
Ochrana zdravia žiakov v školách so zameraním na prevenciu 

chybného držania tela a s tým súvisiacich ochorení. 
 

 

 Začal sa nový školský rok a mnoho detí si zasadlo do školských lavíc. Nezabudnime, 

že výchovno-vzdelávací proces v školách prináša aj určité zdravotné riziká, ktorých 

prehliadanie môže spôsobiť ohrozenie zdravia žiakov. K najvýznamnejším poruchám zdravia 

detí školského veku patrí chybné držanie tela (guľatý chrbát, nesúmerné držanie s vysunutým 

jedným bokom, odstávajúce lopatky), ktoré pri neriešení môže viesť k vážnym deformitám 

chrbtice. Je podmienené nedostatočným rozvojom a ochabnutosťou chrbtového svalstva, čo 

môže súvisieť s celým komplexom rizikových faktorov. Nedostatok pohybu, nevhodné a 

preťažené školské tašky, ktoré deti držia často v jednej ruke, nevyhovujúce podmienky 

školskej práce – dlhé a nesprávne sedenie v školských laviciach a tiež za počítačom. To 

všetko sú príčiny, prečo vysoké percento ortopedických chýb (skolióza, kyfóza, ploché nohy a 

pod.) vzniká v školskom a dorastovom veku. Ak sa uvedené chyby včas nepodchytia, môže 

dôjsť k nezvratnému poškodeniu chrbtice, ktoré sa už nebude dať napraviť. Vznik 

patologického zakrivenia chrbtice - skoliózy je aj významným psychosociálnym rizikovým 

faktorom, pretože ovplyvňuje správanie sa adolescentov, vedie k pocitom menejcennosti a k 

iným psychickým problémom.  

Medzi základné preventívne opatrenia v školách patrí:   

1. Zabezpečenie primeraného školského nábytku prispôsobeného telesným parametrom 

žiaka. Vzhľadom k rastovej akcelerácii žiakov je potrebné priebežne sledovať pracovné 

miesto žiaka v škole aj doma a v prípade potreby zabezpečiť výmenu pracovného stola, resp. 

školskej lavice a stoličky. Pri výučbe výpočtovej techniky dbať na ergonometrické pracovné 

miesto s počítačom. Pedagogický pracovníci by mali dbať a upozorňovať žiakov na správny 

spôsob sedenia. Výšky lavíc a stoličiek pre jednotlivé skupiny žiakov a požiadavky na 

nábytok pre prácu žiakov v sede sú uvedené v prílohe k vyhláške MZ SR 527/2007 Z. z. o 

podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.   

2. Nosenie vhodnej školskej tašky. Výber školskej tašky zvyčajne ovplyvňuje jej vzhľad, či 

je pekná a moderná a či sa dieťaťu bude páčiť. Školská taška by mala byť v prvom rade 

vhodná z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Preto má byť z ľahkého umývateľného 

materiálu, so spevnenou chrbtovou časťou a so širokými, nastaviteľnými popruhmi. Má byť 

primeraná výške dieťaťa. Dôležité je správne nastavenie dĺžky popruhov a nosenie tašky na 

oboch pleciach. Z dôvodu bezpečnosti je dobré, ak sú na aktovke reflexné prvky, resp. je ich 

potrebné následne doplniť. Zároveň má byť praktická z hľadiska uloženia školských 

pomôcok. Rodičia by mali pravidelne kontrolovať, čo ich dieťa nosí v školskej aktovke, či sa 

tam nenachádzajú nepotrebné veci. Škola by mala zabezpečiť, aby si deti nemuseli nosiť na 

vyučovanie všetky učebnice a školské pomôcky. Riešením by bolo, keby školy mali k 

dispozícii napr. dve sady učebníc pre každého žiaka, resp., aby sa znižovala hmotnosť 

školských učebníc a pod. Do školy sa odporúčajú nasledovné maximálne hmotnosti školských 

aktoviek podľa ročníkov základnej školy: 

u žiakov 1. a 2. roč. 2,5 kg, 

u žiakov 3. a 4. roč. 3,5 kg, 

u žiakov 5. a 6. roč. 4,5 kg, 

u žiakov 7. až 9. roč. 5 kg. 

