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EFEKTÍVNA PODPORA KARDIOVASKULÁRNEHO ZDRAVIA  

V PROSTREDÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
MESTSKEJ ČASTI PETRŽALKA 

 
 
 

P r e a m b u l a 
 

Každé dieťa narodené v novom miléniu má právo žiť najmenej do 70 rokov bez utrpenia, ktorého 

príčinou sú  preventabilné kardiovaskulárne choroby. 

Je nevyhnutné aby sa podpora kardiovaskulárneho zdravia začala už v detstve.  

(Európska charta zdravia srdca 2007) 

 
 
 
 

VÝCHODISKÁ 
 
 

Medzinárodná vedecká komunita z oblasti epidemiológie kardiovaskulárnych chorôb  (KVCH) i 
medicíny dôkazov, dospela k záveru, že väčšina príčin KVCH je determinovaná spoločenským 
prostredím súčasnej globálnej  civilizácie   a  súvisí s ľudským správaním sa v ňom. Súčasne platí 
paradigma kontinua rizika KVCH, t.j. plynulosť rozvoja od nesprávnych návykov naučených 
v rodine, cez rozvoj rizikových faktorov v adolescencii a dospelosti až po predčasné 
symptomatické ochorenie  Na druhej strane, dlhodobé prospektívne epidemiologické štúdie 
jednoznačne preukázali, že osoby so zdravým spôsobom života majú nízke hladiny rizikových 
faktorov (RF) a  nízky výskyt srdcových a mozgových cievnych príhod v priebehu celého života.  
 
Z uvedených vedeckých záverov vychádza  odporúčanie Európskej charty srdca,  Európskej 
kardiologickej spoločnosti (ESC) a Európskej spoločnosti pre hypertenziu (ESH) pre primárnu 
prevenciu KVCH. Za hlavný cieľ Európskej stratégie primárnej prevencie KVCH, sa vytyčuje 
princíp „celoživotného zdravia srdca" vo všetkých populáciách so svojimi siedmimi 
charakteristikami. Jeho implementáciou je možné nielen zastaviť postup epidémie KVCH v Európe,  
predísť nástupu a rozvoju RF, ale tiež vyhnúť sa potrebe intenzívnej a nákladnej farmakoterapie 
v sekundárnej a terciárnej prevencii KVCH.   
 
K dosiahnutiu  cieľa odporúča ESC (2007)  krajinám Európskej únie (EÚ) všeobecnú dostupnosť 
skríningu/identifikácie RF a stratifikáciu rizika KVCH  a následné kroky, podľa výslednej hodnoty 
osobného skóre:  

• pomoc osobám/populáciám s  nízkym celkovým rizikom KVCH  udržať si tento stav po celý 
život, 

• pomoc osobám/populáciám so zvýšeným celkovým rizikom KVCH 5-9 redukovať ho, 
začínajúc nefarmakologickými terapeutickými postupmi. 

 
Poradne zdravia sú tou štruktúrou verejného zdravotníctva, ktorej základným zámerom 
je angažovať a mobilizovať čo najväčší počet ľudí do proces znižovania rizika a súčasne iniciovať 
tvorbu podporného prostredia, na zmenšenie bariér účasti na procese. 
 
Výskyt RF KVCH je v súčasnosti  v slovenskej populácii produktívneho veku neuspokojivo vysoký, 
ako jasne  ukázali na reprezentatívnych vzorkách populácie programy Monika SR a CINDI SR. 
Primerane tomu je pokles chorobnosti a úmrtnosti na KVCH na Slovensku v ostatných rokoch 
najpomalší v EÚ. 
 
 
 
 



 

 

CIELE PROJEKTU 
 
Hlavná hypotéza 
Simultánna intervencia troch cieľových skupín spoluvytvárajúcich sociálne prostredie školy iniciuje 
ich vzájomnú interakciu. Tvorí sa motivácia k   prehodnocovaniu postojov, vzťahujúcich sa k spôsobu 
života a  priestor pre hľadanie rezerv vo vedomostiach a správaniach sa, kľúčových pre primárnu 
prevenciu kardio-metabolického rizika.. 
 
Hlavný cieľ: 
Overenie potenciálu štruktúrovanej simultánnej intervencie troch cieľových skupín v primárnej 
prevencii kardio-metabolického rizika v prostredí základnej školy v mestskej časti Petržalka. 
 
