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ABSTRAKT 

Dizertačná práca je zameraná na problematiku protidrogovej prevencie detí a mládeže v 

školskom prostredí. Autor sa venuje pôsobeniu učiteľov – koordinátorov prevencie (SR) / 

školských metodikov prevencie (ČR) v rámci preventívnych procesov, ktoré sú zamerané 

na  drogové závislosti v školách. Práca má komparatívny charakter, pretože mapuje 

pôsobenie učiteľov v špeciálnej pozícii v dvoch krajinách, na Slovensku a v Českej 

republike. Autor pomenúva základné úlohy a ciele pôsobenia týchto učiteľov, ako aj 

možnosti ich vplyvu vzhľadom na pozitívne ovplyvňovanie postojov nielen žiakov, ale aj 

kolegov – učiteľov, rodičov detí a širokého okolia. Autor predkladá odborný diskurz o 

tom, aká je pozícia koordinátora prevencie drogových závislostí/ školského metodika 

prevencie ako jedného z článkov prevencie.  Na základe týchto faktov sa autor venuje 

mapovaniu situácie na základných školách v rámci primárnej prevencie a taktiež 

zisťovaniu prípravy a ďalšieho vzdelávania koordinátorov prevencie/školských metodikov 

prevencie. Popisuje ideálny obraz osobnosti koordinátora prevencie/školského metodika 

prevencie, upozorňuje na riziká v jeho práci a etickú stránku tejto pozície. Napokon autor 

prehodnocuje aj konkrétne činnosti v náplni práce koordinátora prevencie/školského 

metodika prevencie v základných školách na Slovensku a v Českej republike. Významnou 

súčasťou práce je zisťovanie sebaobrazu koordinátorov prevencie drogových závislostí 

a školských metodikov prevencie ako aj ich vlastné hodnotenie funkcie, ktorú realizujú. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

učiteľ - koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov / 

školský metodik prevencie, škola, deti mladšieho a staršieho školského veku, drogy, 

primárna prevencia drogových závislostí, zdravý životný štýl 

 

 

 



ABSTRACT 

The dissertation focuses on the issue of drug prevention for children and youth in the 

school environment. The author deals with the work of teachers/ prevention coordinators 

(Slovak Republic) and school methodologists for prevention (Czech Republic) as part of 

preventive processes focused on drug addiction in schools. The paper is comparative, since 

it maps out the work of teachers in a special position in two countries: Slovakia and the 

Czech Republic. The author names the basic tasks and work targets of these teachers, as 

well as the opportunities for making an influence, since there they can be a positive 

influence on the attitudes not only of pupils, but also of colleagues/teachers, parents of 

children and the public at large. The author presents a specialist discourse on how the 

position of coordinator for drug addiction/school methodologist for prevention is one of the 

links in the chain of prevention. Based on these factors, the author maps out the situation in 

primary schools as part of primary prevention, and also finds out about the preparation and 

further education of coordinators for drug addiction/school methodologists for prevention. 

He describes the ideal view of the personality of a coordinator for drug addiction/school 

methodologist for prevention, points out risks in his/her work and the ethical side of this 

position. Finally, the author evaluates specific activities in the work of a coordinator for 

drug addiction/school methodologist for prevention in primary schools in Slovakia and the 

Czech Republic. An important part of the dissertation involves finding out what image the 

coordinators for drug addiction/school methodologists for prevention have of themselves 

and their own evaluation of the function they fulfil.  

 

KEYWORDS 

teacher - coordinator for drug addiction and other social and pathological phenomena 

prevention / school methodologist for prevention, school, young school-age children and 

older school-age children, drugs, primary prevention of drug addictions, healthy lifestyle 
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Vysvetlivky k značkám a skráteným výrazom 

BA   –   Bratislava  

BBSK   –   Banskobystrický samosprávny kraj 

BSK   –   Bratislavský samosprávny kraj 

CAN   –   syndróm týraného dieťaťa 

CPLDZ  –   Centrum pre liečbu drogových závislostí 

CPPPaP –   Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

CŠPP   –   Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

ČR  –   Česká republika 

EMCDDA  –   Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť 

HKK   –   Královohradecký kraj 

JHČ   –   Juhočeský kraj 

JHM   –   Juhomoravský kraj 

KSK   –   Košický samosprávny kraj 

KÚ   –   krajský úrad 

KVK   –   Karlovarský kraj 

LBK   –   Liberecký kraj 

MPP   –   Minimálny preventívny program 

MSK   –   Moravsko-sliezsky kraj 
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NSK   –   Nitriansky samosprávny kraj 

OKPSaMD  –   Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog 

OLK   –   Olomoucký kraj 
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Predhovor 

Drogová problematika je oblasťou, ktorá sa buď priamo alebo nepriamo dotýka každého 

z nás. Je to problém, ktorý sprevádzajú rôzne mýty a predsudky, z čoho potom pramení aj 

utváranie postojov k celej tejto problematike.  

Na to, aby sme dokázali pochopiť všadeprítomnosť drog v súčasnej spoločnosti, je nutné si 

uvedomiť, že drogy sú tak staré ako ľudstvo samo. Archeologické nálezy hovoria o tom, že 

ľudstvo v každom období svojej existencie siahalo k látkam, ktoré dokázali ovplyvniť jeho 

vedomie a vnímanie.  

Naši predkovia pomocou rôznych rastlín navodzovali stavy zmeneného vedomia 

a opojných pocitov, preto tieto rastliny cielene požívali rôznymi spôsobmi. Pripisovali im 

magickú moc, boli využívané predovšetkým v rituáloch, náboženských stretnutiach, 

k predpovedaniu budúcnosti, liečbe a pod. Bylinkami navodzovali stavy pri ktorých sa 

snažili priblížiť duchom, bohom, svojim predkom. Boli však aj prostriedkom eutanázie. Aj 

dnes mnohé kmene tieto látky užívajú v takmer nezmenenej podobe. 

Drogy nie sú vynálezom 21. storočia. Predchádzajúce storočie prinieslo iba ich 

priemyselnú výrobu a urobilo z nich obchodný artikel.  

Výraznejšie sa urýchlil trojuholník vzťahov indivídum – spoločnosť – droga. Zmenili sa 

i interakcie v ňom. Tieto interakcie sú väčšie a silnejšie akoby sa na prvý pohľad zdalo 

a drogová závislosť sa stala fenoménom, ktorého nebezpečenstvo sa odráža v takmer 

všetkých aspektoch fungovania každej spoločnosti. 

V  procese prevencie drogových závislostí detí a mládeže je preto potrebné vytvorenie 

pozitívnych sociálnych noriem, ktoré by tvorili určité bariéry u jedincov, ktorí sú ohrození 

patologickým správaním. 

Deti a mládež potrebujú hlavne pochopenie, podporu, ochranu, citové zázemie, aby sa 

mohli na dospelých s dôverou obracať i v problémových situáciách. Na druhej strane 

potrebujú primerané informácie o drogách, zdravotných a sociálnych rizikách spojených 



12 

 

s ich užívaním. Zároveň musia dostať priestor na vlastné sebapoznávanie, poznávanie 

svojich mravných kvalít i nedostatkov, a hlavne na formovanie sebaúcty. 

Proces prevencie si vyžaduje čas a pochopenie. Spoločne s vlastným príkladom dospelých 

môžeme formovať žiaduce postoje detí a mládeže k drogám. 

Z hľadiska prevencie drogovej závislosti zohrávajú viaceré spoločenské inštitúcie 

špecifické úlohy. Napríklad polícia a súdnictvo. Tie môžu prispieť k zníženiu ponuky drog 

a k sťaženiu prístupu k drogám. Kľúčovú úlohu však zohrávajú rodičia a učitelia. 

V školách sú to predovšetkým  učitelia – koordinátori prevencie drogových závislostí 

a iných sociálno-patologických javov / školskí metodici prevencie. Ich odborná príprava 

môže významným spôsobom ovplyvniť formovanie verejnej mienky, ale i vytvoriť 

zázemie pre zdarný postup prevencie.   

Platí, že ak zlyháva rodina, miestom pre primárnu prevenciu drogových závislostí sa stáva 

predovšetkým škola. 

A práve prostredie školy je priestorom kde možno odborne plánovať a v rámci výchovného 

procesu realizovať jednotlivé preventívne programy. Cieľom by malo byť naučiť deti 

hovoriť drogám nie a viesť ich k zdravému životnému štýlu.  

  



13 

 

Úvod 

Drogový problém je problémom celospoločenským. Zvyšujúci sa počet drogovo závislých, 

predovšetkým z radov detí a mládeže odzrkadľuje určitú  krízu spoločnosti. Veď to, že si 

drogy nachádzajú miesto u  detí a mládeže znamená, že mladí ľudia hľadajú únik zo 

spoločnosti, v ktorej žijú. Je našou morálnou a spoločenskou povinnosťou snažiť sa 

uchrániť deti a mládež pred všetkým, čo by im mohlo skomplikovať zdravý 

a nekomplikovaný vstup do života dospelých. Akákoľvek závislosť je totiž v živote rušivá. 

Pre lepšie uchopenie drogovej problematiky v školách sú vytvárané preventívne 

protidrogové programy, ktoré sú určené rôznym skupinám spoločnosti, predovšetkým však 

deťom a mládeži. 

Cieľom tejto práce je zistiť stav realizácie primárnej prevencie v základných školách cez 

prizmu pôsobenia koordinátorov prevencie drogových závislostí a iných sociálno-

patologických javov (SR) / školských metodikov prevencie (ČR). Ďalej zistiť, do akej 

miery sa teoretické poznatky premietajú do praktického života fungovania jednotlivých 

škôl. Cieľom práce bolo taktiež zmapovať aktivity respektíve reakcie na prípadný výskyt 

drog zo strany koordinátorov prevencie / školských metodikov prevencie v školách 

a popísať ako primárna prevencia vo všetkých skupinách prebieha. Vzhľadom na to, že 

práca má i komparatívny charakter, k jej cieľom patrí i porovnanie pozície koordinátora 

v Slovenskej republike so školským metodikom prevencie v Českej republike. 

Teoretická časť práce sa orientuje na vysvetlenie príčin vzniku drogových závislostí, 

definuje čo pod závislosťou rozumieme, aké typy drog poznáme  a taktiež predstavuje 

jednotlivé subjekty z oblasti prevencie. Predovšetkým sa zameriava na samotnú prácu 

koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov / 

školského metodika prevencie, špecifiká jeho pozície, náplň práce, osobné presvedčenie, 

motiváciu a požiadavky k výkonu tejto funkcie. 

V prvej kapitole sa zaoberáme pojmami ako drogy, drogová závislosť a vysvetľujeme 

príčiny vzniku drogových závislostí.  
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V druhej kapitole sa venujeme vysvetleniu základných pojmov z oblasti prevencie 

drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, popisujeme základné 

charakteristiky primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. Predstavujeme tiež jednotlivé 

modely prevencie. 

Školu, rodinu, ich úlohy a miesto v oblasti protidrogovej prevencie predstavuje tretia 

kapitola.  

Štvrtá kapitola popisuje konkrétne úlohy a špecifiká pôsobenia učiteľa – koordinátora 

prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, jeho prípravu na 

výkon tejto funkcie a jeho pôsobenie v základných školách v Slovenskej republike. 

Piata kapitola popisuje konkrétne úlohy a špecifiká pôsobenia učiteľa – školského 

metodika prevencie, jeho prípravu na výkon tejto funkcie a jeho pôsobenie v základných 

školách v Českej republike. 

V šiestej kapitole predstavíme funkciu koordinátora prevencie drogových závislostí a iných 

sociálno-patologických javov / školského metodika prevencie vo svetle pomáhajúcej 

profesie. 

Empirická časť predstavuje dva  realizované výskumy. V prvom preveruje otázky z  praxe 

koordinátorov prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov / 

školských metodikov prevencie. Konkrétne sa jedná o zisťovanie s akými druhmi 

psychoaktívnych látok sa preventisti v základných školách najčastejšie stretávajú, v akej 

úlohe sa najčastejšie ocitajú, aké konkrétne sociálno-pedagogické techniky a kedy reálne 

využili v praxi. Výskum číslo dva predstavuje motivácie, osobné presvedčenie k výkonu 

danej funkcie a spoluprácu s ostatnými zložkami preventívneho pôsobenia. 

V práci sa nevyhýbame ani problémovým témam. Zistenia by sa mohli stať predmetom 

širšej diskusie, ktorá napomôže efektívne a dôsledne problémy riešiť. Škola je pritom popri 

rodine dôležitý socializačný činiteľ, ktorý vplýva na formovanie osobnosti dieťaťa, resp. 

mladého človeka. Je  prostredím vzájomnej komunikácie a kooperácie ľudí, kde dochádza 
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k vzájomnej interakcii medzi jednotlivými subjektmi. V školskom prostredí je 

komunikácia smerom k žiakovi zámerná a plánovaná.  Hlavným cieľom je preto pripraviť 

dieťa, resp. mladého človeka na život v spoločnosti.  

Škola musí nevyhnutne reagovať na neustály a rýchly vývoj vo všetkých oblastiach 

spoločenského života, a z tohto dôvodu sú na ňu kladené čoraz vyššie požiadavky. Patrí 

k ťažiskovým výchovným i socializačným činiteľom, no zároveň môže byť aj miestom, 

kde žiak po prvýkrát osobne  príde do kontaktu s prvkami sociálnej patológie ako sú 

konzumácia drog, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie a pod. Vyššie 

riziko zlyhania majú podľa O. Matouška a  A. Kroftovej (1998, s.78) žiaci pochádzajúci 

z disfunkčných rodín, neprospievajúci v škole, s vysokým potenciálom agresivity, ktorí sa 

nedokážu podriadiť pravidlám školského správania a vytvárajú si vlastné hodnotové 

preferencie. Preto škola zohráva významnú úlohu v procese prevencie sociálno-

patologických javov.  

V zmysle prevencie drogových závislostí detí a mládeže je potrebné vytvorenie a vnútorné 

stotožnenie sa s pozitívnymi sociálnymi normami, ktoré by tvorili určité bariéry 

u jedincov, ktorí sú ohrození patologickým správaním. Deti musia dostať priestor pre 

vlastné sebapoznávanie, poznávanie svojich mravných kvalít, ich nedostatkov, a hlavne na 

formovanie vlastnej sebaúcty.        

A práve prostredie školy je priestorom pre napĺňanie týchto potrieb a zároveň priestorom 

kde možno odborne plánovať a  realizovať jednotlivé preventívne programy. Cieľom by 

malo byť naučiť deti hovoriť drogám nie a viesť ich k zdravému životnému štýlu.  
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1 Definovanie základných pojmov, vzťahov a tematických súvislostí 

Pre lepšiu orientáciu v predloženej práci je dôležité vysvetliť a objasniť niekoľko 

dôležitých pojmov, ktoré tvoria jej základnú teoretickú os. V úvode teoretickej časti práce 

sú definované základné pojmy z oblasti drogovej prevencie. Ich definícia vedie k lepšiemu 

pochopeniu východísk dizertačnej práce.  

 

1.1 Droga  

Definícií o drogách je niekoľko, a v každej sa odzrkadľuje zameranie jej autora. Jedna 

z definícií napríklad hovorí, že „droga je prirodzená alebo syntetická chemická látka, ktorá 

po vpravení do ľudského organizmu môže vyvolať zmenu jednej alebo viacerých telesných 

funkcií. Rýchly a výrazný účinok má aj na psychiku“ (Ondruš, D., 1990, s. 7). Spoločnou 

základnou myšlienkou všetkých definícií však zostáva, že droga je substancia (prirodzená 

alebo umelá), ktorá akýmkoľvek spôsobom vpravená do organizmu môže za určitých 

okolností vyvolať chorobný stav – závislosť. Na ľahšie zapamätanie ponúkame 

zjednodušenú formuláciu - droga je látka, ktorá je za určitých okolností schopná u človeka 

vyvolať závislosť. (Novotný. 1999) 

Drogou je  akákoľvek substancia, ktorá mení vnímanie, náladu, pocity človeka. Drogou je 

tak aj alkohol, tabak, ale aj káva, čaj či čokoláda. Rozdiel je iba v tom, do akej miery daná  

látka vyvoláva závislosť alebo aké má negatívne účinky a ľudský organizmus. 

Drogu môžeme chápať aj ako „každú látku, či už prírodnú alebo syntetickú, ktorá spĺňa 

dve základné požiadavky: 

1. Má tzv. psychotropný účinok, tzn. ovplyvňuje nejakým spôsobom naše prežívanie 

okolitej reality, mení naše vnútorné ladenie, pôsobí na psychiku. 

2. Môže vyvolať závislosť, má teda niečo, čo sa z nedostatku vhodnejšieho pomenovania 

niekedy označuje ako potenciál závislosti. Ten je u rôznych drog rôzne vyjadrený, 

môže byť väčšie alebo menšie, ale prítomný je vždy.“ (Presl, J., 1994, s.9) 
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Keď hovoríme o drogách v súčasnosti, máme najčastejšie na mysli dve veľké kategórie. 

A to drogy legálne, ktoré sú sociálne akceptované, čiže ich konzumácia nie je v rozpore 

s platnými zákonmi a do určitej miery sú súčasťou kultúry danej spoločnosti.  

Druhú skupinu tvoria drogy nelegálne, čiže zakázané, ktoré nie sú súčasťou kultúry a sú 

teda pre spoločnosť neprijateľné a nebezpečné, i keď sa môžu konzumovať v menšej 

miere. Nebezpečenstvo ich konzumácie spočíva okrem iného v tom, že už malé množstvo, 

alebo jednorazové užitie môže vyvolať závislosť na tejto látke. 

Drogy, ktoré sa dnes používajú a zneužívajú, môžeme rozdeliť asi do desiatich skupín, 

ktoré zároveň predstavujú typy drogovej závislosti: 

1. morfínový typ (ópium, morfín, kodeín, heroín), 

2. barbituráto-alkoholový typ (alkohol, deriváty kyseliny barbiturovej, hypnotiká, 

sedatíva), 

3. kokaínový typ, 

4. kanabisový typ (hašiš, marihuana), 

5. amfetamínový typ  

6. kathový typ, 

7. halucinogénny typ (LSD, meskalín, psilocybín), 

8. tabakizmus (nikotín), 

9. kofeinizmus (káva, čaj, kola, quaraná), 

10. závislosť na analgetikách  

Droga však nemusí byť iba látková substancia – rovnako existujú tzv. nelátkové drogy, 

kedy sa prežívanie človeka mení na základe príjemného zážitku alebo príjemných 

prežitkov z  niečoho tak, že sa prestáva ovládať a narastá u neho túžba po takomto 

správaní. Príklady nelátkových závislostí (návykových procesov): gamblerstvo, 

shoppoholismus, workoholizmus, závislosť na mobilných telefónoch,  závislosť na 

počítačových hrách, závislosť na televízii a podobne. 
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1.2 Závislosť 

Pravidelné užívanie drog je spojené s  fenoménom – závislosťou. Je to neodolateľná túžba 

vedúca k istému správaniu, nutkavosť dosahovať zmenené prežívanie reality, je typická 

zvyšovaním dávok, postupnou neschopnosťou ovládať svoje chovanie (vyhľadávanie 

drogy), nepríjemnými pocitmi pri vynechaní drogy. Drogová závislosť je psychickým, 

prípadne aj fyzickým stavom zmeneného chovania a následnými reakciami, ktoré nutkajú 

k opakovanému užívaniu drogy, pre navodenie psychických účinkov alebo na zabránenie 

vzniku nepríjemných stavov zapríčinených neprítomnosťou drogy.  

Závislosť je stav, pri ktorom absencia látky alebo iného podnetu vyvoláva v organizme 

fyzické alebo duševné ťažkosti. Vzniká po opakovanom alebo chronickom užívaní látky, 

ale aj pri určitej činnosti, ktorá prináša nadmerné uspokojenie. (Göhlert, Kühn, 2001, s. 20) 

WHO charakterizuje závislosť ako: duševný a niekedy aj telesný stav vyplývajúci zo 

vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, charakterizovaný zmenami 

správania a inými reakciami, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie brať drogu stále alebo 

opakovanie pre jej účinky na psychiku a tiež preto, aby sa zabránilo nepríjemnostiam z jej 

neprítomnosti v organizme. 

Zjednodušene je možné konštatovať, že: závislosť je stav, keď príjem drogy pôsobí slasť 

a vynechanie jej dodávky do organizmu vyvoláva nepríjemné duševné alebo telesné 

príznaky. (Novotný, I., 1999, s. 162) 

Všeobecne uznávaným názorom o deťoch a mládeži platí podľa P. Ondrejkoviča teória, 

podľa ktorej sa pohlavná identita človeka získava v prvých šiestich až siedmich rokoch 

života. Biologická determinovanosť človeka a jeho vývoj sú sprevádzané veľmi 

významnými javmi, ktorých povaha už nie je biologická, ale skôr spoločenská. 

(Ondrejkovič, P., 2002, s. 9) 
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Závislosť vznikne vždy u každého človeka, pri naplnení troch podmienok pri komunikácii 

s drogou: 

- nevhodne dlhý čas, 

- v nevhodnom množstve a frekvencii, 

- za nevhodných okolností pre psychiku a organizmus (Novotný, I., 1999 s, 161). 

Podľa Varmužu (in Emmerová, 2008, s. 47) patria medzi ďalšie znaky závislosti: 

- silná túžba alebo pocit nutkania používať návykovú látku, 

-  problémy so sebaovládaním, 

-  somatický odvykací stav, 

-  nárast tolerancie na užívanú látku, 

-  zanedbávanie záujmov a voľno-časových aktivít, 

-  pokračovanie v konzumácií aj napriek nejasnému dôkazu negatívnych následkov. 

Podľa Atkinsonovej (2003, s. 211 – 212) sa drogová závislosť prejavuje troma spôsobmi: 

1. toleranciou čiže telesnou závislosťou, kedy jedinec musí postupom času zvyšovať 

dávky drogy, aby dosiahol rovnaký účinok; 

2. abstinenčnými príznakmi, kedy je prerušenie užívania drogy spojené s nepríjemnými 

telesnými i psychickými reakciami; 

3. psychickou závislosťou, kedy jedinec užíva väčšie množstvo drogy, ako by chcel, snaží 

sa mať užívanie drogy pod kontrolou, ale v tomto úsilí zlyháva a veľké množstvo času 

venuje získavaniu drogy.“ 

Závislosť od psychoaktívnych látok je podľa Kolibáša a Novotného (1996, s. 8) 

charakterizovaná „skupinou psychopatologických príznakov, telesných príznakov a  

zmenami správania sa, pričom ide o všeobecné príznaky, ktoré sú prítomné pri rôznych 

typoch drog. Rozdiely v príznakoch závislosti pri jednotlivých drogách sa týkajú rýchlosti 

ich vzniku, ich intenzity a vyjadrenia.“ 

Hlavné rozdelenie závislosti je závislosť fyzická a závislosť psychická. 
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Je zrejmé, že na otázku prečo ľudia berú drogy nie je ľahké odpovedať. Vždy ide o súhrn 

mnohých faktorov pôsobiacich na toho ktorého jedinca. Existuje množstvo teórií, ktoré sa 

pokúšajú aspoň sčasti vysvetliť vznik závislosti na drogách. 

Z pohľadu analytickej psychológie sa pri popise základných prvkov závislostí hovorí 

nielen o závislosti somatickej a psychickej, ale aj o tzv. parareligióznej potrebe. Táto nie je 

ani získaná, ani kultúrne podmienená, ale má spoločné archetipálne korene, ktoré 

u drogovo závislých stoja v pozadí spontánnej tvorby rituálov, sklonov k ezoterizmu 

a pseudoideológii. (Nerad, J., 1995, s. 47) 

Ďalšie psychoanalytické teórie vychádzajú z toho, že v rannom detstve vo vzťahoch medzi 

dieťaťom a rodičmi vznikli nevedomé dynamické procesy a štruktúry, ktoré mohli 

významne ovplyvniť neskorší vznik drogových závislostí. Ak došlo k zanedbávaniu 

dieťaťa, pokúša sa toto tieto straty vyrovnať prostredníctvom náhradného uspokojovania. 

Pokiaľ nedochádza k riešeniu problémov, ktoré vznikli vo fáze ranného detstva, ponechá si 

dieťa svoje správanie, ktoré sa neskôr stáva podvedomou podmienkou na vznik správania 

v závislosti. Drogová závislosť potom znamená regres a droga sa podvedome stáva 

„náhradnou matkou“ ako náhradný objekt lásky. (Ondrejkovič, P., 1999, s. 47) 

Biologický model vychádza z predstavy akejsi komplementality medzi určitou drogou 

a určitým jedincom. Podľa toho závisí vznik problémov na jednoduchej podmienke 

vzájomného stretnutia týchto dvoch prvkov. Pokiaľ nie je vhodná droga k dispozícii, 

závislosť nevznikne. Pokiaľ sa však jedinec s určitou drogou, na ktorú je nastavený stretne, 

závislosť vzniká neodvolateľne. (Presl. J., 1995, s. 47) 

Aj napriek tomu, že táto teória bola rôznymi spôsobmi modifikovaná, môžeme s ňou 

v základnej myšlienke súhlasiť, pretože prax ukazuje na príklady závislých, ktorí užívajú 

iba jednu drogu (heroín) a ostatné im „nechutia“, aj keď sami nevedia vysvetliť prečo. 

Pri vzniku závislostí ide o pôsobenie viacerých faktorov, takže možno povedať, že príčina 

leží vždy vo vzájomnej kombinácii týchto faktorov: 

- farmakologického – droga 
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- somatického a psychického – osobnosť 

- enviromentálneho – prostredie 

- precipujúceho – podnet. 

K poznaniu príčin užívania drog najviac ohrozenej skupiny obyvateľstva, teda detí a  

mládeže, prispeli výskumy v oblasti vývinovej psychológie. Známy je tzv. model šiestich 

ciest k užívaniu drog ktorý hovorí, že užívanie drogy je spojené s: 

1. náhradou za niečo (niekoho), 

2. úmyselným porušovaním noriem, 

3. vyrovnávaním záťažových situácií, 

4. cestou k rovesníkom, 

5. výrazom osobného štýlu, 

6. demonštráciou vlastnej dospelosti.(Ondrejkovič, 1999) 

Jedine aplikáciou jednotlivých teoretických poznatkov v spojení s praktickými 

skúsenosťami môžeme dospieť k pochopeniu vzniku drogovej závislosti a dať odpoveď na 

zložité otázky, ktoré táto problematika so sebou prináša. 
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2 Prevencia 

S prevenciou sa stretávame v mnohých oblastiach života. Jednou z vnútornej štruktúry jej 

obsahov je aj prevencia sociálno-patologických javov u detí a mládeže.  

Negatívne javy v spoločnosti predstavujú globálny problém a prevencia je jednou z ciest 

ako ich minimalizovať. Účinná prevencia predstavuje zohľadnenie multi-faktorovosti 

a špecifickosti konkrétnej problematiky. 

 

2.1 Definícia prevencie, jej funkcie a ciele  

Prevencia (profilaxia) podľa všeobecného pojatia znamená predchádzanie, zamedzenie 

vzniku choroby, alebo nežiadúceho javu (Miovský, M.  2007, s. 9). Prevenciu teda 

chápeme ako súhrn opatrení, ktoré by zabránili nežiaducim javom, napríklad závislosti. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje prevenciu ako "súbor intervencií, ktorý 

má za cieľ znížiť alebo zamedziť výskytu šírenie a škodlivosti účinkov užívania alkoholu 

a  nealkoholových drog." Podľa Ondrejkoviča (2009, s. 283) sa pojem prevencie vo 

všeobecnom ponímaní chápe „ako aktivita, ktorej cieľom je predísť, prípadne 

minimalizovať problémom rôzneho charakteru, v našom prípade konzumácie drog 

a vzniku závislostí.“  

Prevencia je v najvšeobecnejšom zmysle slova chápaná „ako cesta posilňovania zdravia 

alebo ako cesta predchádzania rôznym formám rizikového správania sa jednotlivcov 

v rôznych etapách ich životnej cesty“ (Orosová, 2003, s. 11) 

Komplexnú definíciu prevencie  vymedzila Levická (in Schavel, 2010, s.10), ktorá 

prevenciu charakterizovala „ako činnosť na zabránenie niečomu v pozitívnom zmysle, ako 

činnosť nasmerovanú na minimalizovanie antisociálnych problémov, ktoré sa vyskytujú 

v živote jednotlivcov, rodín, skupín, prípadne aj komunít. Prevenciu nazýva konaním, 

ktoré bráni vzniku týchto problémov.“ 

Od konca 50. rokov sa prevencia rozdelila na primárnu a sekundárnu. Primárna prevencia 

má za cieľ predchádzať chorobám pred jej vznikom. Sekundárna prevencia sa vykonáva po 



23 

 

tom, čo choroba vznikla, ale ešte pred tým, než spôsobila poškodenie. Od 60. rokov sa 

navyše hovorí o terciárnej prevencii. Tá sa vykonáva po tom, čo choroba vznikla 

a spôsobila poškodenie.  

Na základe doteraz existujúcich zistení je možné v prevencii drogových závislostí 

rozlišovať tri etapy:  

- etapa intuície – je charakterizovaná dobre mieneným úsilím poháňaným zdravým 

rozumom, intuíciou; 

- etapa teórie prevencie drogových závislostí; 

- etapa výskumu efektívnosti programov prevencie drogových závislostí a etiológie 

drogovej závislostí. (Orosová, O., Gajdošová, B., Salonna, F., 2007) 

Vo vzťahu k sociálno-patologickým javom vymedzuje Liba (2001, s. 57) prevenciu ako 

komplexné, koordinované a kontinuálne uplatňovanie psychologických, psychoterapeutic-

kých, resocializačných a výchovných metód. 

K zásadám efektívnej prevencie rizikového správania u detí a mládeže M. Miovský, J.   

Zapletalová a L. Skácelová (2010, s. 39 – 41) zaraďujú: 

a) Komplexnosť a kombináciu viacerých stratégií pôsobiacich na určitú cieľovú skupinu. 

Prevenciu je nutné koncipovať ako súhrn viacerých faktorov a ako koordinovanú 

spoluprácu rôznych inštitúcii. 

b) Kontinuita pôsobenia a systematickosť plánovania.  

c) Cielenosť a adekvátnosť informácií i foriem pôsobenia vzhľadom k cieľovej populácii 

a  jej vekovým a iným charakteristikám.  

d) Skorý začiatok preventívnych aktivít, ideálne už v predškolskom veku. 

e) Pozitívna orientácia primárnej prevencie a demonštrácia konkrétnych alternatív. 

Podpora zdravého životného štýlu, využívanie pozitívnych modelov a ponuka 

atraktívnych pozitívnych alternatív. 

f) Orientovať sa nie iba na úroveň informácií, ale predovšetkým na kvalitu postojov a  

zmenu správania. Cieľom prevencie je ovplyvniť práve správanie.  
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g) Využitie „peer“ prvkov, dôraz na interakciu a aktívne zapojenie. Pre deti a  

dospievajúcich sú rovesníci často autoritou s väčším vplyvom ako rodičia a učitelia. 

Prevencia má prispievať k vytvoreniu takej sociálnej klímy, ktorá nie je priaznivá k 

podpore a rozvoju rizikového správania. Profylaktická (preventívna) činnosť sa môže 

rozvíjať dvoma smermi: „tlmením aktivity v oblastiach vedúcich k potencionálnemu 

ohrozeniu, alebo podnecovaním aktivity v pozitívnych činnostiach v oblasti výchovy.“  

(Wroczynski, R., 1968, s. 65) 

V súčasnej dobe sa u nás taktiež udomácňuje takzvaný Gordonov model (In Orosová, 

2003, s. 16), ktorý ponúka jasnejšiu prevenčnú schému. Model pozostáva „z kontinua 

univerzálneho, selektívneho a indikovaného prístupu podľa cieľového objektu. Orosová 

(2003, s. 19) uvádza, že „univerzálne prevenčné programy podporujú, pomáhajú všetkým 

študentom s osvojovaním, zvládaním, napĺňaním očakávaní a úloh v oblasti vzdelávania aj 

výchovy“.   

Univerzálna prevencia by mala byť súčasťou predprimárnej edukácie, mala by dominovať 

taktiež na 1. a 2. stupni základných škôl. Aplikácia preventívnych aktivít má byť 

pôsobením na čo najväčšiu časť školskej populácie. Univerzálna prevencia je orientovaná 

na deti a  mládež, u ktorých nenastali problémy s konzumáciou návykových látok. 

Uvedomujeme si, že prevencia v škole je veľmi náročná, má svoje špecifiká a je 

nerealizovateľná (nedosiahne želaný úspech) bez prítomnosti učiteľov a rodičov. Úlohy 

univerzálnej prevencie by sa mali orientovať na deti žiakov, učiteľov, rodičov a širšiu 

komunitu. Oblasť univerzálnej prevencie je priestorom, v ktorom by mal kvalifikovane 

pôsobiť adekvátne pripravený odborník.  

Selektívne preventívne programy podporujú, pomáhajú identifikovaným rizikovým 

skupinám. „Sú ponúkané jedincom alebo skupinám, u ktorých sú prítomné biologické 

alebo sociálne rizikové faktory vzniku mentálnych porúch, trápení.“ (Orosová, 2003, s. 19)  

Práve v preventívnej činnosti zameranej na deti a mládež vidíme priestor pre pôsobenie 

a prácu koordinátorov prevencie / školských metodikov prevencie, ktorí na základe svojich 

skúseností a odborných poznatkov v spolupráci s ďalšími odborníkmi môžu účinne pôsobiť 
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na deti a mládež. Myslíme si, že preventívne pôsobenie, musí byť predovšetkým úprimné, 

pretože deti a mladí ľudia sú vnímaví a dokážu rýchlo rozpoznať, či ide o účelové frázy, 

alebo či im chceme skutočne pomôcť a viesť s nimi otvorený dialóg. I preto sa v súčasnosti 

začali viac rozvíjať preventívne stratégie a inovatívne didaktické modely. 

