nemám dosť peňazí
b) Nemám dosť času
c) Moje zdravie mi to neumožňuje
d) Na aktivity sa nemám ako dostať, nemá ma tam kto odviezť
e) Nemám dostatočné schopnosti a zručnosti, aby som sa mohol/mohla zúčastniť
f) Moji rodičia nechcú aby som sa zúčastňoval/a aktivít, o ktoré mám záujem
g) Nemám záujem sa niečoho zúčastňovať
h) V mojom okolí nie sú kvalitné a vhodné aktivity a podmienky
i) Nemám vlastnú výstroj a vybavenie, aby som sa mohol/mohla zúčastniť
j) Nemám kamarátov/kamarátky, ktorí by sa chceli zúčastniť so mnou
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2.8
Školské
prostredie
pohybovú aktivitu

podporujúce

Školské prostredie podporujúce pohybovú
aktivitu – jeho následné využitie

Popis indikátora: Je v Tvojej škole priestor,
ktorý môžeš využívať na pohybovú aktivitu
(šport) aj mimo vyučovania (napr. futbalové ihrisko,
školský dvor, plaváreň, park)?

Popis indiátora: Využil si túto možnosť v
uplynulom roku?

❏
❏

❏
❏
❏

Áno
Nie

Áno, využívam ju pravidelne
Áno, využívam ju občas
Nie, nevyužívam ju

Prezentovaný je percentuálny výskyt školákov,
ktorí odpovedali kladne.

Prezentovaný je percentuálny výskyt školákov,
ktorí odpovedali kladne.

Výskyt: Približne 6 z 10 školákov (64 %) uviedlo,
že pravidelne alebo občas využíva priestor v
škole na účely pohybovej aktivity (športu) aj
mimo vyučovania (napr. futbalové ihrisko, školský
dvor, plaváreň, park).

Výskyt: 84 % školákov uvádza, že v ich škole je
priestor, ktorý môžu využívať na pohybovú
aktivitu (šport) aj mimo vyučovania (napr.
futbalové ihrisko, školský dvor, plaváreň, park).
Naopak 16 % školákov uvádza, že v ich škole
takýto priestor nie je.

Obrázok 25 Školské prostredie podporujúce pohybovú aktivitu a jeho využitie
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2.9 Aktívne prestávky
Popis indikátora: Čo môžu žiaci na Vašej škole
robiť počas veľkej prestávky?

Výskyt: Najčastejšou aktivitou, ktorú školáci
môžu robiť počas veľkej prestávky na škole je
možnosť voľného pohybu na chodbe v
blízkosti triedy (74 %). Približne pätina školákov
uviedla, že môžu využívať celý areál školy (18
%) a približne jeden z 10 školákov uvádza, že
všetci žiaci by mali byť počas veľkej prestávky
v triede (8 %). To, že škola ponúka žiakom
rôzne športové náradie, organizuje aktivity,
aby prestávky využili aktívne neudáva, žiaľ,
žiaden z košických školákov.

(Označ prosím jednu možnosť, ktorá najviac vystihuje
situáciu v Tvojej škole počas veľkej prestávky)

❏
❏
❏

Všetci žiaci by mali byť v triede
Môžu sa voľne pohybovať na chodbe v
blízkosti triedy
Môžu využívať celý areál školy (chodby,
školský dvor, ihriská)

❏

Škola nám ponúka rôzne športové
náradie, organizuje aktivity, aby sme
prestávky využili aktívne (napr. hry,
športové aktivity)

Prezentovaný je percentuálny výskyt rôzneho
druhu aktivít počas veľkej prestávky v škole.

Obrázok 26 Druhy aktivít počas veľkých prestávok v škole
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2.10 Aktívny transport – cesta do školy (čas)
Popis indikátora: Ako dlho Ti zvyčajne trvá
cesta z domu do školy?
❏
❏
❏
❏
❏

Výskyt: Väčšine školákov trvá cesta do školy
menej ako 15 minút (74-76 %). Približne tretina
školákov (35 % chlapcov a 27 % dievčat) zvyčajne
trvá cesta z domu do školy menej ako 5 minút
a približne štyrom z 10 školákov (41 % chlapcov a
47 % dievčat) zvyčajne trvá cesta z domu do
školy 5-15 minút. 18 % chlapcov a 15 %
dievčat uviedlo, že im cesta trvá 15 až 30
minút a iba menej ako jednému z 10 školákov
trvá cesta z domu do školy viac ako 30 minút

Menej ako 5 minút
5-15 minút
15-30 minút
30 minút až 1 hodinu
Viac ako 1 hodinu

Prezentovaný je percentuálny výskyt trvania
cesty z domu do školy.

(9 % chlapcov a 8 % dievčat).

