
 

 

 

 T L A Č O V Á  S P R Á V A  
                  Bratislava 20. október 2022 

 

Znepokojivé čísla: Očné poruchy u malých detí sa objavujú stále častejšie. 

Odborníci varujú, situácia bude ešte horšia 

Za posledný rok zachytili odborníci očnú poruchu približne každému piatemu dieťaťu. 

Vyplýva to z výsledkov analýz programu „Zdravé oči už v škôlke“, počas ktorého meraním 

vlani prešlo takmer 21-tisíc detí v 400 materských školách. Pomocou špeciálnych vyšetrení 

odborníci vedia odhaliť u detí predškolského veku ďalekozrakosť, tupozrakosť či 

nerovnomerné zakrivenie rohovky. 

 

Zachytiť zrakové odchýlky u detí v predškolskom veku je laickým okom rodiča prakticky 

nemožné.  Preventívny program „Zdravé oči už v škôlke“ je financovaný z prostriedkov o. z. 

BILLA ľuďom. Jeho cieľom je včasná diagnostika prípadných odchýlok a ochorení vo veku, kedy 

je jednotlivé poruchy možné podchytiť či úplne zvrátiť. Za päť rokov sa Únii nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) spolu so spoločnosťou BILLA a jej občianskeho združenia 

BILLA ľuďom, podarilo skontrolovať zrak takmer 86 000 deťom po celom Slovensku. Úspešný 

preventívny program už zajtra vstúpi do 6. ročníka, do ktorého sa materské školy môžu 

zaregistrovať a absolvovať skríningové meranie. 

 

„Pred nami je 6. ročník programu „Zdravé oči už v škôlke“, v ktorom sme si dali za cieľ zmerať 

zrak 20 000 predškolákom. Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou takéhoto užitočného 

projektu, ktorý v mnohých prípadoch dokáže deťom pomôcť k plnohodnotnému 

dospeláckemu životu bez okuliarov. Rodičom podávame pomocnú ruku a zároveň tým 

skvalitňujeme život dorastajúcej generácie,“ povedala Jana Gregorovičová, podpredsedníčka 

predstavenstva o. z. BILLA ľuďom, ktorá zároveň dodáva: „Motivácia k zdravšiemu životnému 

štýlu, prevencia a starostlivosť o seba a svojich blízkych je pre nás v BILLA zásadná. V rámci 

aktivít o. z. BILLA ľuďom dlhodobo spolupracujeme s Klinikou detskej oftalmológie LF UK 

a Národného ústavu detských chorôb, kde sme pomohli skvalitniť vyšetrenia zakúpením 

viacerých špecializovaných prístrojov. Pomôcť nevidiacim sa snažíme aj prostredníctvom 

našich projektov ‚Nákupný asistent‛ či ‚Štvornohé oči‛,“ dodáva J. Gregorovičová. 

SILNÁ ODOZVA RODIČOV NA BEZBOLESTNÉ MERANIE ZRAKU  

Vyškolení odborníci programu „Zdravé oči už v škôlke“ navštevujú materské školy po celom 

Slovensku a pomocou autorefraktometra vedia odhaliť ďalekozrakosť, tupozrakosť či 



 

 

nerovnomerné zakrivenie rohovky. Samotná procedúra skríningového merania je veľmi 

jednoduchá a bezbolestná. Zámerne prebieha v známom prostredí materskej školy, čo deti 

zbavuje strachu a stresu. Každý škôlkar, ktorý sa zapojí do programu dostane potvrdenie 

o meraní pre rodičov. Tento certifikát obsahuje namerané zrakové parametre, a prípadné 

odporúčania pre ďalšie vyšetrenia u očného lekára. Odozvy od rodičov škôlkarov sú veľmi 

pozitívne. Program „Zdravé oči už v škôlke“ si veľmi pochvaľuje aj slovenská športová strelkyňa 

a olympijská medailistka, Zuzana Rehák Štefečeková: 