Medzi základné funkcie prevencie podľa Schavela (2010, s. 16) patria: 

- plánovanie, projektovanie a samotná realizácia v rámci preventívnych aktivít, 

- príprava a vzdelávanie nositeľov prevencie prostredníctvom špecializovaných 

programov a tréningov, ale aj prostredníctvom poskytovania informačných materiálov, 

- podpora, pomoc a poradenstvo pre inštitúcie, ktoré sa podieľajú pri realizácii 

preventívnych aktivít, 

- definovanie priorít, identifikovanie základných okruhov problémov, 

- dokumentovanie aktivít v oblasti prevencie, 

- starostlivosť o odborný rast a vzdelávanie nositeľov preventívnych aktivít – 

realizátorov. 

V podmienkach školského prostredia môžeme pojem prevencia zúžiť a precíznejšie 

charakterizovať jeho ciele. 

Ciele školskej prevencie podľa J. Verbovskej (2005, s. 11) sú:  

a) zmeniť interakčné vzťahy v škole, autoritatívnu atmosféru nahradiť humanisticko-

tvorivou výchovou 

b) podporovať harmonický vývin osobnosti žiaka 

c) preferovať zdravý životný štýl v školských a mimoškolských aktivitách 

d) vytvárať podmienky na formovanie zdravej osobnosti žiaka a jeho odolnosti voči 

patologickým sociálnym vplyvom a tlakom 

e) vychovávať žiakov k osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia 

f) vytvárať v škole priestor na pomoc pri riešení problémov žiakov (rodinné, sociálne, 

osobné, vzdelávacie a pod.) 

g) podporovať rozvoj pozitívnych vzťahov v sociálnom kontexte 

h) systematicky a komplexne informovať žiakov o danej problematike 
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i) rozvíjať prosociálne správanie detí z hľadiska prevencie vzniku závislostí 

j) pedagogické osvetové pôsobenie v zmysle zlepšenia spätnej väzby žiak – učiteľ – škola 

– rodina.  

 

Ciele školskej prevencie by sa mali dotýkať predovšetkým primárnej prevencie, no reálny 

stav v školách smeruje i k napĺňaniu cieľov sekundárnej a žiaľ i terciárnej prevencie. 

 

2.1.1 Primárna (univerzálna) prevencia 

V podmienkach základnej školy by sme mali hovoriť predovšetkým o primárnej 

(všeobecná, generálna,) prevencii. Tá je zameraná na celú populáciu všeobecne ako aj na 

špecifické podskupiny, napr. adolescenti (školské protidrogové programy, ponuky 

alternatív pre voľný čas, protifajčiarske kampane a pod.). ,,Môžeme ju charakterizovať ako 

prvotné predchádzanie ohrozujúcim javom. Predpokladá štruktúrovanie priaznivých 

podmienok pre telesný, intelektuálny, psychický a sociálny vývoj jednotlivca. Myslíme 

tým vytváranie, získavanie a upevňovanie príslušných vedomostí, zručností, návykov 

smerujúcich k podpore zdravia a pestovaniu zdravého štýlu života. Ide o všetky aktivity 

smerujúce k tomu, aby problém vôbec nevznikol.“ (Liba, 2001, s. 57-58) 

Do primárnej (univerzálnej) prevencie zahŕňame preventívne aktivity s jedincami, ktorí 

ešte vlastné skúsenosti s drogami nemajú, ale mohli by do kontaktu s drogami prísť. 

Primárna  prevencia je realizovaná predovšetkým formou osvetovej práce hlavne so žiakmi 

na rôznom stupni vzdelávania, to znamená už i so žiakmi základných škôl. V súčasnej 

dobe sa hovorí o primárnej prevencii i v kontexte vzdelávania v materských školách. 

Primárnu protidrogovú prevenciu definujeme ako aktivity zamerané na predchádzanie 

problémov spojených s drogovou činnosťou. Cieľom je neužívať drogy, vyhnúť sa 

experimentovaniu a zabrániť tak rôznym zdravotným a sociálnym komplikáciám 

zapríčineným užívaním návykových látok. Z toho dôvodu jednotlivé aktivity primárnej 

prevencie musia byť poskytnuté pred samotným začiatkom pôsobenia javu. 

(Machová, Kubátová, 2009) Do oblasti primárnej prevencie patria všetky aktivity 

smerujúce k tomu, aby drogový problém vôbec nevznikol. Tu sa otvára priestor pre všetky 
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zložky spoločnosti. Týka sa to teda najvšeobecnejších podmienok predchádzania vzniku 

závislosti. Primárna prevencia je určená všetkým, či už ohrozeným alebo neohrozeným, 

mladým aj starým, chlapcom aj dievčatám, bez rozdielu.  

 

Súhlasíme s Ondrejkovičom, ktorý v súvislosti s primárnou  prevenciou hovorí 

o dôležitosti „poznania etiológie drogových závislostí, poznaní incidencie a prevalencie, 

ako i metód a techník ovplyvňovania postojov jednotlivcov a skupín.“ (Ondrejkovič, P., 

1999, s. 168) Dôležitú úlohu v školách podľa nás zohrávajú tzv. peer-programy 

a svojpomocné skupiny.  

Primárnu prevenciu obzvlášť zameranú na deti a mládež môžeme chápať ako kontinuálny 

proces smerujúci k utváraniu životného štýlu, v rámci ktorého človek rovnomerne 

uspokojuje svoje fyziologické, duševné i sociálne potreby a je ľahostajný voči rôznym 

drogám. Vo všeobecnosti obsahuje tieto kroky: 

1. ovplyvňovanie motivačných zložiek socializačného procesu (rodinná atmosféra, škola), 

2. formovanie zdravého spôsobu života a pozitívnej životnej orientácie, 

3. vedenie detí k aktívnemu využívaniu voľného času, 

4. vytváranie postojov a zručností, ktoré deťom a mládeži umožnia nachádzať 

konštruktívne riešenie životných situácií,  

5. poskytovanie informácií a poznatkov o problémoch vzniku závislostí od rôznych 

druhov drog, 

6. utváranie a vedenie rovesníckych skupín, ktorých členovia majú záujem aktívne 

pôsobiť medzi mládežou s cieľom pozitívne ovplyvňovať jej životný štýl. 

Ako už bolo spomenuté, tieto kroky ležia na pleciach celej spoločnosti. Ich uskutočnenie 

by malo byť realizované jednak prostredníctvom koordinátorov / školských metodikov 

prevencie, školských klubov, centrách voľného času, CPPPaP, kultúrno-osvetových 

stredísk a odborov miestnej samosprávy v spolupráci so subjektmi pôsobiacimi v treťom 

sektore. 

Cieľom primárnej prevencie je teda zabrániť samotnému užívaniu drog alebo aspoň 

odložiť prvé skúsenosti s užívaním návykových látok do čo najneskoršieho veku. Úlohou 
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primárnej prevencie je znížiť alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, a 

tým predísť zdravotným aj sociálnym dôsledkom užívania drog. 

Primárnu prevenciu môžeme deliť na: 

a)  špecifickú  

b)  nešpecifickú. 

 

a) Špecifickú primárnu prevenciu tvoria programy, ktoré by neexistovali, keby 

neexistoval problém rizikových prejavov správania. Tieto programy by za neexistencie 

fenoménu sociálnej patológie nevznikali a neboli rozvíjané. O špecifickej prevencii 

hovoríme vtedy, ak ide o programy a aktivity úzko zamerané na oblasť užívania a 

užívateľov návykových látok a rizík s tým spojených. 

 

b) Nešpecifická primárna prevencia kladie dôraz na aktivity, ktoré si dávajú za cieľ viesť 

jedinca k zodpovednosti za seba a svoje konanie. Týmito metódami sa snažia o zdravý 

rozvoj osobnosti jedinca. Hlavnou náplňou nešpecifickej primárnej prevencie sú 

programy umožňujúce rozvoj osobnosti, talentu, pohybových aktivít a záujmov. 

Programy založené na princípe nešpecifické primárnej prevencie sa úzko viažu k  

hlavnému princípu stratégie prevencie rizikového správania, ktorým je výchova detí a  

mládeže k zdraviu, k osvojeniu pozitívneho sociálneho správania a snaha o zachovanie 

integrity osobnosti. 

 

 

2.1.2 Sekundárna (selektívna) prevencia 

V podmienkach základných škôl sa však už vyskytuje aj sekundárna prevencia. Tá sa 

zameriava na užívateľov drog, ktorí sú väčšinou ešte v štádiu experimentovania. Droga im 

dáva iba to „dobré“ a neuvedomujú si jej negatívny dopad. Experimenty s drogami rôzneho 

typu sú medzi mládežou časté. V mnohých prípadoch sa o týchto experimentoch rodičia 

vôbec nedozvedia a problém vlastne nikde nenastane. Pokiaľ však dôjde k pravidelnému 

užívaniu drog, objavia sa postupne prvé príznaky. Táto fáza už patrí do oblasti sekundárnej 
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prevencie. Z toho vyplýva, že sekundárna prevencia je zameraná na ohrozené skupiny 

obyvateľstva. Tu vzniká priestor pre pôsobenie sociálnych kurátorov, terapeutov, 

pedagógov a ostatných odborných pracovníkov, aby zabránili drogovej kariére jedinca. 

Ako sme už naznačili, výrazným znakom súčasnej spoločnosti je výskyt a šírenie sociálno-

patologických javov, od drobných problémov v správaní, až po toxikomániu. Pôsobia 

deštruktívne a je nimi ohrozovaná najmä školopovinná mládež, ktorá je menej odolná voči 

rôznym nežiaducim vplyvom a faktorom, ale i viac náchylná hľadať riešenia svojich 

problémov neadekvátnymi cestami. 

Hlavnou funkciou sekundárnej prevencie je zamedziť vytvoreniu porúch v sociálnom 

a psychologickom vývine, podstatou je zachytiť príslušné poruchy v počiatočnom 

štádiu, liečením eliminovať závažnosť a trvanie závislostí, zabezpečiť opatrenie pre 

ohrozených jednotlivcov a v neposlednom rade, eliminovať podmienky, na základe 

ktorých došlo k vzniku a expanzie daných porúch. Cieľovou skupinou sú už ohrození  

alebo priamo postihnutí jedinci. Pre užívateľa drogy je vytváraný určitý systém odbornej 

pomoci. Odborný personál zohľadňuje fázu závislosti, hĺbku motivácie zmeniť svoj život, 

ochotu spolupracovať, sociálnu situáciu, fyzické a psychické zdravie. Aktivity prevencie sú 

koncipované s cieľom prerušiť a minimalizovať vplyvy rizikových faktorov 

ovplyvňujúcich jednotlivcov. (Končeková, 2001). 

Je nesporné, že bez zodpovedného poznania pozadia sociálno-patologických javov sa 

výrazne znižuje efektívnosť preventívneho pôsobenia. Považujeme preto za opodstatnené 

v súvislosti s rozvíjaním systému sekundárnej prevencie pojmovo vymedziť dve jej 

rovnocenné, i keď vzájomne sa prelínajúce časti. 

1. Prevenciu výchovnú (zameranú na skvalitnenie sociálnej regulácie správania vo 

výchovno-vzdelávacom procese). 

2. Prevenciu psychologickú (zameranú na skvalitňovanie psychologickej regulácie 

správania pomocou psychologických, poradenských, príp. psychoterapeutických 

metód). 
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Prínosom v oblasti sekundárnej prevencie je vytvorenie legislatívnych podmienok na 

zriaďovanie centier výchovnej a psychologickej prevencie, v ktorých je možné všetky 

spôsoby prevencie (vrátane protidrogovej) uskutočňovať komplexne. Na činnosti takéhoto 

centra sa môže zúčastňovať centrum poradensko-psychologických služieb, sociálna 

kuratela, centrum voľného času a dobrovoľnícke združenia. 

Komplexná preventívna starostlivosť prebieha spravidla v štyroch na seba nadväzujúcich 

etapách: 

- komplexný program univerzálnej prevencie, 

- nácvik sociálno-psychologických zručností, 

- skupinové a individuálne poradenstvo, 

- klubové aktivity záujmového charakteru. 

Svoju úlohu v rámci selektívnej prevencie zohrávajú aj zriadenia Centier pre liečbu 

drogových závislostí (ďalej CPLDZ), ktoré poskytujú v rámci sekundárnej prevencie tieto 

služby: 

- dostupnú zdravotnícku a psychologickú pomoc závislým osobám a poradenskú 

a konzultačnú pomoc iným osobám a inštitúciám, 

- nevyhnutnú zdravotnícku starostlivosť pri intoxikácii alebo pri akútnych abstinenčných 

syndrómoch, 

- špecializované služby pre mladistvých, ktoré sú zamerané na liečbu závislých v období 

dospievania s úpravou režimu. 

Aj v otázke sekundárnej (selektívnej)  prevencie sa jednoznačne vynára potreba 

komplexného pôsobenia a spolupráce jednotlivých zložiek a inštitúcií zaoberajúcich sa 

touto problematikou. Ide predovšetkým o zdravotníckych pracovníkov, výchovných 

pracovníkov v školách a školských zariadeniach, sociálnych pracovníkov, pracovníkov 

v pedagogicko-psychologických poradniach, a pod. Aby ich preventívna činnosť, splnila 

svoj účel, musí byť dostatočne koordinovaná. 
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2.1.3 Terciárna (indikovaná) prevencia 

Užívateľom drog, ktorí si už uvedomujú svoju závislosť, jej dopady a chcú na sebe 

pracovať v zmysle cesty k abstinencii je určená terciárna prevencia. Do terciárnej 

prevencie patrí napríklad resocializácia, čo v zjednodušenej interpretácii znamená 

plnohodnotné znovu zaradenie ľudského jedinca do spoločnosti. Žiaľ, týka sa aj 

školopovinných detí, preto ju tu uvádzame.  

Ešte donedávna bola v našej spoločnosti trendom v tomto smere iba jediná možná voľba – 

zbaviť sa drogy, abstinovať. Preto je terciárna prevencia predovšetkým priestorom pre 

prácu sociálnych pracovníkov ako aj odborných pedagogických pracovníkov. Ich úlohou 

je, aby predchádzali recidíve závislých detí a mládeže, ktorí absolvovali liečbu alebo 

nejakú terapiu. V oblasti terciárnej prevencie existuje napríklad program harm reduction 

určený na znižovanie následkov užívania drog. Myšlienky harm reduction vychádzajú z  

pragmatických dôvodov. Je to starostlivosť o závislých. Ide predovšetkým o distribučný 

program čistých striekačiek a ihiel, čím  sa znižuje riziko prenosu HIV a iných prenosných 

ochorení. Aj napriek tomu je tu dôležitý denný kontakt závislého s terapeutickou 

inštitúciou, čiže ide o pomoc sociálnu a následne terapeutickú. 

Nastupuje v období už existujúcich a prejavujúcich sa sociálno-patologických javov. Úloha 

príslušnej prevencie spočíva v zamedzovaní zhoršenia stavu, recidíve a eliminácii 

dôsledkoch sociálnych, psychických a somatických porúch vo vývine jednotlivca alebo 

celej skupiny. Nejedná sa však o priame riešenie situácie, avšak o voľbu ,,menšieho zla”.  

Kompetenciou terciálnej prevencie je vplývať na osobnosť a sociálne prostredie v dôsledku 

zabezpečenia ich resocializácie a začlenenia do bežného života. Angažovať by sa na danej 

úrovni mali predovšetkým špecializovaní odborníci. V terciálnej sociálnej prevencii majú 

najväčší význam predovšetkým individuálne programy, resocializačné metódy a techniky.  

J. Grund v roku 1998 spracoval tieto základné charakteristiky harm reduction programu. 

- minimalizácia škôd nadraďuje záujem o bezprostredné verejné zdravie nad dlhodobým 

cieľom úplného uzdravenia, 
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- princípy minimalizácie škôd sú pragmatizmus, tvorivo a individuálne prispôsobené 

služby, ktoré uprednostňujú pred ideológiou jedného modelu pre všetkých, 

- služby riadiace sa princípmi harm reduction môžu zasiahnuť 70 – 80 % problémových 

užívateľov drog, 

- harm reduction ponúka pracovníkom v odbore boja proti drogám širokú škálu možných 

intervencií, 

- princípy harm reduction sú pozitívne prijímané užívateľmi drog, 

- politiku harm reduction je možné vedecky skúmať. 

O prevencii a jej typoch sme sa zmieňovali preto, že vidíme priestor pre pôsobenie a prácu 

koordinátorov prevencie / školských metodikov prevencie, ktorí na základe svojich 

skúseností a odborných poznatkov v spolupráci s ďalšími odborníkmi môžu účinne pôsobiť 

na deti a mládež. Myslíme si, že preventívne pôsobenie, musí byť predovšetkým úprimné, 

pretože deti a mladí ľudia sú vnímaví a dokážu rýchlo rozpoznať, či ide o účelové frázy, 

alebo či im chceme skutočne pomôcť a viesť s nimi otvorený dialóg. I preto sa v súčasnosti 

začali viac rozvíjať preventívne stratégie a modely. 

Schavel hovorí, že „základným cieľom pre všetky druhy prevencie je predchádzať, 

zamedziť alebo minimalizovať problémy, poruchy alebo javy. Všeobecne to môžeme 

vyjadriť ako snaha o zlepšenie verejného a duševného zdravia. Z hľadiska uplatňovania 

preventívnych programov ide o cieľ orientovaný na zmenu postojov, hodnotovej 

orientácie, alebo angažovanie sa v procese zmien ovplyvňujúcich kvalitu života 

jednotlivcov.“ Schavel (2010, s. 15) 

Podľa Pavúka (1999, s. 109) je „cieľom prevencie znížiť škody spôsobené návykovými 

látkami. Cieľom nie je odovzdať maximum informácií bez ohľadu na to, ako budú použité. 

Účinná prevencia má ovplyvniť správanie v zmysle podpory zdravia.“ 

Ako sme už uvádzali, súčasťou predovšetkým primárnej prevencie je vytváranie vhodných 

stratégií a modelov. 
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2.2 Modely prevencie 

Aj v našich podmienkach sme zaznamenali určitý vývoj v stratégiách protidrogovej 

prevencie a môžeme charakterizovať tri kategórie prístupov:   

„Informačno-diseminačné prístupy, ktoré sa vyznačujú podávaním objektívnych informácií 

o drogách a ich škodlivých účinkoch, pôvode, právnych sankciách s nimi súvisiacimi. 

Často sa s nimi spája moralizovanie, opisovanie príbehov vzbudzujúcich strach, čo sa 

ukázalo ako neefektívne, pretože bežná skúsenosť cieľovej skupiny nepotvrdila ich 

pravdivosť. Táto tradičná forma protidrogového vzdelávania teda predpokladala riešenie 

problému zneužívania drog poskytnutím širokospektrálnych informácií týkajúcich sa 

drogovej problematiky.  Na základe analýz realizovaných preventívnych programov pre 

adolescentov sa ukázalo, že takýto prístup zasahuje len znalosť cieľovej skupiny a tá 

zriedkakedy vedie k zmene postojov a správania. 

Afektívne vzdelávanie a jeho realizácia sa niesla v znamení posunu ťažiska protidrogovej 

výchovy od informácii o droge smerom k osobnosti potencionálneho užívateľa. 

Vychádzala z hypotézy, že takýto jedinec nedisponuje adekvátnymi sociálnymi 

kompetenciami, ktoré by mali zamedziť jeho prístup k drogám. Takéto protidrogové 

vzdelávanie bolo potom zamerané na snahu zlepšiť komunikáciu, sebapoznávanie, 

interpersonálne a intrapersonálne kompetencie osôb bez žiadnych, alebo len 

s minimálnymi poznatkami o drogách. Tieto programy zaznamenali kvôli nejasnému 

zameraniu, nedostatočnému počtu a frekvencii intervencií a nevhodne použitým metódam 

takmer nulové výsledky. 

Rozvoj sociálnych kompetencií prostredníctvom ,,nácviku zručností,“ pomocou ktorých sa 

ohrození jedinci budú vedieť ubrániť negatívnym prodrogovým sociálnym vplyvom sa zdá 

byť najprijateľnejší. Podľa tohto modelu by účastníci mali prirodzene poznať sociálne 

vplyvy vedúce k užívaniu drog a pochopiť dôsledky užívania drog na ich bežný život. 

Nácvik zručností obsahuje prvok osobných zručností (napr. rozhodovanie, spôsobilosti 

redukovania úzkosti) a prvok sociálnych zručností (napr. komunikácia, asertivita). Dieťa 

alebo adolescent by mali byť motivovaní budovať si svoj odmietavý postoj k drogám. 

Najčastejšie spôsoby realizácie cieľov takýchto programov sú modelovanie 
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(napodobňovanie), posilňovanie a nácvik. Ako najefektívnejšie sa v rámci tohto modelu 

javia rovesnícke programy, ak je cieľovou skupinou normálna populácia detí školského 

veku. Nácvik zručností ako súčasť preventívneho prístupu sa úspešne realizuje práve za 

pomoci rovesníckych vodcov“. (Sollárová, E. 1999, s. 237, 238) 

Podobnú, novšiu typológiu, ktorá sa lepšie reflektuje európsky kontext ponúka EMCDDA 

podľa nej možno uvažovať o nasledujúcich modeloch: 

1. Kognitívne modely a modely založené na informáciách:  Sú založené na predpoklade, 

že jedinec sa správne rozhodne na základe informácií a poznatkov, ktorými disponuje, 

abstrahuje však ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú jeho správanie. 

2. Modely sociálneho vplyvu: Z názvu je zrejmé, že tieto modely zdôrazňujú význam 

takých sociálnych faktorov ako je rodina, vplyv vrstovníkov či médií. Ich vplyv je 

relevantný predovšetkým v počiatočnej fáze drogovej kariéry. Sú postavené na 

predpoklade, že jedinec bude disponovať potrebnými zručnosťami pre vyhnutie sa 

možnému ohrozeniu. 

3. Sociálne a vývojové modely: Model vývojovej teórie vychádza zo skutočnosti, že 

v rámci vývinu jedinca sa vyvíja aj jeho vnímanie otázok okolo návykových látok 

a ostatných typov rizikového správania. V rámci sociálnych modelov sa má plne využiť 

potenciál paralelného spolupôsobenia sociálnej klímy v spoločnosti, rodine, komunite, 

medzi vrstovníkmi. Ten by mal zabezpečiť dosiahnutie žiaduceho správania. 

4. Modely komplexného vplyvu sociálneho prostredia: V princípe sú tieto modely 

založené na koncepte posilňovania projektívnych faktorov pri oslabovaní faktorov 

rizikových. Má sa tak diať za podpory rodičov a ostatných významných dospelých 

v okolí jedinca. V zásade ide o pozornosť venovanú komplexným vzťahom jedinca 

s prostredím, keďže rizikové správanie môže predstavovať spôsob ako sa vyrovnať 

s nepriazňou prostredia, v ktorom žije. 

 

2.3 Stratégie prevencie drogových závislostí 

V tejto časti prezentujeme stratégie prevencie drogových závislostí s cieľom vytvorenia  

predstavy o existujúcich programoch. Základný predpoklad tohto prístupu spočíva 
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v súvislosti medzi nedostatkom poznatkov, informácií a problémom užívania drog. 

Základnou hypotézou je preventívny vplyv poznania nebezpečenstva drogovej závislosti 

cez vysoký stupeň racionálneho prístupu u mladých ľudí. Tieto programy sú založené na 

nádeji, že ak dospievajúci budú disponovať potrebnými informáciami, urobia logické 

a racionálne rozhodnutie neužívať drogy.  Zo stratégie šírenia informácií vyplýva aj 

používanie techník vzbudzujúcich  obavy, alebo dramatizujúcich nebezpečenstvo užívania 

drog a zvyšujúcich motiváciu vyhýbať sa drogám. V tejto súvislosti sa najčastejšie uvádza 

program P.A.N.D.A, ktorý okrem potreby šírenia informácií zdôrazňuje posilňovanie citu 

osobnej a spoločenskej zodpovednosti.  

Stratégie preventívnych programov sú zamerané na vzdelávanie:  

a) Efektívne – tento prístup charakterizuje prehĺbenie sebapoznania, sebaporozumenia 

a sebaakceptácie prostredníctvom aktivít umožňujúcich klasifikáciu hodnôt a  

rozhodovanie sa s  preberaním zodpovednosti. Orientuje sa na zlepšovanie 

interpersonálnych vzťahov, efektívnej komunikácie, asertivitu a na rozvoj schopností 

mladých ľudí napĺňať svoje základné potreby.  

b) Sociálno-psychologické – tento  prístup obsahuje komponenty, ktoré menia úroveň 

správania (Botvin, J. B., 2006).  

Patrí tu vystavovanie slabej dávke sociálneho tlaku – psychologické očkovanie – 

spôsob, ktorý bude facilitovať rozvoj protilátok tak, aby sa zvýšila odolnosť proti 

sociálnym tlakom. Veľa programov prevencie vychádza z koncepcie sociálneho vplyvu 

cez spôsobilosti odmietania drog.  

Ďalším komponentom modelu prevencie je korekcia normatívneho očakávania.  

c) Využívanie rovesníckych vodcov. Koncepcia rozvoja životných spôsobilostí 

v prevencii drogových závislostí zahrnuje učenie spôsobilostiam dôležitým pre nárast 

nezávislosti, subjektívnej kontroly a vedomia rozvážnosti.   
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Uvedené stratégie spája snaha o rozvoj všeobecných sociálnych spôsobilostí, ktorý sa 

rozvíja modelovaním a posilňovaním naučeného správania prostredníctvom ovplyvňovania 

poznaním, postojmi, názormi. Kvôli zlepšeniu sociálnych spôsobilostí sa mladí ľudia učia:  

- spôsobilostiam efektívnej komunikácie (ako sa vyhnúť neporozumeniu špecifikovaním, 

parafrázovaním, vyjasňovaním otázok),  

- spôsobilostiam umožňujúcim zvládnuť plachosť, nedôverčivosť, 

- spôsobilostiam kontaktovania sa s novými ľuďmi a rozvoja zdravých priateľstiev,  

- spôsobilostiam komplimentu,  

- ďalším všeobecným asertívnym spôsobilostiam.  

Týmto spôsobilostiam sa mladí ľudia učia kombináciou inštrukcií, demonštrácií, spätnej 

väzby, posilňovaním / nácvikom v triede, rozširovaním skúseností (mimo skupinu).  

Aby boli uvedené stratégie účinné, je potrebné, aby bol aplikovaný program sústavný 

a dlhodobý. Naopak možno sotva predpokladať pozitívny efekt náhodných a 

jednorazových akcií, hoci sú potrebné aj dobre mienené. Tiež spôsob, akým je program 

prezentovaný, a ľudia, ktorí program vedú, môžu podstatne ovplyvniť jeho efektivitu. Je to 

tiež dôvod na to, aby sa príprave pedagógov a ďalších pracovníkov, ktorí sa na realizácii 

programu podieľajú, venovala potrebná pozornosť. Program by mal byť komplexný a 

využívať viacero stratégií.  

Súhlasíme s Hawkinsom a  Catalanom (1992) ktorí dospeli k záveru, že:  

- informácie samotné majú iba malý alebo žiadny efekt na užívanie drog,  

- krátkodobé prístupy, najmä jednorazové prezentácie, sú neefektívne, potrebné sú   

konzistentné a rozsiahle programy,  

- programy nacvičujúce odolnosť ovplyvňujú užívanie látok, efekt trvania dva až tri 

roky, 

- programy zaznamenávajúce výraznejší efekt využívali viacúrovňový prístup zahŕňajúci 

zapojenie rodičov, médií a okolitého spoločenstva,  

- programy používané v prostredí školy sa ukázali ako efektívne aj v bežnej populácii 

z pohľadu prevencie užívania návykových látok. 
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3 Rodina a škola ako základné piliere prevencie 

Pri výchove a vzdelávaní mladej generácie majú rodina a škola nezastupiteľné miesto. 

V prvých rokoch je to hlavne rodina, ktorá kladie základy formovania osobnosti dieťaťa. 

S dozrievaním dieťaťa nastupuje i význam iných ako rodinného prostredia. Je to 

predovšetkým škola. V ideálnom prípade sa dieťa môže naviazať na autoritu učiteľa. 

Emancipuje sa tak od rodičov a rodiny. Emocionálne príťažlivá a imponujúca postava 

učiteľa, učiteľky vychádza v ústrety prirodzenej emancipačnej potrebe dieťaťa. Dôvera 

v učiteľa rozširuje dobré emocionálne skúsenosti dieťaťa mimo okruhu rodiny. Stúpa 

význam aj iných autorít, napríklad trénerov, starších kamarátov, alebo vedúcich 

záujmových krúžkov. 

Keď nemá dieťa šťastie na kvalitné vzory mimo rodiny, orientuje sa v školskom prostredí 

komplikovanejšie, vo vyhrotenej situácii môže prežívať strach. Úzkosť a strach často 

tvoria pozadie rôznych bolestí hlavy, či brucha, bez pozitívneho nálezu po lekárskom 

vyšetrení. To by malo byť pre dospelých dôvodom na zamyslenie, prípadne na dohovor 

školy a rodiny v snahe nastoliť zmenu.  

Jedným z častých tlakov na dieťa je preceňovanie výsledku, nadmerný dôraz na výkon na 

úkor hľadania radosti z tvorby a tvorivého experimentovania. V prípade nadmerných 

nárokov na dieťa dochádza k stálemu tlaku, dieťa môže žiť v pochybnostiach o sebe 

a v úzkosti čo sa stane, ak zlyhá. Častým nepriaznivým javom je, že dospelí v rodine 

a predovšetkým v škole nevedia rešpektovať prípadnú odlišnosť, svojráznosť dieťaťa. 

Nedostatočné rezonovanie rodičov s ozajstnými potrebami dieťaťa, má za následok, že 

časť detí sa búri a vzdoruje. Časť detí uniká pozornosti, pretože sa zdanlivo prispôsobuje 

na úkor vlastného zdravého vývinu. Tieto tiché, za všetkých okolností prispôsobivé deti 

bývajú ohrozené chorobami a poruchami, ktoré majú psychogénny charakter. 

Mechanizmus týchto porúch je približne podobný ako pri depresívnych poruchách, 

poruchách vyživovacieho pudu a závislostiach od rôznych drog. Takýto „nenápadní“ 

jedinci s nástupom pubertálnych procesov začínajú mať problémy s pocitom sebadôvery. 

Trpia pocitom osamenia a tým, že je pre nich svet chladný a málo inšpiratívny. Bývajú to 
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deti, ktoré nemajú z doterajšieho života dostatočne vypracovaný funkčný systém 

vnútorných obrán proti frustrácii. Tieto sú ohrozené drogovým nebezpečenstvom, pretože 

im droga dá masívny zážitok pohody, pokoja, nezvyčajných skúseností. Spolupôsobí tu 

vzájomnosť spoločnej akceptácie medzi podobne experimentujúcimi mladými ľuďmi, 

prípadne vzrušujúce uvedomovanie si priestupku a prekonávanie spoločensky zakázaného 

správania. 

Spolupráca školy s rodinou detí, ktoré sú rizikové, nebýva jednoduchá. Veľa rodičov 

odmieta spoluprácu s odborníkmi a vyjadruje rozličnými spôsobmi nedôveru. Úlohou 

učiteľa preto nie je  primárne liečiť porušenú atmosféru rodiny a narušené vzťahy. Učiteľ 

nie je psychoterapeut ani psychológ. Učiteľ má však možnosť motivovať rodinu 

k spolupráci s odbornými službami mimo školy. 

 

3.1 Rodina a jej úloha v procese protidrogovej prevencie 

Rodina v dynamickej rovnováhe s jasne štruktúrovanými a diferencovanými rolami 

funguje optimálne, v celej šírke interakcií a vzťahov. Dieťaťu poskytuje základné životné 

istoty, sociálne istoty a ponúka skúsenosti. Je zdrojom bohatých impulzov pre prijímanie 

kultúrnych a spoločenských noriem, rozvíja záujmovú oblasť, dopĺňa a transformuje 

hodnotovú orientáciu, obohacuje zážitky a formuje postoje. Zraniteľnosť dieťaťa do 

dovŕšenia dospelosti nastáva vo chvíli straty vzťahu, alebo pri rozpade rodiny. Postoje 

k drogám a vzorce správania sa dospelých v rodinách sú živnou pôdou pre potencionálny 

vznik rizikového správania sa u detí. 

Pri vysvetľovaní významu a základných charakteristík rodiny je možné hovoriť 

o niekoľkých prístupoch: 

1. Prvé je hľadisko demografické. To umožňuje rodinu študovať z pohľadu biologicko-

reprodukčného. Z tejto pozície je prvotnou funkciou rodiny predovšetkým zaistiť 

prírastok nového obyvateľstva, ktorý je determinovaný istými, i z hľadiska demografie 

významnými, sociálnymi predpokladmi a sprevádzaný i dôsledkami populačného 
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správania. Rodina má tiež zabezpečiť starostlivosť o deti v dobe ich nesebestačnosti 

podľa všeobecne platných vzorov správania. 

2. Druhé hľadisko vychádza zo sociológie a sociálnej antropológie. Predmetom štúdia 

tejto oblasti je rodina ako sociálna skupina so svojím postavením v spoločenskej 

štruktúre, aj so svojou veľkosťou, vnútorným členením a väzbami. Rodinu možno 

analyzovať ako súčasť sociálnej štruktúry každej spoločnosti. Rodina a spoločnosť sú 

vo vzájomnom, veľmi úzkom, prepojení, resp. rodina je súčasťou spoločnosti. Toto 

spojenie vedie každý štát k úsiliu zabezpečiť istú zhodu spoločenských a rodinných 

záujmov. 

3. Tretí prístup nazerá na rodinu cez parametre jej hodnotenia sociálneho prostredia pre 

vývoj jednotlivca a jeho prvotnú socializáciu. Rodina je základná spoločenská 

inštitúcia, ktorá určuje, resp. vytvára vzorce správania. Rodinu možno vnímať ako 

tvorcu hodnôt a noriem, ako zdroj kultúrneho a sociálneho kapitálu. 