Obrázok 27 Dĺžka trvania cesty do školy
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2.11 Aktívny transport – cesta do školy (spôsob
dopravy) kkk
Popis indikátora: V bežný deň je hlavná časť
Tvojej cesty do školy uskutočnená ...?
❏
❏
❏
❏
❏

Výskyt: Aktívny transport do školy využívali
viac ako dve tretiny školákov: väčšina školákov
uskutočňovala cestu do školy chôdzou (67 %
chlapcov a 64 % dievčat) a výnimočne bicyklom (2 %
chlapcov a 1 % dievčat).
Pasívny transport
využívala tretina školákov: individuálnu
dopravu využívalo (autom motocyklom, mopedom)
20 % chlapcov a 15 % dievčat a hromadnú
dopravu (autobusom, vlakom, električkou) využívalo
16 % chlapcov a 15 % dievčat.

Chôdzou
Bicyklom
Autobusom, vlakom, električkou
Autom, motocyklom, mopedom
Iným spôsobom

Prezentovaný je percentuálny výskyt rôzneho
druhu aktívneho transportu do školy.

Obrázok 28 Spôsob dopravy do školy
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2.12 Aktívny transport – cesta zo školy (spôsob
dopravy) k
Popis indikátora: V bežný deň je hlavná časť
Tvojej cesty zo školy uskutočnená ...?
❏
❏
❏
❏
❏

Výskyt: Aktívny transport zo školy využívali
skoro tri štvrtiny školákov: väčšina školákov
uskutočňovala cestu zo školy chôdzou (74 %
chlapcov a 70 % dievčat) a výnimočne bicyklom (2 %
chlapcov a 1 % dievčat).
Pasívny transport
využívala pätina chlapcov a tretina dievčat:
individuálnu
dopravu
využívali
(autom
motocyklom, mopedom) 2 % chlapcov a 11 %
dievčat a hromadnú dopravu (autobusom, vlakom,
elekričkou) využívalo 21 % chlapcov a 16 %
dievčat.

Chôdzou
Bicyklom
Autobusom, vlakom, električkou
Autom, motocyklom, mopedom
Iným spôsobom

Prezentovaný je percentuálny výskyt rôzneho
druhu aktívneho transportu zo školy.

Obrázok 29 Spôsob dopravy zo školy
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2.13 Motivácia k aktívnemu transportu
Popis indikátora: Čo by mohlo zlepšiť
chodenie peši alebo bicyklovanie do školy
alebo čo by Ťa povzbudilo k tomu, aby si
šiel/šla do školy peši alebo bicyklom? Uveď,
prosím, ako dôležité sú tieto faktory pre Teba.
Prosím označ odpoveď pre každý riadok.
★

★
★

Nerozbitá cesta pre cestu peši alebo
bicyklom
Širšie chodníky
Menšia premávka
Bezpečné miesto na odloženie bicykla
v škole
Bezpečnejšie miesta na prechod cez
cestu
Ľudia, s ktorými by som chodil spolu
Nemať strach zo šikanovania alebo
napadnutia
Skrine v škole, kde si môžem nechať
veci
Bývanie bližšie ku škole
Lepšie pouličné osvetlenie

❏
❏
❏
❏

veľmi dôležité
dôležité
nie je dôležité
nie som si istý/á

★
★
★
★
★
★
★

Prezentovaný je výskyt školákov,
odpovedali veľmi dôležité a dôležité.

Výskyt: Až 8 z 10 školákov považovalo za
dôležité pre podporu aktívneho transportu,
aby boli k dispozícii bezpečnejšie prechody cez
cestu a aby mali v škole k dispozícii úložný
priestor pre veci. Skoro rovnako často školáci
menovali lepšie pouličné osvetlenie (63 %
chlapcov a 72 % dievčat), bezpečné miesto na
odloženie bicykla (71 % chlapcov, 69 % dievčat),
nemať strach zo šikanovania alebo napadnutia
(64 % chlapcov a 75 % dievčat), či nerozbitá cesta (64
% chlapcov a 59 % dievčat). Viac ako polovica
školákov považuje za dôležité, aby bola
menšia premávka (52 % chlapcov a 58 % dievčat)
a aby mali niekoho, s kým by mohli chodiť
spolu (50 % chlapcov a 61 % dievčat) a menej ako
polovica považuje za dôležité širšie chodníky
(50 % chlapcov a 45 % dievčat) a bývanie bližšie
k škole (39 % chlapcov a 52 % dievčat).

ktorí
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Obrázok 30 Motivácia k aktívnemu transportu
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2.14 Organizované voľnočasové aktivity
Popis indikátora: Robievaš vo svojom voľnom
čase niektoré z nasledujúcich organizovaných
aktivít? Myslíme tým aktivity, ktoré robievaš v
športovom alebo inom klube alebo organizácii.
★
★
★
★
★
★
❏
❏

Výskyt: Organizovaným tímovým športovým
aktivitám sa venovalo 48 % chlapcov a 31 %
dievčat, zatiaľ čo individuálnym športovým
aktivitám sa venovalo len 22 % chlapcov a 28
% dievčat. Základnú umeleckú školu
pravidelne navštevovalo 13 % chlapcov, ale
až 52 % dievčat. Záujmové krúžky centra
voľného času alebo školy navštevovalo 13 %
školákov a školáčok a v kostole či kostolnom
zbore sa pravidelne stretávalo 15 % chlapcov a
10 % dievčat. Aktivít detských a mládežníckych
organizácii sa pravidelne zúčastňovalo 7 %
chlapcov a 4 % dievčat. Žiadnej organizovanej
aktivity sa vo svojom voľnom čase
nezúčastňovala približne tretina školákov vo
veku 10 až 16 rokov (33 % chlapcov a 27 % dievčat).

