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ŠKOLSKÁ TAŠKA - AKO RIZIKO VZNIKU POSTURÁLNYCH PORÚCH

Posturálne svaly a vlákna v období mladšieho školského veku (6-11 rokov)

• zaisťujú stabilitu, fixáciu tela pri pohybe, držanie tela v priestore

• sú uložené hlbšie pri osi tela

• sú odolnejšie proti únave, ľahšie sa zotavujú po záťaži

• majú tendenciu ku zvyšovaniu kľudového napätia a ku skráteniu až tuhnutiu

• ľahko, často až nadmerne sa zapájajú do pohybových stereotypov a nahrádzajú prácu 

oslabených svalov

• sú vývojovo staršie, pracujú na našom tele neustále, s neustálym napätím – v kľude ale i v pohybe

Kostra

• ešte nevyvinutá, poddajná

• tvar chrbtice vo vývine, fixuje sa hrudné zakrivenie, ustaľuje sa tvar krčnej a bedrovej chrbtice

• pri zrýchlenom raste kostí nedochádza k adekvátnemu nárastu svalovej sily (malá svalová sila)   



Školská práca  a plnenie si školských povinností = obrovská záťaž na posturálne

zdravie 

Rizikovými faktormi sú je nadmerná statická záťaž,  spojená s hypokinézou (znížená 

pohyblivost) a sedavým spôsobom života.  

1. dlhodobé sedenie v škole 

vynútená poloha, chýba výškovo nastaviteľný, ergonomický nábytok, nedodržiavajú sa 

pravidlá rozsádzania, dlhodobo zlý zorný uhol pohľadu na tabuľu, nedostatočná 

pohybová aktivita ...   

2. záťaž spôsobená nosením ŠT 

nadmerná váha, nevhodný materiál, nevhodné rozmery, nestabilita, zlá ergonómia...

následky: 

vertebrogénne poruchy a deformácie chrbtice (skolióza, kyfóza, lordóza), bolesti

chrbta, pliec, hlavy, celková únava, v dospelosti aj trvalé degeneratívne ochorenia

chrbtice



AKÁ MÁ BYŤ ŠKOLSKÁ TAŠKA PRE PRVÁKA
História ŠT

Kedysi mali všetci prváci a druháci rovnakú červenú ŠT, tretiaci už potrebovali väčšiu, hnedú s dvomi vreckami vpredu.

Neskôr sa začali nosiť rôzne kabely ma jedno plece, alebo nákupné tašky

Odborníci však vždy varovali pred nevhodnosťou takéhoto 

„školského vybavenia“

Aká má byť moderná ŠT pre školáka?

Musí mať: dobrú konštrukciu, aby pevne sedela na chrbte, mať správnu veľkosť a váhu

Hmotnosť: STN 79 6506                  - prázdna školská taška pre 1. roč. do 1,2 kg

(platí pre výrobu, dodávanie a skúšanie školských aktoviek z usní, plastov, koženiek, poromérov a textílií, bez podšívky 

alebo s podšívkou)

- so všetkými pomôckami 10 % váhy dieťaťa

Rozmery: dĺžka ŠT by mala končiť na úrovni línie bokov dieťaťa (nie pod zadkom)

šírka ŠT by nemala byť širšia ako ramená dieťaťa 

šírka batoha by nemala prekračovať šírku hrudníka

vrchná časť ŠT by mala byť na úrovni výšky pliec  



Chrbtová časť: musí byť ergonomicky tvarovaná, vystužená z odľahčených materiálov 

(hliník, tvrdený plast)

Ramenné popruhy:  ich šírka by mala byť aspoň 4cm, dĺžka kratšia ako 70 cm

• polstrované (čalúnené)

• nastaviteľné (uťahovateľné vo vrchnej časti)

• s hrudníkovým pásom (zamedzí šmýkaniu a optimálne rozloží hmotnosť ŠT)

Stabilita: pevná konštrukcia s pevným dnom (plná alebo prázdna by sa nemala prevažovať, ak je 

postavená na zemi)

Ak ŠT nedrží pevne tvar, dieťa sa ju bude pri chôdzi snažiť vyvažovať neprirodzeným predklonom alebo 

prehadzovaním si ju na chrbte 

: Uško na zavesenie predchádza úrazom v triede pri zakopnutí do nej, eliminuje jej opakované zdvíhanie

Ďalšie dôležité prvky ŠT:

vode-odolný materiál, reflexné prvky, praktické priehradky, min. dve (v hlavnej komore – bližšie k chrbtu

ukladať najťažšie veci, aby pri chôdze nelietali, vhodná je priehradka na desiatový box a fľašu), atest