4. Ďalší prístup zameriava svoju pozornosť na rodinu ako hospodársku a ekonomickú 

jednotku. Študuje rodinu ako domácnosť s istou spotrebou, v niektorých prípadoch aj 

s vlastnou výrobou. 

Rodinu možno vymedziť a charakterizovať ako „malú, intímnu a neformálnu skupinu. 

V malej skupine je istý počet osôb, ktoré spoločne vykonávajú nejakú činnosť, ktorá speje 

k dosiahnutiu istých spoločných cieľov. Na základe dlhodobej interakcie si uvedomujú 

vzájomnú pospolitosť a spolupatričnosť a aj v tejto skupine platia skupinové normy 

a relatívne stabilné štruktúry vzťahov podmienené rolami jej členov“. (Gillernová, I., 1998, 

s. 279) 

Rodina je základná bunka spoločnosti, hoc jej sila v posledných desaťročiach z dôvodu 

spoločenských zmien zoslabla. Ekonomické potreby časovo vyčerpávajú mnohých rodičov 

tak, že nemajú dostatok času na svoje deti. Rodina je tak neraz v pozadí a do popredia sa 

dostávajú iné záujmové skupiny, rovesníci, partie, ktoré často nahrádzajú prirodzenú 

potrebu dieťaťa po rodine – partia je akousi „náhradou rodinou“.  

Je zrejmé, že ani malé deti už nie sú v bezpečí pred možnosťou vzniku drogovej závislosti. 

Už veľa z nich sa priamo stretlo s dílermi, ktorí im bez najmenších výčitiek svedomia 
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ponúkali svoj tovar. Smutný je aj fakt, že týmto dílerom bol v mnohých prípadoch ich 

blízky priateľ, či kamarát. Je bezpodmienečne nutné s deťmi na túto tému otvorene 

hovoriť. Pritom však nie je možné zabudnúť na špecifiká ich osobnosti. „Už pre osem či 

deväťročné deti sú drogy v ich svete také zrejmé, že ich nemožno ignorovať“ (Elliottová, 

M., 1995, s. 99). V tomto zmysle musia rodičia, či iní členovia rodiny tvoriť vzájomne sa 

rešpektujúci kompaktný celok, ktorý dieťaťu poskytne potrebnú ochranu. Naučí ho 

potrebným zručnostiam, bude ho učiť asertivite, vlastnej sebaúcte a riešeniu záťažových 

situácií tak, aby nemuselo svoje problémy riešiť inou cestou, napríklad drogami. Dieťa 

musí v rodičovi vidieť autoritu, ale zároveň musí mať k nemu takú dôveru, že bude 

presvedčené, že sa na rodiča môže obrátiť s akýmkoľvek problémom. Vo vzájomnej 

dôvere a akceptácii je aj základný stavebný pilier protidrogovej prevencie. 

Rodičia by mali v rámci protidrogovej prevencie postupovať podľa nasledujúcich krokov: 

- už od najútlejšieho veku dieťaťa sledovať, kontrolovať a korigovať svoj vlastný postoj 

voči drogám a alkoholu a takisto ukľudňujúcim prostriedkom, 

- naštudovať si potrebné fakty o drogách,  

- jednať s nadhľadom dospelej osoby, pretože deti potrebujú poznať postoj dospelého 

(názor mladých majú dostatok zo stretávania sa s inými vrstovníkmi), 

- zdôrazňovať, že užívanie drog je nesprávnym javom a je nutné stanoviť určité záväzné 

pravidlá, 

- spolupracovať s ostatnými rodičmi v zmysle dohody napríklad pri večerných 

vychádzkach, vreckovom atď.,  

- poskytovať možnosti kvalitnej zábavy a aktivít, 

- otvorene komunikovať s dieťaťom. Je dôležité, aby dieťa ani na chvíľku 

nezapochybovalo, či jeho myslenie niekoho zaujíma. Je dobré pýtať sa detí, aké postoje 

k drogám zaujímajú, ale treba dbať i na to, aby sa neskĺzlo k „trápnemu“ otcovskému 

kázaniu, ktoré môže mať za následok, že ho dieťa prestane brať vážne. 

Každý rodič sa určite nemôže stať „odborníkom“ na drogy a prevenciu. Keď však budú 

rodičia vedieť, aké druhy drog sú na trhu, ako vyzerajú, ako sa užívajú a ako sa nazývajú, 
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budú vedieť správne a kvalifikovane odpovedať na otázky detí, čím ich nebudú vystavovať 

nebezpečenstvu nepresných, alebo zámerne škodlivých informácií.  

 

3.2 Škola v systéme pomoci v oblasti protidrogovej prevencie 

Z hľadiska postavenia školy v spoločnosti je dôležité, aké funkcie škola vlastne  plní.   

Prokop (1996) uvádza štyri základné funkcie: 

a) personalizačná, ktorá s vypovedá o utváraní osobnosti mladého človeka, spoluvytvára 

jeho postoje, formuje ho žiaducim smerom, 

b) kvalifikačná, ktorá pripravuje žiakov na zaradenie do pracovného procesu, na budúce 

povolanie – táto funkcia bola vždy kľúčovou funkciou školy, 

c) socializačná, ktorá  formuje  hodnotový systém žiakov, postoje a názory; vo svete, 

ktorý pôsobí na deti z mnohých rôznych strán, je dôležité poznať svoje priority a  

dokázať presadiť správny názor, 

d) integračná, ktorá nadobúda na dôležitosti, pretože pomáha pri zaradení do spoločnosti.   

      (Prokop. J., 1996, s. 8) 

 

Stále väčšiemu počtu mladých ľudí robí integrácia do dnešnej spoločnosti problém,  

pretože  táto sa  mení vďaka spoločenským a politickým zmenám, migrácii obyvateľov a 

iným dynamickým zmenám.  

Pri vyučovaní nastávajú situácie, ktoré musia učitelia riešiť bezprostredne a rýchlo. 

Niektoré situácie v škole môžu vyvolať u žiakov pocit stresu, bezmocnosti a 

nespravodlivosti, ale aj únavy, nesústredenosti a pod. Záleží na učiteľovi, ako citlivo 

vníma takéto situácie a ako ich rieši. Citlivý a individuálny prístup učiteľa k žiakom, 

ochota pomôcť im pri riešení problémov sú podstatné činnosti pri predchádzaní 

negatívnym javom. Pokiaľ učiteľ so žiakmi diskutuje, prejaví záujem o ich názory, vysvetlí 

im všetko, čomu nerozumejú a  nesklame ich, získa si ich dôveru. (pozri viac Kašparová, 

Houška, Uhereková, 1998) 
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Dnes niet miesta na svete, kde by sa dalo bezpečne ukryť pred drogami. Snahy vytvoriť 

bezdrogové územia nemali úspech. Jedinou nádejou zostáva možnosť vytvoriť malé 

„ostrovčeky zdravia“ (Ondrejkovič, P., 1999, s. 176) zo škôl, a to ľuďmi, ktorí nemajú ešte 

vlastné skúsenosti s drogami a sú názorovo čisté bytosti. Takýmito čistými bytosťami sú 

naše deti. 

Škola je jedným zo základných nástrojov výchovy mladých ľudí, hneď po rodine, preto ide 

o inštitúciu, ktorá dokáže deťom poskytnúť mnoho poznatkov o drogách a pôsobiť na ich 

názory a postoje k tejto problematike.  

Prostredie školy je priestorom, kde možno odborne programovať spolu s výchovným 

procesom programy zamerané na jeden cieľ: naučiť deti hovoriť drogám „nie“. 

Podľa J. Štúrovej (1999) má škola tri významné možnosti, ako napomôcť zdravému 

výchovnému procesu, prípadne pri náprave nepravidelného či rizikového vývinu detí. 

1. Prvou možnosťou je byť nositeľom osvety a ustavičného vzdelávania učiteľskej obce. 

Je ideálne, ak umožňuje vytváranie siete spolupráce medzi kolegami učiteľmi, ale aj 

ostatnými pracovníkmi školy. Jedná sa o sieť motivovaných kolegov, ktorí nezotrvali 

len na zjednodušenej úrovni svojho povolania a usilujú sa o ustavičné zvyšovanie 

osobnostnej a odbornej kompetencie. Táto kolegiálna sieť na pracovisku znamená 

spájanie, a tým aj násobenie osobnostných zdrojov, zvyčajne je aj veľmi účinnou 

cestou ako vytvárať v škole emocionálne kvalitnú atmosféru odpútanú od predsudkov, 

schematických zjednodušení problematiky drog a iných patológií. Súčasne je aj jedným 

z najlepších spôsobov ako prekonávať únavu, stereotyp a prípadný syndróm 

vyhasnutia. Účinnosť tejto kolegiálnej siete je posilnená, ak sa podarí nadviazať 

kontakty s profesionálmi v okolí, a ak je otvoreným systémom, ktorý má tendenciu 

rozširovať sa. 

 

2. Druhou možnosťou ako napĺňať kvalitný preventívno-výchovný proces je vedieť 

mapovať situáciu v škole, všímať si nápadnosti a citlivo registrovať dynamiku vývinu 

jednotlivých detí, triednych kolektívov, ale aj atmosféru školy a dynamiku učiteľského 

zboru. Je vždy účinnejšie vedieť podchytiť dieťa v ohrození ešte pred tým, ako siahne 
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po droge. To znamená registrovať ohrozené deti a vedieť v spolupráci s triednym 

učiteľom, prípadne s psychológom a výchovným poradcom stanoviť stratégiu nápravy.  

Ohrozené deti vysielajú signály, ktoré však môžu byť veľmi nenápadné. Masívnejším 

volaním o pomoc sú konflikty, poruchy správania, náhle zhoršenie prospechu. Medzi 

nenápadnejšie signály patrí osamotenosť dieťaťa, nezvyčajná nekomunikatívnom, to, 

že dieťa nemá kamarátov, že sa na voľnom priestranstve nezapája do činností, či 

kontaktov s deťmi, že školské prestávky trávi samo. Signálom môže byť úzkosť zo 

skúšok, strach z dospelých. Úzkosťou či strachom bývajú motivované drobné či väčšie 

podvody dieťaťa a klamstvá. Je mimoriadne žiaduce venovať pozornosť záškoláctvu. 

(pozri viac Tomašeková, 2009) 

Hľadať porozumenie a z neho vyplývajúce výchovné intervencie a nečakať, kým počet 

neospravedlnených hodín narastie. Pozornosť treba venovať aj vzhľadu dieťaťa, 

pretože jeho vzhľad a vonkajší prejav sa mení nielen v súvislosti s dospievaním, ale 

môže súvisieť s procesmi, ktoré prebiehajú vnútri dieťaťa.  

3. Treťou úlohou je, aby učitelia vedeli zaujať správne postoje v prípade kritických 

udalostí v škole. Predovšetkým to znamená striktne a dôsledne zachovať pokoj 

a nepodliehať panike. Pokojný postoj dospelej autority napomôže utíšeniu, 

oddramatizovaniu situácie a je predpokladom racionálneho riešenia. V krízových 

situáciách zvyčajne neexistujú rýchle riešenia. Nastolením pokoja, minimalizáciou 

nadmerného emocionálneho vyhrotenia začína proces hľadania nápravy. (spracované 

podľa Štúrová, J., 1999, s. 201, 202) 

Je jasné, že školská politika v oblasti drogovej prevencie by mala zahŕňať celý komplex 

pôsobenia na žiakov a pedagogický personál a mala by vychádzať z aktuálnych potrieb so 

zreteľom na redukciu rozširovania sa dopadu rizikových faktorov na deti a mládež. 

V súvislosti s preventívnym pôsobením v školskom prostredí zohráva dôležitú úlohu klíma 

školy a bezpochyby taktiež klíma triedy. 
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3.2.1 Klíma školy 

Škola je inštitúciou, ktorá plní významné spoločenské funkcie. Je pod určitým tlakom 

spoločenského očakávania, jej tradičnou úlohou je vychovávať a vzdelávať mladé 

generácie. Popri vedomostiach sa žiaci okrem iného učia aj sociálnemu správaniu. 

(Grecmanová, 2008) Klímu školy môžeme podľa pedagogického slovníka definovať ako 

„sociálno-psychologickú premennú, ktorá vyjadruje kvalitu interpersonálnych vzťahov 

a sociálnych procesov, ktoré fungujú v danej škole tak, ako ich vnímajú, prežívajú 

a hodnotia učitelia, žiaci, prípadne zamestnanci školy“. (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, 

s. 100)  

Klíma školy zahŕňa podľa Čápa a Mareša ustálené postupy vnímania, prežívania, 

hodnotenia a reagovania všetkých aktérov školy na to, čo sa v škole odohralo, odohráva 

a v budúcnosti odohrá. (Čáp, Mareš, 2007) 

Klímu školy môžeme vnímať ako relatívne stálu kvalitu vnútorného prostredia. Školskú 

klímu prežívajú tí, ktorí patria ku škole (administratívni pracovníci, školníci, preventisti) 

pričom táto ovplyvňuje správanie všetkých. (Mareš, 2009) 

 

Mikroprostredie školy podlieha rovnakým zákonitostiam ako prostredie každej inej 

inštitúcie. Je zložené z rovnakých vzorov (prostredie vecné, sociálne, organizačné). Na 

jedinca má vždy nejaký vplyv. Svojimi negatívnymi dôsledkami vytvára riziká pre jeho 

zdravie. (Havlínová, 1998) V porovnaní s prostredím v iných inštitúciách je prostredie 

v škole zložitejšie, voči jedincovi náročnejšie a to z dvoch hlavných dôvodov:  

 

- škola na rozdiel od väčšiny inštitúcií združuje skupiny ľudí, z ktorých tie dve 

najdôležitejšie (učitelia, žiaci) sa od seba výrazne líšia vekom, pričom mladšia početne 

prevláda. 

- úlohou školy je vzdelávacia činnosť v ktorej výchovný vplyv prostredia je priamo 

systémovo zabudovaný, nech už je v konkrétnom prípade za taký uznávaný, alebo 

ignorovaný 
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3.2.2  Klíma školskej triedy 

Klasifikácia klímy školskej triedy nie je, rovnako ako definícia tohto pojmu, jednoznačná. 

Každý z autorov, ktorí sa zaoberajú touto problematikou triedi školskú klímu inak. My 

budeme vychádzať z prístupu J. Prokopa (1996). Prokop rozdeľuje klímu školskej triedy 

podľa pociťovanej atmosféry a podľa rozdelenia moci. Prvé hľadisko je založené na 

vzájomnom pôsobení učiteľa a žiakov. Pokiaľ sa v triede cítia spokojne a príjemne, 

môžeme takúto klímu nazývať vrelou a priaznivou. V takýchto prípadoch sa žiaci neboja 

dochádzať do školy, dokonca sa do školy môžu i tešiť. S tým je spojená aj väčšia 

motivácia žiakov a vyššia produktivita a úspešnosť. Pozitívny vplyv má takáto klíma aj na 

pedagóga. Na vyučovanie prichádza pozitívne naladený a nie je neobvyklým javom, že sa 

žiakom v prípade potreby venuje i mimo vyučovaciu hodinu. Druhým pólom je klíma 

studená resp. chladná. Žiaci sa pri vyučovaní cítia nepríjemne, učiteľ o nich neprejavuje 

hlbší záujem. Takáto klíma je pre žiakov demotivujúca.  

Druhým hľadiskom, podľa ktorého Prokop (1996) člení klímu školskej triedy, je rozdelenie 

moci v triede. Môže sa jednať o klímu autoritatívnu, kedy všetky dôležité rozhodnutia 

vychádzajú od učiteľa, ktorý je riadiacou osobou celej školskej triedy. Alebo má 

rozhodovaciu moc celý kolektív triedy, v tomto prípade hovoríme o demokratickej klíme. 

Ďalšie delenie klímy školskej triedy, ktoré by sme radi uviedli, je štvorbodový model J.   

Prokopa (1996, s. 39), ktorý rozlišuje nasledujúce klímy školskej triedy: 

1. priaznivo autokratické – učiteľ tu prijíma dôležité rozhodnutia sám ale všetko robí 

v prospech žiaka, 

2. priaznivo demokratické – spočíva v organizovaní spoločného rozhodovania školskej 

triedy a jej harmonického života, 

3. autokratické nepriateľské – kde učiteľ sám prijíma rozhodnutia za účelom upevnenia 

inštitucionálneho poriadku, 

4. laissez-faire klíma – pri ktorej učiteľ koná v štýle „robte si čo chcete“, resp. „dajte mi 

všetci svätý pokoj“. 
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Škola a rodina sú miesta, kde sa mladí ľudia formujú. Školy majú povinnosť venovať sa 

oblasti prevencie užívania drog.  Spolupráca s rodinou by mala prebiehať na úrovni 

korektného partnerstva, vzájomne sa doplňovať. Takáto spolupráca je najúčinnejšia podoba 

ochrany detí pred drogami, ako aj najrýchlejšia forma pomoci rizikovým deťom a mládeži. 

 

3.3 Škola a rodina ako partneri  

Spolupráca je základným prostriedkom, cez ktorý sa realizuje vzťah školy a rodiny. Je 

založená na komunikácii ako výmene rôznorodých významov medzi oboma inštitúciami 

a jej predstaviteľmi. 

Škola a rodina sú teda v sociálnom vzťahu, ktorý je určitou formou spoločenského styku 

s definovaným obsahom. Aktívne konanie samotných rodičov, žiakov a učiteľov ho 

priebežne modifikuje, tvaruje. Interakcie, ktoré medzi nimi prebiehajú, sú základom 

i predpokladom rozvoja tohto vzťahu.  

Za sociálny vzťah ich možno považovať v prípade, že nejde o náhodnú medziosobnú 

interakciu. (Zich et al.,1979, s.99) 

Kooperácia rodiny a školy je výsledkom aktívnej dohody, prijatia spoločného cieľa 

a voľby stratégie na jeho dosiahnutie.  

Relevantné vymedzenie a objasnenie vzťahu rodiny a školy predpokladá primerane ho 

štruktúrovať. S. Štech (2007) uvažuje o dvoch úrovniach tohto vzťahu, Majerčíková (2011) 

hovorí o troch rovinách vnímania vzťahu rodiny a školy. 

1. vzťah školy a rodiny na úrovni sociálnych inštitúcií, 

2. vzťah školy a rodiny na úrovni sociálnych organizácií, 

3. vzťah školy a rodiny na úrovni osôb – učiteľov a rodičov. 

Aj v súvislosti s prevenciou drogových závislostí resp. sociálno-patologických javov ako 

takých, môžeme v zmysle vzťahu školy a rodiny hovoriť o spoločnej zodpovednosti školy 
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a rodiny čo je ťažisková myšlienka partnerstva a postupne nahrádza pojem rodičovského 

zapojenia (Payne, 2007; Šeďová, 2009, s. 29) 

Ak uvažujeme o partnerstve vo vzťahu školy a rodiny tak popri J. Epsteinovej (2010) je 

pre nás zrozumiteľný model T. Bulla (1989) na základe ktorého môžeme partnerské 

vzťahy rozvíjať prostredníctvom nasledujúcich činností: 

1. informovanie – rodičov o žiakovi, jeho výsledkoch v učení, o kvalite vzťahov dieťaťa 

v kolektíve a pod., 

2. vysvetľovanie – rodičia by mali rozumieť všetkému, čo sa v škole deje, 

3. pozorovanie – rodičia by mali dostať možnosť nazrieť do skutočného života školy, 

4. participácia – rodičia by mali dostať reálnu možnosť pomáhať učiteľovi, 

5. rozhodovanie – rodičia by mali dostať príležitosť zapojiť sa do procesov, v ktorých sa 

rozhoduje o záležitostiach školy. 

Spolupráca školy a rodiny pri výchove a vzdelávaní dieťaťa – žiaka rezonuje ako 

požiadavka naplnenia cieľa ktorým je prosperita a výkon dieťaťa – žiaka v škole, v rodine 

i komunite. V širšom zmysle slova ide o radosť a zmysluplné prežívanie detstva a s tým 

spojenú jeho psychickú, fyzickú i sociálnu pohodu. (Majerčíková 2012) 

Škola teda musí jednoznačne  reagovať aj na odozvu sociálnych problémov  súčasnosti. 

Pracovníci školy by však mali vedieť reflektovať taktiež stav po kurikulárnych  reformách 

na Slovensku a v Čechách.  

Práve podoba kurikulárnej transformácie v ostatných rokoch v oboch krajinách umožnila 

základným školám podieľať sa na odbornej príprave špecialistov – učiteľov, ktorí vstúpia 

do procesu primárnej prevencie drogových závislostí. Na Slovensku takto vznikla pozícia 

koordinátora primárnej prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických 

javov a v Českej republike pozícia školský metodik prevencie. 

V nasledujúcich kapitolách sa budeme venovať objasneniu postavenia týchto odborníkov 

na základných školách na Slovensku a v Českej republike. 
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3.4 Význam voľného času v protidrogovej prevencii detí a mládeže 

Voľný čas je veľmi dôležitý fenomén, ktorý má bezpochyby veľký vplyv na formovanie 

zdravého vývinu ľudského jedinca. Pokiaľ je voľný čas využívaný zmysluplne a napĺňa 

potreby jedinca, ktoré sa v konečnom dôsledku pozitívne odrážajú na jeho fungovaní 

spoločnosti, tak takýto jedinec je pre spoločnosť prínosom a nositeľom kladných 

morálnych hodnôt. Čo však s tými, ktorí s voľným časom, či už z vlastného pričinenia, 

alebo z pričinenia zlých vzorov zo svojho najbližšieho okolia, nevedia pozitívne naložiť 

a ich správanie je pre spoločnosť ohrozujúce? Aké sú teda naše možnosti ovplyvniť ich 

naučené vzorce správania?  

Voľný čas môžeme charakterizovať ako dobu, ktorou človek disponuje podľa vlastného 

rozhodnutia a voľby na uspokojenie svojich potrieb a záujmov, na sebarealizáciu po 

vykonaní pracovných, študijných a ďalších povinností vyplývajúcich z jeho ďalšej pozície. 

U školopovinných detí prichádza k slovu po vyučovaní, po príprave do školy, po 

uspokojení fyzických potrieb a po splnení ďalších povinností uložených rodičmi. 

(Kratochvílová, 1999) 

Zjednodušene môžeme teda konštatovať, že voľný čas je čas, ktorý jedincovi zostáva po 

splnení pracovných, školských a iných povinností. 

O právach dieťaťa na voľný čas hovorí aj medzinárodný dokument „Dohovor o právach 

dieťaťa“, v ktorom má dieťa priamo zakotvené právo na voľný čas. 

Voľný čas zohráva podstatnú úlohu aj z hľadiska psychického vývinu detí, pretože 

hlavnými znakmi voľného času sú sloboda a voľnosť, čiže ide o slobodný výber možností 

jeho naplnenia a využívania podľa vlastných kritérií, potrieb a záujmov. Súhlasíme s E. 

Kratochvílovou, ktorá hovorí o tom, že rozhodujúce je subjektívne prežívanie voľného 

času s charakteristickými postojmi „chcem“ a „môžem“ oproti povinnému „musím“. Je to 

závislé od mnohých faktorov osobnosti, hlavne veku, pohlavia, záujmov, psychických 

a fyzických predpokladov, zdravotného stavu a taktiež od sociálneho prostredia a výchovy. 

(Kratochvílová, E., 1999, s. 246) 
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Z uvedeného vyplýva, že využitie a zameranie voľnočasových aktivít je ohraničené 

osobnosťou jedinca, možnosťami a podmienkami prostredia, v ktorom sa jedinec 

pohybuje. 

Okrem rodiny, ktorá je podľa nás pre dieťa najdôležitejším faktorom, čo sa týka 

formovania vzťahov k voľnému času a jeho využitiu, je tu taktiež škola, ktorá podľa nás 

zohráva významnú úlohu vo význame výchovnej intervencie tvorivého využívania 

voľného času. 

Myslíme si, že úlohou školy je naučiť deti a mládež zmysluplnému využívaniu voľného 

času ako významnej spoločenskej hodnote. Kratochvílová (1999) uvádza v zmysle 

významu voľného času funkcie, ktoré by mal voľný čas spĺňať: 

a) Zdravotno-hygienická funkcia – ide o možnosť kompenzácie pracovného, resp. 

študijného zaťaženia. Z psychohygienického hľadiska je dôležitá samotná existencia 

voľného času, ako času pre seba a svoje záujmy. Pre duševné a fyzické zdravie je 

škodlivé, ak má dieťa nedostatok voľného času a je preťažované povinnosťami bez 

možnosti kompenzovať záťaž. 

b) Socializačná funkcia – je to súbor činností s vytváraním možností pre širšie rovesnícke 

a iné sociálne kontakty (napr. v hrách, pri výletoch a iných spoločných aktivitách), 

ktoré sú vhodnou príležitosťou na osvojenie si a uplatňovanie spoločenských noriem, 

osvojovanie si vzorcov správania, rolových pozícií v kontaktoch s rovesníkmi, 

mladšími i staršími ľuďmi v prirodzených životných situáciách. 

c) Sebarealizačná funkcia – súvisí s uspokojovaním a rozvojom potrieb, záujmov, 

individuálnych schopností v príťažlivej činnosti podľa vlastného výberu a voľby. 

d) Formatívno-výchovná funkcia – táto funkcia má významné možnosti vplyvu na 

formovanie a rozvoj osobnosti v pozitívnej, záujmovej činnosti bez donucovania, 

násilia, tlaku povinností, na výchovu mravných vlastností a pozitívnych hodnotových 

orientácií. Dôležitá je výchova správneho vzťahu k voľnému času. 

e) Preventívna funkcia – poskytuje rozličné možnosti a ponuky pre zaujímavé využívanie 

voľného času v záujmových aktivitách, v zábave, rekreácii, v spoločensky primeranom 

obsahu a formách, s uplatnením pozitívnych túžob a zážitkov, ktoré môžu byť účinnou 
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obranou a prevenciou pred sociáno-patologickými javmi, v našom prípade pred 

drogovou závislosťou. (Kratochvílová, E., 1999, s. 247) 

Uvedené funkcie približujú význam voľného času. Mali by byť východiskom pri utváraní 

základov práce s deťmi v školách, záujmových kluboch, výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach a pod. Dôležité je tiež, aby sme vzali do úvahy súčasné myslenie a postoje 

detí a mládeže, hlavne čo sa týka prevencie drogových závislostí a iných patologických 

javov. 

V súčasnom modernom svete sa právom vyzdvihuje význam trávenia voľného času 

v súvislosti s prevenciou drogových závislostí detí a mládeže. V školských 

a mimoškolských zariadeniach sú deti vystavení určitej kontrole, ale v trávení voľného 

času sa môžu skrývať najväčšie nebezpečenstvá vzniku drogovej závislosti, pretože ich 

prirodzená túžba po poznaní, zažívaní niečoho nového a nepoznaného, spoločne s potrebou 

stať sa súčasťou skupiny rovesníkov, môže byť silnejšia ako všetky odporúčania zo strany 

rodičov alebo pedagogických pracovníkov. 

V nadväznosti na predchádzajúce riadky má svoj nezastupiteľný význam aj trávenie 

voľného času spoločne s rodinou, kedy sa môže vytvárať dôverný vzťah a členovia rodiny 

sa týmto viac zbližujú. Vhodné sú najmä aktivity so zameraním na zvýšenie motivácie pre 

zdravý spôsob života prostredníctvom prežívania pozitívnych zážitkov, ktoré môžu 

ovplyvňovať jednak intelekt a jednak emocionálnu stránku osobnosti. 

Pozitívne využívanie voľného času môže byť významnou a účinnou pomocou 

v protidrogovej prevencii u detí a mládeže, avšak účinná bude iba vtedy, ak sa stane 

súčasťou celospoločenskej starostlivosti o deti a mládež a vytvoria sa potrebné podmienky 

pre jej uskutočňovanie. 
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4 Úlohy a špecifiká pôsobenia koordinátora prevencie v základných 

školách na Slovensku 

Prevencia kriminality v školách a školských zariadeniach sa na Slovensku realizuje v 

zmysle uplatňovania Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa a Deklarácií práv 

dieťaťa. Na celospoločenskej úrovni zabezpečuje prevenciu Rada vlády SR pre 

protidrogovú politiku. Výkonným orgánom Rady vlády SR pre protidrogovú politiku je 

Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog (OKPSaMD), ktorý bol 

s účinnosťou od 15.6.2016 začlenený do Sekcie zdravia na Ministerstve zdravotníctva SR.   

OKPSaMD sa organizačne člení na: 

1. Oddelenie koordinácie protidrogovej stratégie, 

2. Oddelenie monitorovania drog – Národné monitorovacie centrum pre drogy, ktoré 

monitoruje drogovú situáciu na národnej i medzinárodnej úrovni. Je členom Európskej 

informačnej siete o drogách a drogových závislostiach REITOX, ktorú spravuje 

špecializovaná európska agentúra Európske monitorovacie centrum pre drogy 

a drogovú závislosť (EMCDDA) so sídlom v Lisabone. 

Hoci je v súčasnosti väčšina politík riešiacich celé spektrum psychoaktívnych látok 

v jurisdikcii Ministerstva zdravotníctva SR, aj rezort školstva má svoju koncepciu 

prevencie zameranú na celú šírku problematiky drogových závislostí v oblasti: 

- výchovy a vzdelávania (v predškolskej výchove, v školskom systéme, v  

mimoškolskej záujmovej činnosti), 

- aktívnej ochrany dieťaťa pred sociálno-patologickými javmi, 

- odbornej psychologickej a poradenskej starostlivosti, 

- spolupráce s rodinou, 

- reedukácie a resocializácie. 

V rezorte školstva realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  v súlade s  

článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa opatrenia v oblasti ochrany pred negatívnymi 

javmi. Aktívna ochrana detí na školách a v školských zariadeniach sa realizuje 
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predbežným monitorovaním zmien v správaní žiakov a formou realizácie opatrení v 

prípadoch dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania 

mravného vývinu maloletých.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s vlastnou stratégiou prevencie 

kriminality každoročne vydáva Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a školské 

zariadenia, orgány verejnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy, v ktorých 

usmerňuje a podáva základné informácie a pokyny k výchovno-vzdelávacím aktivitám 

zameraným na prevenciu rizikového správania. Škola má bezodkladne  riešiť problém 

prioritne s rodičmi (zákonnými zástupcami), s príslušnými orgánmi a organizáciami. 

Opatrenia proti šíreniu drog sú zapracované aj do školských poriadkov škôl a školských 

zariadení. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča aplikovať prevenciu 

kriminality tak, aby bola integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na 

všetkých stupňoch a typoch škôl, pričom kladie dôraz na výchovu k právnemu vedomiu, 

demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu. 

SR určila strategické smery a organizačné formy prevencie v rezorte školstva, ktorých 

poslaním je vytváranie komplexných podmienok pre znižovanie výskytu sociálno-

patologických fenoménov v správaní detí a mládeže, vrátane šikanovania, prejavov agresie 

a drogových závislostí.  

Na regionálnej úrovni  prevenciu pre školy zabezpečuje  Odbor školstva na príslušnom 

krajskom úrade respektíve okresnom úrade. 

Medzi orgány samosprávy, ktoré zabezpečujú prevenciu na regionálnej úrovni patria 

vyššie územné celky a miestna samospráva, ktoré by mali zohrávať koordinačnú funkciu 

vo vzťahu k deťom a mládeži prierezového charakteru v krajoch. 

Preventívne aktivity na regionálnej úrovni taktiež pre školstvo zabezpečujú: 

- pedagógovia škôl a školských zariadení, 

- zamestnanci škôl a školských zariadení, 

- neziskové organizácie zaoberajúce sa prevenciou, 
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- krízové centrá, 

- občianske združenia, 

- centrá výchovnej a psychologickej prevencie, 

- osvetové strediská, 

- centrá voľného času, 

- pedagogicko-psychologické poradne, 

- záujmové združenia, 

- organizácie v oblasti výskumu a kultúry a pod.  

Na miestnej úrovni prevenciu na školách zabezpečujú podobne, ako na regionálnej úrovni 

vzdelávacie inštitúcie, neziskové organizácie a pod. Bližšie tento systém graficky 

predstavujeme v schéme (obrázok č. 1). 

 

4.1 Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických 

javov 

Na základných školách sú kľúčovými osobami v procese primárnej prevencie práve 

koordinátori prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov. Táto 

pozícia vznikla v školách s cieľom vytvoriť priestor a väčšiu podporu k predchádzaniu 

patologických javov. Bola to i reakcia na plnenie strategických vízií, ktoré vychádzali 

z Národného programu boja proti drogám pre rezort školstva. 

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov je v 

zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch, pedagogický zamestnanec – špecialista, ktorý v spolupráci s celým 

pedagogickým kolektívom a zamestnancami školy, koordinuje preventívne aktivity v 

škole, ktoré predchádzajú sociálno-patologickým javom alebo ich eliminujú. 

Koordinátormi prevencie sú buď pedagógovia, ktorí absolvovali prípravu počas 

vysokoškolského štúdia, alebo pedagógovia, ktorí si dopĺňali vzdelanie až počas výkonu 

povolania.  
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Obrázok 1: Grafické znázornenie schémy systému prevencie v SR 
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Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov 

významným koordinačným činiteľom s množstvom úloh vo vzťahu k žiakom, ostatným 

učiteľom školy, jej vedeniu ale aj k rodičom, resp. širšej verejnosti. Do svojej funkcie je 

vymenovaný riaditeľom školy, ktorý ho vyberá  na základe svojho uváženia z  

pedagogického zboru. Zásadným spôsobom môže ovplyvňovať celkovú klímu školy, 

a z tohto hľadiska sa stáva výchovným subjektom disponujúcim širokou škálou možností 

pre ovplyvňovanie zdravého duševného, telesného a sociálneho vývoja jednotlivých 

žiakov.  

Jednou zo zásadných úloh koordinátora prevencie je vypracovávať každoročný plán 

jednotlivých preventívnych aktivít, ktoré sa budú na konkrétnej škole realizovať (tzv. plán 

prevencie) v súlade s profiláciou školy a v súlade s Národným programom boja proti 

drogám.  