Organizované tímové športové aktivity
(futbal, basketbal, volejbal)

Organizované individuálne športové
aktivity (tenis, gymnastika, karate)
Návšteva základnej umeleckej školy
(hra na hudobný nástroj, spev, výtvarná, tanec,
divadlo)

Detské a mládežnícke organizácie
(Skauting, Domka, eRko, ZKSM)

Návšteva záujmového krúžku centra
voľného času alebo školy (šach,
modelárstvo, debatný krúžok)

Stretávanie sa v kostole, spev v
kostolnom zbore (Saleziáni a pod.)
Áno
Nie

Prezentovaný je percentuálny výskyt školákov,
ktorí odpovedali kladne na jednotlivé otázky
ohľadom voľnočasových aktivít.

Obrázok 31 Organizované voľnočasové aktivity
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2.15 Neorganizované voľnočasové aktivity
Popis indikátora: Ako často sa vo svojom
voľnom
čase
venuješ
nasledujúcim
činnostiam?
★
★

Stretávanie sa s priateľmi pred
panelákom, na ihrisku, na lavičkách
Chodenie
na
nákupy
do
supermarketov pre zábavu alebo
rozptýlenie

❏
❏
❏
❏
❏

Denne
Niekoľkokrát za týždeň
Niekoľkokrát za mesiac
Nanajvýš niekoľkokrát za rok
Nikdy

Výskyt: Dve tretiny školákov (64 % chlapcov a 66
% dievčat) sa niekoľkokrát týždenne alebo
denne stretávalo s priateľmi pred panelákom,
na ihrisku, alebo na lavičkách. Niekoľkokrát
týždenne alebo denne chodievalo na nákupy
do supermarketov pre zábavu alebo
rozptýlenie 24 % chlapcov a 27 % dievčat.

Prezentovaný je percentuálny výskyt školákov,
ktorí sa venujú vo svojom voľnom čase
uvedeným činnostiam niekoľkokrát za týždeň
alebo denne.

Obrázok 32 Neorganizované voľnočasové aktivity – stretávanie pred panelákom, na ihrisku, na
lavičkách
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Obrázok 33 Neorganizované voľnočasové aktivity – nákupné centrá
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2.16 Pasívne trávenie voľného času
Popis indikátora: Koľko hodín denne počas
školského týždňa (pondelok až piatok)...

Výskyt: Dve a viac hodín denne sa venovalo
sledovaniu televízie, DVD alebo videa 60 %
chlapcov a 49 % dievčat. Hrám na počítači,
konzole či telefóne sa dve a viac hodín denne
venovalo 69 % chlapcov, ale iba 14 % dievčat.
Komunikácii na sociálnych sieťach sa dve
a viac hodín denne venovalo iba 6 % chlapcov,
ale až 64 % dievčat.

1. … pozeráš televíziu, DVD alebo video
(vrátane internetových videí na stránkach ako
napríklad YouTube)?

2. … hráš hry na počítači, hernej konzole
alebo telefóne?
3. … používaš počítač alebo iné
elektronické zariadenie (napr. telefón,
tablet) za iným účelom (napr. písanie
domácich úloh, e-mailov, používanie Twitteru,
Snapchatu, Facebooku, chatovanie alebo
surfovanie po internete)?

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Vôbec
Asi pol hodiny denne
Asi 1 hodinu denne
Asi 2 hodiny denne
Asi 3 hodiny denne
Asi 4 hodiny denne
Asi 5 hodín denne
Asi 6 hodín denne
Asi 7 hodín denne

Prezentovaný je výskyt školákov, ktorí uviedli,
že počas školských dní robia tieto činnosti
denne dve a viac hodín.

Obrázok 34 Pasívne trávenie voľného času

38

2.17 Prostredie
aktivitu

podporujúce

pohybovú

Popis indikátora: Označ krížikom jeden
štvorček v každom riadku, ktorý najviac
charakterizuje miesto Tvojho bydliska.
★
★
★
★
★
★
★
❏
❏
❏

Výskyt: Viac než 80 % školákov žilo
v prostredí, kde je v blízkosti miesto, kde sa
môžu ísť hrať (90 % chlapcov a 85 % dievčat), ihriská
a parky (88 % chlapcov a 81 % dievčat) a je
bezpečné sa prechádzať alebo hrať počas dňa
(84 % chlapcov a 61% dievčat). Tri štvrtiny školákov
má v blízkosti domova aj ďalšie deti, s ktorými
sa dá ísť von a hrať sa (76 % chlapcov a 75 %
dievčat). Väčšina školákov (73 % chlapcov a 83 %
dievčat) uviedlo, že v ich škole sú ihriská, kde
môžu behať. Väčšina školákov musela svojim
rodičom povedať kde budú, keď idú von (57 %
chlapcov a 66 % dievčat) a byť späť do určitého
času (50 % chlapcov a 72 % dievčat).

