
Chcú sa
študenti
stravovať
rastlinne?

prieskum:



variť rastlinne je ľahké, 
stačí pár zmien

preškolenie kuchárov

dotácie
zlepšiť vzhľad jedla

myslieť 
na alergikov

rozšírenie
vedomostí

výhody pre školu

silnejší marketing
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čo hovoria
študenti?

„Treba viac chápať potreby študentov a ostatných stravníkov. Prispôsobiť sa trendu 
zvyšujúcej sa úrovne rôznych alergií a tiež trendu vegánstva. Dôležité je tiež pochopiť 
a nekombinovať polievku s rôznymi alergénmi ako hlavné jedlo.“

Študentka, UNIZA



ako prebiehal
prieskum?

V januári 2022 sme spustili prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť, 
či majú študenti, zamestnanci a spolupracovníci slovenských uni-
verzít záujem o rastlinné jedlá. Všetky dáta k úspešnej realizácii 
prieskumu boli nahraté na našu webovú stránku zelenajedalen.
sk, odkiaľ si zapojené univerzity mali možnosť vziať obrázok  
a text pre svoje sociálne siete. So zdieľaním nám pomohli univer-
zity UCM, UNIZA, SZU, TUZVO, UNIPO, UKFNRV, ktoré uverejnili 
výzvu na svojich soc. sieťach. Prieskum na kanáloch Zelenej jedál-
ne ani Slovenskej vegánskej spoločnosti uverejnený nebol, aby bol 
prieskum čo najobjektívnejší a aby bolo publikum rôznorodé. 



1demografické
údaje



status
mestovek

pohlavie

74 % - študent VŠ
25 % - zamestnanec VŠ
1 % - iný status 
v súvislosti s VŠ

75 % - ženy
25 % - muži

42 % - Prešov
33 % - Žilina
16 % - Trnava
9 % - iné mestá

60 % - 18 - 24 rokov
19 % - 25 - 34 rokov
9 % - 35 - 44 rokov
7 % - 45-54 rokov
4 % - 55-64 rokov
1 % - 65 alebo viac rokov



2stravovanie



60 %
21,3 %

4 %
6 %

4 %
5 %

Konvenčí stravníci

Mám stravovacie obmedzenie

Pesketariáni/ky

Vegetariáni/ky

Vegáni/ky

Reduktariáni/ky až 1/5 stravníkov  
sa považuje za reducetariánov!

Zelená jedáleň
L: Nemalo by tu byť náhodou "Reduktariánov"?



konvenční stravníci:
prečo sa tak stravujú?

Rôznorodú 
stravu považujem 
za tú najzdravšiu 
alternatívu. Som takto zvyknutý jesť.

Klasická strava 
mi najviac chutí.

Moja rodina alebo okolie jedáva 
rovnako, jedávam s nimi.

Nemám inú možnosť stravovania  
vo svojom okolí. 

je to lacnejšie,
než iný typ stravy.

Respondenti mali možnosť zaškrtnúť viacero odpovedí.



Konvenční stravníci:
Prečo sa tak stravujú?

cena
zvyk
zdravie
chuť
okolie

20 %

53 %

61 %

52 %

43 %

9 % nemá inú možnosť stravovania



nekonvenční stravníci:
prečo sa tak stravujú?

Mám etické 
dôvody - nechcem  
podporovať zvieracie 
veľkochovy.

Vyhýbam sa 
niektorým  
potravinám zo 
zdravotných dôvodov.

Sledujem si príjem kalórií a iných 
živín, chcem byť fit.

Moje vierovyznanie mi nedovoľuje 
jesť niektoré potraviny.

Mám ekologické dôvody, chcem 
znížiť svoju uhlíkovú stopu.

Mám alergiu  
na vajcia, laktózu, 

lepok, atď.

Respondenti mali možnosť zaškrtnúť viacero odpovedí.



neKonvenční stravníci:
Prečo sa tak stravujú?

kalórie
ekológia

zdravie
etika

34,8 %

41,3 %

41,9%

42,2 %



stravujú sa respondenti
vo vysokoškolských jedálňach?

Áno

94,8 %

3,4 %

Nie
Neviem presne

Disponuje Vaša vysoká škola 
vlastnou jedálňou?

ÁnoNie

Ak ste v predchádzajúcej otázke 
odpovedali ÁNO, stravujete sa vo 

vysokoškolskej jedálni?

Ak ste v predchádzajúcej otázke 
odpovedali ÁNO, ako často sa stra-
vujete vo vysokoškolskej jedálni?

73,2 %26,8 %

Občas

Iné
1-2x týždenne

3-4x týždenne Denne

25,4 %
24,7 %26,9 %

18,8 %
4,2 %



Z akých dôvodov sa respondenti
stravujú vo vysokoškolskej jedálni?