(STN)



taška - aktovka                                  batoh batoh na kolieskach





Nasadenie

- najlepšie z výšky lavice, vyhneme sa tým rotácii 

chrbtice

- nesmie visieť na pleciach, mala by kopírovať líniu 

chrbtice

Rozloženie

- najťažšie veci ukladať čo najbližšie ku chrbtici

- symetricky rozložiť v priehradkách, oddelené 

priehradky minimalizujú pohyb predmetov počas 

presunu

Nosenie

- optimálne na chrbte

- na oboch pleciach s primerane nastaviteľnými 

popruhmi



SPRÁVNE NASTAVENÉ POPRUHY                                   PRÍLIŠ DLHÉ POPRUHY ODSTÁVAJÚCEJ ŠT DIEŤA KOMPENZUJE

1. PRESUNOM HLAVY                           2. VEĽKÝM BEDROVÝM PREHNUTÍM 



Tašku alebo batoh ?  

- taška: pevná konštrukcia s vystuženou zadnou časťou, spevnené dno, 

samostatne stojí a neprevracia sa, ani keď je prázdna, na dne má nožičky, 

vhodnejšia pre prvákov

- batoh: zlisovaný, nie pevný tvar, nie vždy vhodný rozmer a váha, viac komôr, 

zapínanie na zips, vhodnejší pre starších žiakov

- kombinácia tašky a batohu

- batoh na kolieskach: nadčasové prevedenie, lákavá alternatíva  

pozor!  - na dĺžku držadla (dostatočne dlhá), aby sa dieťa nehrbilo 

- striedanie rúk pri ťahaní, nevhodný pri znečistenom a nerovnom

teréne, pri chôdzi na schodoch, presun MHD    



ZDRAVOTNÉ DÔSLEDKY ZA NESPRÁVNY VÝBER TAŠKY

Medicínsky potvrdené dôsledky

• Nesprávny typ ŠT s príliš veľká váha spôsobujú pokles ťažiska nadol, často

pod úroveň pása. Dieťa sa následne snaží pôsobiť protiváhou hlavy, horných

končatín, pliec a horného trupu, čo spôsobuje zaguľatenie ramien a odstávanie

lopatiek.

• Dlhodobý dôsledok je potom chybné držanie tela s typickým predsunutím

hlavy, skrátením prsných svalov, oslabením podlopatkových a brušných svalov a

preťažením chrbtového svalstva.

• Deformity chrbtice (skolióza, kyfóza, lordóza)



Z dlhodobého preťaženia chrbtice v dôsledku nadmernej záťaže je najčastejšie  zaznamenaný 

zvýšený výskyt skoliózy u školopovinných detí , podľa tvaru krivky môže byť esovitá „S“ 

a veľkooblúková „C“, s vychýlením do strany vpravo alebo vľavo 



Test držania tela podľa Matthiasa

• dieťa je vyzlečené do tielka a treniek

• vyzveme ho k vzpriamenému postoju

s hornými končatinami predpaženými

v 90-stupňovom uhle a ponecháme ho

v tomto postoji 30 sekúnd. Pokiaľ sa

postoj v tomto intervale výrazne

nemení, ide o správne držanie. Pokiaľ

počas 30 sekúnd dôjde k zmenám

v držaní tela, t.j. hlava a horná časť

hrudníka sa skláňajú dozadu, ramená

dopredu, dieťa vystrkuje bruško, ide

o chybné držanie.



EP prijal dokument B8-0006/2017 o vplyve školských tašiek na zdravie žiakov

školská taška nesmie presiahnuť 10% hmotnosti dieťaťa 

dôvody:

- riziko nezvratných následkov, najmä zhoršenia už existujúcich degeneratívnych 

stavov chrbtice (skolióza, Scheuermannova choroba)

- štúdie v EÚ potvrdzujú  výskyt skoliózy u 2-3% detí a bolesti chrbta u 1z 3 

detí (výskyt sa stále zvyšuje)

- návrh pre členské štát zaviesť predpisy upravujúce hmotnosť ŠT a spustiť 

informačnú kampaň (Belgicko „Školská taška ako pierko“ , ST – STN) a 

podporovať komunikačné kampane. 



náhodný test u žiakov 1.-5 ročníka, z 10 detí malo 9 ŠT, ktorá podľa lekárov nespĺňala 

váhový limit a nebola pre detskú chrbticu vhodná, v danom prípade bola najťažšia 

taška viac ako 7 kg u žiaka 3. a 5 roč. (zdroj eduworld.sk - portál o vzdelávaní)  

váha tašiek vybraných žiakov zo Spojenej školy Novohradskej v Bratislave (zdroj ÚVZ SR)