Je bezpečné prechádzať sa alebo hrať
počas dňa v mojom okolí.
V blízkosti môjho domova sú aj ďalšie
deti, s ktorými sa dá ísť von a hrať sa.
V blízkosti môjho domova je miesto,
kde môžem ísť von a hrať sa.
V blízkosti môjho domova sú ihriská
alebo parky, kde sa môžem hrať.
V mojej škole sú ihriská, kde môžem
behať.
Vždy musím povedať mojim rodičom
kde budem, keď idem von.
Ak idem von, vždy musím byť späť do
určitého času.
určite áno
neviem sa rozhodnúť
určite nie

Prezentovaný je výskyt školákov, ktorí
odpovedali kladne („určite áno“) na jednotlivé
charakteristiky miesta ich bydliska.

Obrázok 35 Charakteristiky prostredia podporujúceho pohybovú aktivitu
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DISKUSIA
Cieľom projektu „Aktívny životný štýl košických školákov“ bolo analyzovať vybrané údaje získané
v rámci zberu údajov HBSC štúdie na úrovni mesta Košice a prispieť tak k tvorbe stratégií a politík
zameraných na podporu zdravého vývinu školákov na lokálnej úrovni.
V meste Košice boli oslovené 3 základné školy a popisovaný súbor pozostáva z 244 školákov vo veku
10 až 16 rokov. Školáci vyplnili online dotazník a podstúpili i meranie antropometrických parametrov
(208 školákov) a telesnej zdatnosti (211 školákov).
Skoro tretina chlapcov (27 %) a šestina dievčat (14 %) sa venovala pohybovej aktivite každý deň, no iba
18 % chlapcov a 10 % dievčat plnilo odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) pre
vykonávanie pohybovej aktivity deťmi a dospievajúcimi (WHO 2010), teda venuje sa jej aspoň 60
minút 7 dní v týždni. Zastúpenie košických školákov plniacich odporúčanie je výrazne nižšie, a to
aj v porovnaní s už aj tak nízkym plnením odporúčaní slovenskou 11- až 15-ročnou dospievajúcou
populáciou (Bakalár, Kopčáková a Madarasová Gecková 2018).
V kontexte rolového správania môžeme hovoriť o nízkom zastúpení pravidelne športujúcich rodičov.
Až 68 % matiek a 65 % otcov sa nevenuje športu každý týždeň. Tieto čísla spolu s číslami o neplnení
odporúčaní SZO pre vykonávanie pohybovej aktivity väčšiny košických školákov naznačujú, že pre
zvýšenie úrovne vykonávania pohybovej aktivity školákmi by mohlo byť prínosným zameranie sa na
zlepšenie úrovne vykonávania pohybovej aktivity strednej až vyššej intenzity v rámci celej rodiny,
zahrňujúc obidvoch rodičov (Fuemmeler, Anderson a Mâsse 2011). Doterajšie zistenia o pozitívnom vzťahu
medzi pohybovou aktivitou rodičov a ich detí, ako aj existujúca, aj keď limitovaná, evidencia
o efektivite intervencií „rodič-dieťa“ podporuje toto zameranie. Zároveň, vysoké percento pravidelne
športujúcich najlepších priateľov a priateliek (63 %) spolu so zisteniami rôznych autorov o vzťahu
medzi úrovňou pohybovej aktivity dospievajúcich a ich najlepších priateľov a priateliek (Maturo a
Cunningham 2013; Best, Ball, Zarnowiecki, Stanley a Dollman 2017; Fitzgerald, Fitzgerald a Aherne 2012) naznačuje, že
títo by mali byť zakomponovaní do prípadných intervencií (Bakalár, Kopčáková a Madarasová Gecková 2018).
V oblasti motivácie k pohybovej aktivite bolo pre chlapcov i dievčatá pre účasť na pohybovej aktivite
veľmi dôležité zlepšiť svoje zdravie, vidieť sa s kamarátmi a kamarátkami, dostať sa do formy
a pre dievčatá aj zabaviť sa. Na druhej strane, od pohybovej aktivity ich odrádza, že nemajú dostatok
času (34 % dievčat, 35 % chlapcov), a chlapcov aj to, že nemajú záujem sa niečoho zúčastňovať, prípadne
v ich okolí nie sú kvalitné a vhodné aktivity a podmienky. Vzhľadom na existujúce rodové rozdiely vo
výskyte jednotlivých motívov a plnení odporúčaní pre vykonávanie pohybovej aktivity dospievajúcimi,
je potrebné tieto zistenia zohľadniť v prípade dizajnovania intervencií (Kopcakova, Dankulincova Veselska,
