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PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD. 

Od roku 2004 vzdelávam a vychovávam 
ľudí v oblastiach výživného pohybu  

a funkčného stravovania

•  PaedDr. - Univerzita Konštantína Filozofa (Nitra) 
•  PhD. - Slovenská Poľnohospodárska Univerzita (Nitra) 
•  podnikanie v obore od roku 2006 

•  veľké edukačné projekty:  
•  www.skills.sk (Skill LAB telocvične: BA, NR, PP, KE) 
•  www.neseda.com (tvoríme prostredie bohaté na pohyb) 

• rôzne menšie edukačné projekty: 
• školský stravovací projekt: skola.vladozlatos.com 
• edukačný portál a produkty: vladozlatos.com  
• výskumná aplikácia: metflex.me 
• pohybové školenia: vyzivnypohyb.sk  

• viac na: https://www.vladozlatos.com/filozofia/kto-sme.html 

@vladozlatos
vlado@vladozlatos.com

0904 140 305

Profil osobnosti > manžel, rodič, učiteľ:
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Cieľ i zmysel výchovy a vzdelávania

Zlepšiť kvalitu života a pomôcť  
presadiť sa v modernom svete

Telo

Pohyb

Strava

Zdravie

Peniaze

Projekty

Teamová práca
Veda o sexe

Vzťahy

Vnútorný  
dialóg

Emočná  
inteligencia

Kultúra
Dedictstvo

História

Krajina
Príroda

Ekológia

EKO  
produkcia

VR / AR, 
Senzory, IoT, 3D 

tlač, AI, hry…

Sociálne  
siete

Fyzické  
zdravie

Ekonomické  
zdravie

Duševné  
zdravie

Enviromentálne  
zdravie

Technologické  
zdravie

Patriotské  
zdravie

Inovácia školského prostredia

celý článok na 
vladozlatos.com 

AKÁ VÍZIA 
ŠKOLSTVA DÁVA 

ZMYSEL?

http://vladozlatos.com
http://vladozlatos.com


Ukážka miery zdravia a inteligencie vybraného dieťaťa  
+ naplnenia cieľu a zmyslu výchovy i vzdelávania

Fyzické  
zdravie

Ekonomické  
zdravie

Duševné  
zdravie

Enviromentálne  
zdravie

Technologické  
zdravie

Patriotské  
zdravie

Skóre: 1900 Skóre: 2300 Skóre: 2930 Skóre: 1740 Skóre: 750 Skóre: 1140

Vaše dieťa Minimálny štandard Školský priemer

Príklad zobrazenia a rozloženia 
inteligencie i napredovania  

v danej oblasti zloženej  
z viacerých predmetov



Fyzické  
zdravie
Skóre: 1900

Vaše dieťa

Minimálny štandard

Školský priemer

Mobilita

Sila

Rýchlosť

Vytrvalosť

Koordinácia

Výber 
predmetov 
ktoré tvoria 

hlavnú oblasť 
vzdelávania 
merateľným 
spôsobom

Základná  
logika  

platformy 
aplikovateľná 
na akékoľvek 

oblasti  
výchovy či 
vzdelávania

Ziskavanie 
bodov od 0 na 

základe 
proaktivity 
študenta. 

Hodnotenie  
len cez 

gamifikačné 
mechanizmy 

Sledovanie nie 
len aktuálneho 

stavu ale aj 
napredovania 
 v čase (trend)

Iniciatívne súťaže vývoj



Hodnotenie 
školského 
prostredia

Skóre: XXXX

Hodnotenie 
telesného zdravia 

študentov

Skóre: XXXX

Program 
budovania 

pohybových 
zručností

Program  
zdravšieho 
stravovania

Skóre: XXXXSkóre: XXXX

Prostredie pod kontrolou 
kompetentných osôb 

(ministri, primátori, 
riaditelia, iní)

Správanie a hodnotenie 
študentov cez 

gamifikačné prvky

Vstupné a výstupné zbery 
dát, sledovanie efektov 
prostredia i programov

Inovácia v školskom prostredí zameraná na 
objektívne zlepšovanie zdravia študentov

PROSTREDIE SPRÁVANIE VÝSLEDOK

1. 2. 3. 4.



