
 
 

Prieskum vzdelávania o potravinách a výžive na základných školách 

Elektronické dotazovanie 
 

Publikované z 23.03.2011 do 26.03.2011 

206 odpovedí (191 originálnych) 

 

 

1. Príslušnosť k samosprávnemu kraju 

 
 
 

 Alternatívy Percentá Hodnota 

 1 Bratislavský 4,9 % 10 
 2 Trnavský 11,2 % 23 

 3 Nitriansky 13,6 % 28 

 4 Trenčiansky 13,1 % 27 
 5 Žilinský 16,5 % 34 

 6 Banskobystrický 12,1 % 25 

 7 Košický 11,7 % 24 
 8 Prešovský 17,0 % 35 

 Spolu  206   

 

 
 
2. Vytvárajú kurikulárne dokumenty základných škôl (z hľadiska obsahu)dostatočný priestor na vzdelávanie o potravinách a výžive? 

 
 

 
 Alternatívy Percentá Hodnota 

 1 ÁNO 48,8 % 98 

 2 NIE 51,2 % 103 
 Spolu  201   

 

 



 
4. VEDOMOSTNÁ OBLASŤ: POTRAVINY A ZDRAVIE  

Z nasledujúcich možností vyberte tie kompetencie, ktoré si deti osvoja počas formálneho primárneho školského vzdelávania. 

 
 

 Alternatívy Percentá Hodnota 
 1 Poznať názvy rôznych výživných látok spolu  69,3 % 140 

  s ich funkciou a zdrojom.   

 2 Porozumieť pojmu energetická rovnováha,  40,6 % 82 
  súvislosť stravy a aktivity.   

 3 Vedieť použiť odporúčania zdravého  76,7 % 155 

  stravovania v súvislosti s dobrým zdravým.   
 4 Pochopiť charakter a príčiny rôznej stravy  79,2 % 160 

  súvisiacej s poruchami zdravia, napr. obezitou.   

 5 Poznať názvy rozličných etáp trávenia a  55,9 % 113 
  orgánov súvisiacich s trávením.   

 6 Vedieť rozpoznať nevyhnutnosť zmien v  25,7 % 52 

  stravovaní počas života, vrátane tehotenstva.   
 7 Pripustiť, že strava s nedostatkami alebo  41,6 % 84 

  výstrednosťami súvisí s nevyváženosťou.   

 8 Pochopiť ako prebieha spracovanie potravy,  43,1 % 87 
  trávenie, absorpcia a uvoľnenie energie.   

 9 Pochopiť význam správneho stravovania –  89,6 % 181 

  jesť 5-krát denne, dôležitosť raňajok,    
  dostatočného množstva tekutín.   

 Spolu  202   

 

 

 
 
 
6. VEDOMOSTNÁ OBLASŤ: SPOLOČENSKO-EKONOMICKÉ ASPEKTY POTRAVÍN  

Z nasledujúcich možností vyberte tie kompetencie, ktoré si deti osvoja počas formálneho primárneho školského vzdelávania. 

 
 Alternatívy Percentá Hodnota 

 1 Pripustiť, že médiá a reklama môžu zohrávať  86,6 % 174 

  dôležitú úlohu pri výbere jedla.   
 2 Pochopiť, že označenie na potravinách plní  56,2 % 113 

  dôležitú úlohu pri informovanosti spotrebiteľa a    



  poznať základné pravidlá označovania.   

 3 Pochopiť, že výber jedla závisí od mnohých  49,8 % 100 

  osobných, spoločenských, politických,    

  ekonomických, geografických, kultúrnych    
  faktorov, od životného štýlu a niektoré z nich    

  nie je možné kontrolovať.   

 4 Pripustiť, že výber jedla niekedy závisí od tlaku  62,7 % 126 
  okolia a od otázok súvisiacich s telesným    

  vzhľadom.   

 5 Spoznať, že ľudia jedia alebo sa vyhýbajú  51,7 % 104 
  istým jedlám na základe náboženstva, etického    

  presvedčenia alebo osobných zásad.   

 6 Vytvoriť rozpočet pre výber vhodného jedla. 22,9 % 46 
 7 Preskúmať trendy v spotrebe krajiny a ich  9,0 % 18 

  dosah na zdravie.   