Madarasova Geckova, Kalman, Van Dijk a Reijneveld 2015).
Väčšina školákov (84 %) uviedla, že v ich škole je priestor, ktorý môžu využívať na pohybovú aktivitu
mimo vyučovania a dve tretiny tento priestor pravidelne alebo občas využívalo. Až 8 % školákov
uviedlo, že počas veľkej prestávky musia byť v triede a aj keď 18 % žiakov môže využívať celý areál
školy, žiadny z košických školákov v nami sledovanom súbore neuviedol, že mu škola ponúka rôzne
športové náradie alebo organizuje aktivity, aby využili prestávku aktívne. V kontexte
predchádzajúcich zistení o negatívnom vzťahu medzi aktívnymi prestávkami školákov a pohybovou
aktivitou a pozitívnym vzťahom ich pohybovej aktivity s niektorými zariadeniami v škole a ich
sprístupnením (Kopcakova, Dankulincova Veselska, Madarasova Geckova, Klein, Van Dijk a Reijneveld 2018) je vhodné
zohľadniť pri zvyšovaní úrovne pohybovej aktivity školákov aj tieto špecifiká.
Väčšina školákov využíva chôdzu ako formu aktívneho transportu do (67 % chlapcov a 64 % dievčat) a zo
(74 % chlapcov a 71 % dievčat) školy. Z pasívnych foriem prevažovala v ceste do školy individuálna (auto,
moped) doprava (individuálna vs. hromadná 20 % chlapcov a 15 % dievčat vs. 16 % chlapcov a 15 % dievčat) a pri ceste
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zo školy hromadná (autobus, vlak, električka) doprava (individuálna vs. hromadná 2 % chlapcov a 11 % dievčat vs. 21
% chlapcov a 16 % dievčat). Podľa školákov by ich aktívny transport podporilo, ak by boli bezpečnejšie
prechody cez cestu (cez 80 %), ak by mali v škole úložný priestor pre veci, ak by bolo lepšie pouličné
osvetlenie a miesta na odloženie bicyklov. Keďže propagácia aktívneho transportu a programy
podpory zdravia súvisia s vyšším využívaním aktívneho transportu školákmi, mala by mať každá škola
oficiálnu politiku propagujúcu zdravie a pohybovú aktivitu prostredníctvom aktívneho transportu
(Hollein, Vašíčková, Bucksch, Kalman, Sigmundová a Van Dijk 2017; Vorlíček, Rubín, Dygrýn a Mitáš 2017). V súvislosti
s aktívnym transportom sa pritom tiež javí byť vhodným sústredenie sa na dievčatá (Salonna, Mitáš,
Groffik a Frömel 2015) a na prekážky, ktoré môžu dievčatám brániť vo väčšom využívaní aktívneho
transportu (napr. bezpečnosť).
V súvislosti s organizovanými a neorganizovanými voľnočasovými aktivitami sa výsledky medzi
chlapcami a dievčatami líšia. Polovica chlapcov (48 %) a tretina dievčat (31 %) sa zúčastňovala
organizovaných tímových športových aktivít, 22 % chlapcov a 28 % dievčat sa zúčastňovalo
organizovaných individuálnych športových aktivít, 13 % chlapcov a 52 % dievčat navštevovalo
základné umelecké školy, 13 % chlapcov i dievčat navštevovalo záujmové krúžky centier voľného času
alebo školy, 15 % chlapcov a 10 % dievčat sa stretávalo v kostole či cirkevnom zbore a aktivít
detských a mládežníckych organizácii sa pravidelne zúčastňovalo 7 % chlapcov a 4 % dievčat. Žiadnej
organizovanej voľnočasovej aktivity sa nezúčastňovala asi tretina školákov (33 % chlapcov a 27 % dievčat).
Zároveň, 66 % chlapcov a 64 % dievčat sa venuje neorganizovaným voľnočasovým aktivitám ako
stretávanie sa s priateľmi pred panelákom, na ihrisku a na lavičkách, resp. 24 % chlapcov a 27 %
dievčat trávi svoj voľný čas niekoľkokrát týždenne v nákupných centrách. Vzhľadom na to, že školáci
zapojení do organizovaných voľnočasových aktivít hodnotia svoje zdravie a výkon v škole lepšie ako
školáci, ktorí sa žiadnych organizovaných aktivít nezúčastňujú a zároveň, miera užívania návykových
látok je u účastníkov organizovaných aktivít nižšia oproti neúčastníkom (Badura, Sigmundova, Sigmund,
Madarasova Geckova, Van Dijk a Reijneveld 2017; Badura, Sigmund, Madarasova Geckova, Sigmundova, Sirucek, Van Dijk a Reijneveld

