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Program ovocie a zelenina do škôl – „Školské ovocie“ 
 

     Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia 
a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej republike v období 
apríl – jún 2016 na základe dotazníkového prieskumu priebežného hodnotenia vplyvu 
programu „Školské ovocie“ na zvyšovanie zdravotného a nutričného uvedomenia u detí 
a rodičov uskutočneného za pomoci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v celej 
SR (ďalej len RÚVZ v SR). Program sa realizoval v materských školách, základných školách 
a základných školách so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  
     Anonymný dotazník vypĺňali rodičia. Jedna časť bola zameraná na stravovacie zvyklosti 
detí s dôrazom na konzumáciu ovocia a zeleniny, ďalšia časť bola zameraná na vybrané 
ukazovatele životného štýlu rodičov. Údaje z dotazníkov boli spracované v štatistickom 
programe SPSS. 

 
Hlavné výsledky: 

 
1. Základná charakteristika výskumného súboru 

 
     RÚVZ spolu dodali 5864 vyplnených dotazníkov. Z celkového počtu bolo 3873 (66 %) od 
rodičov žiakov zo škôl zapojených do programu a 1991 (34 %) od rodičov žiakov zo škôl 
nezapojených do programu. 50,8 % tvorili chlapci a 49,2 % dievčatá. Vek detí sa pohyboval 
od 2 do 20 rokov s mediánom 9 rokov. Rozdelenie detí podľa typu školy vidno v tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1: Rozdelenie detí podľa typu školy 

Typ školy: 
 Počet % % z udaných Kumulatívne % 
Materská škola 1990 33,9 33,9 33,9 
Základná škola 3472 59,2 59,2 93,2 
Základná škola špeciálna 401 6,8 6,8 100,0 
Spolu 5863 100,0 100,0  
Neudané 1 ,0   
 Spolu 5864 100,0   

 
Respondenti z miest tvorili 42,4 % a respondenti z vidieka 57,6 %.  
 
2. Konzumácia vybraných druhov potravín 

 
     Stravovacím návykom bola venovaná väčšina výskumu. Z hľadiska racionálnej 
životosprávy sú dôležitou súčasťou stravy pravidelné raňajky. Raňajkuje 80,9 % detí. Podľa 
prieskumu v rokoch 2010/2011 raňajkovalo 80,6% detí. Rozdelenie odpovedí na otázku o 
príprave desiatej je v tabuľke 2. 
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Tabuľka 2: Rozdelenie odpovedí na otázku o príprave desiatej 
 

Pripravujete svojmu dieťaťu desiatu?
 Počet % % z udaných 
Áno 3881 66,2 66,7 
Nie 1845 31,5 31,7 
Desiatu má v MŠ alebo na internáte 91 1,6 1,6 
Spolu 5817 99,2 100,0 
Neudané 47 ,8  
 Spolu 5864 100,0  

 
Prieskum potvrdil, že ovocie a zelenina je dennou súčasťou jedálnička väčšiny detí. 
Frekvenciu konzumácie ovocia a zeleniny vidno z tabuliek 3 a 4. 
 
Tabuľka 3: Frekvencia konzumácie ovocia u detí 
 

Ako často konzumuje Vaše dieťa ovocie?
 Počet % % z udaných Kumulatívne % 
3 a viackrát denne 507 8,6 8,8 8,8 
1 až 2 krát denne 2980 50,8 51,8 60,6 
3 a viackrát týždenne 1462 24,9 25,4 86,0 
1 až 2 krát týždenne 726 12,4 12,6 98,7 
Nekonzumuje vôbec 77 1,3 1,3 100,0 
Spolu 5752 98,1 100,0  
Neudané 112 1,9   
 Spolu 5864 100,0   

 
 
Tabuľka 4: Frekvencia konzumácie zeleniny u detí 
 

Ako často konzumuje Vaše dieťa zeleninu?
 Počet % % z udaných Kumulatívne % 
3 a viackrát denne 375 6,4 6,6 6,6 
1 až 2 krát denne 2276 38,8 40,1 46,7 
3 a viackrát týždenne 1668 28,4 29,4 76,1 
1 až 2 krát týždenne 1149 19,6 20,2 96,3 
Nekonzumuje vôbec 211 3,6 3,7 100,0 
Spolu 5679 96,8 100,0  
Neudané 185 3,2   
 Spolu 5864 100,0   

 
Viac ako polovica detí konzumuje ovocie 1 - 2 krát denne. Deti konzumujú zeleninu 
najčastejšie 1 - 2 krát denne. V predchádzajúcom prieskume v rokoch 2010/2011 respondenti 
uvádzali konzumáciu ovocia tiež 1-2 krát denne, ale konzumáciu zeleniny najčastejšie 3 
a viac krát týždenne. To znamená, že konzumácia zeleniny stúpla. Na obrázkoch 1 a 2 je 
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frekvencia konzumácie ovocia a zeleniny u detí zo zapojených a nezapojených škôl. Pri 
porovnaní detí zo zapojených a nezapojených škôl sa ukázalo, že deti zo zapojených zariadení 
štatisticky významne častejšie konzumujú ovocie (p = 0,044) aj zeleninu (p = 0,040). 
 