Náhodné zisťovanie u žiakov 1. ročníka:

• 2 ZŠ (ZŠ Štefánikova Galanta -13 detí, SŠ Sládkovičovo - 19 detí) , 1 trieda

• typ ŠT – 50% aktovky (certifikované), 50% batohy, z nich asi1/3 nevhodné 

(nevystužené, jednokomorové - športové, turistické) 

• väčšina detí v oboch sledovaných školách mala školskú tašku, ktorá nespĺňala 

požadovaný váhový limit

• z počtu sledovaných prvákov (32), väčšina dochádza do školy vozidlom alebo  

autobusom, 38% detí dochádza pešo

• ortopedické vady u detí nezaznamenané (údaj od učiteľky)

• hmotnosť detí k 15.09. (údaj od učiteľky – váženie na hodine TV)



ZŠ Sládkovičovo 19 žiakov ZŠ Štefánikova Galanta13 žiakov 

Hmotnosť 

dieťaťa

(kg)

Hmotnosť ŠT

(kg)

Nadlimit

(kg)  

22 3,5 1,3

26 3,4 0,8

22 3,7 1,5

24 3,2 0,8

29 3,8 0,9

19 3,1 1,2

39 3,4 -0,5

27 3,9 1,2

17 2,9 -0,8

30 3,2 0,2

28 2,5 -0,3

21 3,3 1,2

22 3,7 1,5

22 2,8 0,6

19 2,8 0,9

20 3,9 1,9

25 3,2 0,7

22 2,7 0,5

22 4,7 2,5

Hmotnosť 

dieťaťa

(kg)

Hmotnosť ŠT

(kg)

Nadlimit

(kg)  

38 3,5 -0,3

37 4,5 0,8

20 3,1 1,1

21 4,0 1,9

24 3,7 1,3

18 3,9 2,1

19 3,4 1,5

26 2,7 0,1

17 4,2 2,5

33 3,2 -0,1

28 4,3 1,5

27 2,5 -0,2

21 3,0 0,9

Hmotnosť 

dieťaťa 

(kg)

Hmotnosť 

ŠT (kg)

18 - 22 2,2 - 2,8

24 - 28 2,9 - 3,4

29 - 33 3,5 - 4,0

34 - 38 4,1 - 4,6

39 - 43 4,7 - 5,2

44 - 48 5,3 - 5,8

49 - 53 5,9 - 6,4

54 - 58 6,5 - 7,0



Predmety, ktoré nosia deti denne do školy

Predmety, ktoré si deti nechávajú v škole v boxoch

Predmety, ktoré mali deti navyše v ŠT



Intervenčné opatrenia k predchádzaniu neprimeraného preťažovania školskou taškou

odporúčania pre rodičov:

• pri kúpe ŠT zvážiť výber certifikovanej , vyrobenej v súlade s požiadavkami platnej STN, pred lacným design 

prevedením, ktorý zvádza deti a je často nevhodný

• denne kontrolovať spoločne s deťmi obsah ŠT na nasledujúci deň (často sú v nich nepotrebné zošity a učebnice, 

zbytočne hrubý peračník, zabudnutá desiata, hračky, mobily a nabíjačky ...) 

• upozorňovať dieťa na správne nosenie ŠT a viesť ho k správnemu držaniu tela (jednoduchý test podľa Mattiasa)

• frekvencia výskytu návštev u detského ortopéda

pre pedagógov/školu:

• zmierniť žiakom fyzickú záťaž ponechávaním niektorých učebníc a pomôcok v škole, využívanie digitálnych učebníc

• pri výbere pracovného miesta zohľadniť výskyt somatických a funkčných odchýlok

• počas vyučovacieho procesu zaviesť „telovýchovné chvíľky“ - jednoduché cvičenia, ktoré by kompenzovali statickú

záťaž pri dlhodobom sedení v školských laviciach

• zabezpečiť žiakom pitný režim počas celého vyučovacieho procesu a prípravu desiat cestou ŠJ

• vybaviť triedy nastaviteľným a ergonomickým nábytkom primeraným k telesnej výške detí podľa platnej legislatívy



Záver:

Otázka:

Je možné vôbec možné splniť podmienku primeranej hmotnosti ŠT, ak majú mať deti

na hodine všetko čo sa vyžaduje?

Odpoveď:

Je na nás dospelých, aby sme zvážili všetky možnosti a rozumným prístupom

prispievali k zdravému rastu a vývoju našich detí

Ďakujem za pozornosť