považujeme za potrebné sa zamerať práve
na školákov, ktorí sa nezapájajú do žiadnej organizovanej voľnočasovej aktivity.
2017; Badura, Madarasova Geckova, Sigmundova, Van Dijk a Reijneveld 2015),

Ďalšia oblasť aktívneho životného štýlu, v ktorom veľká časť košických školákov neplní odporúčania je
čas strávený pasívne, resp. tzv. „screen time“. Až 60 % chlapcov a 49 % dievčat trávi 2 a viac hodín
denne sledovaním televízie, DVD alebo videa; 69 % chlapcov 14 % dievčat trávi 2 a viac hodín denne
hrami na PC a 64 % dievčat a 6 % chlapcov trávi 2 a viac hodín denne na sociálnych sieťach či
internete. V tejto vekovej kategórii by podľa medzinárodných odporúčaní súvislý čas trávený týmito
aktivitami nemal presiahnuť 2 hodiny denne (Sigmund a Sigmundová 2014; Tremblay et al. 2011).
Čo sa týka charakteristík prostredia podporujúceho pohybovú aktivitu, najmä v prípade dievčat je
vnímanie bezpečnosti okolia pre prechádzky a hry nižšie (za bezpečné ho považuje 61 % dievčat oproti 84 %
chlapcov). Štvrtina chlapcov a dievčat nemá v blízkosti svojho domova deti, s ktorými by mohli ísť von
a hrať sa. Zároveň, 12 % chlapcov a 19 % dievčat nemá v blízkosti svojho domova ihriská alebo parky
kde by sa mohli hrať. Pritom práve jednoduchý prístup k parkom alebo iným rekreačným zariadeniam
a možnosti k cvičeniu boli v minulosti dané do vzťahu k vykonávaniu pohybovej aktivity (Cerin et al.
2018; Bauman, Reis, Sallis, Wells, Loos a Martin 2012; Sallis, Prochaska a Taylor 2000).
Ako sme uviedli v úvode, aktívny životný štýl významným spôsobom ovplyvňuje antropometrické a
funkčné parametre detí a dospievajúcich (Bunc 2008).
Telesná výška a hmotnosť nami sledovaných školákov s vekom rástla a kým 11-roční chlapci/dievčatá
mali v priemere telesnú výšku 150/152 cm a telesnú hmotnosť 42/44 kg, vo veku 15 rokov to bolo v
priemere 173/163 cm a 64/54 kg. Hodnota BMI sa s vekom taktiež prirodzene zvyšovala. 11-roční
chlapci/dievčatá mali priemernú hodnotu BMI 18,2/18,9 a 15-roční chlapci/dievčatá 21,5/20,4.
Zastúpenie telesného tuku sa menilo s vekom, starší chlapci mali v priemere nižšie zastúpenie tuku
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v tele, kým staršie dievčatá mali v priemere vyššie zastúpenie tuku v tele oproti mladším školákom či
školáčkam. Pri použití pevne stanovenej hranice percenta tuku na identifikáciu obezity v nami
sledovanom súbore (25 % pre chlapcov a 30 % pre dievčatá) (Marques-Vidal, Marcelino, Ravasco, Camilo a Oliveira
2008; Sweeting 2007), malo rizikové množstvo tuku 27 % chlapcov a 28 % dievčat.
V úrovni funkčnej zdatnosti sa 22 % košických chlapcov nachádzalo na stupňoch slabej, veľmi slabej
až nedostatočnej funkčnej zdatnosti, 55 % na stupňoch dobrej, priemernej a podpriemernej funkčnej
zdatnosti a 23 % na stupňoch veľmi dobrej až vynikajúcej funkčnej zdatnosti. V súbore dievčat sa na
stupňoch slabej, veľmi slabej až nedostatočnej funkčnej zdatnosti nachádzalo 27 % dievčat, na
stupňoch dobrej, priemernej a podpriemernej funkčnej zdatnosti 52 % dievčat a na stupňoch veľmi
dobrej až vynikajúcej funkčnej zdatnosti 21 % dievčat.
ZÁVER
Aktívny životný štýl pozostáva z viacerých zložiek, pričom primeraná pravidelná pohybová aktivita v
ňom má podstatné miesto (Bunc 2008). Väčšina košických školákov však nespĺňa odporúčania Svetovej
zdravotníckej organizácie pre vykonávanie pohybovej aktivity (WHO 2010). Zahrnutie rodičov
a najlepších priateľov alebo priateliek do pohybovej aktivity, zohľadnenie motívov školákov
k vykonávaniu pohybovej aktivity (zohľadňujúc pohlavné rozdiely) a prekážok k jej vykonávaniu, využitie
potenciálu škôl, aktívneho transportu, organizovaných a neorganizovaných voľnočasových aktivít a
prostredia, v ktorom školáci žijú, resp. zníženie pasívne stráveného času školákov pred obrazovkami
môže do významnej miery prispieť k podpore aktívneho životného štýlu košických školákov.
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PRÍLOHA A Príklad výsledku analýzy zloženie tela prístrojom InBody 230
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PRÍLOHA B
PRAVIDELNÁ POHYBOVÁ AKTIVITA
Koľkokrát si bol telesne aktívny spolu najmenej 60 minút za posledných 7
dní?
PRAVIDELNÁ POHYBOVÁ AKTIVITA – MIMO HODÍN V ŠKOLE

n
%

Ako často obvykle cvičíš vo svojom voľnom čase natoľko, že sa zadýchaš
n
a spotíš?
%
ROLOVÉ SPRÁVANIE NAJLEPŠIEHO PRIATEĽA, OTCA, MATKY – PRAVIDELNÝ ŠPORT

