
Čo si myslia školáci o zdraví? 

Hlas detí- keď dospelí počúvajú čo a ako nám 
hovoríte 

Na prelome zimy a jari 2019 (od januára do marca) sa v detskej organizácii  Fénix čas aktívne 
venoval projektom. V rámci jedného s názvom „Zdravie nie je klišé“ sa fénixáci rôzneho veku 
(no najmä žiaci druhého stupňa základných škôl) venovali témam súvisiacim so zdravím 
a zdravým životným štýlom.  

V rámci pretrvávajúcej spolupráce medzi Detskou organizáciou Fénix a Ústavom  psychológie 
zdravia Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa pozornosť venovala 
takzvanému hlasu detí a mladých ľudí- teda najmä ich názorom, postrehom a potrebám. 

Do tejto aktivity sa zapojilo 1365 detí z 13 základných organizácii Detskej organizácie  Fénix, 
konkrétne fénixáci z Košickej Belej, Dubnice nad Váhom, Handlovej, Rožňavy, Veľkej 
Lomnice, Sniny- Študentskej, Hrabušíc, Galanty (2), Zemplínskej Teplice, Levoče, Kráľovej pri 
Senci a Jelky. - bližšie informácie nájdete tu https://www.do-fenix.sk/2019/04/zdravie-nie-je-
klise-2/  

Jednou z mnohých zaujímavých súčastí tohoto projektu bol aj tzv. hlas detí (v angličtine 
označované ako „voice of children“). Čo sa pod týmto pojmom skrýva? A čo je vlastne HBSC 
štúdia? Ako tieto pojmy súvisia s mládežou na Slovensku i vo svete? Odpovede na tieto 
otázky môžete nájsť nižšie.  

Projekt hlas detí si kládol za cieľ podporiť vstup mladých ľudí do interpretácie zistení 
získaných v rámci štúdie Health Behaviour in School Aged Children (ďalej len HBSC, 
v slovenčine označované ako Zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov), ale aj do 
vývoja výskumných protokolov štúdie HBSC a preskúmania spôsobov, akými by sa mladí 
ľudia mohli dozvedieť o zisteniach a výsledkoch  výskumu štúdie HBSC. Viac informácií 
o HBSC nájdete napr. na stránke https://hbscslovakia.com/ a http://www.hbsc.org/ 

Výskumná vzorka primárne zahŕňala cieľovú skupinu štúdie HBSC- a to žiakov druhého 
stupňa základných škôl, ale aj žiakov základných či stredných škôl. Výskumu sa zúčastnilo 
celkovo 895 detí, ktoré odpovedali na otázky týkajúcich sa generácie Z, životnej spokojnosti, 
spánku, orálneho zdravia, liekov, úrazov, zdravého stravovania, pitia sladených 
a energetických nápojov, spoločného stolovania, telesnej zdatnosti, antropometrických 
ukazovateľov, voľnočasových aktivít, nákupných centier, sociálnych sietí a ich rizík, 
rovesníkov, romantických vzťahov, fajčenia, opitosti, diskriminácie rovesníkmi i dospelými, 
bitiek, ideálnej školy, učiteľov, podpory školákov, rodičov, spoločných aktivít, pravidiel, 
komunity, okolia a otvorenosti. Najčastejšie volili fénixáci anonymnú formu individuálnych 
odpovedí na otázky (papier-pero), niektorí sa rozhodli pre prípravu individuálnych či 
skupinových zvukových nahrávok.  

Nižšie vám ponúkam malú ochutnávku z kotla odpovedí. A na záver ešte jedno obrovské 

ĎAKUJEM vám všetkým zúčastneným! 

 

https://www.do-fenix.sk/2019/04/zdravie-nie-je-klise-2/
https://www.do-fenix.sk/2019/04/zdravie-nie-je-klise-2/
https://hbscslovakia.com/
http://www.hbsc.org/


Jaroslava Kopčáková, Košice Západ 

 

Sme iní, lebo vyrastáme v modernejšej dobe kde sú dotykové telefóny, ktoré nemali. My už 

inak rozmýšľame. (dievča, 14 rokov) 

Naša generácia je „digitálna“. Generácia v ktorej som sa narodila sa líši tým, že viac žije 

v online svete ako v normálnom to znamená, veľa času strávime na sociálnych sieťach. Na 

rozdiel od starších generácií lepšie chápeme počítačom, mobilom, tabletom a mnohým 

ďalším. (dievča, 12 rokov) 

Životná spokojnosť je keď je niekto spokojný a veľa mu nechýba. Napr. ja som so svojím 

životom spokojný. (chlapec, 15 rokov) 