Čiastkové ciele: 

• efektívna difúzia vedecky podložených informácií o kardiovaskulárnom zdraví v prostredí 
školy, 

• skríning vybraných  rizikových faktorov kardio -metabolických chorôb u detí, ich rodičov 
a učiteľov, 

• personalizovaná identifikácia a  poradenstvo na redukciu  kardio - metabolického rizika   u 
motivovaných učiteľov a rodičov, 

• mobilizácia a motivácia  učiteľov k prehodnoteniu vlastných postojov a správaní sa vo vzťahu 
ku kardiovaskulárnemu zdraviu 

• motivácia učiteľov k formovaniu postojov detí prostredníctvom vlastných pozitívnych či 
negatívnych skúseností,   

• mobilizácia  a motivácia  deti vo veku 6 - 15 rokov k tvorbe  postojov a návykov  kľúčových 
pre celoživotné  kardiovaskulárne zdravie, 

• prostredníctvom  detí mobilizácia  a motivácia  rodičov k vytváraniu rodinných návykov  vo 
vzťahu k celoživotnému kardiovaskulárnemu zdraviu,  

• overenie potenciálu prostredia a komunikačných sietí  školy na vytváranie priaznivých 
podmienok pre kardiovaskulárne zdravie detí. 

 
Vedľajšie ciele: 

• vzbudenie záujmu širokej verejnosti mestskej časti Petržalka a aktívnu zmenu životného štýlu, 
• podporiť informovanosť obyvateľstva Petržalky o činnosti Poradní zdravia 

 
 
 
 

PROSTREDIE PROJEKTU 
 
11 základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Petržalka v školskom roku 
2008/2009: 

- ZŠ Budatínska 61 

- ZŠ Černyševského 8 

- ZŠ Dudova 2 

- ZŠ Gessayova 2 

- ZŠ Holíčska 50 

- ZŠ Lachova 1 

- ZŠ Nobelovo námestie 6 

- ZŠ Pankúchova 4 

- ZŠ Prokofievova 5 

- ZŠ Tupolevova 20 

- ZŠ Turnianska 10 



 

 

CIEĽOVÉ SKUPINY 
 
UČITELIA 
300 záujemcov z 550 pedagogických pracovníkov vyššie uvedených základných škôl. 
 
DETI 
Žiaci uvedených základných škôl vo veku 6-14 rokov, ktorých rodičia dajú informovaný súhlas na 
merania a účasť na projekte. 
 
 

 

6-ročné deti 
 

7-ročné deti 
 

8-ročné deti 
 

9-ročné deti 
 

 

 

chlapci/dievčatá 
 

chlapci/dievčatá 
 

chlapci/dievčatá 
 

chlapci/dievčatá 
 

Počet detí 
v MČ 

Petržalka* 
304/355 291/341 298/300 317/342 

Minimálny 
počet 

meraných detí 
170/185 166/181 168/169 174/181 

 
 
 

 

10-ročné 
deti 

 

 

11-ročné 
deti 

 

12-ročné 
deti 

 

13 -ročné 
deti 

 

14 -ročné 
deti 

 

 

chlapci/ 
dievčatá 

 

 

chlapci/ 
dievčatá 

 

 

chlapci/ 
dievčatá 

 

chlapci/ 
dievčatá 

 

chlapci/ 
dievčatá 

Počet detí 
v MČ 

Petržalka 
307/358 343/366 394/375 417/433 446/481 

Minimálny 
počet 

meraných 
detí 

171/186 181/188 195/190 200/204 207/214 

 
*zdroj: Štatistický úrad SR, údaje k 31.12.2006 
 
RODIČIA 
Samovyplňovacie dotazníky na meranie kardio-metabolického rizika pre oboch rodičov dostane každý 
žiak uvedených škôl. Návratnosť dotazníkov  je jedným z merateľných výstupov projektu 
 
 
 

POPIS INTERVENCIÍ 
 
 
1. UČITELIA 
Intervencia kardio-metabolického rizika 

 
Špecifický cieľ: 
Cieľom intervencie učiteľov je nielen včasný záchyt a poradenstvo osobám s poruchami metabolizmu 
glykémie, lipidov alebo hypertenziou, ale aj motivácia k reflexii  vlastných postojov  a životných 
návykov  v zmysle  pozície rolového modelu pre žiakov. 



 

Obsah: 
Skríning vybraných biologických a behaviorálnych rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb 
(KVCH), diabetes mellitus druhého typu (DM2) a osobný rozhovor o motivácii, vedomostiach, 
postojoch a zručnostiach na potrebné zmeny spôsobu života.  
 
Personál: 
Personál poradne zdravia Petržalka. 
 