Základné činnosti koordinátora: 

- plní úlohy školského poradcu v otázkach drogovej prevencie a iných závislostí, 

- analyzuje a monitoruje situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych 

drog v priestoroch školy, 

- poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom, 

- osobitnú pozornosť venuje žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia 

(ohrozeného sociálnou patológiou), u ktorých je zvýšené riziko vývinu sociálno-

negatívnych javov, vrátane drogových závislostí,  

- zabezpečuje koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho 

procesu (v rámci aktivít školy poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a 

ich zákonným zástupcom), 

- sprostredkúva spojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými 

zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou,  

- koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovo-výchovnú a informačnú 

činnosť, 
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- informuje žiakov, rodičov (prípadne zákonných zástupcov) o činnosti preventívnych 

poradenských a iných odborných zariadení o možnostiach prevencie drogových a iných 

závislostí, 

- vo svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom školy a  s  

príslušným centrom výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko-

psychologickými poradňami, ktoré poskytujú metodickú pomoc. 

Iné činnosti: 

- práca s rovesníckymi skupinami (ak má odbornú spôsobilosť pre prácu s rovesníckymi 

skupinami), 

- vypracovanie metodických materiálov a pomôcok pre žiakov, učiteľov, rodičov a  

publikačná činnosť, 

- organizovanie súťaží, kvízov a pod., 

- vedenie záujmového útvaru, 

- servis schránky dôvery. (Švíková, 2007) 

Koordinátor prevencie by mal podľa J. Varmužu (2001, s.19) spĺňať tieto osobnostné 

predpoklady:  

- je osobným príkladom v zdravom spôsobe života a je presvedčený o správnosti 

a účinnosti prevencie; 

- je osobnosťou, ktorá vie komunikovať, kooperovať a koordinovať aktivity so žiakmi, 

pedagógmi, vedením školy a s partnermi iných organizácií; 

- má predpoklady pre riešenie vzťahov ale i hraničných životných situácií predovšetkým 

z hľadiska ochrany zdravia; 

- má predpoklady pre osobný rast a ďalšie vzdelávanie; 

- nevyhnutná je odborná spôsobilosť v problematike drogových závislostí a iných 

sociálno-patologických javov. 

Kompetentný a kvalifikovaný koordinátor prevencie mal v tejto oblasti vedieť:  

- pochopiť a poznať rôzne modely a teórie závislostí; 
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- poznať základné pojmy sociálnych, politických, ekonomických systémov a ich vplyv 

na problematiku závislostí; 

- poznať históriu užívania legálnych a nelegálnych psychoaktívnych látok; 

- mať základné vedomosti o účinkoch psychoaktívnych látok; 

- poznať normalitu vývinu osobnosti človeka a poruchy spojené s užívaním 

psychoaktívnych látok; 

- poznať všeobecné modely poskytovania služieb osobami so závislosťami; 

- poznať úlohu a miesto rodiny, blízkych ľudí, sociálnych sietí v liečbe závislostí; 

- vedieť pracovať v  diagnostickom procese podľa platných a  uznávaných 

diagnostických kritérií; 

- byť schopný spolupracovať s inými odborníkmi z rôznych typov inštitúcií 

poskytujúcich služby pre ľudí so závislosťami; 

- poznať etické princípy práce so závislými a dodržiavať ich vo svojej praxi. (Živný, H., 

2008) 

Pri vypracovávaní strategických či už krátkodobých resp. dlhodobých cieľov v rámci 

preventívneho pôsobenia musí učiteľ – koordinátor prevencie vychádzať z podmienok 

a možností danej školy a v závislosti od poznania reálnej situácie o danom probléme. 

Myslí sa tým znalosť životného štýlu žiakov, znalosť rizikových rodín, znalosť rizikového 

prostredia a pod. Dôležitými faktormi pri vypracovávaní programu prevencie sú: 

- okruh spolupracovníkov (externí aj interní); 

- aktívne zapojenie rodičov; 

- spolupráca s organizáciami podporujúcimi voľnočasové aktivity žiakov; 

- dostupnosť t.j. program resp. aktivita musí byť dostupná všetkým členom cieľovej 

skupiny.  

Ak zdôrazňujeme špecifické postavenie učiteľa – koordinátora prevencie musíme jeho 

pôsobenie chápať nielen v zmysle pôsobenia v rámci edukácie žiakov, ale súčasťou jeho 

kompetencií musí byť aj edukácia rodičov a to v zmysle cielenej, systematickej 

a efektívnej spolupráce. (Poliaková, E., 1999, s. 204, 206) 
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Koordinátor primárnej prevencie je vzhľadom na vyššie uvedené učiteľ, ktorý by sa mal 

hlbšie zaujímať o problematiku predchádzania závislostiam. Vyberá ho síce riaditeľ školy, 

no jeho pozícia môže mať aj čisto formálnu podobu. Toto samozrejme nie je žiaduci stav, 

no reálna situácia v školách (Božik, 2016) a rovnako i výskumy, ktoré boli prezentované, 

na tento problém upozorňujú. 

Koordinátormi prevencie sa stávajú i učitelia, ktorí túto pozíciu chápu ako „nutné zlo“ 

k doplneniu svojho úväzku v škole. Samozrejme sú aj takí, ktorí pozíciu koordinátora 

vykonávajú z vlastného presvedčenia a ich osobná vnímaná zdatnosť k tejto problematike 

sa javí ako vysoký faktor jej úspešného naplnenia. O tom viac v kapitolách, ktoré sú 

prezentáciou empirického skúmania autora.  

 

4.2 Príprava a vzdelávanie koordinátorov prevencie drogových závislostí a iných 

sociálno-patologických javov na Slovensku 

Realizáciu vzdelávacích aktivít pre koordinátorov prevencie v rámci ďalšieho vzdelávania 

dlhodobo zabezpečujú najmä metodicko-pedagogické centrá, Výskumný ústav detskej 

psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), centrá 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), centrá špeciálno-

pedagogického poradenstva (CŠPP) v regiónoch viacerými typmi vzdelávacích aktivít 

(priebežné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie, tematické bloky pre riadiacich 

zamestnancov, workshopy, sociálno-psychologické výcviky a pod.). VÚDPaP organizuje 

pravidelné celoslovenské týždenné sústredenia výcvikovo-vzdelávacieho školenia 

regionálnych koordinátorov rovesníckych programov; 3 a  4-dňové supervízne výcvikovo-

vzdelávacie školenia pre zamestnancov rezortu (najmä CPPPaP a CŠPP) v oblasti 

univerzálnej a selektívnej prevencie drogových závislostí; výcvikové sústredenia 

nadstavbového výcvikovo-vzdelávacieho kurzu v skupinových formách preventívnej práce 

s deťmi a mládežou pre začínajúcich zamestnancov CPPPaP a CŠPP. 

Problematika prevencie drogových závislostí sa na vysokých školách etablovala vo 

viacerých aprobačných predmetoch pedagogických študijných programov. Zvýšil sa počet 
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zadávania seminárnych prác tematicky zameraných na prevenciu závislostí. Vo 

všeobecnom základe je pre všetkých študentov 1. a 2. ročníkov magisterského učiteľského 

štúdia zaradená problematika drogovej prevencie.  

 

4.3 Preventívny program školy  

Hlavným cieľom prevencie sociálno-patologických javov v školskom prostredí, ktorý sa 

premieta do školského preventívneho programu, je dosiahnuť, aby sa mladý človek 

vedome usiloval na úrovni primeranej svojmu veku uprednostňovať zodpovedné, t. j. nie 

rizikové správanie a zdravie neohrozujúci spôsob života.  

Pre splnenie tohto cieľa (prostredníctvom preventívneho programu školy) je nevyhnutné 

rešpektovať celkovú filozofiu školy (obsiahnutú v školskom vzdelávacom programe), ktorá 

vychádza z podpory zdravého životného štýlu – garantuje bezpečné prostredie a 

zabezpečuje efektívny a na žiaka orientovaný proces výchovy a vzdelávania. Podmienkou 

dosiahnutia cieľa prevencie je aj odborne pripravený pedagogický zamestnanec v oblasti 

uplatňovania kompetenčného prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese a v oblasti 

sociálno-psychologickej tak, aby dokázal pozitívne vplývať na kognitívny a osobnostný 

a sociálny rozvoj žiaka. V neposlednom rade je to aj spoločná zodpovednosť rodiny, 

orgánov sociálno-právnej ochrany detí, poradenských zariadení a inštitúcii školskej 

politiky.  

Preventívny program školy (príloha č.3) a školského zariadenia je strategický plán 

realizácie preventívnych aktivít počas školského roka, ktoré sú určené pre žiakov, 

pedagogických zamestnancov a rodičov.  

Odporúčaným východiskom komplexnej preventívnej stratégie školy je analýza 

podmienok (konkrétnej školy), za pomoci ktorej škola získa podklady na rozhodnutie, na 

čo sa aktuálne zameria v rámci svojich (preventívnych) aktivít. Predmetom analýzy by 

malo byť sociálne i  materiálne prostredie školy, celková klíma školy (medziľudské 

vzťahy, do ktorých sú zapojení žiaci, pedagogickí zamestnanci a rodičia), monitoring a 
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pedagogická diagnostika správania žiakov v školskom prostredí za predchádzajúce 

obdobie. Dôležité je, aby do procesu tvorby školského preventívneho programu (a 

následne i jeho realizácie) bola zapojená celá škola s dôrazom na nevyhnutnú reálnu 

podporu vedenia školy.  

Preventívny program korešponduje so školským vzdelávacím programom. Koordinátor 

prevencie by mal zostavovať preventívny program s výchovným poradcom, triednymi 

učiteľmi a riaditeľom školy alebo školského zariadenia (ŠZ), pričom rešpektuje zložky 

a kritériá efektívnych preventívnych programov. Prostredníctvom primeraného obsahu, 

metód a foriem prevencie rozvíjajú aktivity školského preventívneho programu 

kompetencie detí a žiakov v rámci jednotlivých stupňov vzdelávania Školský preventívny 

program definuje význam preventívnych aktivít, ciele preventívnej intervencie a cieľovú 

skupinu.  

Preventívna aktivita – vhodná forma intervencie rešpektujúca cieľovú skupinu z hľadiska 

veku, mentálnych schopností a okolností pôsobenia (napr. programy zamerané na 

prevenciu drogových závislostí, šikanovania, diskriminácie, obchodovania s ľuďmi, 

preventívne projekty v oblasti zdravého spôsobu života a  optimalizácie sociálno-

psychologickej klímy v školskom prostredí, projekty záujmovej a mimoškolskej činnosti 

detí a mládeže, vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy a ŠZ v oblasti prevencie 

sociálno-patologických javov a pod.).  

Cieľ preventívnej aktivity – kognitívny, afektívny a psychomotorický cieľ formulovaný z  

hľadiska cieľovej skupiny a zameraný na dosiahnutie konkrétnej spôsobilosti.  

Cieľová skupina – skupina žiakov, resp. zamestnancov školy, ŠZ a rodičov, na ktorú sú 

zamerané preventívne aktivity a intervenčné stratégie.  Obsah preventívneho programu je 

spracovaný buď  

a) tematicky – vzťahuje sa na konkrétnu tému, ktorá je dominantná v  preventívnych 

aktivitách školy a ŠZ počas školského roka (prevencia šikanovania, zdravý spôsob 

života, trestno-právna zodpovednosť mládeže), 
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b) variabilne – striedajú sa rôzne preventívne aktivity realizované počas školského roka  

(december 2006: násilie a intolerancia – tvorivé dielne žiakov 2. ročníka, február 2007: 

prevencia agresivity – sociálno-psychologické hry pre žiakov 3. ročníka s poruchami 

správania, máj 2007: kriminalita mládeže v stredných školách – beseda pre 

pedagogických zamestnancov školy s členom Policajného zboru SR a pod.).  

Opis preventívnej aktivity – obsahuje stručnú charakteristiku, ciele, metódy, organizačné 

formy, pomenovanie cieľovej skupiny a termín realizácie.  

Autoevalvácia preventívnych aktivít – realizuje sa  priebežne počas celého školského roka. 

Na konci školského roka sa preventívny program školy a ŠZ vyhodnotí. Štruktúru a  

realizáciu preventívnych aktivít odporúčame konzultovať s odbornými zamestnancami 

školských poradenských zariadení alebo špeciálnych výchovných zariadení v kraji  

Preventívny program školy a školského zariadenia má podľa Weichselgartnerovej a Majera 

(2006) obsahovať:  

a) aktivity zamerané na poskytovanie informácií pre žiakov v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu,  

b) ponuku voľnočasových aktivít, ktoré sú realizované v školách a školských zariadeniach 

i v mimoškolskom prostredí,  

c) programy aktívneho sociálneho učenia, ktoré využívajú skupinové formy práce (ak je 

väčšina výchovných problémov interpersonálnej povahy),  

d) poradenské činnosti poskytované priamo v  škole a školskom zariadení v spolupráci so 

školskými poradenskými zariadeniami a zariadeniami z rezortu zdravotníctva 

a sociálnych vecí a rodiny.  

Autoevalvácia školského preventívneho programu – väčšina preventívnych stratégií 

uplatňovaných v školskom prostredí je cielená na zmenu správania detí a mládeže. Priebeh 

autoevalvácie a efektivity výsledkov preventívneho programu školy a školského zariadenia 

možno zhrnúť do základných bodov:  
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a) vymedzenie indikátorov, ktoré súvisia s priebehom preventívnej intervencie (napr. vek, 

pohlavie, osobnostné charakteristiky a pod.),  

b) určenie spôsobov zhromažďovania kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov,  

c) popis realizácie preventívnej intervencie,  

d) zhodnotenie reálneho vplyvu preventívnej intervencie na cieľovú skupinu,  

e) posúdenie kvality uplatnenej preventívnej intervencie a rozbor výsledkov 

preventívnych aktivít,  

f) interpretácia výsledkov a  vyhodnotenie efektivity preventívneho programu.  

Medzi relevantné hodnotiteľné výstupy zaraďujeme prospech žiakov, prejavy správania 

(výchovné opatrenia, záškoláctvo, šikanovanie, konzumácia psychoaktívnych látok), 

zmeny v správaní (ústup problémov v sociálnej interakcii, zníženie asociálnych prejavov a  

agresivity), postoje a hodnoty (pozitívna sebarealizácia a motivácia), výskyt sociálno-

patologických javov v širšom spoločenstve, postoje cieľovej skupiny k preventívnym 

aktivitám. 
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5 Úlohy a špecifiká pôsobenia školského metodika prevencie v ČR 

Základným princípom primárnej prevencie u žiakov je výchova k predchádzaniu 

a minimalizácii rizikových prejavov správania smerom k zdravému životnému štýlu, 

k rozvoju prosociálneho správania a zvládaniu záťažových situácií. 

Prístupy spolupráce v oblasti primárnej prevencie delíme v ČR na horizontálne 

a vertikálne. 

Horizontálna spolupráca je do istej miery daná dobrovoľnosťou a ochotou jednotlivých 

rezortov, pretože tu neexistuje pevnejší legislatívny rámec určujúci jasné pravidlá 

komunikácie, zodpovednosť a povinnosti jednotlivých rezortov. Na medzirezortnej úrovni 

Ministerstvo školstva mládeže a telovýchovy  spolupracuje s ministerstvami zdravotníctva, 

práce a sociálnych vecí, vnútra, obrany, spravodlivosti a financií. 

Na nadrezortnej úrovni spolupracuje MŠMT s Radou pre koordináciu protidrogovej 

politiky Úradu vlády a Republikovým výborom prevencie kriminality Ministerstva vnútra. 

(Miovský, 2010, s. 62 – 63) 

Vertikálna spolupráca v oblasti primárnej prevencie je v rámci rezortu školstva 

hierarchicky zoradená nasledovne: 

- MŠMT – Odbor špeciálneho vzdelávania a inštitucionálnej výchovy, 

- Krajský školský koordinátor prevencie – pracovník krajského úradu, 

- Oblastný metodik preventívnych aktivít – pracovník pedagogicko-psychologickej 

poradne, 

- Školský metodik prevencie – pedagogický pracovník školy či školského zariadenia. 

(Tyšer, 2006, s. 43) 

Bližší prehľad ponúka schéma vertikálnej úrovne systému prevencie v ČR 
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Obrázok 2: Grafické znázornenie schémy vertikálnej úrovne v systéme prevencie ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém prevencie zastrešuje Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy (MŠMT) ako 

najzvrchovanejší orgán v ČR. Úloha MŠMT sa premieta v niekoľkých nasledujúcich 

oblastiach: 

- legislatívnej: vytvára legislatívne podmienky pre realizáciu prevencie v školstve,  

- koncepčnej: stanovuje základné stratégie v daných oblastiach, stanovuje priority a ciele 

na budúce obdobie, 

- koordinačnej: podporuje spoluprácu a prepojenie aktérov spadajúcich do oblasti 

prevencie, 

- metodickej a informačnej: metodicky vedie a odovzdáva informácie všetkým 

subjektom v rámci prevencie, 

- finančnej: vytvára materiálne, personálne a ďalšie podmienky pre vlastnú realizáciu 

prevencia v školstve, 

- podpornej – zabezpečený systém hodnotenia kvality: podporuje kvalitné certifikačné 

programy.  
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Na MŠMT existuje Odbor špeciálneho vzdelávania a inštitucionálnej výchovy, ktorý 

priamo zodpovedá za koordináciu systému primárnej prevencie v ČR. 

Krajský úrad (KÚ) je základňou pre krajských školských metodikov prevencie. V rámci 

kraja koordinuje činnosti jednotlivých inštitúcií a subjektov v systéme prevencie (oblasť 

školstva, mládeže a telovýchovy) a zabezpečuje napĺňanie úloh a zámerov zverejnených v  

Stratégii prevencie rizikového správania u detí a mládeže. Poveruje vhodného kandidáta 

pracovnou pozíciou "krajského školského koordinátora prevencie". Ďalšiu dôležitú úlohou, 

ktorú zastáva KÚ je kontrola plnenia preventívnych programov v školách svojho regiónu. 

KÚ by mal zároveň k realizácii týchto programov vytvárať podmienky. KÚ zabezpečuje aj 

vzdelávanie pedagogických a ďalších pracovníkov školstva na úrovni kraja so zameraním 

na ich odbornú spôsobilosť v oblasti prevencie. Zriaďuje pedagogicko-psychologické 

poradne. 

Krajský školský koordinátor prevencie zodpovedá za fungovanie prevencie v školstve 

daného kraja. Každý kraj je špecifický výskytom rôznorodého rizikového správania. 

Metodicky podporuje riaditeľov škôl a školských zariadení, školských metodikov 

prevencie vo všetkých typoch škôl a metodikov prevencie v pedagogicko-psychologickej 

poradni (PPP). Spolupracuje s preventívnym tímom MŠMT. 

Na okresne úrovni existuje pozícia okresný metodik prevencie. Ten spolupracuje s 

krajským koordinátorom prevencie a školskými metodikmi prevencie. 

Úlohou oblastného metodika primárnej prevencie je úzko spolupracovať so školskými 

metodikmi v regióne, koordinovať ich činnosť, informovať ich o možnostiach vzdelávania, 

o odbornej literatúre, aktualizovať kontakty na dostupné krízové, poradenské a preventívne 

zariadenia, sprostredkovávať spoluprácu s ďalšími zúčastnenými štátnymi i neštátnymi 

inštitúciami, organizovať pravidelné stretávanie a prednášky. Je garantom minimálnych 

preventívnych programov jednotlivých škôl.  

Okresný metodik prevencie by mal byť medzičlánkom, akýmsi prostredníkom medzi 

krajskými školskými koordinátormi prevencie a školskými metodikmi prevencie, tzn. že 
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práve od neho by sa mali metodici v školstve dozvedať novinky v oblasti prevencie, či už 

formou osobných konzultácií či internetovej komunikácie. 

Na každej základnej škole v ČR pôsobí školský metodik prevencie. Školský metodik 

prevencie je osobnosť pedagóga, ktorý je v prostredí školy zodpovedný za plánovanie, 

realizáciu a vyhodnocovanie preventívnych aktivít, ktoré ovplyvňujú rizikové správanie 

žiakov. Školský metodik prevencie je súčasťou poradenského tímu školy. 

Do funkcie školského metodika prevencie je riaditeľom školy menovaný jeden z členov 

pedagogického zboru. Predpokladom pre výkon činnosti školského metodika je status 

pedagogického pracovníka, ktorý je definovaný v § 2 zákona č. 563/2004 Zb. o  

pedagogických pracovníkoch a o zmene niektorých zákonov. Podľa tohto zákona ním teda 

môže byť človek spĺňajúci kvalifikáciu učiteľa, vychovávateľa, špeciálneho pedagóga, 

psychológa, pedagóga voľného času, asistenta pedagóga, trénera alebo vedúceho 

pedagogického pracovníka.  

Každá škola si vypracováva tzv. minimálny preventívny program. Je to konkrétny 

dokument školy zameraný najmä na výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu, na ich 

osobnostný a  sociálny rozvoj a rozvoj ich sociálno-komunikatívnych zručností. Má byť 

založený na podpore vlastnej aktivity žiakov, pestrosti foriem preventívnej práce so 

žiakmi, zapojenie celého pedagogického zboru školy a spoluprácu so zákonnými 

zástupcami žiakov školy. Mal by zahŕňať program preventívnych aktivít na jeden školský 

rok, aktivity v rámci vyučovania i mimoškolskej činnosti, koordináciu týchto aktivít, 

spoluprácu s odborníkmi, plán pri riešení výskytu sociálno-patologického správania, 

analýzu súčasného stavu a ciele preventívneho programu. 

 

5.1 Školský metodik prevencie 

Jedná sa o učiteľa, ktorý je "odborne pripravený pre výchovné poradenstvo v oblasti 

prevencie, venuje osobitnú pozornosť prevencii a sledovanie správania detí a mládeže z  

hľadiska pedagogickej, psychologické a sociálne normy, zisťovanie negatívnych javov a  

porúch a ich naprávanie." (Tyšer 2006, s. 7) 
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Do funkcie školského metodika prevencie je riaditeľom školy menovaný jeden z členov 

pedagogického zboru. Predpokladom pre výkon činnosti školského metodika je status 

pedagogického pracovníka, ktorý je definovaný v § 2 zákona č. 563/2004 Zb. o  

pedagogických pracovníkoch a o zmene niektorých zákonov. Podľa tohto zákona ním teda 

môže byť človek spĺňajúci kvalifikáciu učiteľa, vychovávateľa, špeciálneho pedagóga, 

psychológa, pedagóga voľného času, asistenta pedagóga, trénera alebo vedúceho 

pedagogického pracovníka.  

Tyšer (2006) uvádza niekoľko kritérií, na ktoré treba brať ohľad pri výbere školského 

metodika prevencie. Takýto pedagogický pracovník by mal mať: 

- záujem vykonávať pozíciu školského metodika prevencie, 

- osobné a odborné predpoklady, 

- minimálne 2 roky praxe, 

- dôveru žiakov a prirodzenú autoritu kolegov, 

- záujem o ďalšie vzdelávanie, 

- ochotu venovať dostatok času svojej pracovnej pozícii. 

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím nastala zásadná zmena v obsahu činnosti 

školského metodika prevencie. Táto funkcia bola spočiatku  označovaná a formovaná ako 

protidrogový koordinátor. Po roku 2000 sa rozsah jeho činnosti začal rozširovať a  

predmetom práce sa stala nielen protidrogová prevencia, ale tiež prevencia sociálno-

patologických javov, so zameraním na prevenciu rizikového správania žiakov a študentov 

cez prizmu neustále  meniacich sa spoločenských pomerov.  Pri výkone funkcie sa školský 

metodik prevencie orientuje hlavne na prácu s problémovými deťmi a tomu prispôsobuje 

všetku svoju činnosť. Ďalej tiež poskytuje poradenskú činnosť a to najmä v oblasti 

spolupráce s rodinou. 

Štandardy činnosti školského metodika prevencie sú detailne popísané v legislatívnych 

normách a rozdeľujeme ich na tri základné oblasti: 

a) Metodické a koordinačné činnosti. Tu môžeme zahrnúť: 

- koordináciu tvorby a kontrolu realizácie preventívneho programu školy, 



68 

 

- koordináciu a participáciu na realizácii aktivít školy zameraných na prevenciu 

záškoláctva, závislostí, násilia, vandalizmu, sexuálneho zneužívania, zneužívania 

sektami, prekriminálneho a kriminálneho správania, rizikových prejavov 

sebapoškodzovania a ďalších sociálno-patologických javov, 

- metodické vedenie činnosti pedagogických zamestnancov školy v oblasti prevencie 

sociálno-patologických javov (vyhľadávanie problémových prejavov správania, 

preventívna práca s triednymi kolektívmi a pod.), 

- koordináciu vzdelávania pedagogických zamestnancov školy v oblasti prevencie 

sociálno-patologických javov, 

- koordináciu spolupráce školy s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ktoré majú v  

kompetencii problematiku prevencie sociálno-patologických javov, s metodikom 

preventívnych aktivít v poradni a s odbornými pracoviskami (poradenskými, 

terapeutickými, preventívnymi, krízovými a ďalšími zariadeniami a inštitúciami), ktoré 

pôsobia v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, 

- kontaktovanie zodpovedajúceho odborného pracoviska a participácia na intervenciu a  

následnej starostlivosti v prípade akútneho výskytu sociálno-patologických javov. 

 

b) Informačné činnosti sú zamerané na: 

- zaistenie a odovzdávanie odborných informácií o problematike sociálno-patologických 

javov, o ponukách programov a projektov, o metódach a formách špecifickej primárnej 

prevencie pedagogickým pracovníkom školy, 

- prezentáciu výsledkov preventívnej práce školy, získavanie nových odborných 

informácií a skúseností, 

- vedenie a priebežné aktualizovanie databázy spolupracovníkov školy pre oblasť 

prevencie sociálno-patologických javov (orgány štátnej správy a samosprávy, strediská 

výchovnej starostlivosti, poradne, zdravotnícke zariadenia, Polícia ČR, orgány 

sociálnej starostlivosti, neštátne organizácie pôsobiace v oblasti prevencie, centrá 

krízovej intervencie a ďalšie zariadenia , inštitúcie a jednotliví odborníci). 
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c) Poradenské činnosti patria do gescie školského metodika prevencie v smere: 

- spolupráce s triednymi učiteľmi pri zachytávaní varovných signálov spojených s  

možnosťou rozvoja sociálno-patologických javov u jednotlivých žiakov a tried a  

participácia na sledovaní úrovne rizikových faktorov, ktoré sú významné pre rozvoj 

sociálno-patologických javov v škole, 

- prípravy podmienok pre integráciu žiakov so špecifickými poruchami správania v škole 

a koordinácia poskytovania poradenských a preventívnych služieb týmto žiakom 

školou a špecializovanými školskými zariadeniami. 

 

5.2  Príprava a vzdelávanie školských metodikov prevencie v ČR 

Ide o systematický, nepretržitý a koordinovaný proces, ktorý trvá po celú dobu učiteľovej / 

metodikovej kariéry. V podstate tak možno povedať, že ide o celoživotné rozvíjanie 

profesionálnych kompetencií učiteľa / metodika a o trvalý osobnostný rozvoj. Ďalšie 

vzdelávanie pedagogických pracovníkov je základným predpokladom transformácie 

školstva a najefektívnejšia forma vyrovnávania obsahu, metód výchovy a vzdelávania s  

rýchlymi zmenami v kultúrno-sociálnom i hospodársko-technickom kontexte. 

Na základných a stredných školách funkciu školského metodika prevencie plní učiteľ. 

Splnenie kvalifikačných požiadaviek upravuje § 24 rovnakého zákona, ktorý hovorí, že 

všetci pedagógovia majú povinnosť ďalšieho vzdelávania. Presný popis toho, kto môže 

špecializované štúdium zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov absolvovať, 

aká je jeho dĺžka, náplň (vrátane rozpisu tém a ich podkategórií) či podmienky ukončenia, 

sú popísané v štandarde pre udeľovanie akreditácií ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov.  

Štúdium je určené pre absolventov magisterských študijných programov učiteľských 

odborov alebo pre absolventov magisterského štúdia neučiteľského zamerania doplneného 

o štúdium pedagogiky podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Zb. 
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Učiteľské vzdelávanie ako také potom môžeme rozdeliť na dve časti: 

Prvou fázou, ktorú musí každý učiteľ prejsť, aby mohol vykonávať toto povolanie, je fáza 

profesijnej prípravy, teda stredoškolské a následne vysokoškolské štúdium na získanie 

potrebného formálneho stupňa vzdelania. 

Až v druhej fáze sa však jedná o už niekoľkokrát spomínané ďalšie vzdelávanie. Podľa 

Průchu (2009) má ďalšie vzdelávanie učiteľov v širšom význame túto charakteristiku: 

a) Ďalšie vzdelávanie učiteľov chápeme ako celoživotné rozvíjanie profesijných 

kompetencií. Toto rozvíjanie nadväzuje na samotné prípravné vzdelávanie (odborné 

vzdelávanie). 

b) Do ďalšieho vzdelávania učiteľov zahŕňame všetky aktivity, ktoré v nadväznosti na 

súčasnú dosiahnutú kvalifikáciu učiteľa slúžia k udržaniu a tiež k zvýšeniu jeho 

profesionálnej zdatnosti. 

c) Ďalej sem zahrňujeme všetky vzdelávacie aktivity, do ktorých sa sami učitelia 

zapájajú, aby rozšírili a zlepšili svoje doterajšie vedomosti, zručnosti a tiež aby 

rozvíjali svoje profesijné postoje. 

Průcha ďalej hovorí, že práve druhú fázu učiteľského vzdelávania možno označiť ako 

profesionálny rozvoj, ktorý rozčleňuje na: „profesijné zdokonaľovanie vlastnou učiteľskou 

praxou, samoštúdium a ďalšie vzdelávanie učiteľov. Pojem sa potom používa v užšom 

význame a je definovaný ako inštitucionalizovaná časť profesijného rozvoja učiteľov.“ 

(Průcha, 2009, s. 413) Ďalšie vzdelávanie učiteľov má viesť teda k tomu, aby sa ich práca 

neustále inovovala a zdokonaľovala. Aby sa zavádzali nové metódy, prípadne aby sa 

zmenili tie existujúce. Rovnaké je to priamo vo funkcii školského metodika prevencie. 

Každý školský metodik prevencie má možnosť získať kvalifikáciu pre svoju činnosť 

štúdiom na výkon špecializovaných činností podľa § 9 vyhlášky č. 317/2005 Zb. O ďalšom 

vzdelávaní pedagogických pracovníkov, akreditačnej komisii a kariérnom systéme 

pedagogických pracovníkov. Štúdium v dĺžke trvania najmenej 250 vyučovacích hodín 

ukončí obhajobou záverečnej písomné práce a záverečnou skúškou pred komisiou. 
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Z každodennej činnosti sa učíme aj mimovoľne, bez toho aby sme to akokoľvek vnímali. 

Teda aj metodici prevencie sa učia týmto spôsobom, avšak najpodstatnejšiu časť ich 

profesijného rozvoja zaberá vzdelávanie neformálne. Teda také, ktoré im rozširuje doteraz 

nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie. Zúčastňujú sa tak foriem vzdelávania: 

a) špecializačné štúdium, po absolvovaní ktorého získavajú nové kompetencie pre výkon 

špecifickej funkcie. Týmto špecializačným štúdiom je akreditovaný špecializačný kurz 

pre školských metodikov prevencie v dĺžke 250 hodín; 

b) doplnenie vzdelania, ktorým školskí metodici prevencie reagujú na zmeny, ktoré sa v  

priebehu výkonu ich funkcie vyskytujú. To znamená, že sa zúčastňujú rôznych 

seminárov, prednášok, workshopov, exkurzií a iných vzdelávacích akcií, ktoré sú 

zamerané na konkrétne oblasti rizikového správania. 

Ako uvádza Lazarová a kol. (2006, s. 14 – 18), ciele ďalšieho vzdelávania školských 

metodikov prevencie sú: 

- Zdokonaľovanie profesionálnych zručností učiteľov / metodikov – zlepšiť vlastné 

kompetencie a kvalifikáciu, stať sa odborníkom, stretávanie s ďalšími odborníkmi. 

- Vnútorný rozvoj školy – profesionalizácia prostredia, zlepšiť kompetencie 

pracovníkov, rozvoj kolektívnej identity, stimulácia pracovníkov k novým a 

ambicióznym cieľom, rozvoj reflexie praxe, zmeny v organizácii, rozoznať neúčinnosť 

organizácie. 

- Zdokonaľovanie vyučovacieho procesu – jedná sa o zložitý proces, ktorý sa mení v  

závislosti od počtu žiakov a učiteľov, učiva, priestoru, v ktorom sa vedie hodina a jej 

dĺžke. Je dôležité do neho radiť nové inovatívne prvky a metódy. 

- Osobný vývoj a rast učiteľov / metodikov – tento cieľ možno dosiahnuť pomocou 

najrôznejších kurzov a seminárov osobnostného rastu. 

Ak majú učitelia spolu s ostatnými nositeľmi primárnej prevencie, teda s ostatnými 

intermediátormi prevziať aktívnu rolu odborných pracovníkov v oblasti preventívneho 

pôsobenia na deti a mládež je nevyhnutné, aby disponovali vhodnou stratégiou, 

zručnosťami a vedeli používať efektívne techniky svojej práce. S ohľadom na uvedené je 

nutné sa zamerať na vybrané osobnostné predpoklady, požiadavky na sociálnu 
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kompetenciu a základné zručnosti pracovníkov v oblasti primárnej prevencie. Každý 

učiteľ, ktorý vstupuje do priestoru riešenia preventívnych stratégií by mal spĺňať tieto 

požiadavky: 

1. teoretické predpoklady: 

- mať odborné vzdelanie v oblasti sociálnej patológie (napríklad prevencie drogových 

závislostí, prevencie šikanovania a pod.), 

- mať záujem a orientovať sa v problematike prevencie sociálnej patológie, 

- poznať a akceptovať rôzne modely vzniku drogových závislostí, 

- rozpoznať a opísať fyzické, psychické a sociálne dôsledky užívania drog, 

- poskytnúť či sprostredkovať primeranú pomoc, 

- vzdelávať sa a udržovať aktívny kontakt s vývojom poznatkov v problematike, 

- vystupovať dôveryhodne, poskytovať pravdivé, objektívne informácie; 

2.pedagogicko-psychologické zručnosti: 

- zastávať profesionálny etický prístup, 

- v činnostiach s deťmi a mládežou jasne a čitateľne vyjadrovať svoj postoj, 

- vedieť zaujať, 

- vedieť organizovať aktivity detí a mládeže, 

- rešpektovať niektoré zvláštnosti cieľovej skupiny, 

- mať prehľad o životnom štýle mladých ľudí, 

- mať zmysel pre humor, 

- vedieť dávať a prijímať podporu, 

- vedieť citlivo reagovať na problémy žiakov. 