„Ako športovkyňa, a dnes už aj ako mama viem, aké sú zdravie a zrak dôležité. Sama som mala 

možnosť toto meranie s mojím synom absolvovať a, žiaľ, nebolo všetko až také pozitívne, ako 

sme očakávali. Veľmi sa mi páči, že dieťa pri meraní neprežíva žiaden stres, ako to býva u 

bežných lekárov (myslím si, že už čakáreň na deti nepôsobí priaznivo), že „veselý” prístroj v 

tvare smejka príde za ním priamo do škôlky spolu so super tetami do ich prirodzeného 

prostredia, kde môžu absolvovať bezbolestné vyšetrenie, ktoré často odhalí skryté chyby oka, 

ktoré nám dieťa samo nepopíše.“ 

ZLÉ VIDENIE NEBOLÍ 

Do šiestich rokov nevedia naši najmenší sami vyhodnotiť či ich oči fungujú tak ako majú. 

Rovnako ani najstarostlivejší rodič voľným okom nemusí zachytiť začínajúce problémy. Preto 

sa program „Zdravé oči v škôlke“ zameriava práve na skupinu predškolákov. „Prevencia 

a starostlivosť o zrak má obrovský význam aj z dôvodu, že až 80 % všetkých vnemov 

zachytávame práve očami. Do šiestich rokov veku dieťaťa je možné odhaliť začínajúce očné 

poruchy a ochorenia. Rodičia sami veľmi často nevedia identifikovať prvé prejavy zrakových 

problémov. Dieťa nevyhodnotí, že niečo nie je v poriadku a skutočný stav sa následne prejaví 

až nástupom do školy, kde je na zrak dieťaťa kladená väčšia záťaž. Vtedy už ale môže byť 

na naštartovanie efektívnej liečby a korekcie neskoro,“ konštatuje MUDr. Beáta Bušányová, 

PhD., primárka Kliniky detskej oftalmológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb 

v Bratislave. 

ŠTARTUJE REGISTRÁCIA DO 6. ROČNÍKA 

Za päť rokov existencie bolo v programe „Zdravé oči už v škôlke“ vyhotovených viac ako 

13 000 odporúčaní pre návštevu detského oftalmológa.  

„Včasná diagnostika s certifikátom pre detského oftalmológa, ako aj meranie v známom 

bezpečnom prostredí – toto sú atribúty, v ktorých spočíva výnimočnosť programu Zdravé oči 

už v škôlke. So skúsenosti vieme, že predškolské zariadenia veľmi vítajú možnosť zapojiť sa. 

Som veľmi rada, že aj v tomto školskom roku budú môcť materské školy naprieč celým 

Slovenskom využiť príležitosť a  pozvať odborníkov aj do svojho mesta, do svojej škôlky,“ 

skonštatovala Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS. 

Materské školy sa môžu do 6. ročníka projektu „Zdravé oči už v škôlke“ registrovať od piatku 

21.10.2022 na tejto adrese: https://zdraveocivskolke.sk/materske-skoly/ 

https://zdraveocivskolke.sk/materske-skoly/


 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

O spoločnosti 

Spoločnosť BILLA s.r.o., ktorá je súčasťou REWE International AG, pôsobí na Slovensku od roku 1993. Je lídrom 

v segmente supermarketov. V súčasnosti ich prevádzkuje 158 a zamestnáva viac ako 4 500 pracovníkov. 

V supermarketoch priemernej rozlohy 900 m² BILLA ponúka široký sortiment značiek, vrátane vlastných aj 

diskontných. Dominantnými medzi vlastnými značkami cenovo výhodné produkty Clever, výrobky pod značkou 

BILLA, organické produkty BILLA BIO a domáca Slovenská farma. Rovnako dôležitý je v ponuke podiel čerstvých 

produktov v oblasti lahôdok, pečiva, ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov.  

Pre viac informácií navštívte, prosím: www.billa.sk  

 

O občianskom združení BILLA ľuďom: 

Občianske združenie BILLA ľuďom vzniklo v septembri 2016 s cieľom podporovať aktivity blízke hodnotám 

spoločnosti BILLA, zamerané na deti, rodinu a zdravú výživu. Okrem toho sa zameriava na spájanie 

zamestnancov, obchodných partnerov, ako aj širokú verejnosť.  

Kontakt: Jana Gregorovičová – podpredsedníčka o. z. BILLA ľuďom, e-mail: j.gregorovicova2@billa.sk, tel.: 

+421 911 093 530 

mailto:j.mala@billa.sk

