
Sladkosti závislosťou 

 

Sladkosti boli, sú a zrejme vţdy budú milovaným „pokrmom“ našich najmenších. 

Kaţdý rodič si je vedomý toho, ţe sladkosti nie sú pre zdravie detského organizmu vhodné 

a majú rôzne negatívne účinky. Väčšinou sa nadmerná konzumácia sladkostí (bieleho cukru) 

spája s pokazených chrupom u detí. Rôzne sladké dobroty však predstavujú aj iné skryté 

riziká pre naše deti. Ak naše deti dostávajú denne nejakú tú čokoládku, zopár cukríkov, 

lízanku, sladkú čokoládovú tyčinku a iné „dobroty“ plné cukru, koledujeme si o váţne 

zdravotné, ale aj psychické problémy našich detí. Nie je novinkou, ţe priveľa cukru prispieva 

k rozvoju obezity a ako uţ dnes vieme, detská obezita nie je problémom, nad ktorým by sme 

mali len tak mávnuť rukou. Môţe mať totiţ ďalšie neblahé následky v neskoršom ţivote 

dieťaťa. Cukrovka je takisto ochorenie, ktoré sa dnes čoraz častejšie spája aj s detským 

vekom. I keď jej príčiny nie sú celkom známe, odborníci varujú pred prílišnou konzumáciou 

sladkostí, čo môţe byť jedným z rizikových faktorov vzniku tejto choroby. Sladkosti sa tieţ 

spájajú s hyperaktivitou u detí. I keď na tento jav môţe mať vplyv mnoho ďalších faktorov, 

hyperaktivitu prehlbujú aj sladkosti. Nejde však len o rafinovaný biely cukor obsiahnutý 

v čokoládkach, lízankách či sladkých nápojoch a podobne, ale najmä o rôzne ďalšie prísady 

ako emlugátory, konzervačné látky, farbivá a iné.  

                                            

V súvislosti s týmito negatívnymi dôsledkami nezdravého stravovania pripravil 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom v spolupráci so ZŠ 

Komenského v Snine projekt pod názvom ,,Sladkosti závislosťou“. Cieľom projektu bolo 

zistiť, ako často dávajú ţiaci tejto školy prednosť sladkostiam pred konzumáciou ovocia 

a zároveň ich poučiť o škodlivých dôsledkoch ich nadmernej konzumácie.  

 

Výsledky prieskumu 

 

1. a 2. ročník 

 Vo všeobecnosti dávajú deti prednosť nezdravým potravinám, ktoré im chutia oveľa 

viacej ako potraviny zdravé. Lákajú chuťou, farebnosťou, rozmanitosťou a reklamou.  

V otázke číslo 1 si mali deti vybrať jednu zo skupiny potravín (3 potraviny boli zdravé 

a 3 zo skupiny nezdravé). Aţ 95,7 % zo 45 ţiakov označilo za vybranú potravinu niektoré 

ovocie, len 4,3% si vybralo sladkosť. V druhej otázke mali ţiaci rozdeliť prívlastky medzi 

slová ,,sladkosti“ alebo ,,ovocie a zelenina“. 91,5 % respondentov označilo ovocie a zeleninu 

slovkom ,,zdravé“, sladkosti za ,,nezdravé“ a ovociu priradilo ,,výbornú chuť“. 93,6 % ţiakov 

sa domnieva, ţe ,,boľavé bruško“ súvisí práve so sladkosťami. 8,5% označilo sladkosti za 

,,zdravé“ a rovnako „bolesti bruška“ pridruţilo konzumácii ovocia. 6,4% priradilo ,,výbornú 

chuť“ sladkostiam a prívlastok ,,nezdravé“ ovociu. Úlohou ţiakov v tretej otázke bolo 

vyznačiť obrázky (znázorňujúce obezitu, pokazené zuby a vitamíny), ktoré vystihujú 

pravidelnú a nadmernú konzumáciu sladkostí. 93,6% opýtaných označilo správne obrázky 



(obrázok obezity a pokazených zubov), v dvoch prípadoch označili respondenti aj vitamíny. 