 

3. komunikatívne a osobnostné predpoklady: 

- mať sociálne cítenie, 

- mať vhľad do sociálnych situácií, 

- orientovať sa v interpersonálnych vzťahoch, 

- mať pod kontrolou autoregulačné mechanizmy, 

- využívať svoje tvorivé schopnosti, 
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- mať schopnosť spolupracovať (nie súťažiť), 

- byť v kontakte s inými odbornými špecialistami v regióne, 

- mať schopnosť sebaovládania, 

- adekvátne reagovať na rôzne podnety, 

- vedieť prijať kritiku, 

- byť empatický a vedieť počúvať. 

 

5.3 Minimálny preventívny program 

Povinnosťou každej školy je každoročne vypracovávať Minimálny preventívny program 

(príloha č. 4), ktorý je aktuálny pre daný školský rok. Vypracováva ho školský metodik 

prevencie, ktorý by sa mal predovšetkým riadiť koncepčným myslením, zásadami 

systematickosti preventívneho pôsobenia a previazanosťou jednotlivých preventívnych 

aktivít. Minimálny preventívny program podlieha kontrole Českej školskej inšpekcie 

a metodickému vedeniu oblastného metodika prevencie PPP. (Spurný, 2011) 

„Minimálny preventívny program je komplexným dlhodobým preventívnym programom 

školy a je súčasťou školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza z príslušného 

rámcového vzdelávacieho programu, prípadne je prílohou platných osnov a učebných 

plánov.“ (Exnerová, 2012, s. 15) 

Minimálny preventívny program je zameraný podľa metodického pokynu Ministerstva 

školstva, mládeže a telovýchovy k prevencii sociálno-patologických javov detí a mládeže, 

na výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu, na ich osobnostný a sociálny rozvoj 

a rozvoj ich sociálnych komunikačných zručností. MPP sa zameriava na aktívne zapájanie 

žiakov, ich rodičov a taktiež pedagogického zboru do napĺňania cieľov MPP. 

Tvorba MPP môže byť založená na piatich krokoch (Bartík a kol., 2010, s. 105): 

1. charakteristika školy – medzi podstatné informácie, ktoré by mala škola poskytnúť 

v rámci MPP patria kontakt na vedenie školy, hlavne však kontakt na školského 

metodika prevencie, výchovného poradcu, poprípade školského psychológa. V tejto 
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časti by rozhodne nemali chýbať informácie o veľkosti školy, počte tried, počte žiakov 

a pedagogických pracovníkov. 

 

2. monitoring (analýza východiskovej situácie) – cieľom analýzy situácie je subjektívny 

pohľad školy na aktuálnu realitu, v ktorej sa škola nachádza. Mala by byť stručná, 

vecná a mala by mať hodnotiaci charakter. Aby kapitola splnila svoj účel, musia byť 

realizované nasledujúce kroky: 

- zmapovanie vnútorných a vonkajších zdrojov školy, 

- realizácia monitoringu pre školu, 

- realizácia analýzy východiskovej situácie. 

Z hľadiska naplnenia vyššie uvedených bodov sú zásadné predovšetkým informácie 

od triednych učiteľov, ktorí by mali najlepšie poznať situáciu vo svojich triedach. 

 

3. stanovenie cieľov – mali by byť stanovené krátkodobé ciele tzn. konkrétne ciele školy 

v oblasti primárnej prevencie a taktiež dlhodobé ciele, ktoré sú deklarované 

v dokumente MPP vo forme základných cieľov. Dlhodobé ciele sú podrobnejšie 

opísané v preventívnych stratégiách školy. 

 

4. vytvorenie súborov aktivít pre jednotlivé cieľové skupiny – jednotlivé aktivity sa musia 

sústrediť na konkrétnych prijímateľov, teda na žiakov, učiteľov a rodičov. Táto 

kapitola uvádza akými prostriedkami majú byť naplnené stanovené ciele.  

 

5. evaluácia – je nevyhnutnou súčasťou MPP. Škola by mala pri tvorbe nového MPP 

vychádzať práve z výsledkov evaluácie predchádzajúceho MPP. Hodnotenie by malo 

obsahovať kvalitatívnu aj kvantitatívnu zložku. Kvalitatívna zložka evaluácie je 

zameraná na realizované programy primárnej prevencie. Dôležité je zhodnotenie, či 

boli dosiahnuté stanovené ciele. Kvantitatívna časť predstavuje konkrétne množstvo 

aktivít, ktoré boli pre jednotlivé cieľové skupiny v škole realizované a tiež počet osôb, 

ktoré sa aktivít zúčastnili. 
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Obrázok 3: Manuál pre tvorbu efektívneho a účinného MPP (Čech, 2011, s. 7) 
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5.3.1 Témy Minimálneho preventívneho programu 

V metodickom doporučení k primárnej prevencii rizikového chovania detí, žiakov 

a študentov v školách a školských zariadeniach sa uvádza Pojem sociálno-patologické javy 

je pojmom sociologickým a postihuje fatálne javy v spoločnosti (alkoholizmus, krádeže 

a pod.), ku ktorým okrem iného musia taktiež smerovať opatrenia primárnej prevencie. 

Každopádne v školskom prostredí pracujú pedagógovia s rizikovým správaním, voči 

ktorému prijímajú účinné preventívne opatrenia s cieľom minimalizácie prejavov a rizík 

takéhoto správania a poprípade ho diagnostikujú a následne prijímajú efektívne opatrenia.  

Podľa metodického pokynu k primárnej prevencii sociálno-patologických javov detí, 

žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach je možné typy rizikového správania 

rozdeliť na niekoľko oblastí: 

- návykové látky – drogy, 

- rizikové správanie v doprave, 

- poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia a mentálna bulímia), 

- konzumácia alkoholu deťmi školského veku, 

- syndróm týraného dieťaťa (CAN), 

- šikanovanie, 

- kyberšikanovanie, 

- homofóbia, 

- extrémizmus, rasizmus, xenofóbia, antiseminizmus, 

- vandalizmus, 

- záškoláctvo, 

- tabakizmus, 

- násilie, 

- krádeže. (Metodické odporúčanie k primárnej prevencii rizikového správania detí, 

žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach, MŠMT, 2010) 
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6 Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-

patologických javov / školský metodik prevencie ako pomáhajúca 

profesia 

Pozícia koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov 

resp. školského metodika prevencie je zaraďovaná i medzi pomáhajúce profesie (helping 

professions) ktoré kladú zvýšené nároky predovšetkým na kvalitu osobnosti a odbornosť 

pracovníkov. Učitelia učia, vychovávajú a v neposlednom rade sa snažia o emocionálny 

a sociálny rozvoj žiakov.  Ako uvádza I. Emmerová „pomáhajúce profesie – helping 

professions, predstavujú pomerne široký súbor rôznych profesií, ktoré sa vyznačujú 

bezprostrednou prácou s ľuďmi, tak v oblasti sociálnej ako výchovno-vzdelávacej i  

zdravotníckej, sú však viac službou a poslaním ako rutinnou prácou. Pojem pomáhajúca 

profesia zahŕňa oblasť odbornej práce s ľuďmi, ktorá je založená na interpersonálnom 

vzťahu, ktorého podstatnou funkciou je pomoc jednotlivcovi alebo skupine pri riešení 

rôznych problémových situácií. Negatívne životné situácie znižujú kvalitu života človeka 

a  ich efektívne riešenie často presahuje, z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov, 

adaptačné možnosti osôb, ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách a preto sa 

obracajú na profesionálov z oblasti pomáhajúcich profesií.“ (Emmerová, I., 2011, s. 57) 

Učiteľ, o to viac „preventista“, nepôsobí na žiaka iba na úrovni svojich znalostí, ale aj na 

úrovni svojich charakterových vlastností, vôle, citu, estetických a morálnych vlastností. 

(Vykopalová, 1992) Je teda viac než dôležité objaviť a popísať charakteristické rysy tzv. 

„ideálneho“ učiteľa – preventistu. Všeobecne sa dá povedať, že medzi preferované 

vlastnosti takéhoto učiteľa patrí sociálna zdatnosť, zmysel pre diskusiu so žiakmi – 

uznávaný je učiteľ dávajúci priestor individualitám svojich žiakov, učiteľ „dohliadajúci“ 

skôr ako direktívny a rigidný. (Lašek, 2001) Švec (1998, s. 78 – 81) uvádza, že „rovnako 

ako žiak, aj učiteľ by sa mal počas celej doby svojho pôsobenia zdokonaľovať vo svojich 

zručnostiach tzv. kompetenciách“. 

Konštatujeme, že sa kladie dôraz hlavne na vytváranie podmienok pre dobré mentálne 

zdravie detí a vytváranie optimálnych  sociálnych, výchovných a vzdelávacích podmienok, 

ktoré by predchádzali, zabraňovali či eliminovali vznik negatívnych javov. 
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7 Empirická časť 

 

7.1 Ciele výskumov č. 1 a č. 2 

Činnosť učiteľa spájajúca sa s realizáciou jeho povolania alebo rôznych funkcií v rámci 

jeho pedagogického pôsobenia má viacero vrstiev. V súčasnej dobe učiteľ už nie je len 

striktne vychovávateľ a vzdelávateľ, ale má množstvo ďalších funkcií.   Do všetkých jeho 

činností, ktoré sa spájajú s týmito funkciami, rolami a kompetenciami, ktoré na ne 

nadväzujú, sa prirodzene premieta aj to, ako vníma svoju profesijnú zdatnosť. V jej rámci 

učiteľ disponuje určitým úsudkom o sebe a o tom, ako je schopný tieto činnosti zvládnuť, 

pretože úsudok o sebe je veľmi silným a hlboko ležiacim faktorom regulácie správania 

a konania. (Gavora, 2008, s. 223) 

V súlade s týmito premisami sme zamerali náš empirický výskum na dve časti: 

1. zmapovanie situácie primárnej drogovej prevencie v teréne, teda na školách  v Českej 

a Slovenskej republike, 

2. zistenie sebaobrazu koordinátora prevencie v Slovenskej republike. 

 

7.2 Metodológia empirickej časti 

K zberu empirických dát nás v prvom rade viedol záujem o problematiku realizácie 

primárnej prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov na 

základných školách. Osobitne nás zaujímali učitelia, ktorí vykonávajú funkciu 

koordinátora / školského metodika prevencie. Otázky súvisiace s primárnou prevenciou 

drogových závislostí v základných školách a taktiež pôsobenie koordinátorov / školských 

metodikov prevencie sú často predmetom diskusií, tie sa však nie vždy opierajú 

o relevantné výskumné výsledky. Podľa našich skúseností sú práve interpretácie v rámci 

problematiky, ktoré sú spojené s otázkami spolupráce jednotlivých aktérov v rámci 

realizácie primárnej prevencie v školách založené častokrát  na osobných 
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zážitkoch, názoroch, mýtoch, neznalosti, ich osobných negatívnych skúseností z oblasti 

drogovej problematiky, bez dôsledného poznania javov v ich reálnej podobe. 

Pre potreby našej práce sme sa rozhodli pre kvantitatívny design výskumu. Ide o  

štandardizovaný vedecký výskum. Zvolenou výskumnou metódou boli dotazníky. Podľa Š. 

Šveca (1998) by voľba tejto výskumnej metódy mala byť založená na odpovedi na otázku: 

„Je možné prostredníctvom dotazníka získať údaje pre zvolený problém ľahšie, lepšie 

(spoľahlivejšie, validnejšie) a lacnejšie ako inou metódou?“  

Ako sme uviedli vyššie, vychádzame zo zámerov zistiť a analyzovať situáciu v oblasti 

realizácie primárnej prevencie s konkrétnym  zameraním na učiteľov – koordinátorov 

prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov a školských 

metodikov prevencie, vzhľadom na to, že oni sú v dennom kontakte so svojimi žiakmi, 

ovplyvňujú ich správanie, názory a postoje a tiež zodpovedajú za vykonávanie a 

organizáciu preventívnych aktivít. Deje sa tak nielen na vyučovaní ale aj mimo 

vyučovacích predmetov. K objektívnemu zhodnoteniu situácie má veľký význam zistenie 

ich názorov, sebareflexie, hodnôt a skúseností. Predmetom výskumu je taktiež skúmanie 

spolupráce iných zainteresovaných spolupracovníkov, ktorí by mali vytvárať resp. tvoriť 

sieť špecifických interakcií a spolu s rodičmi a odborníkmi na základe spätno-väzbovej 

komunikácie modifikovať prevenčné postupy a stratégie. 

 

7.3 Časový harmonogram 

Naše výskumy sme realizovali v dvoch etapách. V prvej etape – výskum č. 1, ktorá bola 

realizovaná v druhom polroku školského roka 2014/2015 (január 2015), sme realizovali 

sondáž predpokladanej výskumnej vzorky a spracovanie a vyhodnotenie prvej časti 

prebehlo začiatkom školského roku 2015/2016 (september 2015). Po vyhodnotení prvej 

etapy kontinuálne   nasledovalo   začatie výskumu č. 2,  dotazníky  boli  rozoslané   v        

I. polroku školského roku 2015/2016 (október 2015). V II. polroku školského roku 

2015/2016 (máj 2016) sme začali so štatistickým spracovaním výsledkov, pričom 

ukončenie spracovania výsledkov bolo na prelome mesiacov jún – júl 2016. 
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V prvej etape výskumu, ako uvádzame v časovom harmonograme,  sme považovali za 

potrebné overiť si stav niektorých podstatných činiteľov v zmysle výskumu terénu 

a zmapovania objektu výskumu a taktiež konfrontovať názor že: „Prenesenie ťažiska 

zodpovednosti na realizáciu primárnej prevencie v základných školách na plecia 

koordinátorov prevencie, ktorí musia väčšinou na plný úväzok aj učiť, nie sú za túto 

funkciu finančne odmenení a často k ne j nemajú ani požadovanú erudíciu a pozitívny 

vzťah, znamená iba formálne, nie skutočné riešenie problému.“ (Hroncová, 2008) 

V priebehu tejto fázy sme získali množstvo relevantných informácii aj nad rámec 

očakávaného.  

Tabuľka 1: Časový harmonogram 

Časový úsek Činnosť – aktivita 

II. polrok školského roka 2014/2015 

január 2015 

začatie výskumu č. 1 

rozoslanie dotazníkov 

začiatok školského roka 2015/2016 

september 2015 
spracovanie a vyhodnotenie dotazníkov výskumu č. 1  

I.polrok školského roka 2015/2016 

október 2015 

začatie výskumu č. 2 

rozoslanie dotazníkov 

II.polrok školského roka 2015/2016 

máj 2016 

začatie štatistického  

spracovanie výskumu č. 2 

jún – júl 2016 ukončenie a spracovanie výsledkov výskumu č. 2 
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8 Výskum č. 1 

 

8.1 Ciele výskumu č. 1 

Cieľom výskumu č. 1 bolo zistiť a analyzovať informácie o výskyte konzumácie drog 

v základných školách za obdobie školského roku 2013/2014 a prvý polrok školského roku 

2014/2015 v jednotlivých regiónoch na Slovensku a v Českej republike a  poukázať na 

opatrenia, ktoré sa realizujú pre zníženie výskytu psychoaktívnych látok v základných 

školách teda ako reálne primárna prevencia funguje v praxi.  

 

8.2 Metodológia výskumu č. 1 

Zber empirických dát v tejto etape  sa realizoval prostredníctvom dotazníka (príloha č.1). 

Výsledky boli spracované prostredníctvom štatistického programu SPSS. Získané údaje 

boli interpretované podľa vopred stanovených identifikačných znakov (pohlavie, vek, 

veľkosť školy a región). Pre matematicko-štatistickú analýzu bola použitá prvostupňová 

analýza údajov, charakteristika výberového súboru, druhostupňová analýza údajov 

a komparácia zistených dát.  

 

8.3 Slovenská republika – charakteristika výskumnej vzorky 

V rámci výskumu bolo oslovených 927 koordinátorov prevencie drogových závislostí 

a iných sociálno-patologických javov pôsobiacich v základných školách (graf č. 1), pričom 

dotazníky vyplnilo 642 respondentov.  Celková návratnosť predstavuje  69,26 %. 

Vzhľadom na danú návratnosť dotazníkov je možné výsledky prieskumu hodnotiť ako 

relevantné a majú pre nás dobrý informatívny charakter. 

Dotazníky určené pre koordinátorov prevencie pôsobiacich v základných školách v SR 

vyplnilo 642  respondentov. Do výskumu sa zapojilo 599 (93,30 %) žien a  43 (6,70 %) 
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13% 

PSK 

12% 
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12% 

mužov (graf 2). Z výsledkov výskumu môžeme konštatovať, že stále chronicky pretrváva 

výrazná feminizácia v súčasnom školskom systéme v Slovenskej republike. 

Dotazníky vyplnili respondenti v rôznom veku. Najmladší mali 25 rokov (4 respondenti – 

0,62 %), do prieskumu sa zapojili aj osoby vo veku 63 rokov (3 respondenti – 0,47 %).  

Respondenti boli rozdelení podľa veku na štyri kategórie, pričom vekovú skupinu do 30 

rokov tvorilo 102 (15,89 %) respondentov, vekovú skupinu  od 31 do 40 rokov tvorilo 274 

(42,68 %) respondentov, vekovú skupinu od 41 do 60 tvorilo  253 (39,41 %)  respondentov 

a vekovú skupinu nad 60 rokov tvorilo 13 (2,02 %) respondentov (graf 3). 

Čo sa týka veľkosti resp. kapacity škôl, tak 124 (19,32 %) respondentov pôsobilo v školách 

s kapacitou  100 a menej ako 100 žiakov, 243 (37,85 %) respondentov pôsobilo v školách 

s  kapacitou od 101 do 500 žiakov, 198  (30,84 %) respondentov pôsobilo v školách s 

kapacitou od 501 do 900 žiakov a 77 (11,99 %) respondentov pôsobilo v školách s 

kapacitou viac ako 900 žiakov (graf 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Počet respondentov z jednotlivých   Graf 2: Rozdelenie respondentov 
 krajov SR                                                                   podľa pohlavia 
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Graf 3: Veková štruktúra respondentov   Graf 4: Rozdelenie respondentov        

             podľa kapacity škôl 

 

8.3.1 Interpretácie zistení  

 

a) Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok / legálne aj nelegálne 

Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok v základnej škole často riešilo 24,46 % 

koordinátorov prevencie a občas sa týmto problémom zaoberalo  45,64 % opýtaných. 

Vôbec tento problém neriešilo 29,90 % respondentov (graf 5). 

 

 

 

 

 

Graf 5: Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok v základných školách SR 

Konzumáciu psychoaktívnych látok za častý problém označili najmä koordinátori 

prevencie z Bratislavského (29,63 %) a Košického samosprávneho kraja (27,50 %).  

Občas sa týmto problémom zaoberali najmä opýtaní žijúci v Prešovskom (53,84 %) a  

Trnavskom samosprávnom kraji (52,94 %).  
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Tento jav vôbec neriešili v Trenčianskom samosprávnom kraji (48,10 %)  naopak ako 

jediný pod 20 % s výsledkom 19,75 % skončil Bratislavský samosprávny kraj. 

Z prezentovaných údajov vyplynulo, že konzumácia psychoaktívnych látok sa najčastejšie 

vyskytovala v Bratislavskom, Košickom, Trnavskom a Žilinskom samosprávnom kraji, 

zatiaľ čo v najnižšej miere ho riešili koordinátori prevencie pôsobiaci v Trenčianskom, 

Nitrianskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji. 

 

Tabuľka 2: Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok podľa krajov SR 

Kraj / výskyt 

konzumácie 

Často Občas Vôbec Spolu 

počet počet % počet % počet % 

BSK 24 29,63 41 50,62 16 19,75 81 

TTSK 21 24,71 45 52,94 19 22,35 85 

TNSK 17 21,52 24 30,38 38 48,10 79 

NSK 19 22,62 31 36,90 34 40,48 84 

BBSK 16 21,62 29 39,19 29 39,19 74 

ZSK 20 24,69 41 50,62 20 24,69 81 

PSK 18 23,08 42 53,84 18 23,08 78 

KSK 22 27,50 40 50,00 18 22,50 80 

Spolu: 157 293 192 642 

 

Z hľadiska kapacity škôl najčastejšie riešili konzumáciu resp. výskyt psychoaktívnych 

látok v školách často koordinátori prevencie s kapacitou školy od 501 do 900 žiakov 68 

(34,34 %) a občas pôsobiaci v školách s kapacitou  počtu žiakov nad 900. Týmto 

problémom sa vôbec nezaoberalo 69 (55,65 %) koordinátorov prevencie zo škôl 

s kapacitou do 100 žiakov. Na základe zisteného môžeme konštatovať, že konzumácia 

resp. výskyt psychoaktívnych látok sa najčastejšie vyskytovalo v školách s kapacitou počtu 

žiakov vyšším ako 500, naopak v najnižšej miere tento fenomén riešili koordinátori 

prevencie pôsobiaci v školách, kde bola kapacita počtu do 100 žiakov.  
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Tabuľka 3 : Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok – kapacita / počet respondentov 

Kapacita školy / 

výskyt 

do 100 

žiakov 

od 101 do 500 

žiakov 

od 501 do 900 

žiakov 

901 a viac 

žiakov Spolu 

počet % počet % počet % počet % 

Často 9 7,25 58 23,87 68 34,34 22 28,57 157 

Občas 46 37,10 105 43,21 101 51,01 41 53,25 293 

Vôbec 69 55,65 80 32,92 29 14,65 14 18,18 192 

Celkom 124 100 243 100 198 100 77 100 642 

 

 

b) Spôsoby preventívneho pôsobenia resp. eliminácie konzumácie a výskytu 

psychoaktívnych látok z pozície koordinátora prevencie    

Z tabuľky č. 1 je zrejmé, že do priameho stretu pri riešení konzumácie resp. výskytu 

psychoaktívnej látky prišlo 450 (70,09 %) koordinátorov prevencie a malo teda aj 

skúsenosť s elimináciou resp. preventívnou intervenciou. Podarilo sa nám získať 1 636 

odpovedí na spôsob ich riešenia situácie, pričom každý mohol uviesť aj viac ako jedno 

riešenie resp. možnosť.  Koordinátori prevencie najčastejšie riešili problém pohovorom 

s rodičmi žiakov a žiakmi samotnými, pričom však nie vždy dosiahol počet 100 % či už 

z jednej , alebo druhej skupiny,  ktorých sa táto situácia týkala.  V absolútnej zhode všetci 

uvádzajú realizovanie plánu prevencie na svojej škole, ale nie všetci deklarujú spoluprácu 

s vedením školy, čo je v rozpore so skutočnosťou, že práve ročný plán prevencie schvaľuje 

riaditeľ školy.  Najlepší výsledok v spolupráci s vedením školy dosiahli Banskobystrický 

(91,11 %) a  Košický samosprávny kraj (74,19  %), naopak najnižšie ukazovatele  Žilinský 

samosprávny kraj (21,31%). Čo sa týka spolupráce s odborníkmi, tak tu bol najaktívnejší 

Prešovský samosprávny kraj s 20 %, naopak  koordinátori prevencie z Trnavského ani 

Nitrianskeho samosprávneho kraja nedeklarujú spoluprácu s CPLDZ alebo CPPPaP 

pričom ale uvádzajú realizáciu výchovného opatrenia s ÚPSVaR. Spoluprácu so žiackym 

parlamentom uvádzajú koordinátori prevencie iba v dvoch prípadoch v Bratislavskom 

samosprávnom kraji čo predstavuje iba 3,08 %.  Taktiež zapájanie triedy do riešenia 

problematiky je na slabej úrovni, pretože iba traja koordinátori prevencie (5 %) uviedli 
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riešenie problému na triednických hodinách. Realizácia Peer programov, ktoré sú uvádzané 

ako najúčinnejšie je tiež na nízkej úrovni a osciluje od 9,84 % v Žilinskom samosprávnom 

kraji do 14,51 % v Košickom samosprávnom kraji. 

 

Tabuľka 4: Spôsoby riešenia konzumácie psychoaktívnych látok podľa krajov v SR 

Kraj / Spôsoby riešenia  BSK TTSK TNSK NSK BBSK ZSK PSK KSK Spolu 

Pohovor s rodičmi detí 
počet 40 56 40 23 17 58 58 57 349 

% 61,54 84,85 97,56 46,00 37,78 95,08 96,66 91,94 

Pohovor so žiakmi – 

konzumentmi 

počet 61 64 41 50 44 61 59 62 442 

% 93,85 96,97 100 100 97,78 100 98,33 100 

Realizácia preventív-

nych Peer programov 

počet 7 8    6  9 30 

% 10,77 12,12    9,84  14,51 

Spolupráca s CPPPaP 

alebo CPLDZ 

počet 12  5  6 8 12 4 47 

% 18,46  12,20  13,33 13,11 20,00 6,45 

Riešenie problémov na 

triednických hod. 

počet       3  3 

%       5,00  

Realizácia výchovných 

opatrení ÚPSVaR 

počet  2  1 2  1  6 

%  3,03  2,00 4,44  1,66  

Spolupráca so žiac-

kym parlamentom 

počet 2        2 

% 3,08        

Spolupráca 

s príslušníkmi PZ 

počet    6 2   3 11 

%    12,00 4,44   4,84 

Realizácia celoroč-

ného plánu prevencie 

počet 65 66 41 50 45 61 60 62 450 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Spolupráca so škol-

ským psychológom 

počet   6   12 6 8 32 

%   14,63   19,67 10,00 12,90 

Spolupráca s vedením 

školy 

počet 26 32 24 17 41 13 18 46 217 

% 40,00 48,48 58,54 34,00 91,11 21,31 30,00 74,19 

Spolupráca s kuratelou 

(bez vých. opatrenia) 

počet 5  12 11 9  3 7 47 

% 7,69  29,27 22,00 20,00  5,00 11,29 

Spolu odpovedí: 218 228 169 158 166 219 220 258 1 636 

Poznámka: Respondenti mohli uviesť viacero spôsobov riešenia, preto súčet môže presiahnuť 100 %. 
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c) Výskyt jednotlivých druhov psychoaktívnych látok v rámci krajov 

Zisťovanie situácie vo vzťahu k jednotlivým krajom potvrdilo, že  najčastejšie užívanie 

alebo výskyt zaznamenáva alkohol a tabak, pričom alkohol vedie v Nitrianskom (42 %), 

Prešovskom (38,33 %) a Košickom samosprávnom kraji (40,32 %). Najvyšší výskyt 

alkoholu je práve v Nitrianskom samosprávnom kraji a tabak je najpreferovanejší 

v Trnavskom samosprávnom kraji (46,98 %) v tesnom závese je Trenčiansky samosprávny 

kraj s 46,34 %.  Koordinátori prevencie zaznamenali vo všetkých krajoch aj prítomnosť 

THC pričom v Bratislavskom samosprávnom kraji to bolo najviac (21,54 %). Najmenej 

uvádzajú koordinátori z Košického samosprávneho kraja a to 3,23 %. 

Stále zaznamenávame aj používanie prchavých látok a to hlavne v regiónoch 

Banskobystrického,  Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Táto skutočnosť je 

dlhodobá a môže vyplývať so slabšej sociálno-ekonomickej situácie obyvateľov daných 

regiónov. 

Tabuľka 5: Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok – druhy látok (primárna) 

Kraj / Psychoaktívna 

látka  
BSK TTSK TNSK NSK BBSK ZSK PSK KSK Spolu 

Alkohol 
počet 22 19 14 21 16 21 23 25 161 

% 33,85 28,79 34,15 42,00 35,55 34,42 38,33 40,32 

Tabak 
počet 24 31 19 20 17 27 19 22 179 

% 36,92 46,98 46,34 40,00 37,77 44,26 31,66 35,48 

THC 
počet 14 10 6 9 3 8 7 2 59 

% 21,54 15,15 14,63 18,00 6,67 13,11 11,67 3,23 

Lieky 
počet 3 4   2   3 12 

% 4,62 6,06   4,45   4,84 

Prchavé látky 
počet  1 2  7 2 11 9 32 

%  1,51 4,88  15,56 3,28 18,34 14,52 

Pervitín 
počet 2     1   3 

% 3,07     1,65   

Iné 
počet  1    2  1 4 

%  1,51    3,28  1,61 

Spolu respondenti: 65 66 41 50 45 61 60 62 450 
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d) Najčastejšie príčiny užívania psychoaktívnych látok 

Za najčastejšie príčiny tohto závažného sociálno-patologického javu označili koordinátori 

prevencie v základných školách nevhodných kamarátov a dysfunkčnú rodinu. 

Najpočetnejšie zastúpenie príčiny v dysfunkčnosti rodiny majú respondenti 

z Bratislavského (41,54 %) a Košického samosprávneho kraja (41,94 %) čo môže 

evokovať negatívne dopady veľkomesta na rodinu. Čo sa týka Nitrianskeho 

samosprávneho kraja,  je v tejto položke na úrovni 4 % čo je najmenej zo všetkých krajov.  

Najvyšší počet koordinátorov v Nitrianskom samosprávnom kraji (60 %) a koordinátorov 

v Žilinskom samosprávnom kraji (60,65 %) uvádza ako príčinu konzumácie 

psychoaktívnych látok nevhodných kamarátov. Snahu upútať pozornosť udávajú 

v najväčšom meradle koordinátori prevencie z Trenčianskeho samosprávneho kraja    

(39,02 %). Najmenej je táto možnosť preferovaná v Prešovskom samosprávnom kraji 

(11,66 %). Zaujímavé je, že až 12 % koordinátorov prevencie z Nitrianskeho 

samosprávneho kraja nevedelo určiť príčinu konzumácie psychoaktívnych látok aj napriek 

tomu, že malo možnosť zadať do odpovede aj viac možností. 

 

Tabuľka 6:  Príčiny konzumácie psychoaktívnych látok podľa koordinátorov prevencie  

Kraj / Príčiny konzumácie 

psychoaktívnych látok  
BSK TTSK TNSK NSK BBSK ZSK PSK KSK Spolu 

Dysfunkčná 

rodina 

počet 27 15 10 2 16 9 23 26 128 

% 41,54 22,73 24,39 4,00 35,55 14,75 38,33 41,94 

Nevhodní 

kamaráti 

počet 33 38 19 30 24 37 29 32 242 

% 50,77 57,57 46,34 60,00 53,33 60,65 48,33 51,61 

Snaha upútať 

pozornosť 

počet 14 17 16 19 13 18 7 12 116 

% 21,54 25,75 39,02 38,00 28,88 29,50 11,66 19,35 

Nuda 
počet  1   7 2 11 9 30 

%  1,51   15,55 3,28 18,33 14,52 

Neviem 
počet 2  2 6  3   13 

% 3,07  4,88 12,00  4,92   

Spolu odpovedí: 76 71 47 57 60 69 70 79 529 

Poznámka: Respondenti mohli uviesť viacero spôsobov riešenia, preto súčet môže presiahnuť 100 %. 
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8.4 Česká republika – charakteristika výskumnej vzorky 

V rámci  výskumu  bolo oslovených 1 427 školských metodikov prevencie pôsobiacich 

v základných školách v ČR (graf č. 6), pričom dotazníky vyplnilo 1 074  respondentov. 

Celková návratnosť predstavuje 75,26 %. Vzhľadom na danú návratnosť dotazníkov je aj 

v tomto prípade možné výsledky výskumu hodnotiť ako relevantné a majú pre nás dobrý 

informatívny charakter. 

Dotazníky určené pre školských metodikov prevencie pôsobiacich v základných školách v  

ČR vyplnilo 1 074  respondentov. Do výskumu sa zapojilo 931 (86,69 %) žien a 143 

(13,31 %) mužov (graf  7). Z výsledkov výskumu môžeme konštatovať, že stále chronicky 

pretrváva výrazná feminizácia v súčasnom školskom systéme aj v ČR. 

Dotazníky vyplnili respondenti v rôznom veku. Najmladší mali 26 rokov (5 osôb – 0,46%), 

do prieskumu sa zapojili ako najstaršie aj 2 osoby vo veku 64 rokov (0,18 %). Respondenti 

boli rozdelení podľa veku na štyri kategórie, pričom vekovú skupinu do 30 rokov tvorilo 

192 (17,88 %) respondentov, vekovú skupinu skupinu od 31 do 40 rokov tvorilo 414 

(38,55 %) respondentov, vekovú skupinu od 41 do 60 rokov tvorilo 433 (40,32 %) 

respondentov a  vekovú skupinu nad 60 rokov tvorilo 35 (3,25 %) respondentov (graf 8). 

Čo sa týka veľkosti resp. kapacity škôl, tak 137 (12,76 %) respondentov pôsobilo v malých 

školách, kde bolo 100 a menej ako 100 žiakov, 384 (35,75 %) respondentov pôsobilo 

v školách, ktoré mali od 101 do 500 žiakov, 467  (43,48 %) respondentov pôsobilo 

v školách, kde sa vzdelávalo od 501 do 900 žiakov a 86 (8,01 %) respondentov pôsobilo 

vo veľkých školách, ktoré mali viac ako 900 žiakov (graf 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Počet respondentov z jednotlivých  Graf 7: Rozdelenie respondentov  

  krajov ČR       podľa pohlavia 
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Graf 8: Veková štruktúra respondentov  Graf 9: Rozdelenie respondentov  

              podľa kapacity škôl 

 

 

8.4.1 Interpretácie zistení 

 

a) Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok / legálne aj nelegálne 

Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok v základnej škole často riešilo 27,09 % 

školských metodikov prevencie a občas sa týmto problémom zaoberalo  53,16 % 

opýtaných. Vôbec tento problém neriešilo 19,75 % respondentov (graf 10). 