Jedlá mi chutia. 399 (49 %)

531 (65,2 %)

576 (70,7 %)

228 (28 %)

211 (25,9 %) 

155 (19 %) 

176 (21,6 %)

172 (21,1 %)

324 (39,8 %)

389 (47,7 %)

Jedlá sú lacné.

Ponuka jedál je dostatočná.

Porcie sú dostatočne veľké.

Jedlá sú dostatočne zdravé.

Jedlá sa neopakujú.

Mám to blízko.

Nemám sa kde inde stravovať.

Nemám žiadne potravinové alergie.

Chcem sa socializovať.

815 odpovedí
Respondenti mali možnosť 
zaškrtnúť viacero odpovedí.



Z akých dôvodov sa respondenti
vo vysokoškolskej jedálni nestravujú?

Jedlo mi nechutí.24,3 %

26 %

20,9 %

41 %

29 %

17 %

16 %

17 %

Jedlo nie je dostatočne pestré.

Jedlá považujem za nezdravé.

Stravujem sa doma.

Vyžadujem vyššiu kvalitu a kultúru stravovania.

Mám potravinovú alergiu.

Chcem znížiť konzumáciu mäsa.

Som vegán/ka alebo vegetarián/ka.

412 odpovedí
Respondenti mali možnosť 
zaškrtnúť viacero odpovedí.



Za akých okolností by ste zvážili 
pravidelné stravovanie vo VŠ jedálni?

1076 odpovedí
Respondenti mali možnosť 
zaškrtnúť viacero odpovedí.

Ak by jedlá boli pestrejšie alebo zaujímavejšie. 51 %

34 %

18 %

53 %

39 %

Ak by jedlá boli chutnejšie.

Ak by jedlá boli lacnejšie.

Ak by jedlá boli zdravšie.

Ak by pribudlo viacero možností na jedálnom lístku. 



AKO ČASTO BY STE SA CHODILI STRAVOVAŤ DO VŠ 
JEDÁLNE, AK BY PONÚKALA RASTLINNÚ STRAVU?

27 %

31 %16 %

19 %

5 %

Denne

Iné

Viac ako 2x týždenne

1-2x týždenne

Občas

Nestravoval/a by som sa 
vo VŠ jedálni.



aké sumy sú respondenti ochotní
zaplatiť za tieto jedlá?

Hubové krupoto
3,50 - 4,40 EUR - 67 %
4,50 - 5,40 EUR - 15 %
5,50 a viac EUR - 2 %

Gobi Tikka Masala: 
3,50 - 4,40 EUR - 62 %
4,50 - 5,40 EUR - 24 %

5,50 a viac EUR - 3% 

Cícerový paprikáš: 
3,50 - 4,40 EUR - 68 % 
4,50 - 5,40 EUR - 16 %
5,50 a viac EUR - 2 %



počuli už respondenti o projekte
zelená jedáleň? Ako sa o ňom dozvedeli?

49 %

11 %

23 %

11 %3 %

3 %

O projekte ešte nepočuli.

Zo sociálnych sietí.

Zo svojej vysokej školy.

Od známych či kamarátov.

Iné.

Z médií.



Je niečo, čo by z Vášho pohľadu mohlo pomôcť  
zavedeniu zdravých, rastlinných jedál  

vo vysokoškolských jedálňach?
Vybrali sme 10

najzaujímavejších odpovedí.

Je zložité presvedčiť kuchárov, aby tie jedla chceli variť. Varia ich lebo musia a tak to aj vyzerá. Len občas sa tam objavi niekto, koho 
to naozaj zaujíma.

Viacej finančných prostriedkov pre jedáleň. Vzdelávanie ohľadne zdravej výživy.

Prezentácia cez influencerov, ktorí študujú na vysokej škole. 

Ak by na VŠ bola problematika ekológie a zdravia braná vážnejšie. 

Vymeniť personál čo varí rovnaké jedla milión rokov.

Vábivejšia vizuálna stránka, viac dochutené jedlá.

Marketing na sociálnych sieťach.

Nižšie ceny zdravších/vegánskych/vegetariánskych/fit jedál. Študent radšej na obed zje to lacnejšie, nie drahšie.

Vysoký záujem študentov o rastlinné stravovanie.

Viac marketingu o dôvodoch a výhodách vegánskej stravy.

Preškolenie kuchárov. 

Výmena zastaralého a vyhoreného personálu. 



prieskum podporili
tieto spoločnosti



Kontakt
Mgr. Kristína Chaparro
predsedníčka OZ Slovenská vegánska spoločnosť

+421 901 762 622
info@veganskaspolocnost.sk

grafické spracovanie prezentácie: Simona Kajanovičová