Tieto  hodnoty zhruba zodpovedajú 10% hmotnosti dieťaťa daného veku. Nedodržiavanie 

uvedenej maximálnej hmotnosti školskej tašky spôsobuje preťažovanie detskej chrbtice a tým 

vzniká riziko chybného držania tela až skoliózy. Tu začína rozvinutie degeneratívnych stavov 

chrbtice, ktoré sa prejavujú v dospelosti vo forme bolestí chrbta. Ak sa skolióza nezačne liečiť 

včas, môže dôjsť k poškodeniu chrbtice, ktoré sa už nebude dať napraviť.  

3. Vhodné topánky, prezuvky a športová obuv. Detská noha je extrémne citlivá na škodlivé 

vonkajšie vplyvy. V dôsledku nesprávneho výberu obuvi môže dôjsť k trvalému poškodeniu 



kostry chodidla, jeho deformitám a následne zafixovaniu chybného držania tela (skolióza) so 

všetkými zdravotnými a sociálnymi dôsledkami. Je nevyhnutné vyberať obuv vyrobenú z 

prírodných materiálov, ako napr. prírodné usne a textil. Sú mäkké, priedušné, absorbujú 

zvýšenú fyziologickú vlhkosť detskej nohy a zároveň sa vďaka svojmu zloženiu vhodne 

prispôsobia anatomickému tvaru chodidla. Za nevhodné materiály považujeme rôzne plasty, 

poroméry a koženky. Nakoľko sú tvrdé, ťažko sa prispôsobujú tvaru chodidla a sú 

nepriedušné. Pre malú schopnosť odvádzať vlhkosť z povrchu kože môžu byť príčinou 

nepríjemných plesňových ochorení. Vo všeobecnosti platí zásada - čím ľahšie, tým lepšie. V 

najmenších vekových skupinách detí je vhodné preferovať nízku členkovú obuv, šnurovaciu 

alebo uzatvárateľnú textilným pásikom, resp. na zips, z čo najľahších materiálov. Strih by mal 

zodpovedať tvaru chodidla tak, aby dieťa pri chôdzi neobmedzoval. Podpätky by mali byť u 

detskej obuvi čo najnižšie, s veľkou plochou pre udržanie stability. Zásadne sa ani pre staršie 

dievčatá neodporúčajú topánky s vysokými štíhlymi podpätkami. Deti majú často tendenciu 

zamieňať si športovú obuv s prezuvkami, čo je z hygienického hľadiska nevhodné (športová 

obuv je nepriedušnejšia a tvrdšia).  Dôležitá je zásada vyberať obuv podľa účelu jej 

používania. 

4. Efektívne využívanie hodín telesnej výchovy, zaraďovanie malých foriem TV do 

vyučovacej hodiny (tzv. telovýchovné chvíľky) a presadzovanie voľného pohybu žiakov 

počas prestávok. V spolupráci s rodičmi vytváranie návykov pre pohybovú životosprávu 

dieťaťa. Nevhodné je dlhé vysedávanie pri televízií a počítačoch, ale aj pestovanie 

športov s jednostrannou záťažou.  
  

 Nedodržiavanie uvedených základných zdravotno-hygienických požiadaviek a 

podceňovanie a neriešenie tejto problematiky u detí vedie k rozvinutiu chronických 

degeneratívnych ochorení u dospelých. Z detí včas neliečených, s fixovanými chybami 

držania tela vyrastajú rôzne telesne deformovaní mladí ľudia s obmedzenými možnosťami 

výberu zamestnania, často zmenenou pracovnou schopnosťou až invalidizáciou. Možné 

zdravotné následky sú nepríjemné z hľadiska estetického, ale aj zdravotného - bolesti, srdcová 

nedostatočnosť, problémy s dýchaním a pod. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru a pri 

plnení preventívnych programov a projektov zameraných na predchádzanie ochorení u detí a 

mládeže zamestnancami regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 

sa zisťuje, že prevencii chybného držania tela a ortopedických chýb u detí a mládeže sa 

nevenuje dostatočná pozornosť, o čom svedčí neustále pribúdanie uvedených porúch a 

ochorení. Osvojenie si základných pravidiel prevencie, aspoň tak, ako je vyššie uvedené, by 

malo byť preto vlastné každému rodičovi a pedagógovi.  
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