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Školské vzdelávacie programy a zmena výučby v školách ponúkajú priestor pre 
štúdium problematiky zdravého životného štýlu v živote človeka, a to ako po stránke 
zdravotnej tak aj po stránke pohybovej. Realizovaný výskum bol súčasťou grantovej 
úlohy VEGA č. 1/0743/08 „Pohybová aktivita v životnom štýle žiakov základných 
škôl„. Cieľom výskumu bolo  v skupine 14-ročných žiakov prešovského regiónu 
analyzovať úroveň vedomostí o problematike zdravia a pohybovej aktivity, zistiť 
objemové charakteristiky (počet denných krokov, denný výdaj energie) mesačnej 
pohybovej aktivity a analyzovať preferenčnú sféru v oblasti pohybových aktivít. Pre 
potreby nášho výskumu boli použité štandardizované dotazníky (Vedomostný test 
o problematike zdravia a pohybovej aktivity, Dotazník preferencií pohybových 
aktivít). Na monitorovanie mesačnej pohybovej aktivity (denný počet krokov, denný 
výdaj energie) boli použité krokomery Silva.  Výsledky v oblasti vedomostí, ktoré 
dokumentujú poznatkovú úroveň z oblasti zdravia a pohybovej aktivity 14-ročných 
žiakov boli na nízkej úrovni. Päťdesiat percentnú úspešnosť dosiahlo iba 20 % 
žiakov. V oblasti objemu pohybovej aktivity, počas pracovných dní dosiahli naši 
respondenti najvyššie hodnoty v dennom počte krokov i vo výdaji energie.  Žiakom 
nášho súboru (ani chlapcom ani dievčatám) sa  nepodarilo dosiahnuť 10 000 krokov 
denne, ktoré sú považované za kritérium na dosiahnutie zdravotných benefitov. 
Z hľadiska  životného štýlu môžeme našich respondentov považovať podľa Tudor-
Locke a Basseta (2004) v pracovných dňoch za priemerne aktívnych. V poslednej 
sledovanej oblasti, ktorou boli preferencie pohybových aktivít sme zistili, že 14-roční 
žiaci majú záujem viac o kolektívne športy – volejbal, basketbal, futbal než o 
individuálne – korčuľovanie, plávanie a cyklistika. Celkovo je možné usúdiť, že 
preferencie pohybových aktivít v tomto veku viac  odrážajú predstavy adolescentov 
než pohybové skúsenosti a návyky a zároveň sa v nich odrážajú súčasné  trendy  
záujmu prezentované i v masmédiách. 
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