Byť v živote šťastný znamená byť spokojný, šťastný človek by mal mať hlavne rodinu, domov, 

priateľov, zdravú výživu a zdravý a potrebný pohyb. Pre mňa a mojich rovesníkov je potrebné 

zdravé stravovanie. Niektorým ľuďom možno chýba rodina alebo nemajú domov. Môžu 

z toho mať aj depresie. (dievča, 13 rokov) 

Z vlastnej skúsenosti viem, že chodiť spať okolo 3 – 4 hodiny,  keď vstávam o 7 nie je najlepší 

nápad. Ale nedá sa odolať. Internet dokáže zamestnať človeka aj na dlhé hodiny. (chlapec,  

15 rokov)  

Ono to záleží. Každý by mal spať toľko, koľko mu vyhovuje. Neskoro sa chodí spať aj zo 

stresu, písomky a tak. Iní zase ostávajú dlho rozmýšľať zabúdajúc na hodiny. V škole to je 

potom tak, že chcú spať, nevedia sa sústrediť. (dievča, 14 rokov) 

Prečo je dôležité mať zdravé zuby? Zuby sú jednou z najhlavnejších častí nášho tela. Nevedeli 
by sme bez zubov dobre tráviť a rozžuť potravu. Návštevnosť zubára je potrebné kvôli tomu, 
že si nevidíme zubný kaz. (dievča, 13 rokov)  
 
Ak ich bolí hlava, mali by viac piť, keď ich bolí brucho, mali by sa hýbať viac a keď nevedia 
zaspať zo stresu, mali by sa ukľudniť nejakým cvičením alebo iba v tichu relaxovať. (dievča, 
13 rokov) 
 
Nikto nie je robot, takže môže sa hoci komu stať úraz- či už nie je veľmi vážny alebo je vážny. 
No s tým sa nedá veľmi nič robiť. (dievča, 12 rokov) 
 
Mali by sme jesť veľa ovocia a zeleniny, obilnín a bielkovín. V dnešnej dobe je veľmi málo 
ľudí, ktorí sa zdravo stravujú. Dobre je to, že raz za týždeň (minimálne) si dajú ovocie alebo 
zeleninu. (dievča, 12 rokov) 
 
Sladené nápoje sú veľmi chutné, ale má to aj zlú stránku, nie sú veľmi zdravé. 
O energetických nápojoch si myslím, že to je na nič vyhodené peniaze, je to iba „lákač“ ľudí 
a čiastočne aj detí. Deti si to kupujú na zahnanie únavy. (dievča, 12 rokov) 
 
Ja neraňajkujem, lebo to nepotrebujem hneď po zobudení jesť. A s rodičmi ako kedy jeme 

spolu. (chlapec,  15rokov) 



Neraňajkujeme spolu. Je dôležité aby sa takto stretli, mám to rád. (chlapec, 14 rokov) 

Podľa mňa sú školáci na tom dosť slabo s pohybom aj s kondíciou, keďže väčšinu času 

presedia niekde doma alebo niekde inde alebo s telefónom v ruke. (dievča, 15 rokov) 

Chalani telesnú radi, ale my nerobíme nič ak to nie je na známky. Ja osobne cvičím iba doma 

a keď tak florbal je pekný šport. Lepšia motivácia by možno pomohla (dievča, 15 rokov) 

Obezita vyhráva! (chlapec, 14 rokov) 

 Ja mám najradšej skateboardovanie, je to veľmi zábavné a hlavne takto sa dostanem kam 

chcem. (dievča, 12 rokov) 

Školáci nemajú veľmi kondíciu- prebehnú 3 kolečká a už nevládzu a ani veľmi nešportujú – 

len na telesnej. (dievča, 12 rokov)   

Vo voľnom čase ako ktoré deti chodievajú von sa poprechádzať s kamarátmi, ale väčšie 

percento je strávené na elektrických zariadeniach. (chlapec, 15 rokov)  

Väčšina teens sú na nete 24/7 a iný zasa športujú alebo sa šprtia. (chlapec, 15 rokov) 

Ja keď mám voľný čas ( čo je málokedy) tak oddychujem, či sa učím. Niektorí ho majú veľa, 

iní zase vôbec. (dievča, 13 rokov) 

Môj názor je taký, že v obchodných centrách je dobrá atmosféra na rozprávanie (chlapec, 15 

rokov) 

Na nákupy chodia dievčatá a čo na tom vidia ja neviem, zatiaľ som na to neprišiel prečo to 

dievčatá baví. (chlapec, 11 rokov) 

Podľa mňa nejde o nákupné centrum, ale o ľudí s ktorými tam sme. (dievča, 14 rokov)  