 8 Zvážiť environmentálne faktory  25,4 % 51 
  (poľnohospodárstvo, globalizácia,    

  vegetariánstvo, genetické modifikácie) pri    

  výbere jedla.   
 Spolu  201   

 
 
8. VEDOMOSTNÁ OBLASŤ: VÝROBA A SPRACOVANIE POTRAVÍN  

Z nasledujúcich možností vyberte tie kompetencie, ktoré si deti osvoja počas formálneho primárneho školského vzdelávania. 
 
 

 Alternatívy Percentá Hodnota 

 1 Porozumieť, že spracovanie potravín  46,3 % 87 
  ovplyvňuje ich nutričnú hodnotu.   

 2 Poznať rôzne spôsoby primárneho a  43,6 % 82 

  sekundárneho spracovania.   
 3 Pochopiť základné spracovateľské zásady. 51,1 % 96 

 4 Vyhodnotiť vhodnosť balenia potravín. 62,2 % 117 

 5 Poznať rôzne metódy výroby. 46,8 % 88 
 6 Pochopiť vedecké zásady uchovávania  21,3 % 40 

  potravín vrátane použitia prísad.   

 Spolu  188   
 

 

 



10. VEDOMOSTNÁ OBLASŤ: ZRUČNOSTI PRI PRÍPRAVE JEDÁL  

Z nasledujúcich možností vyberte tie kompetencie, ktoré si deti osvoja počas formálneho primárneho školského vzdelávania. 

 
 
 Alternatívy Percentá Hodnota 

 1 Vedieť o vplyve prípravy a metód varenia na  51,8 % 100 

  energiu a výživové hodnoty jedál.   
 2 Zvažovať estetiku jedla. 79,3 % 153 

 3 Vedieť pripraviť zdravé vyvážené jedlá. 50,3 % 97 

 4 Pochopiť a aplikovať aspekty náuky o strave v  20,2 % 39 
  príprave a varení.   

 5 Zužitkovať vedomosti pri plánovaní zdravého  47,2 % 91 

  stravovania.   
 6 Demonštrovať praktické zručnosti pri príprave  33,2 % 64 

  a varení zdravého a chutného jedla.   
 7 Byť schopný nakúpiť, uložiť, navariť,  36,3 % 70 

  servírovať.   

 Spolu  193   
 

 
 
 
 
12. VEDOMOSTNÁ OBLASŤ: BEZPEČNOSŤ A HYGIENA POTRAVÍN  

Z nasledujúcich možností vyberte tie kompetencie, ktoré si deti osvoja počas formálneho primárneho školského vzdelávania. 

 
 

 Alternatívy Percentá Hodnota 

 1 Porozumieť príčinám, prečo je potrebné  76,8 % 149 
  dôkladné mrazenie a varenie.   

 2 Pochopiť rôzne mikrobiologické zásady, na  25,3 % 49 

  základe ktorých sa konzervuje.   
 3 Naplánovať a uskutočniť praktické úlohy  30,9 % 60 

  bezpečne a hygienicky.   

 4 Aplikovať vedomosti o zásadách bezpečnosti  49,0 % 95 
  a hygieny pri príprave jedál a varení.   

 5 Čítať, pochopiť a využiť informácie o dátume  75,8 % 147 

  výroby a spotrebe a o uskladnení potravín.   
 6 Demonštrovať zručnosti pri zaobchádzaní s  43,3 % 84 

  potravinami.   

 Spolu  194   
 



 
 
 
14. Privítali by ste verejnú neformálnu konzultáciu otvorenú širokej sfére spoločenského života (školstvo, zdravotníctvo, 

poľnohospodárstvo, potravinárstvo, neziskový sektor, deti), ktorej úlohou by bolo zadefinovanie základných potravinových kompetencií 
(minimálnych znalostí a zručností) u detí vo veku 5 až 14 rokov, s rozdelením do vedomostných oblastí a vekových kategórií?  

Vyberte jednu z možností.  
 

 

 Alternatívy Percentá Hodnota 
 1 ÁNO 88,5 % 177 

 2 NIE 11,5 % 23 

 Spolu  200   
 

 
 
16.  
Privítali by ste voľne prístupné zdroje (internetový priestor), ktoré by slúžili ako podporný nástroj na osvojenie a rozvoj základných 
potravinových kompetencií u detí vo veku 5 – 14 rokov? (vo forme krátkych videí, elektronických prezentácií, vzdelávaco-súťažných 
aktivít, vo formálnom alebo neformálnom vzdelávaní) 

Vyberte jednu z možností. 
 
 Alternatívy Percentá Hodnota 

 1 ÁNO 99,0 % 190 

 2 NIE 1,0 % 2 
 Spolu  192   
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