Podrobný popis činnosti 
a) vyplnenie dotazníkov 

� anamnestický dotazník 
� výživový dotazník 
� dotazník duševnej pohody 
� dotazník fyzickej aktivity 
� test rizika DM 2 

b) meranie telesnej výšky a hmotnosti, meranie obvodu pása a bokov, meranie hrúbky kožných rias 
a výpočet percenta telesného tuku 

c) meranie krvného tlaku, tepovej frekvencie 
d) odber kapilárnej krvi z prsta na stanovenie hodnôt: 

� glykémie 
� celkového cholesterolu 
� triglyceridov 
� HDL cholesterolu 
� LDL cholesterolu 

 
V prípade zvýšeného rizika DM 2 alebo KVCH bude intervencia ukončená  návrhom na ďalšie 
riešenie podľa odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti v Poradni zdravia Petržalka alebo 
cestou všeobecného praktického lekára. 

 
2. DETI 
Špecifický cieľ: 
Spoznanie súvislostí medzi  vlastnou   telesnou hmotnosťou, krvným  tlakom, správaním sa, ako aj 
spoznávanie  rodinných rizík KVCH a DM2 spolu s  rodičmi,  bude pre deti prvým podnetom pre 
formovanie aktívneho postoja k vlastnému zdraviu. 
 
Obsah: 
Skríning vybraných biologických  RF KVCH, DM2 a motivácia ku rodinnej  komunikácii o rodinných 
rizikách KVCH a DM2 a ich súvislosti so správaním sa.  
Personál: 
Personál Poradne zdravia Petržalka za pomoci  študentov antropológie PFUK, pod vedením RNDr. V. 
Regecovej (antropometria) zo Slovenskej akadémie vied a Doc. MUDr. E. Kellerovej, DrSc. (TK,TF)  
zo Slovenskej akadémie vied. 
 
Podrobný popis činnosti: 
Meranie vybraných antropometrických parametrov štandardnými metódami podľa platných 
odporúčaní hygieny detí a mládeže a  odborných spoločností pre pediatriu, detskú kardiológiu:  

• telesnej výšky,  
• telesnej hmotnosti,  
• obvodu pása,  
• obvodu hrudníka,  
• tlaku krvi 
• pulzovej frekvencie a rozloženie telesného tuku. 

 
Informovaný súhlas 
Intervencia sa vykoná len u detí, ktorých rodičia podpíšu informovaný súhlas.  
 
 
 



 

3. RODIČIA 
Špecifický cieľ: 
V interakcii s dieťaťom spoznanie a reflexia vlastného a rodinného rizika KVCH a DM2, reflexia 
vlastných postojov, vedomostí a konaní vo vzťahu k zdraviu. Motivácia k aktívnemu formovaniu 
rodinného života v prospech kardiovaskulárneho zdravia  
 
Obsah: 
Interakcia s dieťaťom na základe samovyplňovacích dotazníkov rizika KVCH a DM2, výživa a 
fyzická aktivita  
 
Personál: 
Trénovaní školskí koordinátori a vybraní trénovaní učitelia naučia deti ako doma spolu s rodičmi 
vyplnia dotazníky odhadu rizika KVCH a DM2, výživový a dotazník FA 
 
Podrobný popis činnosti: 
Učiteľ rozdá deťom "Žiacke knižky" pre rodičov s presnou inštruktážou k vyplneniu. Deti doma 
iniciujú "skúšanie" oboch rodičov. Budú rodičom klásť otázky z dotazníka, značiť odpovede a 
vykonávať jednoduché merania (výška, váha, obvod pása). Deti prinesú vyplnené kópie dotazníkov 
bez osobných údajov v zalepenej obálke a odovzdajú ich učiteľovi.  
 
 
 

VÝSTUPY 
 

� Výskyt vybraných RF KVCH, DM2 a determinantov zdravia v súbore 300 učiteľov 
základných škôl mestskej časti Petržalka   

� Výskyt vybraných RF KVCH, DM2 a determinantov zdravia v súbore najmenej 500 rodičov 
detí základných škôl v mestskej časti Petržalka zo samovyplňovacích dotazníkov. 

� Výskyt vybraných RF KVCH a DM2 v súbore najmenej 1000 detí Petržalských základných 
škôl vo veku od 6 do 15 rokov. 

� Popis vybraných parametrov stravovacieho režimu v súbore najmenej 500 rodičov detí 
Petržalských základných škôl vo veku od 6 do 15 rokov. 

� Popis vybraných parametrov fyzickej aktivity v súbore najmenej 500 rodičov detí 
Petržalských základných škôl vo veku od 6 do 15 rokov 

� Porovnania zistení z bodov 1-4 so zisteniami v populácii SR 
� Hodnotenie prostredia  a komunikačných kanálov školy z hľadiska vhodnosti pre efektívnu 

podporu kardiovaskulárneho zdravia založenú na vedeckých dôkazoch 
 

 
 
 
MUDr. Zora Gérová 
odbor podpory zdravia   