Hodnotenie 
školského 
prostredia

Skóre: XXXX

Stravovací program

Bufet a automaty

Pohybový program

Pohybové krúžky po vyučovaní

Vnútorné a vonkajšie cvičiská

Školské prostredie (ne)bohaté 
na pohybové príležitosti

Koncepcia školského prostredia 

Bodové 
hodnotenie 
prostredia  
školy podľa 

kvality 
prepracovanosti 

jednotlivých 
menovaných  

oblastí

Realizujem 
prieskum  

medzi 
študentmi,  
ako sú s 

vybranými 
oblasťami 
spokojní

PROSTREDIE

1.



Školské prostredie bohaté na pohyb

neseda.com



Skill LAB telocvične a pohybové programy

skills.sk

http://skills.sk
http://skills.sk
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detstvo a zábava 

hra a športy

koniec 
vysokej 
školy

zamestnanie

rodičovstvo

Kultúra (ne)pohybu v našej krajine

detstvo a dospievanie dospelosť a produktívny vek

(ne)pohybové návyky a ich vplyv

1. ZÓNA NAJVYŠŠIEHO RISKU: 
fyzická degenerácia

2. ZÓNA STREDNÉHO RISKU: 
fyzická dekondícia

3. ZÓNA MIERNEHO RISKU: nízky 
štandard zdravia i kondície

4. ZÓNA MINIMÁLNEHO RISKU: 
akceptovateľné zdravie i kondícia

5. ZÓNA ŽIADNEHO RISKU: dobré 
zdravie i kondícia

Výška zdravotného rizika podľa 
objemu pohybu najmä mimo 

telocvične (no-extra-time)



Fyzická degenerácia začína v mladosti



• tvorení základnej platformy, ktorá bude použiteľná ako hlavný 
nástroj reformy modernéhé školstva (digitalizácia) + jej 
framework bude recyklovateľný pre iné oblasti vzdelávania či 
výchovy (mimo fyzického zdravia) 

• budovaní prostredia bohatého na pohyb (triedy, chodby, iné) 
• spolupráci pri spustení Skill LAB projektu (mimoškolské 

pohybové krúzky) 
• organizácií vzdelávacích interaktívnych prednášok pre študentov 
• prehodnotení 50 rokov starého školského stravovania (včítane 

ponuky bufetov a obsahu automatov)

Otvorme diskusiu o: 

Možné body spolupráce  
a námety na inovácie:PROSTREDIE

Hodnotenie 
školského 
prostredia

1.

Aké bodové 
hodnotenie by 

dostala vaša škola? 

Skóre: XXXX}



Program  
zdravšieho 
stravovania

Skóre: XXXX

8 týždňový stravovací program

software pre vedúcu kuchyne

osnovy pre vyučovanie o výžive

aplikácia pre rodičov

strojové učenie % zjedenej 
porcie

Koncepcia školského stravovania 

Body za 
stravovanie v 
škole, bufete či 

inde získava 
študent

Od roku 2017 
zbierame 

skúsenosti v 
našom 

stravovacom 
programe na 
škole v NR so 
130-timi deťmi

SPRÁVANIE

2.

ponuka bufetov a automatov



Porovnanie prístupov, nákladov a priorít



Metabolická záťaž alebo  
hodnota plynúca z konzumácie jedla



skola.vladozlatos.com

Program Zdravšieho Stravovania  
na školách pre deti a mládež  

•umiestnenie: súkromné škôlky a školy bez obmedzenia 
•stravné obedové zariadenie: nezalistované v katalógu 
školských stravovacích zariadení (hygienická kontrola je podmienkou) 

•program: 8 týždňový celodenný stravovací plán (+ 
software na plánovanie a úpravu týždňa podľa potrieb) 
•edukačný servis pre rodičov, zaučenie personálu, kontinuálna 
podpora a usmernenia pre zariadenie 

•cenová náročnosť celodenného stravovania: 4,40 EUR / dieťa 
•z toho zhruba 2,80 EUR obed / dieťa (podľa zariadenia) 
•z toho 0,15 EUR / jedlo / dieťa tantiéma Zlatoš Family 
•zvyšok ceny na nákup celodenného stravovania podľa plánu 
•fakturácia Zlatoš Family na konci mesiaca 
•cenová kalkulácia je optimálna pre veľkosť zariadenia o počte 
140 detí (65 škola, 75 škôlka)

Kontakt: PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD. 
vlado@vladozlatos.com 

0904 140 305



Porovnanie prístupov, nákladov a priorít
náš prístup 

Príklad nakupovaných potravín z ktorých sa varí

tradičný prístup



Porovnanie prístupov, nákladov a priorít
náš prístup 

Výživové porovnanie celodennej stravy a ceny

tradičný prístup

Náklady spolu: 4,40 EUR / 
deň z toho obed stojí cca 

2,80 EUR (včítane polievky).