 

 

 

 

 

Graf 10: Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok v základných školách ČR 

 

Konzumáciu psychoaktívnych látok za častý problém označili najmä školskí metodici 

prevencie zo Stredočeského (39,08 %) a takmer zhodne Libereckého (34,57 %) 

a Ústeckého kraja (34,21 %). 
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Občas sa týmto problémom zaoberali najmä opýtaní pôsobiaci v kraji Vysočina (61,04 %) 

a Olomouckom kraji (56,04 %).  

Tento jav vôbec neriešili v Zlínskom kraji (34,62 %)  naopak ako jediný pod 10 % 

s výsledkom 8,05 % skončil Stredočeský kraj. Z prezentovaných údajov vyplynulo, že 

konzumácia psychoaktívnych látok sa najčastejšie vyskytovala v Stredočeskom, 

Olomouckom, Ústeckom a Libereckom kraji, zatiaľ čo v najnižšej miere ho riešili 

koordinátori prevencie pôsobiaci v Zlínskom, Juhomoravskom a Karlovarskom kraji. 

 

Tabuľka 7: Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok podľa krajov ČR 

Kraj / výskyt 

konzumácie 

Často Občas Vôbec Spolu 

počet počet % počet % počet % 

STČ 34 39,08 46 52,87 7 8,05 87 

JHČ 24 28,24 45 52,94 16 18,82 85 

PLK 19 20,65 54 58,70 19 20,65 92 

KVK 22 26,19 41 48,81 21 25,00 84 

ULK 26 34,21 39 51,32 11 14,47 76 

LBK 28 34,57 41 50,62 12 14,81 81 

HKK 21 26,92 42 53,85 15 19,23 78 

PAK 22 27,50 42 52,50 16 20,00 80 

OLK 29 31,87 51 56,04 11 12,09 91 

MSK 24 26,97 47 52,81 18 20,22 89 

JHM 13 17,11 40 52,63 23 30,26 76 

ZLK 15 19,23 36 46,15 27 34,62 78 

VYS 14 18,18 47 61,04 16 20,78 77 

Spolu: 291 571 212 1074 

 

Z hľadiska kapacity škôl najčastejšie riešili konzumáciu resp. výskyt psychoaktívnych 

látok v školách „často“ koordinátori prevencie s kapacitou školy od 101 do 500 žiakov 

(28,39  %)  a „občas“  pôsobiaci  v  školách s kapacitou  počtu žiakov od 501 do 900 

(56,10 %). Týmto problémom sa „vôbec“ nezaoberalo 39 (28,47 %) školských metodikov 

prevencie zo škôl s kapacitou do 100 žiakov. Na základe zisteného môžeme konštatovať, 

že konzumácia resp. výskyt psychoaktívnych látok sa najčastejšie vyskytoval v školách s 

kapacitou počtu žiakov vyšším ako 500, naopak v najnižšej miere tento fenomén riešili 

školskí metodici prevencie pôsobiaci v školách, kde bola kapacita počtu do 100 žiakov. 
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Tabuľka 8: Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok – kapacita / počet respondentov 

Kapacita školy / 

výskyt 

do 100 

žiakov 

od 101 do 500 

žiakov 

od 501 do 900 

žiakov 

901 a viac 

žiakov Spolu 

počet % počet % počet % počet % 

Často 28 20,44 109 28,39 131 28,05 23 26,75 291 

Občas 70 51,09 191 49,74 262 56,10 48 55,81 571 

Vôbec 39 28,47 84 21,87 74 15,85 15 17,44 212 

Celkom 137 100 384 100 467 100 86 100 1 074 

 

b) Spôsoby preventívneho pôsobenia resp. eliminácie konzumácie a výskytu 

psychoaktívnych látok z pozície školského metodika prevencie 

Z tabuľky č. 7 je zrejmé, že do priameho stretu pri riešení konzumácie resp. výskytu 

psychoaktívnej látky prišlo 862 (80,26 %) školských metodikov prevencie a malo teda aj 

skúsenosť s elimináciou resp. preventívnou intervenciou. Podarilo sa nám získať 2 804 

odpovedí na spôsob ich riešenia situácie, pričom každý mohol uviesť aj viac ako jedno 

riešenie resp. možnosť. Školskí metodici prevencie najčastejšie riešili problém pohovorom 

s rodičmi žiakov a žiakmi samotnými, pričom však (podobne ako na Slovensku)  nie vždy 

dosiahol počet 100 % či už z jednej, alebo druhej skupiny,  ktorej sa táto situácia týkala.  

V absolútnej zhode všetci uvádzajú realizovanie minimálneho plánu prevencie na svojej 

škole a taktiež až na respondentov z  Karlovarského kraja všetci deklarujú spoluprácu 

s vedením školy.  Najlepší výsledok v spolupráci s vedením  školy  dosiahli  Zlínsky 

(31,37 %) a Stredočeský kraj (31,25 %), naopak najnižšie ukazovatele kraj Moravsko-

sliezsky (2,63 %). Čo sa týka spolupráce s odborníkmi, tak tu bol najaktívnejší kraj 

Vysočina s 19,67 %, naopak školskí metodici prevencie zo Stredočeského, Juhočeského, 

Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Královohradeckého, Juhomoravského a Zlínskeho 

kraja nedeklarujú spoluprácu s CPLDZ alebo CPPPaP, pričom ale uvádzajú realizáciu 

výchovného opatrenia s nariadenou reedukáciou. Spoluprácu so žiackym parlamentom 

neuvádzajú školskí metodici prevencie ani v jednom prípade. Taktiež zapájanie triedy do 

riešenia problematiky je na slabej úrovni, pretože iba dvaja respondenti uviedli riešenie 

problému na triednických hodinách. Realizácia Peer programov,  ktoré sú uvádzané ako 

najúčinnejšie,  je tiež na nízkej úrovni a osciluje od 1,37 % v Plzenskom kraji do 7,84 % 

v Zlínskom kraji. 
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Tabuľka 9: Spôsoby riešenia konzumácie psychoaktívnych látok podľa krajov v ČR 
 

Kraj / Spôsoby riešenia  STČ JHČ PLK KVK ULK LBK HKK PAK OLK MSK JHM ZLK VYS Spolu 

Pohovor s rodičmi detí 
počet 76 63 72 63 62 65 63 61 78 70 53 49 61 836 

% 95,00 91,30 98,63 100 95,38 94,20 100 95,31 97,50 98,59 100 96,08 100 

Pohovor so žiakmi – 

konzumentmi 

počet 79 69 73 63 64 69 63 64 80 71 53 51 61 860 

% 98,75 100 100 100 98,46 100 100 100 100 100 100 100 100 

Realizácia preventív-

nych Peer programov 

počet 2  1 2     3   4  12 

% 2,50  1,37 3,17     3,75   7,84  

Spolupráca s CPPPaP 

alebo CPLDZ 

počet      3  5 4 2   12 26 

%      4,35  7,81 5,00 2,82   19,67 

Riešenie problémov na 

triednických hodinách 

počet          5 15   20 

%          7,04 28,30   

Realizácia výchovných 

opatrení (reedukácia) 

počet   2       2    4 

%   2,74       2,82    

Spolupráca so žiackym 

parlamentom 

počet              0 

%              

Spolupráca s prísluš-

níkmi PZ 

počet  5   2 3        10 

%  7,25   3,08 4,35        

Realizácia minimál-

neho plánu prevencie 

počet 80 69 73 63 65 69 63 64 80 71 53 51 61 862 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Spolupráca so 

školským psychológom 

počet    3 2 3   5     13 

%    4,76 3,08 4,35   6,25     

Spolupráca s vedením 

školy 

počet 25 13 12  5 8 2 17 12 4 12 16 18 144 

% 31,25 18,84 16,44  7,69 11,59 3,17 26,56 15,00 2,63 22,64 31,37 29,51 

Spolupráca s kuratelou 

(bez vých. opatrenia) 

počet  10      5 2     17 

%  14,49      7,81 2,5     

Spolu odpovedí: 262 229 233 194 200 220 191 216 264 225 186 171 213 2 804 

Poznámka: Respondenti mohli uviesť viacero spôsobov riešenia, preto súčet môže presiahnuť 100 %. 
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c) Výskyt jednotlivých druhov psychoaktívnych látok v rámci krajov 

Zisťovanie situácie vo vzťahu k jednotlivým krajom potvrdilo, že  najčastejšie užívanie 

alebo výskyt zaznamenáva alkohol a tabak, pričom alkohol vedie v Juhomoravskom kraji 

(50,94 %), kraji Vysočina (49,18 %) a Pardubickom kraji (48,44 %). Najvyšší výskyt 

alkoholu je práve v Juhomoravskom kraji a tabak je najpreferovanejší v Karlovarskom 

kraji (53,97 %) a v závese je Plzenský kraj so 47,94 %. Školskí metodici prevencie 

zaznamenali vo všetkých krajoch aj prítomnosť THC pričom v Stredočeskom kraji to bolo 

najviac (28,75 %) a bolo to najviac zo všetkých psychoaktívnych látok v tomto kraji. 

Najmenší výskyt THC uvádzajú školskí metodici prevencie z Královohradeckéko kraja 

(4,77 %) a kraja Vysočina, a to 4,92 %. 

Stále zaznamenávame aj používanie prchavých látok a to hlavne v regiónoch Ústeckého a  

Moravskosliezskeho kraja. Táto skutočnosť je dlhodobá a môže vyplývať so slabšej 

sociálno-ekonomickej situácie obyvateľov daných regiónov, podobne ako v SR. 

 

d) Najčastejšie príčiny užívania psychoaktívnych látok 

Za najčastejšie príčiny tohto závažného sociálno-patologického javu označili školskí 

metodici prevencie v základných školách ČR jednoznačne nevhodných kamarátov, 

nasledujú dysfunkčná rodina a snaha upútať pozornosť. Najpočetnejšie zastúpenie príčiny 

v dysfunkčnosti rodiny majú respondenti z Ústeckého (29,23 %) a kraja 

Moravskosliezskeho (28,17 %), čo môže evokovať negatívne dopady sociálno- 

ekonomickej situácie na rodinu. Čo sa týka Olomouckého kraja, je v tejto položke na 

úrovni 7,50 % čo je najmenej zo všetkých krajov. Vplyv kamarátov je najvyššie hodnotený 

v Zlínskom kraji až 98,04 % a Juhomoravskom kraji 83,02 % . Snahu upútať pozornosť 

udávajú v najväčšom meradle školskí metodici prevencie z Karlovarského kraja (30,16 %). 

Túto možnosť vôbec neuvádzajú školskí metodici prevencie v Královohradeckom, 

Pardubickom, Moravskosliezskom kraji a Kraji Vysočina. Najvyšší počet, až  15,62 % 

školských metodikov prevencie v Pardubickom kraji nevedelo určiť príčinu konzumácie 

psychoaktívnych látok aj napriek tomu, že malo možnosť zadať do odpovede aj viac 

možností. 
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Tabuľka 10: Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok – druhy látok (primárna) 

Kraj / Psychoaktívna látka  STČ JHČ PLK KVK ULK LBK HKK PAK OLK MSK JHM ZLK VYS Spolu 

Alkohol 
počet 16 23 20 23 19 24 21 31 33 18 27 17 30 302 

% 20,00 33,33 27,40 36,51 29,23 34,78 33,33 48,44 41,25 25,35 50,94 33,33 49,18 

Tabak 
počet 30 27 35 34 26 31 39 23 29 24 23 16 28 365 

% 37,50 39,13 47,94 53,97 40,00 44,93 61,90 35,94 36,25 33,80 43,40 31,37 45,90 

THC 
počet 23 7 12 6 10 14 3 9 13 14 3 6 3 123 

% 28,75 10,14 16,44 9,52 15,38 20,29 4,77 14,06 16,25 19,72 5,66 11,76 4,92 

Lieky 
počet  6 5         4  15 

%  8,70 6,85         7,84  

Prchavé látky 
počet 4 2   7   1  7  3  24 

% 5,00 2,90   10,77   1,56  9,86  5,89  

Pervitín 
počet 4        5 7    16 

% 5,00        6,25 9,86    

Iné 
počet 3 4 1  3     1  5  17 

% 3,75 5,80 1,37  4,62     1,41  9,81  

Spolu respondenti: 80 69 73 63 65 69 63 64 80 71 53 51 61 862 
 

Tabuľka 11: Príčiny konzumácie psychoaktívnych látok podľa školských metodikov prevencie 

Kraj / Príčiny konzumácie 

psychoaktívnych látok  
STČ JHČ PLK KVK ULK LBK HKK PAK OLK MSK JHM ZLK VYS Spolu 

Dysfunkčná rodina 
počet 21 12 7 11 19 17 13 7 6 20 8 5 14 160 

% 26,25 17,39 9,59 17,46 29,23 24,64 20,63 10,94 7,50 28,17 15,09 9,80 22,95 

Nevhodní kamaráti 
počet 38 41 34 39 40 36 42 45 42 51 44 50 49 551 

% 47,50 59,42 46,58 61,90 61,54 52,17 66,66 70,31 52,50 71,83 83,02 98,04 80,33 

Snaha upútať 

pozornosť 

počet 12 17 12 19 16 12   20  6 1  115 

% 15,00 24,64 16,44 30,16 24,62 17,39   25,00  11,32 1,96  

Nuda 
počet 4  21 8 5  8 7 12 6  2  73 

% 5,00  28,77 12,70 83,33  12,70 10,94 15,00 8,45  3,92  

Neviem 
počet 10 2 5  2 8 4 10 5  2  8 56 

% 12,50 2,90 6,85  3,08 11,59 6,35 15,62 6,25  3,77  13,11 

Spolu odpovedí: 85 72 79 77 82 73 67 69 85 77 60 58 71 955 

Poznámka: Respondenti mohli uviesť viacero spôsobov riešenia, preto súčet môže presiahnuť 100 %. 
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8.5 Slovenská a Česká republika – charakteristika výskumnej vzorky 

V rámci výskumu bolo oslovených 2 354 školských metodikov a koordinátorov prevencie 

drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov pôsobiacich v základných 

školách Slovenska a Českej republiky, pričom dotazníky vyplnilo 1 716 respondentov  

(graf 11). Celková návratnosť, predstavuje 72,90 %. Vzhľadom na danú návratnosť 

dotazníkov je možné výsledky výskumu hodnotiť ako relevantné a majú pre nás dobrý 

informatívny charakter. 

Dotazníky určené pre školských metodikov a koordinátorov prevencie pôsobiacich 

v základných školách  vyplnilo 1 716  respondentov. Do výskumu sa zapojilo 1 530   

(89,16 %) žien a 186 (10,84 %) mužov (graf 12). Z výsledkov výskumu môžeme 

konštatovať, že stále chronicky pretrváva výrazná feminizácia v súčasnom školskom 

systéme v Slovenskej a Českej republike. 

Dotazníky vyplnili respondenti v rôznom veku. Najmladší mali 25 rokov (4 respondenti– 

0,23 %), do prieskumu sa zapojili aj osoby vo veku 64 rokov (2 respondenti – 0,12 %).  

Respondenti boli rozdelení podľa veku na štyri kategórie, pričom vekovú skupinu do 30 

rokov tvorilo 294 (17,13 %) respondentov, vekovú skupinu  od 31 do 40 rokov tvorilo 688 

(40,09 %) respondentov, vekovú skupinu od 41 do 60 tvorilo 686 (40,00 %) respondentov 

a  vekovú skupinu nad 60 rokov tvorilo 48 (2,78 %) respondentov (graf 13). 

Čo sa týka veľkosti resp. kapacity škôl, tak 261 (15,20 %) respondentov pôsobilo v školách 

s kapacitou  100 a menej ako 100 žiakov, 627 (36,55%) respondentov pôsobilo v školách s  

kapacitou od 101 do 500 žiakov, 665 (38,75%) respondentov pôsobilo v školách s  

kapacitou od 501 do 900 žiakov a 163 (9,50%) respondentov pôsobilo v školách s  

kapacitou viac ako 900 žiakov (graf 14). 
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Graf 11: Počet respondentov z jednotlivých  Graf 12: Rozdelenie respondentov  

   krajov ČR a SR        podľa pohlavia 

  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Veková štruktúra respondentov  Graf 14: Rozdelenie respondentov  

                podľa kapacity škôl 

 

8.5.1 Interpretácie zistení 

 

a) Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok / legálne aj nelegálne 

Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok v základnej škole často riešilo 448 (26,10 %) 

školských metodikov a koordinátorov prevencie a občas sa týmto problémom zaoberalo  

864 (50,35 %) respondentov. Vôbec tento problém neriešilo 404 (23,55 %) respondentov.  
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Graf 15: Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok v základných školách SR a ČR 

 

Do nášho výskumu sa zapojilo celkovo 1 716 respondentov, a keďže na jednej škole 

pôsobí len jeden koordinátor / školský metodik prevencie, získali sme odpovede z 1 716 

škôl. Z hľadiska kapacity škôl môžeme skonštatovať, že najpriaznivejší pomer výskytu 

konzumácie psychoaktívnych látok je v školách s kapacitou do 100 žiakov, kde uviedlo len 

37 (14,18 %) respondentov, že výskyt konzumácie psychoaktívnych látok riešili „často“, 

116 (44,44 %) respondentov uviedlo „občasné“ riešenie a 108 (41,38 %) respondentov 

uviedlo, že sa s týmto problémom „vôbec“ nestretlo.  

Menej priaznivý je pomer výskytu konzumácie psychoaktívnych látok v škole s počtom od 

101 do 500 žiakov v porovnaní so školami s kapacitou do 100 žiakov.  Výskytom 

konzumácie psychoaktívnych látok sa v týchto školách zaoberalo 167 (26,63 %) 

respondentov, čo je nárast o 12,45 %. „Občas“ sa týmto problémom zaoberalo 296    

(47,21 %) respondentov a len 164 (40,50 %) respondentov uviedlo, že sa s týmto 

problémom „vôbec“ nestretlo, čo je oproti škole s kapacitou do 100 žiakov 15,22 %-ný 

pokles.  

Nárast riešenia výskytu konzumácie psychoaktívnych látok je ešte vyšší v škole 

s kapacitou od 501 do 900 žiakov a to o ďalších 3,29 % v kolónke „často“ a o 7,38 % 

v kolónke „občas“ v porovnaní so školami s kapacitou od 101 do 500 žiakov. Naopak 

znižuje sa počet respondentov (103 osôb t.j. 15,49 %), ktorí sa s týmto problémom vôbec 

nestretli, a to o ďalších 10,67 % oproti škole s kapacitou od 101 do 500 žiakov. Môžeme 

skonštatovať, že v škole s kapacitou od 501 do 900 žiakov je najnepriaznivejší pomer 

výskytu konzumácie psychoaktívnych látok. 



99 

 

V škole s počtom žiakov 901 a viac sa zaoberá výskytom konzumácie psychoaktívnych 

látok približne rovnaké percento respondentov (54,60 %) ako v škole s počtom žiakov od 

501 do 900 (54,59 %). Počet výskytu konzumácie psychoaktívnych látok v kolónke 

„často“ sa však znížil o 2,32 % a zvýšil sa počet tých respondentov, ktorí sa touto 

problematikou vôbec nezaoberali, a to o 2,31 %. Môžeme sa len domnievať, či je tento 

priaznivejší pomer v školách nad 901 žiakov spôsobený tým, že daný koordinátor / školský 

metodik prevencie nemá želateľný prehľad o situácii na škole, do akej miery funguje 

spolupráca s ostatnými kolegami, ktorí by ho o takomto probléme mali informovať a či je 

pre školu s kapacitou 901 a viac žiakov jeden koordinátor / školský metodik prevencie 

postačujúci.   

Na riziko prostredia veľkých škôl upozorňuje Kačániová, ktorá hovorí: „Sú to najmä veľké 

školy, kde je väčšia anonymita, nezvládanie študijných požiadaviek niektorými žiakmi, 

nepriaznivé vzťahy medzi učiteľom a žiakom, rôzne druhy šikanovania a pod.“ 

(Kačániová, 2005, s. 38) 

Tabuľka 12: Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok – kapacita / počet respondentov 

Kapacita školy / 

výskyt 

do 100 

žiakov 

od 101 do 500 

žiakov 

od 501 do 900 

žiakov 

901 a viac 

žiakov Spolu 

počet % počet % počet % počet % 

Často 37 14,18 167 26,63 199 29,92 45 27,60 448 

Občas 116 44,44 296 47,21 363 54,59 89 54,60 864 

Vôbec 108 41,38 164 26,16 103 15,49 29 17,80 404 

Celkom 261 100 627 100 665 100 163 100 1  716 

 

 

b) Spôsoby preventívneho pôsobenia resp. eliminácie konzumácie a výskytu 

psychoaktívnych látok z pozície koordinátora a školského metodika prevencie 

Z tabuľky 11 je zrejmé, že do priameho stretu pri riešení konzumácie resp. výskytu 

psychoaktívnej látky prišlo 1 312 (76,46 %) koordinátorov a školských metodikov 

prevencie. 404 respondentov (23,54 %) uviedlo, že doteraz neriešilo konzumáciu resp. 
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výskyt psychoaktívnej látky. Ďalej sa teda budeme zaoberať len tými respondentmi, ktorí 

prišli do priameho stretu s riešením konzumácie resp. výskytom psychoaktívnej látky.    

V súvislosti so spôsobom riešenia situácie zo strany koordinátorov a školských metodikov 

prevencie sa nám podarilo získať 4 044 odpovedí, pričom každý respondent mohol uviesť 

aj viac ako jedno riešenie resp. možnosť. Koordinátori a školskí metodici prevencie 

najčastejšie riešili problém pohovorom s rodičmi žiakov a so žiakmi samotnými. Aj keď 

môžeme v oboch skupinách (SR a ČR) vidieť, že sa riešenie situácie pohovorom 

v niektorých krajoch približuje k 100 %, celkovo za obe krajiny riešilo situáciu pohovorom 

s rodičmi žiakov 1 185 (90,32 %) respondentov a so žiakmi samotnými 1 302 (99,24 %) 

respondentov. Rozdiel v riešení situácie pohovorom s rodičmi detí riešilo v SR len 349 

(77,56 %) koordinátorov a v ČR 836 (96,98 %) metodikov prevencie, čo je o 19,42 % viac 

v ČR ako na Slovensku. V oboch krajinách riešilo situáciu pohovorom so žiakmi 

samotnými viac ako 98 % respondentov, a to 442 (98,22 %) respondentov v SR a 860 

(99,77 %) respondentov v ČR.  

Realizovanie plánu prevencie uvádzajú všetci koordinátori / metodici prevencie 

v celkovom počte 1 312 (100 %) respondentov, čo je v absolútnej zhode v oboch krajinách. 

Naopak, spolupráca s vedením školy je z hľadiska oboch krajín veľmi slabá, a to 361 

(27,52 %) respondentov, pričom v SR spolupracuje s vedením školy 217 (48,22 %) 

koordinátorov prevencie, čo je o 31,51 % viac ako v ČR, kde spoluprácu s vedením školy 

uviedlo len 144 (16,71 %) metodikov prevencie. Je to zaujímavé zistenie, nakoľko aj 

koordinátori prevencie aj školskí metodici prevencie spolupracujú resp. by mali 

spolupracovať pri vypracovávaní  ročného / minimálneho plánu prevencie práve s vedením 

školy (riaditeľom). 

Spoluprácu s CPPPaP alebo CPLDZ v rámci oboch krajín uvádza 73 koordinátorov / 

metodikov prevencie, čo je iba 5,56 % zo všetkých respondentov. Na Slovensku touto 

možnosťou riešilo situáciu 47 (10,44 %) koordinátorov a v ČR len 26 (3,02 %) školských 

metodikov prevencie. Z uvedeného vyplýva, že v SR využilo spoluprácu s odborníkmi na 

drogovú problematiku o 7,42 % viac koordinátorov ako v ČR. 
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Veľmi podobná situácia je v spolupráci so školským psychológom a realizáciou 

preventívnych Peer programov. Celkovo uvádza spoluprácu so školským psychológom 45 

(3,42 %) respondentov a realizáciu preventívnych Peer programov realizuje 42 (3,20 %) 

respondentov.  Situácia je lepšia na Slovensku, kde 32 (7,11 %) respondentov uvádza 

spoluprácu so školským psychológom a 30 (6,67 %) respondentov uvádza realizáciu 

preventívnych Peer programov, čo je v prvom prípade o 5,55 % viac a v druhom prípade 

o 5,28 % viac ako v ČR. Naproti tomu v ČR uvádza spoluprácu so školským psychológom 

13 respondentov, čo je len 1,56 % všetkých školských metodikov prevencie a 12 

respondentov t.j. 1,39 % zo všetkých školských metodikov prevencie.   

Len 1,28 %-ný rozdiel medzi oboma krajinami je v spolupráci koordinátorov / metodikov 

prevencie  s príslušníkmi policajného zboru, pričom túto spoluprácu uviedlo 11 (2,44 %) 

respondentov v SR a 10 (1,16 %) respondentov v ČR. 

Spoluprácu s kuratelou (bez výchovného opatrenia) uviedlo 64 (4,88 %) respondentov, 

pričom až 47 (10,44 %) koordinátorov uviedlo spoluprácu s kuratelou v SR, naproti tomu 

len 17 (1,97 %) školských metodikov prevencie uviedlo spoluprácu s kuratelou v ČR.  

Naproti tomu realizáciu výchovných opatrení (ÚPSVaR / reedukácia) uviedlo 10 (0,76 %) 

respondentov, pričom 6 (1,33 %) koordinátorov prevencie uviedlo realizáciu výchovných 

opatrení zo strany ÚPSVaR. V ČR dali návrh na výchovné opatrenie len 4 (0,46 %) 

metodici prevencie, čo je oproti SR lepšie o 0,87 %.  

Problémy riešili koordinátori / metodici prevencie aj v rámci triednických hodín, čo 

uviedlo 23 (1,75 %) respondentov. Na Slovensku zapojili triedy do riešenia problematiky 

len 3 (0,67 %) koordinátori,  čo je o 1,65 % menej ako v ČR, kde riešilo problémy na 

triednických hodinách 20 (2,32 %) školských metodikov prevencie. 

Spoluprácu so žiackym parlamentom uvádzajú iba koordinátori prevencie v SR, a to iba 

v dvoch prípadoch (0,44 %), čo predstavuje z pohľadu oboch krajín len 0,15 % všetkých 

respondentov. 
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Tabuľka 13: Spôsoby riešenia konzumácie psychoaktívnych látok v SR a ČR 

Krajina / Spôsoby riešenia  SR ČR Spolu 

Počet respondentov, ktorí priamo riešili výskyt psychoaktívnej látky 450 862 1 312 

Pohovor s rodičmi detí 
počet 349 836 1 185 

% 77,56 96,98 

Pohovor so žiakmi – konzumentmi 
počet 442 860 1 302 

% 98,22 99,77 

Realizácia preventívnych Peer programov 
počet 30 12 42 

% 6,67 1,39 

Spolupráca s CPPPaP alebo CPLDZ 
počet 47 26 73 

% 10,44 3,02 

Riešenie problémov na triednických hodinách 
počet 3 20 23 

% 0,67 2,32 

Realizácia výchovných opatrení (ÚPSVaR / reedukácia) 
počet 6 4 10 

% 1,33 0,46 

Spolupráca so žiackym parlamentom 
počet 2 0 2 

% 0,44 0 

Spolupráca s príslušníkmi Policajného zboru 
počet 11 10 21 

% 2,44 1,16 

Realizácia celoročného / minimálneho plánu prevencie 
počet 450 862 1 312 

% 100 100 

Spolupráca so školským psychológom 
počet 32 13 45 

% 7,11 1,51 

Spolupráca s vedením školy 
počet 217 144 361 

% 48,22 16,71 

Spolupráca s kuratelou (bez výchovného opatrenia) 
počet 47 17 64 

% 10,44 1,97 

Spolu odpovedí: 1 636 2 804 4 440 

Poznámka: Respondenti mohli uviesť viacero spôsobov riešenia, preto súčet môže presiahnuť 100 %. 

 

c) Výskyt jednotlivých druhov psychoaktívnych látok v SR a ČR 

Podľa zisťovania situácie prostredníctvom koordinátorov / školských metodikov prevencie 

vyplynulo, že alkohol a tabak sú najčastejšie užívanou psychoaktívnou látkou, pričom 

tabak vedie v oboch krajinách. Tabak  ako najčastejšiu psychoaktívnu látku uviedlo 

celkovo 544 (41,46 %) respondentov, pričom v SR uviedlo na vedúcu pozíciu tabak 179 

(39,78 %) koordinátorov a v ČR 365 (42,35 %) školských metodikov. 

Za najviac užívanú psychoaktívnu látku uvádza alkohol celkovo 463 (35,29 %) 

respondentov, pričom situácia je v oboch krajinách veľmi podobná, a to 161 (35,77 %) 

koordinátorov v rámci SR a 302 (35,03 %) školských metodikov prevencie v rámci ČR. 
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Treťou najčastejšie užívanou drogou z pohľadu koordinátorov / školských metodikov 

prevencie je THC, pričom 182 (13,87 %) respondentov uviedlo, že sa s týmto typom 

psychoaktívnej látky stretlo najčastejšie. V SR je podľa 59 (13,11 %) koordinátorov 

prevencie najvyšší výskyt THC, čo je o 1,16 % menej ako v ČR, kde najvyšší výskyt THC 

uviedlo 123 (14,27 %) školských metodikov prevencie. 

Najvyšší percentuálny rozdiel medzi krajinami sme zaznamenali pri užívaní prchavých 

látok, kde v rámci Slovenska až 32 (7,11 %) koordinátorov uviedlo, že najčastejšie 

užívanou psychoaktívnou látkou sú prchavé látky, pričom v ČR túto skutočnosť uviedlo 

len 24 (2,78 %) školských metodikov prevencie, čo je až o 4,33 % menej ako v SR. 

Celkovo 67 (5,11 %) respondentov uviedlo za najviac užívanú psychoaktívnu látku lieky, 

pervitín alebo inú látku, pričom v rámci tejto skupiny respondentov v SR vedú lieky, ktoré 

uviedlo 12 (2,67 %) respondentov, nasledujú iné látky (4 respondenti t.j. 0,89 %) a pervitín 

(3 respondenti t.j. 0,67 %). Respondenti v ČR uviedli iné látky za najčastejšiu 

psychoaktívnu látku v rámci tejto skupiny (17 osôb t.j.  1,97 %), nasleduje pervitín (16 

osôb t.j. 1,86 %) a skupinu uzatvárajú lieky s počtom 15 (1,74 %) respondentov.   

 

Tabuľka 14: Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok – druhy látok (primárna) 

Krajina / Psychoaktívna látka  SR ČR Spolu 

Alkohol 
počet 161 302 463 

% 35,77 35,03 

Tabak 
počet 179 365 544 

% 39,78 42,35 

THC 
počet 59 123 182 

% 13,11 14,27 

Lieky 
počet 12 15 27 

% 2,67 1,74 

Prchavé látky 
počet 32 24 56 

% 7,11 2,78 

Pervitín 
počet 3 16 19 

% 0,67 1,86 

Iné 
počet 4 17 21 

% 0,89 1,97 

Spolu respondenti: 450 862 1 312 
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d) Najčastejšie príčiny užívania psychoaktívnych látok v SR a ČR 

Na problematiku najčastejšej príčiny užívania psychoaktívnych látok sme získali od 1 312 

koordinátorov a školských metodikov prevencie 1 484 odpovedí, pričom každý respondent 

mohol uviesť aj viac ako jedno riešenie resp. možnosť. Za najčastejšiu príčinu konzumácie 

psychoaktívnych látok uviedlo 793 (60,44 %) respondentov v oboch krajinách na prvom 

mieste nevhodných kamarátov, pričom v rámci SR uviedlo túto možnosť 242 (53,78 %) 

koordinátorov a v rámci ČR až 551 (63,92 %) školských metodikov prevencie, čo je 

o 10,14 % viac ako na Slovensku. 

Druhou najčastejšou príčinou užívania psychoaktívnych látok je podľa respondentov 

dysfunkčná rodina, čo uviedlo 288 (21,95 %) respondentov. Túto možnosť uviedlo 128 

(28,44 %) koordinátorov prevencie v rámci SR, čo je o 9,88 % viac ako v ČR, kde túto 

možnosť uviedlo 160 (18,56 %) školských metodikov prevencie. 

Snaha upútať pozornosť je podľa respondentov treťou najčastejšou príčinou konzumácie 

psychoaktívnych látok, čo uviedlo 231 (17,61 %) koordinátorov a školských metodikov 

prevencie. Snaha upútať pozornosť prevažuje v SR, kde túto možnosť uviedlo až 116 

(25,78 %) koordinátorov, čo je o 12,44 % viac ako v ČR, kde túto možnosť uviedlo len 

115 (13,34 %) školských metodikov prevencie. 

Nuda uzatvára skupinu konkrétnych príčin konzumácie psychoaktívnych látok, ktoré 

uviedli koordiátori / školskí metodici prevencie v našom prieskume. Nudu uviedlo 103 

(7,85 %) respondentov, tzn. 30 (6,67 %) koordinátorov v rámci SR a 73 (8,47 %) 

školských metodikov prevencie v rámci ČR. 