Chlapci
25
18,2

Dievčatá
11
10,3

Missingové hodnoty
0
0

Chlapci
37
27,4

Dievčatá
15
14,2

Missingové hodnoty
0
0

Chlapci

Dievčatá

Missingové hodnoty

58
54,7
35
33
29
27,4

2
0,8
3
1,2
3
1,2

Dievčatá

Missingové hodnoty

Najlepší priateľ športuje každý týždeň

47

n
95
%
69,9
Otec športuje každý týždeň
n
50
%
37
Mama športuje každý týždeň
n
48
%
35,6
ROLOVÉ SPRÁVANIE NAJLEPŠIEHO PRIATEĽA, OTCA, MATKY – PRAVIDELNÝ ŠPORT (bez stratifikácie na pohlavie)
Chlapci
Najlepší priateľ športuje každý týždeň
Otec športuje každý týždeň
Mama športuje každý týždeň

n
%
n
%
n
%

153
63,2
85
35,3
77
32

2
0,8
3
1,2
3
1,2

MOTIVÁCIA K POHYBOVEJ AKTIVITE
Zabaviť sa
Byť dobrý/-á v športe
Vyhrať
Zoznámiť sa s novými kamarátmi/kami
Zlepšiť moje zdravie
Vidieť sa s mojimi kamarátmi/kami
Dostať sa do dobrej formy

48

Vyzerať dobre
Tešiť sa z pohybu
Potešiť mojich rodičov
Byť „cool“
Udržiavať svoju hmotnosť
Pretože je to vzrušujúce

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Chlapci
133
97,8
107
78,7
57
41,9
116
85,3
131
97
126
92,6
129
94,9
100
73,5
124
91,2
118
88,1
63
46,7
125
91,9
97
28,7

Dievčatá
104
98,1
75
70,1
30
28
92
86
100
93,5
99
92,5
97
90,7
78
72,9
95
88,8
88
83
28
26,2
89
83,2
64
60,4

Missingové hodnoty
2
0,8
1
0,4
1
0,4
1
0,4
2
4,5
1
0,4
1
0,4
1
0,4
1
0,4
4
1,6
2
0,8
1
0,4
2
0,8

PREKÁŽKY POHYBOVEJ AKTIVITY
Nemám dosť peňazí
Nemám dosť času
Moje zdravie mi to neumožňuje
Na aktivity sa nemám ako dostať, nemá ma tam kto odviezť
Nemám dostatočné schopnosti a zručnosti, aby som sa mohol/mohla
zúčastniť
Moji rodičia nechcú aby som sa zúčastňoval/a aktivít o ktoré mám záujem
Nemám záujem sa niečoho zúčastňovať
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V mojom okolí nie sú kvalitné a vhodné aktivity alebo podmienky
Nemám vlastnú výstroj a vybavenie, aby som sa mohol/mohla zúčastňovať
Nemám kamarátov/kamarátky, ktorí by sa chceli zúčastniť so mnou

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Chlapci
15
10,9
48
35,3
25
18,9
24
17,6
20
14,7
9
6,6
30
22,2
29
21,3
25
18,2
24
17,6

Dievčatá
17
16
35
33,7
13
12,4
9
8,4
10
9,5
6
5,7
18
16,8
17
16
19
17,8
18
16,8

Missingové hodnoty
1
0,4
4
1,6
7
2,9
1
0,4
3
1,2
1
0,4
2
0,8
2
0,8
0
0
1
0,4

ŠKOLSKÉ PROSTREDIE PODPORUJÚCE POHYBOVÚ AKTIVITU
Chlapci
Je v Tvojej škole priestor, ktorý môžeš využívať na pohybovú aktivitu a šport n
aj mimo vyučovania?
%
ŠKOLSKÉ PROSTREDIE PODPORUJÚCE POHYBOVÚ AKTIVITU – JEHO NÁSLEDNÉ VYUŽITIE
Chlapci
Využil si túto možnosť v uplynulom roku ?
AKTÍVNE PRESTÁVKY
Čo môžu robiť žiaci na Vašej škole počas veľkej prestávky?
Všetci žiaci by mali byť v triede
Môžu sa voľne pohybovať na chodbe v blízkosti triedy
Môžu využívať celý areál triedy (chodby, školský dvor, ihriská)

50

Škola nám ponúka rôzne športové náradie, organizuje aktivity, aby sme
prestávky využili aktívne (napr. hry, športové aktivity)
AKTÍVNY TRANSPORT – CESTA DO ŠKOLY (ČAS)
Ako dlho Ti zvyčajne trvá cesta z domu do školy?
Menej ako 5 minút
5-15 minút
15-30 minút
30 minút až 1 hodinu
Viac ako 1 hodinu

n
%

Missingové hodnoty
1
0,4

Dievčatá

Missingové hodnoty
3
1,5

Dievčatá

Missingové hodnoty
2

128
63,7
Chlapci

n
%
n
%
n
%
n
%

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Dievčatá
204
84

20
8,3
179
74
43
17,8
0
0
Chlapci
48
35
56
40,9
20
14,6
12
8,8
1
0,7

0,8

Dievčatá
29
27,1
50
46,7
19
17,8
7
6,5
2
1,9

Missingové hodnoty
0

0

AKTÍVNY TRANSPORT – CESTA DO ŠKOLY (SPÔSOB DOPRAVY)
V bežný deň je hlavná časť Tvojej cesty do školy uskutočnená ... ?
Chôdzou
Bicyklom
Autobusom, vlakom, električkou
Autom, motocyklom, mopedom
Iným spôsobom
AKTÍVNY TRANSPORT – CESTA ZO ŠKOLY (SPÔSOB DOPRAVY)
V bežný deň je hlavná časť Tvojej cesty zo školy uskutočnená ... ?
Chôdzou
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Bicyklom
Autobusom, vlakom, električkou
Autom, motocyklom, mopedom
Iným spôsobom