V štvrtej otázke bolo úlohou ţiakov označiť nezdravé potraviny, ţiaci mali na výber štyri 

obrázky (2x sladkosti, ovocie, malinovka). 100% ţiakov odpovedalo na túto otázku správne 

a označilo všetky nezdravé potraviny. Svedčí to o tom, ţe deti dokáţu odlíšiť zdraviu 

prospešné potraviny od tých zlých, ale v tomto veku ešte nemajú ucelené informácie o tom, 

aké dôsledky môţe mať pravidelná a nadmerná konzumácia nezdravých potravín. V tomto 

veku je veľmi dôleţité deti k zdravému stravovaniu viesť doma i v škole.  

 

                                                         
 

3. a 4. ročník  

 

Dotazníka sa zúčastnilo 51 ţiakov z tretieho a štvrtého ročníka. Ţiaci mali v prvej 

otázke uviesť, či v predošlý deň skonzumovali nejaké čerstvé ovocie. 88,24% z nich označilo 

odpoveď ÁNO, 86,27% má vedomosť, ţe pravidelná konzumácia ovocia je pre organizmus 

a zdravie dôleţitá a vie aj správne uviesť, prečo. Zvyšných 13,73% na túto otázku odpovedať 

nevedelo. Konzumáciu sladkostí a sladkých nápojov (v rovnaký deň) ,,priznalo len“ 21,57%, 

pričom 90,20% z celkového počtu si je vedomých, ţe častý a nadmerný príjem sladkostí môţe 

mať neţiaduce účinky na zdravie. Keď sme sa v dotazníku pýtali na konkrétne dôsledky, tak 

27,45% respondentov uviedlo nesprávnu odpoveď a 9,80% na otázku neodpovedalo. V jednej 

z otázok mali deti za úlohu usporiadať skupiny potravín podľa frekvencie ich konzumácie a to 

od najčastejšie jedávaných po najmenej. Za najčastejšie potraviny označilo 72,55% 

respondentov skupinu ovocia alebo zeleniny, 17,65% z celkového mnoţstva označilo 

sladkosti alebo chipsy. 27,45% nevyplnilo túto úlohu správne. Poslednou úlohou v dotazníku 

bolo vybrať si zo skupiny jedenástich potravín jednu, podľa obľúbenosti. Uvedený bolo 6 

zdravých potravín a 5 nezdravých. Vybranou potravinou boli v 82,35%-tách zdravé potraviny. 

Nezdravú potravinu označilo 17,65% respondentov. 

 

                                                           
5. – 9. ročník 

 

 Na druhom stupni sa do prieskumu zapojilo 170 ţiakov. Dá sa predpokladať, ţe ţiaci 

na vyššom stupni majú rozsiahlejšie vedomosti o zdravom, resp. nezdravom stravovaní 

a o jeho dôsledkoch. Otázky o konzumácii ovocia a sladkostí boli významovo podobné ako 

u mladších ţiakov, zmenili sme len formuláciu otázok. Kladná odpoveď v prípade 

konzumácie ovocia predstavovala 77,6% zo všetkých odpovedí. Sladkosť si v predchádzajúci 

deň doprialo aţ 96,5% ţiakov. K sladkostiam sa zarátavali aj malinovky, zákusky a cukríky. 

80% z celkového počtu ţiakov udáva, ţe sladkostí, ktoré jedáva má z domu, zvyšných 20% si 

ich najčastejšie kupuje samo. Vedomosť o tom, ţe pravidelná a nadmerná konzumácia 

sladkostí škodí má 62,4%, 14,1% udalo, ţe si nie sú vedomí negatívnych dôsledkov. V jednej 

z otázok mali ţiaci usporiadať skupiny potravín (ovocie, zelenina, sladkosti, chipsy) podľa 

frekvencie a mnoţstva ich konzumácie. Ovocie sa umiestnilo na prvých dvoch priečkach 



u 59,4% a zelenina len u 26,4%. Pomerne veľká časť detí uprednostňuje nezdravé potraviny, 

sladkosti vyhrávajú u 46,5% detí. Chipsy zaberajú 28,2% zo všetkých zúčastnených. 