Náklady spolu: 1,48 EUR / 
deň z toho rodič platí cca 
1,30 EUR a štát dopláca 

1,20 EUR / deň

1034 kcal

57 % 32 %

11 %
Bielkoviny
Tuky
Sacharidy

738 kcal

23 %

57 %

19 %
Bielkoviny
Tuky
Sacharidy

Prázdnych 
270 kcal /  

jedna 
Horálka

Cena obeda 
závisí od 
dohody s 
externou 
kuchyňou



Plánovací a výživový software pre školu



Fyzická platforma - RÔZNE Digitálna platforma - APLIKÁCIA

•zber dát o % zjedeného 
obeda (+ štatistika) 

•zber dát o nákupoch v 
automatoch a bufetoch 

•prehľad aj pre rodičov 
•analýza nutričnej hodnoty 

stravy / deň

Program zdravšieho stravovania  
pre deti a mládež  

kuchyna + strojové učenie % 
zjedenej porcie

ponuka bufetov a automatov

logovanie ostatných jedál na 
základe dotazníka



• ako zmeniť školský stravovací systém k 
lepšiemu? (nie len obedy) 

• ako hodnotiť / bodovať správanie študentov v 
otázkach ich stravovania? 

• ako vytvoriť digitálne nástroje na zber dát a 
analýzu stravovacieho správania?  

• ako stransparentniť stravovacie správanie detí 
ich rodičom (analýza jedenia)? 

• ako zlepšiť ponuku bufetov a automatov tak 
aby aj bufet profitoval viac zo zdravých jedál?

Otvorme diskusiu o: 

Možné body spolupráce  
a námety na inovácie:SPRÁVANIE

Program  
zdravšieho 
stravovania

1.

Ako body zmenia 
stravovacie 

zvyklosti študentov?

Skóre: XXXX}



Program 
budovania 

pohybových 
zručností

Skóre: XXXX

celoškolský pohybový program

externé a interné pohybové 
ihriská

fyzické testovanie študentov

aplikácia pre rodičov

školské prostredie bohaté na 
pohyb 

Koncepcia školského pohybového programu 

Body za 
posúvanie 

svojich 
fyzických 

zručností na 
vyššiu  

úroveň a 
pohybovú 
proaktivitu

Od roku 2004 
budujem 

projekt Skill 
LAB, v ktorom 

ročne 
odtrénujeme 

3500 
skupinových 

stréningov (viac 
ako 70K 
vstupov) 

SPRÁVANIE

3.



Fyzická platforma - IHRISKO Digitálna platforma - APLIKÁCIA

•centrálny tréningový proces 
•zber dát o fyzickej zdatnosti 
•socializácia a zdielanie 
•metodické ukážky cvikov 
•gamifikácia a výkonnostné 

levely v rôznych zónach

Program Funkčného Pohybu  
a telesnej Diagnostiky pre deti a mládež  



1.

2.

3.
4.

5. 6.







Skill LAB telocvične a pohybové programy  
od 4 rokov až po dospelých

skills.sk

http://skills.sk
http://skills.sk


terminál 
+ RFID 

čip RFID 

• vieme koľko poschodí pešo / aký čas / deň 
• vieme vzdialenosť a hmotnosť bremien /deň 
• vieme počet minút visenia / deň 
• vieme objem času sedenia / aká poloha / deň 
• vieme iný druh činností: káva, čaj, iné / deň 

• zobrazujeme: kalórie, štatistiky, trendy, 
porovnania správania v pracovnom enviromente 

• motivujeme: gamifikácia / súťaže / rekordy

Príklad dátového zberu proaktívneho 
pohybového spravania študenta

mobil alebo 
náramok 
študenta



ŠTART = 
Jednoduchá aplikácia



• ako vytvoriť pre študentov prostredie v ktorom 
sa pohyb stane prirodzenou súčasťou ich života? 

• ako zbierať body za ich stúpajúcu fyzickú 
zdatnosť a tieto dáta zdieľať napríklad s rodičmi? 

• aké telesné dáta o študentoch zbierať, aby sa 
účinnosť (nie len) pohybového programu dala 
vyhodnocovať?