Až 69 (5,25 %) respondentov nevedelo určiť príčinu konzumácie psychoaktívnych látok aj 

napriek tomu, že malo možnosť zadať do odpovede aj viac možností. V rámci SR nevedelo 

určiť príčinu konzumácie psychoaktívnych látok 13 (2,89 %) koordinátorov a v ČR 56 

(6,50 %) školských metodikov prevencie, čo je o 3,61 % viac ako v SR. 
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Tabuľka 15: Príčiny konzumácie psychoaktívnych látok podľa koordinátorov prevencie 

a školských metodikov prevencie 

Krajina / Príčiny konzumácie psychoaktívnych látok  SR ČR Spolu 

Počet respondentov, ktorí priamo riešili výskyt psychoaktívnej látky 450 862 1 312 

Dysfunkčná rodina 
počet 128 160 288 

% 28,44 18,56 

Nevhodní kamaráti 
počet 242 551 793 

% 53,78 63,92 

Snaha upútať pozornosť 
počet 116 115 231 

% 25,78 13,34 

Nuda 
počet 30 73 103 

% 6,67 8,47 

Neviem 
počet 13 56 69 

% 2,89 6,50 

Spolu odpovedí: 529 955 1 484 

Poznámka: Respondenti mohli uviesť viacero spôsobov riešenia, preto súčet môže presiahnuť 100 %. 

 

8.6 Závery výskumu č. 1 a odporúčania pre prax 

V rámci záverečného zhodnotenia môžeme skonštatovať, že sme získali zaujímavú spätnú 

väzbu v podobe dostatočného počtu vyplnených dotazníkov, ktoré nám umožnili porovnať 

jednotlivé aspekty týkajúce sa pôsobenia koordinátorov a školských metodikov prevencie 

pôsobiacich v Slovenskej a Českej republike. Tieto výsledky podporili našu ambíciu 

skúmať týchto učiteľov – koordinátorov a školských metodikov prevencie ako jeden celok. 

Prezentované zistenia potvrdili, že konzumácia psychoaktívnych látok je v základných 

školách považovaná za závažný problém. Väčšina oslovených koordinátorov prevencie / 

školských metodikov prevencie sa s týmto negatívnym javom stretla a v rámci jeho 

eliminácie realizovala rozličné preventívne aktivity, pričom na základe odpovedí 

respondentov môžeme konštatovať, že táto realizácia bola vykonávaná rôznym stupňom 

nasadenia a s použitím rôznych opatrení. Nie vždy však boli tieto opatrenia na želateľnej 

úrovni a so želateľným nasadením a z niektorých odpovedí máme pocit formálnosti až 

rezignácie. Pri riešení výskytu resp. konzumácii psychoaktívnych látok opýtaní 

spolupracovali (realizovali pohovor) so žiakmi, ktorých sa tento problém týkal, s ich 

rodičmi, avšak iba minimálne s triednym učiteľom, s vedením školy a školským 

psychológom, pričom však všetci respondenti deklarovali realizáciu plánu prevencie, ktorý 
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formálne zahŕňa spoluprácu všetkých, nielen pedagogických zamestnancov školy 

a schvaľuje ho riaditeľ danej školy. Z odpovedí respondentov ďalej vyplynulo, že v praxi 

sa iba okrajovo venovali vytvoreniu dôvery medzi učiteľom a žiakmi v zmysle riešenia 

problému počas triednických hodín, pričom vytvorenie pozitívnej klímy nielen v triedach 

ale i v celej škole a nutnosť hovoriť o tomto negatívnom jave so žiakmi je základným 

predpokladom naučiť ich, ako sa majú brániť a poučiť ich o dôsledkoch konzumácie 

psychoaktívnych látok a zodpovednosti každého človeka za svoje činy. V nízkej miere 

oproti očakávaniam respondenti deklarovali aj spoluprácu s odborníkmi v CPPPaP, 

príslušníkmi policajného zboru a zamestnancami ÚPSVaR,  s ktorými  by účinnejšie mohli 

tento závažný problém v školách riešiť či eliminovať. Taktiež malá pozornosť zo strany 

respondentov bola venovaná peer programom pričom práve rovesnícka skupina pod 

správnym vedením prispieva k formovaniu identity a to na základe porovnávania sa s 

referenčnou skupinou. Prostredníctvom porovnávania sa s ostatnými členmi malej 

sociálnej skupiny sa dospievajúci učí o sebe, hodnotí svoje prežívanie a formuje svoje 

názory o vlastných schopnostiach. Peer program je teda založený na tom, že o drogách 

hovoria vekovo príbuzné skupiny. Deti hľadajú pozitívne alternatívy k fajčeniu, 

konzumácii alkoholu a pod. a tými sú zdravý životný štýl a kladné sebahodnotenie. 

(Bakošová, 2006)  

Koordinátor prevencie / školský metodik prevencie by mal najväčšiu pozornosť venovať 

prevencii sociálno-patologických javov. Ako profesionál zohráva v škole dôležitú úlohu 

predovšetkým v oblasti primárnej prevencie, teda v oblasti, ktorá má predchádzať vzniku 

sociálno-patologických javov, avšak, situácia v školách ho ako dokazuje aj náš výskum 

smeruje už aj na pôsobenie v oblasti sekundárnej prevencie, keďže mnohé sociálno-

patologické javy sa v školách už vyskytujú, pričom hranice medzi jednotlivými druhmi 

prevencie sú veľmi jemné,  pohyblivé a jednotlivé druhy prevencie sa vzájomne prelínajú a 

dopĺňajú. 

Z prezentovaných výsledkov vyplýva viacero nadväzujúcich odporúčaní pre prax, ktoré 

možno vnímať všeobecne v rámci problematiky prevencie sociálno-patologických javov, 

no i špecifickejšie v našom prípade na oblasť  zameranú na prevenciu závislostí v 
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školskom prostredí. Výsledky výskumu poukázali na určité nedostatky – slabé miesta v 

rámci realizácie prevencie sociálno-patologických javov v školskom prostredí.  

 Odporúčame realizátorom prevencie na ZŠ aby adresnejšie, častejšie a dôslednejšie 

realizovali v školách aktivity v rámci primárnej a v prípade potreby i sekundárnej 

prevencie vzniku závislostí na profesionálnej úrovni, predovšetkým prostredníctvom peer 

programov ktoré sa ukazujú ako jedna z najefektívnejších foriem primárnej prevencie 

sociálno-patologických javov v  školách; 

Odporúčame zefektívniť interakčné kanály medzi subjektmi pôsobiacimi v systéme 

prevencie. Negatívne javy sa navzájom prelínajú preto je nevyhnutné uplatňovať 

interdisciplinárny prístup a aktuálnou sa stáva i požiadavka profesionalizácie prevencie a  

systematické  poskytovanie poradenstva pre žiakov, rodičov i ostatných zamestnancov 

školy (pedagogických i nepedagogických) zameraného na odstraňovanie problémov 

súvisiacich so závislosťou i inou sociálnou patológiou.  
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9 Výskum č. 2  

9.1 Ciele výskumu č. 2 

Cieľom výskumu 2 bolo zistiť, aký je sebaobraz, osobné presvedčenie a sebahodnotenie 

funkcie koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov 

v základných školách SR a aké má vnímanie svojho postavenia cez prizmu statusu 

koordinátora, spolupráce s pracovníkmi školy a motivácie k výkonu svojej funkcie. 

 

9.2 Metodológia výskumu č. 2 

Vzhľadom na potenciálnu relevantnosť premenných sme stanovili len jednu empirickú 

hypotézu: 

HYP: Medzi mužmi a ženami existuje štatisticky významný rozdiel vo väčšine zložiek 

dotazníka sebaobrazu koordinátora. 

 

9.3 Výskumný nástroj 

Ako výskumný nástroj sme použili škálový dotazník. V porovnaní sa dotazníkom 

zloženým z otázok a voliteľných odpovedí takýto dotazník poskytuje lepšie štatistické 

možnosti. 

Pri koncipovaní dotazníka sme sa riadili cieľom výskumu č. 2. V prvom kroku sme 

stanovili zložky dotazníka. Riadili sme sa pritom analýzou relevantnej literatúry 

a vlastnými dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Zložky dotazníka tvoria: 

1. Percepcia statusu koordinátora / školského metodika prevencie – ako si koordinátor/ 

školský metodik prevencie myslí, že jeho funkciu vníma jeho okolie (rodičia, 

spolupracovníci, žiaci a pod.). 

2. Spolupráca s pracovníkmi školy – ako koordinátor / školský metodik prevencie hodnotí 

úroveň spolupráce s ostatnými pedagógmi v rámci školy, v ktorej pôsobí. 
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3. Motivácia k funkcii koordinátora / školského metodika prevencie – hodnotenie vlastnej 

motivácie k výkonu tejto funkcie a svojich možností kariérneho rastu. 

4. Pozitívne hodnotenie vlastnej práce – vlastné sebahodnotenie výkonu funkcie 

koordinátora / školského metodika prevencie. 

5. Limity vplyvu vlastnej práce – sebahodnotenie vlastného pôsobenia vo svojej funkcii 

z ohľadom na určité faktory. 

Pri tvorbe škál sme použili Likertovu škálu pozostávajúcu z výroku a numerickej stupnice, 

ktorá mala 5 polôh. Na tejto stupnici koordinátor / školský metodik prevencie vyjadril 

stupeň svojho súhlasu / nesúhlasu s výrokom: 

Výrok 

1 2 3 4 5 

Vôbec 

nesúhlasím 

Nesúhlasím Aj súhlasím 

aj nesúhlasím 

Súhlasím Rezolútne 

súhlasím 

Zostavili sme dotazník, ktorý mal 50 výrokov (príloha č.2). Tento dotazník sme následne 

overili na celej vzorky opísanej nižšie.  

Dáta z Excelu boli prekódované tak, aby všetky výsledky zodpovedali škále 1- 5, tak, že 1 

bolo najmenej priaznivé hodnotenie a 5 bolo najviac priaznivé hodnotenie. Keďže niektoré 

položky mali negatívne znenie (napr. pol  47, 3, 19, 16 a pod.), bolo ich potrebné 

prepólovať. Po prekódovaní sa hodnota 1 stala hodnotou 5, hodnota 2 hodnotou 4 atď. 

Toto je bežný postup zmeny polarizácie škál. 

 

9.3.1 Reliabilita dotazníka 

Bola zistená reliabilita jednotlivých zložiek dotazníka pomocou Cronbachovej Alfy. 

Položky v rámci každej zložky dotazníka boli korelované vzhľadom k ostatným položkám 

danej zložky (item-total correlation). Položky, ktoré mali nízku alebo dokonca negatívnu 

koreláciu, boli zo zložky vylúčené. Tak sa dosiahlo dostatočne homogénne zloženie zložky 

dotazníka, t.j. zložka mala vhodnú reliabilitu. Tým sa však aj počet položiek v dotazníku 

znížil z pôvodných 50 na 26. Zároveň sa premenovali niektoré zložky dotazníka tak, aby 

názov zodpovedal obsahu zložky. Zloženie dotazníka je nasledovné: 
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Názov zložky Počet 

položiek 

Reliabilita Alfa 

Percepcia statusu koordinátora 7 0,897 

Spolupráca s pracovníkmi školy 4 0,834 

Motivácia k funkcii koordinátora 7 0,917 

Pozitívne hodnotenie vlastnej práce 4 0,602 

Limity vplyvu vlastnej práce 4 0,624 

 

Prvé tri zložky dotazníka majú reliabilitu požadovanú pri profesionálnych výskumných 

nástrojoch. Ďalšie dve zložky majú reliabilitu nižšiu, a to hlavne kvôli malému počtu 

položiek. V metodológii je známe, že počet položiek v zložke hrá významnú úlohu pri jej 

reliabilite. I vzhľadom na reliabilitu okolo 0,60 považujeme reliabilitu posledných dvoch 

zložiek dotazníka za dostatočnú na účely nereprezentatívneho výskumu. 

Konečné znenie dotazníka po skrátení: 

Použitá škála: 1 vôbec nesúhlasím; 5 rezolútne súhlasím 

PERCEPCIA STATUSU KOORDINÁTORA 

1. Funkciu koordinátora považujem v škole za veľmi užitočnú. 

2. Kolegovia si funkciu koordinátora vôbec nevážia. 

3. Kolegovia považujú funkciu koordinátora ako možnosť prilepšiť si k platu. 

4. Funkciu koordinátora považujem v škole za nedocenenú. 

5. Kolegovia nepoznajú náplň činnosti koordinátora. 

6. Pre rodičov je koordinátor zbytočne platený človek. 

7. Rodičia funkciu koordinátora považujú za ťažkú a zodpovednú. 

SPOLUPRÁCA S PRACOVNÍKMI ŠKOLY  

1. Vedenie školy sa spolupodieľa na príprave plánu prevencie. 

2. Spolupráca s ostatnými pracovníkmi školy v oblasti prevencie je veľmi formálna– 

neosobná. 

3. Kolegovia majú často tendenciu poúčať ma o ich metódach prevencie. 

4. Spolupráca koordinátora s ostatnými pracovníkmi školy zlyháva na základe rôznych 

postojov k užívaniu drog. 
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MOTIVÁCIA K FUNKCII KOORDINÁTORA 

1. Funkciu koordinátora dostáva ten učiteľ, ktorému sa nič lepšie neušlo. 

2. Funkciu koordinátora si vážim práve tak ako vyučovanie mojich vyučovacích 

predmetov. 

3. Vnímam to ako príležitosť môjho kariérneho rastu. 

4. Je to pre mňa možnosť osobnostného rozvoja a sebarealizácie. 

5. Funkcia koordinátora je čisto formálna záležitosť. 

6. Funkcia koordinátora je pre mňa možnosť  získať nové kontakty s odborníkmi 

v oblasti soc. patológie. 

7. Funkcia koordinátora mi umožňuje zúčastňovať sa školení a tréningov. 

POZITÍVNE HODNOTENIE VLASTNEJ PRÁCE  

1. Dokážem v žiakoch vzbudiť dostatočný záujem o problematiku závislostí. 

2. Pri riešení problémov som objektívny a spravodlivý. 

3. Dokážem byť pre žiakov oporou pri riešení problémov z oblasti soc. patológie. 

4. Som spokojný s realizáciou programov a aktivít pod mojim vedením. 

LIMITY VPLYVU VLASTNEJ PRÁCE 

1. Nemám možnosť ovplyvniť patologické  správanie rodičov žiakov. 

2. S ťažkými prípadmi soc. pat. si naozaj neviem poradiť. 

3. Mám na žiakov malý vplyv v  porovnaní s vplyvom rovesníkov. 

4. Mám na žiakov malý vplyv v porovnaní s vplyvom rodičov. 

 

9.3.2 Validita dotazníka 

Obsahovú validitu (face validity) sme uskutočnili na základe vlastného úsudku o vhodnosti 

znenia položiek vzhľadom k zložke dotazníka. Vzťah medzi zložkami dotazníka sme 

testovali korelačným koeficientom. 
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Tabuľka 16: Interkorelácie medzi zložkami dotazníka 

  Percepcia statusu Spolupráca Motivácia 

Pozitívne 

hodnotenie Limity 

Percepcia statusu Pearson 

Correlation 

1 ,017 ,973
**

 ,770
**

 -,218
*
 

Sig. (2-tailed)  ,873 ,000 ,000 ,037 

N 92 92 92 92 92 

Spolupráca Pearson 

Correlation 

,017 1 -,036 ,441
**

 -,918
**

 

Sig. (2-tailed) ,873  ,736 ,000 ,000 

N 92 92 92 92 92 

Motivácia Pearson 

Correlation 

,973
**

 -,036 1 ,747
**

 -,147 

Sig. (2-tailed) ,000 ,736  ,000 ,163 

N 92 92 92 92 92 

Pozitívne 

hodnotenie 

Pearson 

Correlation 

,770
**

 ,441
**

 ,747
**

 1 -,562
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 92 92 92 92 92 

Limity Pearson 

Correlation 

-,218
*
 -,918

**
 -,147 -,562

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,037 ,000 ,163 ,000  

N 92 92 92 92 92 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Jednotlivé korelácie medzi zložkami  dotazníka vyjadrujú logické súvislosti, čo podporuje 

opodstatnenosť tematického zamerania piatich zložiek. 
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Muži 

12% 

Ženy 

88% 

9.4 Charakteristika výskumnej vzorky 

V rámci Slovenska sme distribuovali 230 dotazníkov, pričom sa nám vrátilo 98 

dotazníkov, návratnosť teda bola 42,61 %. Pri spracovávaní bolo vyradených 6 dotazníkov 

(6,12 %), pretože respondenti niektoré položky vynechali, resp. nevyplnili správne.  

 

9.5 Zloženie výskumnej vzorky 

Do výskumu sa zapojilo 81 (88 %) žien a 11 (12 %) mužov. Môžeme teda konštatovať 

dominanciu žien aj vo funkcii koordinátora prevencie drogových závislostí a iných 

sociálno-patologických javov.  

 

Tabuľka 17: Zloženie výskumnej vzorky    

 podľa pohlavia 

 
Pohlavie Frekvencia % 

Muži 11 12,0 

Ženy 81 88,0 

Spolu: 92 100,0 

   Graf 16: Rozdelenie výskumnej vzorky podľa pohlavia 

 

Respondenti boli rozdelení podľa veku do piatich vekových skupín. Najvyššie zastúpenie 

mala veková skupina od 31 – 40 rokov, a to až 48 (52,2 %) respondentov. Skupina 

respondentov od 26 – 30 rokov bola druhou najpočetnejšou skupinou v počte 22 (23,9 %) 

respondentov, hoci o viac ako polovicu (54,2 %) menšou ako veková skupina od 31 – 40 

rokov. Treťou najviac zastúpenou vekovou skupinou bola skupina vo veku 41 – 50 rokov, 

v  počte 16  (17,4 %) respondentov. Najmenej zastúpené boli vekové skupiny do 25 rokov 

(4 respondenti t.j. 4,3 %) a od 51 do 60 rokov (2 respondenti t.j. 2,2 %).  

 

 

 

 



114 

 

do 25 

rokov 

4,3% 

26 - 30 

rokov  

23,9% 

31 - 40 

rokov 

52,2% 

41 - 50 

rokov 

17,4% 

51 - 60 

rokov 

2,2% 

BA 

10,9% 
BSK 

13% 

BBSK 

9,8% 

TNSK 

10,9% NSK 

13% 

TTSK 

13% 

KSK 

7,6% 

PSK 

9,8% 

ZSK 

12% 

Tabuľka 18: Zloženie výskumnej vzorky podľa veku          

   
Vek Frekvencia % 

do 25  4 4,3 

26 – 30  22 23,9 

31 – 40  48 52,2 

41 – 50  16 17,4 

51 – 60  2 2,2 

Spolu: 92 100,0 

         Graf 17: Zloženie výskumnej vzorky podľa veku 

V našej výskumnej vzorke boli zastúpení respondenti zo všetkých regiónov Slovenskej 

republiky. Najpočetnejšie, s rovnakým počtom po 12 (13 %) respondentov boli zastúpené 

Bratislavský samosprávny kraj (BSK), Nitriansky samosprávny kraj (NSK) a Trnavský 

samosprávny kraj (TTSK). O 1 % nižšie zastúpenie ako najpočetnejšie kraje mal Žilinský 

samosprávny kraj (ZSK) s 11 (12 %) respondentmi. Trenčiansky samosprávny kraj 

(TNSK) a mesto Bratislava (BA) boli reprezentované rovnakým počtom, a to 10 (10,9 %) 

respondentov. Aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a Prešovský samosprávny 

kraj (PSK) boli reprezentované rovnakým počtom, v každom kraji sa zapojilo 9 

respondentov (9,8 %). Najmenej, 7 respondentov (7,6 %) sa zapojilo do nášho výskumu 

v Košickom samosprávnom kraji (KSK). Ak však porovnáme percentuálne zastúpenie 

Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorý mal najnižšie zastúpenie s Nitrianskym 

samosprávnym krajom (NSK), ktorý mal najvyššie percento zastúpenia, vidíme 5,4 %-ný 

rozdiel (Graf 18). 

 

 

 

 

 

Graf 18: Zloženie výskumnej vzorky podľa regiónov v SR 
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Tabuľka 19: Zloženie výskumnej vzorky podľa regiónov v SR 

Región Frekvencia % 

BA Bratislava 10 10,9 

BSK  Bratislavský samosprávny kraj 12 13,0 

BBSK  Banskobystrický samosprávny kraj 9 9,8 

TNSK  Trenčiansky samosprávny kraj 10 10,9 

NSK  Nitriansky samosprávny kraj 12 13,0 

TTSK  Trnavský samosprávny kraj 12 13,0 

KSK  Košický samosprávny kraj 7 7,6 

PSK  Prešovský samosprávny kraj 9 9,8 

ZSK  Žilinský samosprávny kraj 11 12,0 

Spolu:  92 100,0 

 

 

Dĺžku pedagogickej praxe koordinátorov prevencie sme rozdelili do piatich skupín, pričom 

rozsah každého intervalu je 5 rokov. Najviac zastúpená bola skupina koordinátorov 

prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov s dĺžkou 

pedagogickej praxe od 6 do 10 rokov, a to v počte 36 (39,1 %) respondentov. Druhou 

najpočetnejšou skupinou boli koordinátori prevencie drogových závislostí a iných 

sociálno-patologických javov s dĺžkou pedagogickej praxe nižšou ako 5 rokov, a to 

s počtom 26 (28,3 %) respondentov. Nasleduje skupina respondentov s dĺžkou 

pedagogickej praxe od 16 do 20 rokov (16 respondentov t.j. 17,4 %) a od 11 do 15 rokov 

(12 respondentov t.j. 13 %). Najmenej zastúpená je skupina koordinátorov prevencie 

drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov s dĺžkou pedagogickej praxe 

nad 21 rokov (2 respondenti t.j. 2,2 %). 

Tabuľka 20: Zloženie výskumnej vzorky  podľa dĺžky pedagogickej praxe 

 

 

 

Pedagogická prax Frekvencia % 

0 – 5   26 28,3 

6 – 10  36 39,1 

11 – 15  12 13,0 

16 – 20  16 17,4 

21 a viac 2 2,2 

Spolu: 92 100,0 
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Graf 19: Zloženie výskumnej vzorky podľa dĺžky pedagogickej praxe 

Dĺžku praxe vo funkcii koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno-

pedagogických javov sme rozdelili do 3 skupín, s rozsahom intervalu 3 roky. Najviac 

zastúpená je skupina respondentov s praxou vo funkcii koordinátora od 4 do 6 rokov, a to 

až 60 (65,2 %) respondentov. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria 22 (23,9 %) 

respondentov s dĺžkou praxe koordinátora prevencie od 0 do 3 rokov. Najmenšie 

zastúpenie má skupina respondentov s praxou od 7 do 9 rokov vo funkcii koordinátora. 

Tabuľka 21: Zloženie výskumnej vzorky podľa dĺžky praxe vo funkcii koordinátora 

prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Graf 20: Zloženie výskumnej vzorky podľa dĺžky praxe vo funkcii koordinátora prevencie 

drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov 

Prax koordinátora 

prevencie 
Frekvencia % 

0 – 3 22 23,9 

4 – 6  60 65,2 

7 – 9 10 10,9 

Spolu: 92 100,0 
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9.6 Výsledky výskumu č. 2 a ich interpretácia 

Hlavné výsledky dotazníka uvádza graf č. 21. Čím je vyššie skóre, tým je daný výsledok 

lepší, hodnotnejší. Ako vidno, vo všetkých zložkách (okrem zložky Limity)  sú údaje nad 

stredovou hodnotou škály (čo je 3 body), to ukazuje na dobrú úroveň koordinátorov  

v jednotlivých skúmaných zložkách. Najvyššie skóre preukázala dimenzia Motivácia, čo je 

potešiteľné – koordinátori dostatočne zreteľne chápu dôležitosť svojho postavenia. Len 

o málo nižší výsledok dosiahli koordinátori v zložke Percepcia statusu. Potom nasledujú 

s malým rozdielom ostatné zložky. 

 

 

Graf 21: Výsledky dotazníka podľa zložiek 

 

9.6.1 Rozdelenie podľa pohlavia – zistenia 

V ďalšej časti výskumu nás zaujímalo, či existujú rozdiely medzi mužmi a ženami v 

 priemernom skóre zložiek dotazníka.  Výsledky ukazuje Tabuľka 22. 
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Tabuľka 22: Výsledky v jednotlivých zložkách dotazníka podľa pohlavia 

POHL 
Percepcia 

statusu 
Spolupráca Motivácia 

Pozitívne 

hodnotenie 
Limity 

Muži 

AP 4,18 3,23 4,50 3,68 2,77 

N 11 11 11 11 11 

S. D. 0,76689 0,65626 0,6463 0,31802 ,39457 

 

Ženy 
AP 4,19 3,15 4,44 3,63 2,81 

 
N 81 81 81 81 81 

 
S. D. 0,67667 0,64309 0,63044 0,35795 0,39037 

Štatist. 

rozdiel  

M - Ž 

0,673
-
 0,357

-
 0,352

-
 0,732

-
 0,487

-
 

 

Úroveň sebaobrazu koordinátorov v podstate napodobuje v jednotlivých zložkách 

dotazníka celú vzorku. Aj keď medzi pohlaviami boli isté rozdiely, ukázalo sa, že tieto 

neboli štatisticky významné. Ako ukazuje posledný riadok Tab. 22, medzi mužmi a ženami 

neboli zistené štatistické rozdiely v priemernom skóre v žiadnej zo zložiek dotazníka 

(neparametrický test Mann-Whitneyho). Tým sme popreli hypotézu, ktorá tvrdila opak.  

 

a) Percepcia statusu koordinátora  

Samotní koordinátori prevencie, či už sa jedná o mužov alebo ženy, považujú výkon svojej 

funkcie za veľmi užitočný, pričom však majú pocit, že je v škole táto funkcia nedocenená. 

Podľa ich názoru si ani ich kolegovia túto funkciu dostatočne nevážia, nepoznajú náplň 

činnosti funkcie koordinátora a vnímajú túto funkciu iba ako možnosť prilepšenia si 

k platu. Aj rodičia, ako jeden z kľúčových partnerov školy pri prevencii, považujú podľa 

vyjadrenia koordinátorov, túto funkciu za ťažkú a zodpovednú, pričom však zároveň za 

zbytočne platenú funkciu.  
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b) Spolupráca s pracovníkmi školy  

K spolupodieľaní sa s vedením školy pri príprave ročného plánu prevencie sa koordinátori 

nevedeli jednoznačne vyjadriť.  Možno je táto funkcia naozaj považovaná za formálnu, 

a tak k tomu pristupuje aj vedenie školy,  aj ostatní pracovníci školy, pretože aj k tejto 

otázke sa vyjadrili koordinátori nejednoznačne. Nie všetci zamestnanci školy majú 

rovnaký názor na užívanie psychoaktívnych látok a zdravý životný štýl, ale ani k tejto téme 

sa nevedeli koordinátori jednoznačne vyjadriť, či na základe rôznych postojov k užívaniu 

drog zlyháva ich spolupráca s ostatnými pracovníkmi školy. Nejednoznačnosť odpovedí 

v tejto kategórii môže indikovať k tomu, že koordinátor prevencie je z jeho pohľadu 

odkázaný iba sám na seba alebo je, podľa nášho názoru, celková prevenčná činnosť 

realizovaná iba formálne. 

c) Motivácia k funkcii koordinátora 

Koordinátori deklarujú, že funkciu koordinátora dostáva ten učiteľ, ktorému sa nič lepšie 

neušlo, ale zároveň si túto funkciu vážia rovnako ako vyučovanie svojich vlastných 

predmetov. Túto funkciu vnímajú ako príležitosť vlastného kariérneho rastu, je pre nich 

možnosťou osobnostného rozvoja, sebarealizácie, ďalej možnosťou získavania nových 

kontaktov s odborníkmi, je to pre nich možnosť zúčastňovať sa školení a tréningov, pričom 

však vnímajú funkciu koordinátora ako čisto formálnu záležitosť (nakoľko je táto kategória 

sýtená vysokým skóre, môžeme konštatovať potvrdenie nášho predpokladu 

z predchádzajúcej kategórie o formálnosti funkcie koordinátora). 

d) Hodnotenie vlastnej práce - schopností 

Táto kategória predstavuje sebahodnotenie koordinátora vykonávať túto funkciu v zmysle 

self-efficacy, pričom koordinátori deklarujú „neistý súhlas“ s tým, že dokážu v žiakoch 

vzbudiť záujem o problematiku drogových závislostí, taktiež byť pri riešení problémov 

objektívni a spravodliví. Môžeme sa domnievať, že koordinátori nie sú celkom presvedčení 

o tom, že dokážu byť pre žiakov oporou pri riešení problémov z oblasti sociálnej patológie, 

a taktiež nie celkom jednoznačne vyjadrujú súhlas so spokojnosťou s realizáciou 

programov a aktivít pod ich vlastným vedením.  
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e) Limity vplyvu vlastnej práce 

Koordinátori prevencie sa vyjadrili, že do určitej miery majú možnosť ovplyvniť aj 

patologické správanie rodičov žiakov (toľkokrát deklarovaná spolupráca školy a rodiny) 

a do určitej miery si vedia poradiť aj s ťažkými prípadmi sociálnej patológie. Ich vplyv na 

žiaka v porovnaní s vplyvom rovesníkov resp. rodičov tiež nie je, podľa ich mienky, 

zanedbateľný.   

 

Graf 22: Výsledky jednotlivých kategórií dotazníka podľa pohlavia  

 

9.6.2 Rozdelenie podľa vekových skupín – zistenia  

 

a) Percepcia statusu koordinátora  

Ak porovnáme vzťahy medzi jednotlivými skupinami podľa veku, tak odpovede vekovej 

kategórie 26 – 30 rokov sa do značnej miery odlišovali od ostatných vekových kategórií, 

pričom bolo cítiť neistotu a nejednoznačnosť v odpovediach na všetky otázky v tejto 

kategórii. Ostatné vekové skupiny odpovedali s miernymi odchýlkami v skóre 

približne rovnako. Tento výkyv môže byť podľa nášho názoru spôsobený entuziazmom 
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nastupujúcich učiteľov a následným určitým útlmom až skepsou, pričom po prekonaní 

tohto obdobia nastáva stabilizácia a vyrovnanosť. 

b) Spolupráca s pracovníkmi školy  

V tejto kategórii dominuje  rozdielnosť odpovedí vekovej skupiny 41 – 50 rokov, ktorá 

deklaruje, že vedenie školy sa podieľa na príprave plánu prevencie, ale zároveň súhlasí, že 

spolupráca s ostatnými pracovníkmi školy je neformálna a zlyháva na základe rôznych 

postojov k užívaniu drog. Vyjadrujú súhlas, že kolegovia majú tendenciu poúčať ich 

o metódach prevencie. Túto vekovú kategóriu tvoria už vyzretí učitelia s určitým 

nadhľadom a sebareflexiou a preto predpokladáme, že ich odpovede neboli ničím 

ovplyvnené a odpovedali tak, ako to naozaj cítia aj keď výsledok v oblasti spolupráce nie 

je príliš lichotivý. Ostatné vekové kategórie odpovedali nejednoznačne. 

c) Motivácia k funkcii koordinátora 

Aj v tejto kategórii sa dosť výrazne odlišuje veková kategória 26 – 30 rokov, ktorá osciluje 

na hranici nejednoznačnosti a nerozhodnosti. Veková skupina do 25 rokov podľa 

očakávania vníma funkciu koordinátora v podstate ako možnosť rastu, sebarealizácie 

a získavania nových kontaktov, pričom ale túto funkciu berie ako formálnu pre tých, 

ktorým sa nič iné neušlo. U ostatných vekových skupín takmer rovnomerne skóre klesá. 

d) Hodnotenie vlastnej práce - schopností 

V tejto kategórii si  najviac veria  a vyjadrujú spokojnosť koordinátori z vekovej skupiny 

41 – 50 rokov a na základe predchádzajúcich výsledkov podľa očakávania nejednoznačne 

sa vyjadrujú koordinátori od 26 do 30 rokov. Ostatné vekové kategórie sú s malými 

odchýlkami na rovnakej úrovni. 

e) Limity vplyvu vlastnej práce 

Takmer všetky vekové kategórie oscilujú okolo hranice nejednoznačnosti, avšak veková 

kategória 41 – 50 rokov preukazuje podľa výsledkov dostatočné sebavedomie v zmysle 

vplyvu vlastnej práce aj v porovnaní s rovesníkmi alebo rodičmi žiakov. 
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Graf  23: Výsledky jednotlivých kategórií podľa vekových skupín 

 

9.6.3 Rozdelenie podľa dĺžky pedagogickej praxe - zistenia 

a) Percepcia statusu koordinátora 

Z odpovedí koordinátorov s praxou do 5 rokov je zrejmá neistota a nejednoznačnosť, čo je 

v kontraste s ich nováčikovským zápalom a entuziazmom z predchádzajúcich výsledkov. 

Ostatné skupiny sú s miernymi odchýlkami (v našom prípade nepodstatnými) takmer na 

rovnakej úrovni. 

b) Spolupráca s pracovníkmi školy  

Koordinátori s pedagogickou praxou 16 – 20 rokov jednoznačne odpovedali inak ako 

ostatné skupiny, čo jednak môže vyplývať s dĺžky praxe a jednak korešpondovať 

s predchádzajúcimi výsledkami kedy koordinátori s takouto praxou sú už vyzretí učitelia 
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a vyzreté osobnosti s  nadhľadom a sebareflexiou, a preto predpokladáme, že ich odpovede 

neboli ovplyvnené vonkajšími ani vnútornými motiváciami. 

c) Motivácia k funkcii koordinátora 

Jasnejšie už  formulovali svoje odpovede aj koordinátori s praxou do 5 rokov, ale ešte stále 

nedosiahli úroveň ostatných skupín, pričom najjednoznačnejšie sa vyjadrili koordinátori 

s praxou 11 – 15 rokov a 6 – 10 rokov, čo deklaruje určitú stabilitu a konzistentnosť. 

d) Hodnotenie vlastnej práce - schopností 

V tejto  kategórii  si najviac veria  a vyjadrujú  spokojnosť  koordinátori s  dĺžkou  praxe 

16 – 20 rokov čo je z nášho pohľadu prirodzené, nakoľko sa jedná o skúsených pedagógov, 

ktorí by mali byť schopní reálne zhodnotiť svoje pôsobenie a výsledky. 

e) Limity vplyvu vlastnej práce 

Pozitívne vníma svoje limity práve skupina s praxou 16 – 21 rokov, ktorá nesúhlasí ani 

s jedným výrokom v tejto kategórii. V podstate môžeme zaznamenať presah v rámci 

rozdelenia podľa veku, čo by nám potvrdilo spojitosť početnej zhodnosti odpovedí. 