Vedeli by ste si predstaviť život bez mobilov, tabletov a internetu? Kedysi keď som mala 

takých 6 rokov tak áno ... teraz už vôbec. Pomáha psychicky pri počúvaní pesničiek alebo keď  

niečomu nechápem, tak sa to dá na internete zistiť. Nebezpečný môže byť pri napadnutí 

hackermi alebo keď na sociálnych sieťach začnú vypisovať divní neznámi ľudia. (dievča, 15 

rokov)  

Niektoré dievčatá, alebo aj chlapci sa hanbia a niektorí to povedia hneď osobe ktorá sa im 

páči. Chlapec by mal dievča niekam pozvať, dievča by malo úprimne odpovedať. V opačnom 

prípade by to malo dievča povedať chlapcovi. Mali by úprimne odpovedať a neklamať 

a vyjadriť svoj názor. (dievča, 13 rokov) 

Chcú skúšať čo je to byť opitý a zároveň chcú mať lepšiu náladu aj napriek tomu, že im je 

potom zle. Kúpia si to od dospelých kamarátov. (dievča, 12 rokov)  

Prečo sa k niektorým školákom rovesníci správajú lepšie a k iným horšie? Závisť, je to 

jednoduché. Každý má vsugerované v hlave niečo za čím si stojí. „Ja som lepší lebo toto 

a toto“. Je to len a len o závisti. (dievča, 14 rokov)  



Žiaci sa k učiteľom chovajú rôzne, arogantne alebo s rešpektom. Na horších žiakov sú 

prísnejší. Učitelia im nechcú robiť zle, ale snažia sa pomáhať žiakom a vychovať ich.  (dievča, 

13 rokov)  

Správajú sa učitelia, alebo iní dospelí k rôznym spolužiakom rôzne, teda k niektorým lepšie 

a k iným horšie? Podľa správania na hodine. Ako sa správajú deti na hodine, tak aj učitelia 

potom k nim. (chlapec, 14 rokov) 

Stáva sa to, keď starší žiaci šikanujú mladších. Obvykle sa k tomu pripájajú jeho kamaráti. 

Staršie deti chcú vyzerať ako frajeri, preto ubližujú iným a mladším. (dievča, 14 rokov) 

Škola by sa mala začať v neskorší čas, pretože žiaci ráno nevydržia udržať pozornosť. (dievča, 

15 rokov) 

Keby sa učitelia správali trošku ľudskejšie, tak by to možno žiakov viac bavilo a keby mali žiaci 

aspoň z polovice také práva ako učitelia. (dievča, 15 rokov) 

Ak vo mňa dôveruje učiteľ, vytvára to pre mňa taký dobrý pocit. (chlapec, 15 rokov) 

Ak má učiteľ žiakov rád, tak je na nich milý a nekričí na nich a samozrejme žiaci to vtedy 

oplácajú. Pre žiaka to znamená veľa,  lebo vie, že pre toho učiteľa nie je iba malé hnusné 

decko. (dievča, 15 rokov) 

Keby som bol učiteľ, dal by som im písomku, a ak by som videl na žiakovi, že to nejakým 

spôsobom nechápe, opýtal by som sa čomu nechápal v písomke a doučoval by som ho. 

(chlapec,  15 rokov) 

Každý rodič vie ako má vychovávať svoje dieťa, ale aj v tom mám pocit niekedy, že by v tom 

potrebovali poradiť a niektorí by sa mali aj menej hádať a stále pracovať na ich vzťahoch, aby 

sa menej hádali. (dievča, 15 rokov) 

So svojimi rodičmi mám rada výlety, obyčajné pozeranie telky. Bytie s nimi je samo o sebe 

fajn. (dievča, 14 rokov) 

Pravidlá sú dôležité, musím ich ja aj brat rešpektovať. Napr. na počítači smieme byť len 1 

hodinu denne, úlohy musíme mať urobené. (chlapec, 12 rokov) 

Pravidlá asi musia byť. Lebo každý by si robil čo chce. Niekedy to je ale otravné. Rodičia 

nevedia pochopiť, že robíme to, čo máme radi a ich príkazy by mohli niekedy počkať. 

(chlapec, 15 rokov) 

Je to fajn, ale viem si predstaviť aj lepšie miesta pre život. Svet je taký aký si ho zariadiš a iní 

to nezmenia. (dievča, 15 rokov) 

Keďže žijem na dedine, máme záhradu kde máme psov. V dedine je pre mňa ideálne 

prostredie. (dievča, 13 rokov) 

Je to úžasné. S ľuďmi z iných krajín sa môžete toho veľa naučiť. Nové jazyky, zvyky, tradície. 

Mám 50% zahraničných kamarátov a je to fakt úžasné. (dievča, 14 rokov) 

 