Nezdravé potraviny sa u významného počtu respondentov objavujú aj na posledných 

priečkach. 13,5% ţiakov jedáva sladkosti a 21,2% chipsy len nepravidelne a v menšom 

mnoţstve ako ovocie a zeleninu. Ďalšou úlohou v dotazníku bolo vyznačiť pojmy, ktoré 

podľa respondenta súvisia s konzumáciou sladkostí. Uvedené boli tieto pojmy: Zdravie, 

Obezita, Zubný kaz, Vitamíny, Výborná chuť, Choroba, Energia, Prejedanie sa, Oddych 

a zábava. Najvyšší počet, t.j. 96,5% označilo zubný kaz, ktorý sa povaţuje za jeden 

z priamych negatívnych dôsledkov nadmernej konzumácie sladkostí. Obezite pripadlo druhé 

miesto – 83,5%, čo je stále dosť nízke číslo. Obezita je jedným z najzávaţnejších zdravotných 

dôsledkov nezdravého stravovania. Ţiaci na druhom stupni základnej školy by mali poznať 

nadmernú konzumáciu sladkostí a prejedanie sa ako jednu z hlavných príčin obezity, uţ aj 

v detskom veku. Najväčšou výhodou nezdravého jedla je jeho chuť. 75,3% opýtaných detí 

povaţuje sladkosti za potraviny vyznačujúce sa výbornou chuťou. 47,6% ich správne spája aj 

s energiou. Prejedanie sa súvisí práve so sladkosťami podľa 37,1% ţiakov druhého stupňa. 

12,4% respondentov si spája konzumáciu sladkostí s oddychom a zábavou. 83,5%, a teda 

najväčšia časť ţiakov si myslí, ţe mnoţstvo sladkostí, ktoré konzumuje je primerané. Ţiaden 

ţiak nepovaţuje svoje skonzumované mnoţstvo maškŕt za malé a len 16,5% priznáva, ţe 

mnoţstvo tejto skupiny potravín je príliš veľké. Otázne ale zostáva, čo pre ţiaka druhého 

stupňa znamená veľké alebo primerané mnoţstvo sladkostí. Vzhľadom na mentálnu úroveň 

týchto detí je moţné predpokladať, ţe o význame ţivotného štýlu na zdravie človeka majú uţ 

ucelenú predstavu. Aţ 93,5% z nich nepochybuje o tom, ţe zdravé stravovanie je dôleţité uţ 

v tomto veku. Len 1,2% sa domnieva, ţe je to dôleţité aţ v dospelosti.  

 

 Problém nezdravého stravovania našich ţiakov je spojený aj so       zlým alebo 

zanedbaným pitným reţimom. Ţiaci uprednostňujú pri výbere nápojov najmä tie sladené, 

farbené a aromatizované. Stále častejšie sa však objavujú aj energetické nápoje, a to uţ nie len 

na druhom stupni ZŠ, ale aj u mladšej vekovej skupiny. Najčastejším dôvodom uţívania 

spomínaných nápojov je ich chuť a v neposlednom rade je to aj povzbudenie organizmu 

dávkou energie. Práve v tom môţe spočívať negatívne vplývanie nadbytku energie u detí na 

vyučovací proces, okrem zdravotných dôsledkov, samozrejme. Okrem toho, deti si pestujú 

návyk na sladené a ochutené nápoje, ktoré sa stávajú samozrejmosťou ich kaţdodenného 

stravovania, resp. pitia. Aţ 52,9% pije pravidelne nápoje sladené a energetické. Príleţitostne 

si ich dopraje 46,5% a len 0,6% ţiakov na druhom stupni udáva, ţe takéto nápoje nepije. 

Opäť treba podotknúť, ţe je otázne, čo pre deti a mládeţ znamená pojem príleţitostne.    

 

                                                                                                                                  
 

Záver 

 

Dá sa predpokladať, ţe stravovanie a pitný reţim ţiakov na tejto základnej škole sú podobné 

ţivotnému štýlu deťom aj na iných školách v celej republike. Treba opäť upozorniť na 

potrebu viesť deti k zdravšiemu spôsobu ţivota od útleho veku a pestovať u nich záujem 

o vlastné zdravie. Výsledky prieskumu sú horšie u starších a najstarších zúčastnených detí, 



mladší účastníci prejavujú ešte dostatočne pozitívny vzťah k ovociu a zelenine. Snaţme sa 

vplývať a ovplyvniť naše deti, mládeţ, súrodencov, kamarátov i rovesníkov v správnom 

výbere potravín a nápojov. Veď potrava by mala byť tým najlepším liekom pre naše telo.  
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