 

 
Obrázok 1: Frekvencia konzumácie ovocia u detí zo zapojených a nezapojených škôl 
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Obrázok 2: Frekvencia konzumácie zeleniny u detí zo zapojených a nezapojených škôl 
 
 
Názor rodičov na optimálnu frekvenciu konzumácie ovocia a zeleniny denne je v tabuľke 5. 
Viac ako polovica respondentov,  a to 55,4 % rodičov si myslí, že denne by sa malo zjesť 2 - 
3 porcií ovocia a zeleniny. V predchádzajúcom prieskume to bolo 55,8%. 
 
Tabuľka 5: Názor rodičov na optimálnu frekvenciu konzumácie ovocia a zeleniny denne 
 

Koľko porcií ovocia a zeleniny by sa malo jesť denne?
 Počet % % z udaných Kumulatívne % 
1 porcia 1734 29,6 29,9 29,9 
2 až 3 porcie 3213 54,8 55,4 85,2 
4 až 5 porcií 787 13,4 13,6 98,8 
6 a viac porcií 70 1,2 1,2 100,0 
Spolu 5804 99,0 100,0  
Neuvedené 60 1,0   
 Spolu 5864 100,0   

 
Názor rodičov detí zo zapojených škôl sa líši štatisticky významne od názoru rodičov detí 
z nezapojených škôl. Na obrázku 3 vidno ako. 
 

 

 
Obrázok 3: Názor rodičov detí zo zapojených a nezapojených škôl na optimálnu frekvenciu 
konzumácie ovocia a zeleniny denne 
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91,9 % detí uprednostňuje konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny, podobne ako ukázal 
predchádzajúci prieskum. 
Z ovocia uvedeného v dotazníku deti najčastejšie konzumujú jablká. 
Zo zeleniny uvedenej v dotazníku deti najčastejšie konzumujú mrkvu. 
Zo štiav uvedených v dotazníku deti najčastejšie konzumujú jablkovú. 
Pri otázke, aké  zmeny  v životnom štýle sa udiali v rodine za posledný rok s možnosťou 
viacerých odpovedí, boli zistené tieto najčastejšie zmeny: zvýšenie spotreby zeleniny (43,5 
%) a zvýšenie spotreby ovocia (42,9 %).  Porovnanie odpovedí rodičov detí zo zapojených 
a nezapojených škôl je na obrázkoch 4 a 5. Medzi odpoveďami rodičov detí zo zapojených 
a nezapojených škôl nebol štatisticky významný rozdiel. 
 

 
Obrázok 4: Odpovede rodičov detí zo zapojených a nezapojených škôl na najčastejšie zmeny 
v rodine za posledný rok. 
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Obrázok 5: Odpovede rodičov detí zo zapojených a nezapojených škôl na najčastejšie zmeny 
v rodine za posledný rok. 
 
Záver:  
     Pri porovnaní detí zo zapojených a nezapojených škôl sa ukázalo, že deti zo zapojených 
zariadení štatisticky významne častejšie konzumujú ovocie (p = 0,044) aj zeleninu (p = 
0,040). 
     Program pomohol zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u vybraných cieľových skupín 
respondentov. Táto skutočnosť vyplynula z vyjadrení rodičov na margo zvýšenia spotreby 
ovocia a zeleniny v rodine  počas posledného roka. 
    Či bol vytvorený dobre fungujúci program, by mali posúdiť zapojené školy. Z pohľadu 
verejného zdravotníctva je význam tohto programu nespochybniteľný,  keďže spotreba ovocia 
aj zeleniny bola štatisticky významne vyššia u detí zo zapojených škôl. 
 
 
 
Pri pokračovaní programu navrhujeme:  

1. Venovať sa len zapojeným školám opakovane po 5. rokoch, pretože niektoré 
regióny už nemali žiadne nezapojené školy. 

2. Vykonávať podobný prieskum len na základných školách z dôvodu získania vekovo 
homogénnejšieho súboru a súboru detí, ktoré na rozdiel od detí v MŠ si nosia 
individuálnu desiatu. 

3. Pre lepšie sledovanie efektivity programu zopakovať prieskum v tých istých školách 
po 5. rokoch s tým istým dotazníkom, pričom by boli školy sústavne zapojené do 
programu. 

4. Ovocie a zeleninu do škôl prednostne zabezpečiť od miestnych ovocinárov 
z dôvodu minimalizovania času prepravy od pestovateľa spotrebiteľovi, 
s preferenciou ovocia a zeleniny typických pre daný región. 
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Odporúčania, návrhy  v oblasti podpory zdravotného uvedomenia a správania: 
 

1. V štátom financovaných médiách vytvoriť priestor pre odborných pracovníkov 
verejného zdravotníctva na edukáciu rodičov a detí v oblasti propagácie zdravej 
výživy. 

2.  V štátom financovaných médiách nepropagovať sladené nápoje a potraviny. 
          3.  Apelovať na rodičov a ich deti, aby nezabúdali na kvalitné raňajky. 

4. Posunúť začiatok vyučovania o hodinu neskôr z dôvodu poskytnutia  dostatočného 
časového priestoru na raňajky. 

 
 
 