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Chlapci
91
66,9
2
1,5
22
16,2
20
14,7
1
0,7

Dievčatá
68
63,6
1
0,9
16
15
21
19,6
1
0,9

Missingové hodnoty
1

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Chlapci
101
74,3
2
1,5
29
21,3
3
2,2
1
0,7

Dievčatá
75
70,1
1
0,9
17
15,9
12
11,2
2
1,9

Missingové hodnoty
1

0,4

0,4

MOTIVÁCIA K AKTÍVNEMU TRANSPORTU
Čo by mohlo zlepšiť chodenie peši alebo bicyklovanie do školy alebo čo by
Ťa povzbudilo k tomu, aby si šiel/šla do školy peši alebo bicyklom? Uveď,
prosím, ako dôležité sú tieto faktory pre Teba. Prosím označ odpoveď pre
každý riadok.
Nerozbitá cesta pre cestu peši alebo bicyklom
Širšie chodníky
Menšia premávka
Bezpečné miesto na odloženie bicykla v škole
Bezpečnejšie miesta na prechod cez cestu
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Ľudia, s ktorými by som chodil spolu
Nemať strach zo šikanovania alebo napadnutia
Skrine v škole, kde si môžem nechať veci
Bývanie bližšie ku škole
Lepšie pouličné osvetlenie

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Chlapci

Dievčatá

Missingové hodnoty

88
64,2
69
50,4
68
52,3
96
71,1
111
81
68
50,4
87
63,5
112
81,8
53
39,3
85
62,5

63
58,9
48
45,3
60
58,3
73
68,9
87
82,1
65
61,3
77
74,8
88
82,2
56
52,3
76
71,7

0
0
1
0,4
11
4,5
3
1,2
1
0,4
3
1,2
4
1,6
0
0
2
0,8
2
0,8

ORGANIZOVANÉ VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
Organizované tímové športové aktivity (futbal, basketbal, volejbal)
Organizované individuálne športové aktivity (tenis, gymnastika, karate)
Návšteva základnej umeleckej školy (hra na hudobný nástroj, spev, výtvarná, tanec,
divadlo)

Detské a mládežnícke organizácie (Skauting, DOmka, eRko, ZKSM)
Návšteva záujmového krúžku centra voľného času alebo školy (šach,
modelárstvo, debatný krúžok)

Stretávanie sa v kostole, spev v kostolnom zbore (Saleziáni a pod.)
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Nerobia žiadnu z týchto aktivít

Dievčatá
33
31,1
29
28,2
55
51,9
4
3,8
14
13,3
11
10,4
Dievčatá
27
26,5

Missingové hodnoty
1
0,4
4
1,6
1
0,4
1
0,4
3
1,2
2
0,8

n
%

Chlapci
66
48,2
30
21,9
18
13,1
10
7,3
18
13,2
20
14,7
Chlapci
44
32,6

n
%
n
%

Chlapci
88
64,2
33
24,1

Dievčatá
70
66
29
27,4

Missingové hodnoty
1
0,4
1
0,4

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

NEORGANIZOVANÉ VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
Stretávanie sa s priateľmi pred panelákom, na ihrisku, na lavičkách
Chodenie do nákupných či obchodných centier pre zábavu alebo rozptýlenie

PASÍVNE TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU
Televízia, DVD, video
Hry na PC, konzole a pod.
Snapchat, Facebook, Internet a pod.

n
%
n
%
n
%

Chlapci
81
59,6
94
69,1
48
5,6

Dievčatá
52
49,1
15
14
68
63,6

Missingové hodnoty
2
0,8
1
0,4
2
0,8

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Chlapci
115
83,9
104
75,9
120
90,2
121
88,3
100
73
77
57
69
50,4

Dievčatá
65
61,3
80
74,8
90
84,9
86
81,1
87
82,9
71
66,4
77
72

Missingové hodnoty
1
0,4
0
0
5
2
1
0,4
2
0,8
2
0,8
0
0

PROSTREDIE PODPORUJÚCE POHYBOVÚ AKTIVITU
Je bezpečné prechádzať sa alebo hrať sa počas dňa v mojom okolí.
V blízkosti môjho domova sú aj ďalšie deti, s ktorými sa dá ísť von a hrať sa.
V blízkosti môjho domova je miesto, kde môžem ísť von a hrať sa.
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V blízkosti môjho domova sú ihriská alebo parky, kde sa môžem hrať.
V mojej škole sú ihriská, kde môžem behať.
Vždy musím povedať mojim rodičom kde budem, keď idem von.
Ak idem von, vždy musím byť späť do určitého času.