Otvorme diskusiu o: 

Možné body spolupráce  
a námety na inovácie:SPRÁVANIE Pohybový 

program

1.

Ako body zmenia 
pohybové zvyklosti 

študentov?

Skóre: XXXX}



Hodnotenie 
telesného zdravia 

študentov

Skóre: XXXX

meranie % podkožného tuku

antropometrická diagnostika

fyzické testovanie študentov

aplikácia pre študentov  
i rodičov

sledovanie dlhodobých trendov 
(publikačná činnosť)

Koncepcia školského pohybového programu 

Komplexný  
zber dát na 
pravidelnej  
báze ktorý 
poukáže na 

pozitívny posun 
v telesnom 

zdravý 
študentov

VYHODNOTENIE

4.

Mať aj kontrolnú 
skupinu / školu 
kde podobné 

programy 
neprebiehajú



Fyzická 
zdatnosť

1.

2.

3.4.

5.

6.

7.

Skóre: 2300

Analýza pohybovej dominancie jednotlivca + trend v čase

5/2017 12/2017 5/2018 12/2018 5/2019 12/2019 5/2020 12/2020

-1 0 0
2 2 3 4 nadpriemer

priemer

podpriemer

Príklad trendu jedného testu v čase

12/20165/2016

-2-2-2
Pohybové zručnosti a ich aktuálna 

dominancia (rôzne druhy sily, rýchlosti, 
mobility, vytrvalosti, koordinácie…)

Rôzne testy, 
rozdelené podľa 

časti tela (chodidlo, 
nohy, trup, paže)

Celkové 
skóre 
fyzickej 

zdatnosti

Komplexná kondícia = primeraný stupeň rôznej sily, rýchlosti, mobility, vytrvalosti či koordinácie…



CHODIDLO  NOHY TRUP PAŽE

-2
-1
0
1
2
3
4
5

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E

8 1 1 12

Chodidlo 
[trend]

5/2017 12/2017 5/2018 12/2018 5/2019 12/2019 5/2020 12/2020

-1 -2 0 0
3 3 6 8 nadpriemer

priemer

podpriemer



5/2017 12/2017 5/2018 12/2018 5/2019 12/2019 5/2020 12/2020

-1 -2 0 0
3 3 6 8 nadpriemer

priemer

podpriemer

Chodidlo detail (trend v čas)

A. Klenba

B. Prsty
-1 -2 0 0

3 3 6 8

C. Palec -1 -2 0 0
3 3 6 8

[trend]



Zber dát o % tuku jedinca (+ trend v čase)

Aktuálny stav 
zásob 

podkožného tuku 
a znázornenie 
hormonálne 

(ne)citlivých miest. 
Nadbytočný tuk je 
možné “vypáliť” 

zvýšením 
komplexnej 

fyzickej zdatnosti 
jedinca.

Sledovanie 
dlhodobého 

trendu v otázkach 
aktívnej telesnej 
hmoty a zásob 

podkožného tuku 
na tele jedinca.





Zber dát o 
premenlivých 

parametroch 
(aktívna telesná 
hmota, % tuku, 
trend v čase)

Zber dát o 
parametroch ktoré 
sa meniť nedajú 

(antropometria, 
kostra)



• ako vyhodnocovať účinnosť inovatívnych 
programov na školách? 

• ako právne ošetriť zber dát o študentoch a ich 
následné publikovanie? 

• bude stačiť zber dát 1-2x do roka na sledovanie 
trendu? 

• zapojiť do zberu dát ako štandardné testy ako 
biochémia či iné?

Otvorme diskusiu o: 

Možné body spolupráce  
a námety na inovácie:VYHODNOTENIE

Hodnotenie 
telesného 

zdravia

1.

Ako objektívne 
vyhodnotiť účinnosť 

programov?

Skóre: XXXX}



PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD.

@vladozlatos

vlado@vladozlatos.com

0904 140 305

Ďakujem za pozornosť

www.vladozlatos.com

mailto:vlado@vladozlatos.com
mailto:vlado@vladozlatos.com


PROBLÉMOVÉ OTÁZKY: 

•Aká vízia výchovy a vzdelávania dáva zmysel? 
•Zlepšujeme objektívne kvalitu života našich detí? 
•Tvoríme reguláciu a inováciu ktorá sa nedá ignorovať? 
•Meníme správanie detí a rodičov k lepšiemu? 
•Sme pre našu krajinu i budúce generácie skutočné užitoční?