 

Graf  24: Výsledky jednotlivých kategórií podľa dĺžky pedagogickej praxe 
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9.6.4 Výsledky podľa dĺžky praxe na pozícii koordinátora - zistenia 

Výsledky jasne ukazujú vplyv dĺžky praxe na pozícii koordinátora smerom 

k jednoznačnosti odpovedí vo všetkých kategóriách a taktiež s vlastným sebahodnotením 

a určitou dávkou istoty pri hodnotení limitov vplyvu vlastnej práce pri dĺžke praxe 7 – 9 

rokov. Je jasne vidieť zrenie a postup naprieč jednotlivými kategóriami v zmysle čím 

dlhšia prax, tým väčšia istota a presvedčenie. Z uvedeného teda vyplýva, že i skúsenosti 

a profesijné zrenie majú vplyv na pozíciu koordinárora prevencie. V súčasnej dobe 

dokončujeme obdobný výskum k pozícií školského metodika prevencie hodnotenie.  

 

 

Graf  25: Výsledky jednotlivých kategórií podľa dĺžky praxe vo funkcii koordinátora 
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10 Záver 

 

Stále máme značné rezervy v realizácii preventívnych činností, primárnu prevenciu 

nevynímajúc. Ako jednu zo skupín chýb môžeme označiť chyby v škole, a to 

v nepripravenosti učiteľov realizovať stanovené úlohy z dôvodu nedostatku poznania 

drogovej problematiky. Ďalším  dôvodom je nedostatok vedomostí, schopností a zručností 

preventívne programy realizovať v takej miere, aby dostatočne oslovili cieľovú skupinu, 

v našom prípade deti a mládež. 

Podstata prevencie spočíva v pomere protektívnych faktorov (prejav dôvery, lásky, 

záujmu) a rizikových faktorov prejavujúcich sa vo výchovnom procese a v pôsobení 

prostredia. Je preto potrebné hľadať a nachádzať životné situácie prinášajúce pocit radosti, 

uspokojenia, sebarealizácie, napr. prostredníctvom rôznych záujmových činností. 

Efektívne postupy v prevencii nestavajú na didaktických poučkách, ani strohých zákazoch 

a príkazoch. Musia vychádzať z harmonickosti osobnosti, a pôsobiť nielen na kognitívnu 

(informovať, poučovať) zložku , ale aj emotívnu ( vytváranie presvedčenia o správnosti a 

potrebe správania, ktoré zodpovedá normám spoločnosti a stotožnenie sa s nimi) a 

konatívnu (vedieť sa podľa toho správať a danými nor mami sa riadiť). (Kraus, 2011) 

V tejto súvislosti sa aj na základe našich zistení  vynára niekoľko  zásadných otázok 

v súvislosti s pôsobením a úlohami učiteľa – koordinátora prevencie drogových závislostí 

a iných sociálno-patologických javov v školách v rámci ich preventívneho pôsobenia: 

 

- aké je postavenie učiteľa – koordinátora prevencie drogových závislostí a iných 

sociálno-patologických javov  v samotnej inštitúcii, teda v škole, čiže postavenie voči 

vedeniu školy, kolegom a samotným žiakom? 

- aké je postavenie učiteľa – koordinátora prevencie drogových závislostí a iných 

sociálno-patologických javov vo svete mimo školy, to znamená v súvislosti so 

sociálnym prostredím žiakov, sociálnym prostredím jeho kolegov z radov pedagógov 

a aké je jeho postavenie voči ostatným relevantným inštitúciám? 

- na základe akého kľúča vymenúva riaditeľ školy jednotlivých učiteľov do funkcie 

koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov? 
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- má učiteľ – koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických 

javov vytvorený zo strany vedenia školy dostatočný priestor (materiálny a časový) pre 

realizáciu jednotlivých preventívnych aktivít?  

- má učiteľ – koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických 

javov vytvorené dostatočné podmienky a podporu pre prípadnú intervenciu? 

- je funkcia učiteľa – koordinátora prevencie závislostí a iných sociálno-patologických 

javov zo strany kolegov akceptovaná v zmysle ochoty spolupracovať a pochopenia 

myšlienky, že preventívne programy nie sú niečím navyše a ich aplikácia úzko súvisí 

s prostredím a klímou školy? 

- aké je portfólio vedomostí, schopností a zručností zo strany učiteľa – koordinátora 

prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov so zreteľom na 

drogovú problematiku? 

- je  učiteľ – koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických 

javov skutočnou osobnosťou, morálnou autoritou, pozitívnym príkladom a partnerom  

pre žiakov(ale aj rodičov, kolegov a pod.) v zmysle zdravého životného štýlu? 

Je dôležité si uvedomiť, že škola má špecifické úlohy v oblasti primárnej prevencie 

sociálnej patológie a je nevyhnutné chápať prevenciu ako plánovitú, kontinuálnu, 

systematickú a cieľavedomú činnosť – nevyhnutnú súčasť výchovno-vzdelávacieho 

procesu školy. Avšak iba profesionálne zvládnutá prevencia môže byť účinná. Prevencia 

vykonávaná neodborne, voluntaristicky môže byť nielenže neefektívna, ale jej výsledky 

môžu pôsobiť kontraproduktívne. Stotožňujeme sa s názorom, že zmyslom 

profesionalizácie procesov prevencie sa musí stať schopnosť intervenovať pomocou celého 

súboru metód a metodík do sociálnej regulácie správania mladých ľudí s jediným cieľom – 

predchádzať v ich správaní výskytu čo najväčšieho počtu prvkov sociálno-patologického 

správania. Jedinou účinnou možnosťou reakcie výchovných inštitúcií je profesionalizovať 

procesy prevencie, osobitne primárnej, ktorú treba koncipovať integrovane ako efektívny a 

štruktúrovaný celok založený na dôkladnom poznaní praxe aj teórie. (Ondrejkovič , 2002) 

Učitelia – koordinátori prevencie by okrem určitých osobnostných predpokladov 

nevyhnutných pre vykonávanie tejto funkcie mali nevyhnutne spĺňať aj požiadavky   

odbornej spôsobilosti v problematike drogových závislostí a iných sociálno-patologických 
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javov, pričom musí byť kladený dôraz na permanentné vzdelávanie a získavanie nových 

poznatkov z oblasti danej problematiky a ich efektívne využitie pri realizovaní 

jednotlivých aktivít v rámci preventívneho pôsobenia. Aká je však reálna situácia? Prečo 

primárna prevencia často zlyháva?  Sú učitelia – koordinátori prevencie naozaj na 

požadovanej odbornej aj osobnostnej úrovni a tým dokážu byť erudovanou a akceptovanou 

autoritou pre žiakov a ostatných partnerov? Skutočne sa vnútorne stotožňujú 

s realizovaným programom a venujú mu dostatok času aj napriek tomu že funkciu 

koordinátora vykonávajú popri svojom hlavnom úväzku? Vykonávajú funkciu 

koordinátora na základe vlastného rozhodnutia, alebo boli do nej vedením školy 

vmanipulovaní? Výsledkom je nízka efektívnosti prevencie, ktorá je vykazovaná často 

formálne zo strany škôl, no žiaci, rodičia ani kolegovia tieto aktivity nepoznajú, alebo o ne 

nemajú záujem. Z uvedeného vyplýva, že praktická realizácia prevencie v školách, je stále 

nedocenená a podceňovaná. 

Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky je namieste zamyslieť sa nad prípravou budúcich 

pedagógov na vysokých školách. Vysoké školy by mali študentov bezpodmienečne v rámci 

svojich jednotlivých študijných programov pripravovať aj na prácu v rámci prevencie 

sociálno-patologických javov a venovať pozornosť resp. vytvoriť dostatočný priestor pre 

absolvovanie praxí v inštitúciách ktoré sa zaoberajú problematikou sociálnej patológie 

a umožniť im tak získať čo najširšie portfólio poznatkov resp. zmeniť svoje doterajšie 

názory a postoje týkajúce sa danej problematiky.  Našim jednoznačným odporúčaním je, že 

príprava koordinátorov prevencie by mala byť cyklická a systematická a jej obsahom by 

mali byť aj osobnosť  rozvíjajúce prvky čo je priestor práve pre vysoké  školy s víziou 

špecializovanej prípravy koordinátorov prevencie s cieľom plnej profesionalizácie tejto 

funkcie bez viazanosti na iný úväzok pretože efektívnosť prevencie u detí a mládeže je 

podmienená systematickou a plánovitou prípravou, erudíciou a tiež praxou tých 

pracovníkov, ktorí prevenciu realizujú. A preto je nevyhnutné, aby profesionalizácia 

prevencie bola realizovaná už na úrovni primárnej prevencie v školách a školských 

zariadeniach a tiež v inštitúciách, ktoré s nimi na prevencii spolupracujú. 
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Príloha č. 1 

 

 

Dotazník pre koordinátorov prevencie / metodikov prevencie  

na zisťovanie výskytu psychoaktívnych látok a realizáciu opatrení  

pre zníženie ich výskytu v základnej škole. 
 

 

 muž žena 

Pohlavie:   

 

Vek: 

 do 30 rokov 

 31 – 40 rokov 

 41 – 60 rokov 

 nad 60 rokov 

 

Región (dopíšte):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Kapacita školy: 

 do 100 žiakov 

 101 – 500 žiakov 

 501 – 900 žiakov 

 nad 900 žiakov 

 

 

Výskyt psychoaktívnych látok: 

 často (mesačná báza) 

 občas (štvrťročná báza) 

 vôbec 
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Spôsoby liečenia konzumácie resp. výskytu psychoaktívnych látok (označte aj viac spôsobov): 

 Pohovor s rodičmi detí 

 Pohovor so žiakmi – konzumentmi 

 Realizácia preventívnych Peer programov 

 Spolupráca s CPPPaP alebo CPLDZ 

 Riešenie problémov na triednických hodinách 

 Realizácia výchovných opatrení (ÚPSVaR / reedukácia) 

 Spolupráca so žiackym parlamentom 

 Spolupráca s príslušníkmi Policajného zboru 

 Realizácia celoročného / minimálneho plánu prevencie 

 Spolupráca so školským psychológom 

 Spolupráca s vedením školy 

 Spolupráca s kuratelou (bez výchovného opatrenia) 

 

Výskyt psychoaktívnych látok podľa druhu (označte len jednu možnosť): 

 Alkohol 

 Tabak 

 THC 

 Lieky 

 Prchavé látky 

 Pervitín 

 Iné 

 

Výskyt konzumácie psychoaktívnych látok (označte aj viac možností): 

 Dysfunkčná rodina 

 Nevhodní kamaráti 

 Snaha upútať pozornosť 

 Nuda 

 Neviem 
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Príloha č. 2 

 

 

Dotazník pre koordinátora prevencie v základnej škole 

 

Cieľom tohto dotazníka je zistiť motiváciu, schopnosti, osobnostné vlastnosti a mieru 

spokojnosti s vlastnou prácou, taktiež vnímanie postavenia koordinátora v základnej škole 

a mieru spolupráce s ostatnými pracovníkmi školy. 

 

 muž žena 

Pohlavie:   

 

Vek: 

 do 25 rokov 

 26 – 30 rokov 

 31 – 40 rokov 

 41 – 50 rokov 

 51 – 60 rokov 

 nad 61 rokov 

 

Región / Samosprávny kraj: 

 BA 

 BSK 

 BBSK 

 TNSK 

 NSK 

 TTSK 

 KSK 

 PSK 

 ZSK 
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Pedagogická prax v rokoch: 

 1 – 5 rokov 

 6 – 10 rokov 

 11 – 15 rokov 

 16 – 20 rokov 

 21 a viac rokov 

 
Prax na pozícii koordinátora: 

 1 – 3 rokov 

 4 – 6 rokov 

 7 – 9 rokov 

 10 a viac rokov 

 

Prosím označte na škále od 1 do 5 mieru súhlasu alebo nesúhlasu s výrokmi uvedenými nižšie: 

1   vôbec nesúhlasím      

2  nesúhlasím       

3  aj súhlasím, aj nesúhlasím 

4  súhlasím 

5  rezolútne súhlasím 

 

 
 

1 2 3 4 5 

47. S ťažkými prípadmi soc. patológie si naozaj neviem poradiť.      

3. Žiaci funkciu koordinátora neberú vážne.      

19. 
Kolegovia majú často tendenciu poúčať ma o ich 

metódach prevencie. 
     

31. 
Prácu koordinátora by som vykonával lepšie, keby som mal viac 

podpory od vedenia školy. 
     

10. Rodičia funkciu koordinátora považujú za ťažkú a zodpovednú.      

46. Nemám možnosť ovplyvniť patologické  správanie rodičov žiakov.      

1. Funkciu koordinátora považujem v škole za veľmi užitočnú.      

32. 
Prácu koordinátora by som vykonával lepšie, keby som mal viac 

podpory od kolegov. 
     



146 

 

15. Vedenie školy sa spolupodieľa na príprave plánu prevencie.      

33. 
Prácu koordinátora by som vykonával lepšie, keby som mal viac 

pochopenia od rodičov žiakov. 
     

4. 
Kolegovia považujú funkciu koordinátora ako možnosť prilepšiť si 

k platu. 
     

24. Vnímam to ako príležitosť môjho kariérneho rastu.      

40. V pozícii koordinátora sa cítim sebavedomo.      

20. 
Spolupráca koordinátora s ostatnými pracovníkmi školy zlyháva na 

základe rôznych postojov k užívaniu drog. 
     

16. Riaditeľ zasahuje do mojich kompetencií.      

2. Kolegovia si funkciu koordinátora vôbec nevážia.      

30. 
Funkcia koordinátora mi umožňuje zúčastňovať sa školení 

a tréningov. 
     

34. 
Dokážem v žiakoch vzbudiť dostatočný záujem o problematiku 

závislostí. 
     

11. 
Kolegovia ma často vyhľadávajú, aby získali informácie z oblasti 

prevencie sociálno-patologických javov. 
     

44. Mám len veľmi málo možností pôsobiť na žiakov aby nefajčili.      

25. Je to pre mňa možnosť osobnostného rozvoja a sebarealizácie.      

41. Cítim, že pre prácu koordinátora mi teoretické vedomosti nestačia.      

6. Kolegovia nepoznajú náplň činnosti koordinátora.      

35. 
Prácu koordinátora by som vykonával efektívnejšie, keby som lepšie 

poznal svojich žiakov, ich osobnosť a postoje. 
     

29. Funkcia koordinátora mi zvyšuje prestíž u rodičov.      

48. Mám na žiakov malý vplyv v porovnaní s vplyvom rovesníkov.      

12. 
Riaditeľa zaujíma hlavne to, či mám vypracovaný plán koordinátora 

prevencie. 
     

39. Som spokojný s realizáciou programov a aktivít pod mojim vedením.      

8. Žiaci radi spolupracujú s koordinátorom na projektoch.      

43. Potrebujem mať viac skúseností na riešenie problematiky závislostí.      

14. Kolegovia sa aktívne zapájajú do preventívnych programov.      

49. Mám na žiakov malý vplyv v porovnaní s vplyvom rodičov.      
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38. 
Dokážem byť pre žiakov oporou pri riešení problémov z oblasti 

sociálnej patológie. 
     

26. 
Funkciu koordinátora vnímam ako možnosť byť nápomocný 

ohrozeným deťom a rodinám. 
     

50. 
Mám na žiakov malý vplyv v porovnaní v vplyvom ostatných 

učiteľov. 
     

5. Funkciu koordinátora považujem v škole za nedocenenú.      

37. Pri riešení problémov som objektívny a spravodlivý.      

27. Funkcia koordinátora je čisto formálna záležitosť.      

21. 
Funkciu koordinátora dostáva ten učiteľ, ktorému sa nič lepšie 

neušlo. 
     

13. 
Pri vnímaní mojej činnosti riaditeľom cítim, že ide o formálny 

prístup. 
     

9. Pre rodičov je koordinátor zbytočne platený človek.      

18. 
Kolegovia len veľmi neradi zaraďujú prvky prevencie do vyučovania 

na svojich hodinách. 
     

7. Žiaci nevedia kto je koordinátorom v ich škole.      

28. 
Funkcia koordinátora je pre mňa možnosť získať nové kontakty 

s odborníkmi v oblasti sociálnej patológie. 
     

36. 
Som otvorený aj kritickým komentárom zo strany žiakov, ak sú 

relevantné. 
     

22. 
Funkciu koordinátora si vážim práve tak ako vyučovanie mojich 

vyučovacích predmetov. 
     

42. 
Ak žiaci majú sociálno-patologické správanie mimo školy, potom 

škola nemôže tento problém odstrániť. 
     

23. Funkcia koordinátora je slušne platená.      

17. 
Spolupráca s ostatnými pracovníkmi školy v oblasti prevencie je 

veľmi formálna – neosobná. 
     

45. 
Mám dostatok vedomostí a skúseností, aby som poradil(a) pri 

prevencii sociálno-patologických javov v škole. 
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Príloha č. 3 

 

Základná škola s materskou školou, Školská 7, 044 71 Čečejovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventívny program 

„Kým nie je príliš neskoro...“ 

 

Školský rok: 2015/2016 

Preventívny program Základnej školy s materskou školou, Školská 7, 044 71 

Čečejovce je strategický plán realizácie preventívnych aktivít počas školského roka, ktoré 

sú určené pre žiakov a pedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia. Jeho 

zostavenie vychádza z monitoringu a pedagogickej diagnostiky správania žiakov v 

školskom prostredí za predchádzajúce obdobie a z pedagogicko-organizačných pokynov na 

školský rok 2015/2016. 

Preventívny program obsahuje výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu 

drogových závislostí, predchádzanie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, 

xenofóbie, antisemitizmu a intolerancie, podporené preventívne projekty v oblasti 

zdravého spôsobu života a optimalizácie sociálno-psychologickej klímy v školskom 

prostredí, projekty záujmovej a mimoškolskej činnosti detí a mládeže, školské športové 

podujatia, vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia v oblasti 

prevencie sociálno-patologických javov. 

Cieľom preventívnych aktivít je sprostredkovanie postupov proti zneužívaniu návykových 

látok, zameraných na rozvíjanie osobnostných kvalít, vytvorenie priestoru pre zmysluplné 

využívanie voľného času, výchovu k zodpovednosti za svoje zdravie a zdravý životný štýl 

a zníženie výskytu sociálno-patologických javov v školskom prostredí. 
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Cieľová skupina preventívneho programu: 

 Žiaci základnej školy, 

 Zamestnanci školy a školského zariadenia, 

 Rodičia žiakov. 

Autoevalvácia preventívnych aktivít sa realizuje priebežne počas celého školského roka a 

na záver školského roka sa preventívny program školy a školského zariadenia vyhodnotí. 

 

Obsah preventívneho programu 

Preventívny program školy a školského zariadenia je spracovaný tematicky. 

Preventívny program školy a školského zariadenia obsahuje: 

 Aktivity zamerané na poskytovanie informácií pre žiakov v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu, 

 Ponuky voľnočasových aktivít, ktoré sú realizované v školách a školských 

zariadeniach i v mimoškolskom prostredí, 

 Programy aktívneho sociálneho učenia, ktoré využívajú skupinové formy práce (ak 

väčšina výchovných problémov je interpersonálnej povahy), 

 Poradenské činnosti poskytované priamo v škole a školskom zariadení v spolupráci 

so školskými poradenskými zariadeniami a zariadeniami z rezortu zdravotníctva 

a sociálnych vecí. 

 

Prevencia a učebné osnovy 

Témy prevencie sociálno-patologických javov mládeže možno uplatniť v každom 

vyučovacom predmete. Medzi kľúčové vyučovacie oblasti patria: 

 Oblasť zdravého životného štýlu – výchova ku zdraviu, osobná a duševná 

hygiena, výživa, pohybové aktivity, 

 Oblasť spoločenskovedná – komunikácia, sociálne zručnosti a kompetencie, 

 Oblasť prírodovedná – biológia a fyziológia človeka, 

 Oblasť rodinnej a občianskej výchovy, 

 Oblasť sociálno-právna – právne aspekty sociálno-patologických javov, práva 

dieťaťa a pod. 

Dôležitou súčasťou vplyvu na mládež v oblasti prevencie je rozvíjanie pozitívne 

orientovaných aktivít za účasti učiteľov, žiakov a rodičov v oblasti záujmových aktivít. 
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Prevencia je chápaná ako súbor činností a opatrení zameraných na predchádzanie vzniku 

drogových závislostí. Veľkú úlohu tu hrá ovplyvňovanie jednotlivca a jeho sociálneho 

prostredia. 

Ciele: 

 Poskytnúť základné informácie o vplyve drog na zdravie mladých ľudí, aby žiaci 

spoznali nebezpečenstvo a škodlivosť týchto látok, 

 Rozvinúť u mladých ľudí sociálne zručnosti, to znamená schopnosť rozhodovania, 

komunikačné zručnosti, schopnosť čeliť sociálnemu tlaku, vedieť povedať NIE, 

 Poskytnúť informácie o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže v styku s drogou, 

 Preferovať zdravý životný štýl a vytvárať podmienky pre formovanie zdravej 

osobnosti žiaka, 

 Viesť žiakov k zdravej životospráve, 

 Preferovať u žiakov vzťah k svojmu okoliu, k prostrediu, v ktorom žijú, 

 Naučiť žiakov tolerovať rozdielnosť ľudí, 

 Spolupracovať s učiteľmi a rodičmi pri realizovaní plánu práce protidrogovej 

prevencie. 

V preventívnom programe ZŠ s MŠ, Školská 7, Čečejovce sú integrované nasledovné 

preventívne programy školy: 

 Program zdravých škôl, 

 Program prevencie šikanovania, 

 Program prevencie obezity, 

 Program výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

 Program environmentálnej výchovy, 

 Program prevencie sociálno-patologických javov, hlavne drogových závislostí. 

Preto je v záujme pedagógov využívať všetky dostupné možnosti a prostriedky na 

formovanie mladého človeka. 

Úlohy primárnej prevencie: 

 Vytvoriť lepšie podmienky pre mimoškolskú aktivitu. 

 Vytvoriť výchovno-vzdelávacie projekty mimoškolských aktivít za pomoci 

odborných organizácií. 

 Spolupráca s rodičmi pri riešení výchovných problémov žiakov. 

 Zabezpečiť u mladých ľudí uvedomenie si toho, čo všetko sú drogy. 

 Podporovať zdravý životný štýl a vytvárať podmienky pre formovanie zdravej 

osobnosti. 

 Využívať kvalitné metodické materiály a dostupnú literatúru s danou tematikou. 
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PREVENTÍVNY PROGRAM ZŠ 

 

Program zdravých škôl 

Projekt "Škola podporujúca zdravie" je medzinárodný projekt. Vo svete sa rozvíja na 

podnet Svetovej zdravotnej organizácie od roku 1986. Na Slovensku sa začal presadzovať 

ako Národný projekt škôl podporujúcich zdravie od roku 1992. Úzko súvisí s prijatím 

Národného programu podpory zdravia v SR. V rámci projektu je zdravie chápané ako 

súhrn telesných, duševných a spoločenských vplyvov vrátane vplyvu životného prostredia. 

Cieľom programu zdravých škôl v školskom roku 2015/2016 bude rozvoj zdravotnej 

výchovy a prevencie pred chorobami uplatňovaním pohybovej aktivity, zdravých 

stravovacích návykov a tým výchova k zdravému životnému štýlu. 

Aktivity sa budú uskutočňovať formou pútavých násteniek, rozhlasových relácií, 

výtvarnými aktivitami, ako aj vlastnou tvorbou žiakov. 

 

Aktivity: 

Deň bielej pastelky – podpora Únie nevidiacich a krátkozrakých rozhlasovou reláciou 

a dobrovoľnou finančnou zbierkou v priestoroch školy aj v obci. 

T: september 2015 

Z. Kr 

 

Deň zdravej výživy a pohybu - tematický týždeň venovaný problematike stravovania 

a stým súvisiacemu problému s obezitou, športové aktivity spojené s ochutnávkou 

zdravých  jedál v rámci tried. 

Cieľová skupina: 

 Žiaci základnej školy 

 Zamestnanci školy a školského zariadenia 

T: október 2015 

Z: Kr, TUČ 

 

Október – mesiac zdravých zubov – centrálna nástenka, rozhlasová relácia, preventívne 

prehliadky. 
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Cieľová skupina: 

 Žiaci základnej školy 

 Zamestnanci školy a školského zariadenia 

T: október 2015 

Z: Kr, TUČ 

 

Deň narcisov – zhotoviť z dostupných materiálov žltý narcis „Kvet ľudskosti“.  

Cieľová skupina: 

 Žiaci základnej školy 

 Zamestnanci školy a školského zariadenia 

T: apríl 2016 

Z: Kr, TUČ 

Deň mlieka – tematický týždeň venovaný problematike konzumácie mlieka a mliečnych 

výrobkov, centrálna nástenka, rozhlasová relácia. 

 

T: máj 2016 

Z: Kr 

 

Plnenie Programu zdravých škôl sa bude uskutočňovať aj v rámci vyučovacích 

predmetov:  prírodoveda, pracovné vyučovanie, svet práce, biológia, technická výchova - 

rodinná príprava, triednická hodina. 

 

 

 

Program prevencie šikanovania 

V rámci tohto programu sa poskytujú  žiakom   nielen informácie o šikanovaní, 

ale aj rady ako mu predchádzať a to prevažne zážitkovou formou, ktorú prijímajú oveľa 

lepšie ako klasickú prednáškovú formu. Formou zážitku si žiaci dokážu oveľa efektívnejšie 

osvojiť nové poznatky a informácie, intenzívne na ne reagovať. 

Cieľom programu prevencie šikanovania v školskom roku 2015/2016 bude zvýšenie 

prevencie tak, aby sa žiaci v triedach cítili bezpečne. Žiakov motivovať pre aktivity, ktoré 

napomáhajú myšlienke vzájomnej tolerancie a znášanlivosti. Je lepšie tomuto negatívnemu 

javu predchádzať, ako riešiť jeho dôsledky. 
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Aktivity: 

Sledovanie klímy v jednotlivých triedach – dotazník, vyhodnotenie dotazníkov, so 

zistenými skutočnosťami pracovať formou situačných hier a aktivít v rámci triednických 

hodín /agresor-obeť/. 

Cieľová skupina: 

 Žiaci 3. a 4. roč. primárneho vzdelávania 

 Žiaci nižšieho stredného vzdelávania 

T: september 2015 

Z: Po 

 

Svetový deň mieru – 16. 9. – rozhlasová relácia. 

T: september 2015 

Z: Po 

 

Olympiáda ľudských práv 

Cieľová skupina: 

 Žiaci nižšieho stredného vzdelávania 

T: december 2015 

Z: Zá, Po 

 

Ľudské práva a práva dieťaťa – návšteva výchovno-vzdelávacieho podujatia podľa 

ponuky. 

T: december 2015 

Z: TUC, Po 

 

Beseda v spolupráci s mimovládnymi organizáciami pre žiakov 7. – 9. ročníka zameraná 

na zvýšenie informovanosti o migrantoch. 

T: február 2016 

Z: Po 

 

Sledovanie klímy v škole  – dotazník, vyhodnotenie dotazníkov triednym učiteľom, 

zistené skutočnosti predložiť výchovnej poradkyni. 
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Cieľová skupina: 

 žiaci 3. a 4. roč. primárneho vzdelávania 

 žiaci nižšieho stredného vzdelávania 

T: apríl 2016 

Z: TUC, Po 

 

Riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním – beseda so 

psychológom CPPPaP. 

T: máj 2016 

Z: Po 

 

„Nie každá cesta do sveta je ako z rozprávky“ – účasť koordinátora na THF vo 

vybraných triedach (podľa možností a rozvrhu hodín). 

T: II. polrok 2015/16 

Z: Po, TUC 

 

Plnenie Programu prevencie šikanovania sa bude uskutočňovať aj v rámci vyučovacích 

predmetov:  občianska výchova, etická výchova, náboženská výchova, triednická hodina. 

 

 

Program prevencie obezity 

Úlohy vychádzajú z Národného programu prevencie obezity. 

Cieľom programu prevencie obezity je informovať a usmerňovať žiakov školy o zásadách 

správnej výživy, meniť postoje  žiakov k vlastnému zdraviu, propagovať zásady správnej 

výživy so zámerom zlepšenia štruktúry stravy v školskej jedálni a v rodine,  pestovať 

u žiakov nové stravovacie návyky napr. zníženie kalorického príjmu,  zníženie príjmu 

tukov, zvýšený príjem ovocia a zeleniny, obmedzenie konzumácie sýtených 

nápojov. Zamerať sa na voľno časové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu najmä 

zvýšenie fyzickej aktivity v škole aj vo voľnom čase. Upozorňovať žiakov na dôsledky, 

ktoré vznikajú pri sedavom spôsobe života pri nadmernom sledovaní televízie a počítača. 
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Aktivity: 

Zimná športová olympiáda 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: december 2015 

Z: vyuč. TEV, TSV 

 

Vianočný turnaj vo volejbale 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

 učitelia 

T: december 2015 

Z: Kr, Ta 

 

Letná športová olympiáda 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: jún 2016 

Z: vyuč. TEV, TSV 

 

„Hovorme o jedle“ – problematika stravovania a s tým súvisiace problémy s obezitou, 

výpočet energetickej hodnoty potravín, konzumácia zdravých jedál. 

 

Cieľová skupina: 

 žiaci 7. ročníka 

T: apríl 2016 

Z: Kr 

 

Plnenie Programu prevencie obezity sa bude uskutočňovať aj v rámci vyučovacích 

predmetov: telesná výchova, telesná a športová výchova, svet práce, technická výchova, 

triednická hodina ako aj v rámci športových záujmových útvarov. 
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Program výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR) je zacielená na utváranie základných 

vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade 

s vedeckými poznatkami a etickými normami. 

Obsah a ciele VMR na Základnej škole s materskou školou Čečejovce vychádzajú zo 

štátneho vzdelávacieho programu ISCED I a ISCED II. 

Cieľom programu výchovy k manželstvu a rodičovstvu je výchova celej osobnosti 

dospievajúceho chlapca a dievčaťa, aby boli schopní poznávať a chápať mravné, sociálne, 

psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov, vytvoriť optimálne 

medziľudské vzťahy s ľuďmi svojho a opačného pohlavia, viesť žiakov k pochopeniu 

lásky, rozvíjať zodpovednosť voči sebe, prevziať zodpovednosť za vlastné správanie, 

pestovať u žiakov túžbu založiť si rodinu, mať vlastné deti a tieto s láskou vychovávať. 

Dať žiakom primerané informácie o anatómii a fyziológii tela muža a ženy, priblížiť im 

proces rozmnožovania, priebeh gravidity a pôrodu, vysvetliť žiakom riziká predčasných 

sexuálnych aktivít, vrátane interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS, naučiť 

žiakov odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, rôznym médiám, a naučiť ich 

aj aktívnej obrane pred možným sexuálnym zneužitím, naučiť žiakov potrebným 

sociálnym zručnostiam, asertívnemu správaniu a empatie. 

 

Aktivity: 

Zdravie a hygiena 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: september 2015 

Z: TUČ 

 

Deň úcty k starším 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: október 2015 

Z: Zb, Mu, Cho 
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Deň boja proti AIDS – 1. 12. – výroba červených stužiek, vytvorenie pohľadnice alebo 

plagátu na tému prevencie proti AIDS. 

Cieľová skupina: 

 žiaci 8. a 9. ročníka nižšieho stredného vzdelávania 

T: november 2015 

Z: Cho 

 

Príprava vianočných darčekov pre svojich najbližších 

T: december 2015 

Z: Cho 

 

Vianočná akadémia a vianočná burza 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: december 2015 

Z: Cho, TUČ 

 

Výroba Valentínskych darčekov – rozvíjanie medziľudských vzťahov. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: február 2016 

Z: Cho, TUČ 

 

Valentínska pošta – rozvíjanie medziľudských vzťahov. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: február 2016 

Z: Cho, TUČ 
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Veľkonočné tradície – výzdoba tried, sebaprezentácia o najkrajšiu veľkonočnú ozdobu. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: apríl 2016 

Z: Cho, TUČ 

 

Deň matiek – slávnostná akadémia. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: máj 2016 

Z: Cho, TUČ 

 

Sebaobrana pred napadnutím. 

Cieľová skupina: 

 žiaci 8. a 9. ročníka nižšieho stredného vzdelávania. 

T: jún 2016 

Z: Cho, Dr 

 

Plnenie Programu výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa bude uskutočňovať aj v rámci 

vyučovacích predmetov: náboženská výchova, etická výchova, občianska výchova, 

občianska náuka, prírodoveda, biológia, pracovné vyučovanie, svet práce,  triednická 

hodina. 

 

Program environmentálnej výchovy 

Environmentálna výchova  vedie žiakov ku komplexnému  pochopeniu  vzájomných 

vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. 

Cieľom programu environmentálnej výchovy na školách je dosiahnuť toho, aby sa žiaci 

dokázali zaoberať témami prírody a životného prostredia. Pritom by mali nadobudnúť 

vedomosti a pripravenosť ekologicky myslieť a konať, aby boli schopní šetrne 

zaobchádzať   s prírodou a jej zdrojmi. Vo výchove sa treba zaoberať stavom hodnôt, ktoré 

viedli a vedú k súčasným ekologickým problémom, alebo aj tým, aké problémy so sebou 

prináša konzumne orientovaná spoločnosť. Program environmentálnej výchovy má zvýšiť 

uvedomenie žiakov ohľadne životného prostredia, zvýšiť uvedomenie ohľadne problémov 
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priemyselného znečistenia životného prostredia, posúvať k lepšiemu hodnotový rebríček 

žiakov, prezentovať pozitívne, zdravé a životnému prostrediu priateľské cesty života , 

vysvetliť komplexnosť globálnych problémov, zvýšiť pocit osobnej zodpovednosti , 

ukázať žiakom príklady trvalo udržateľných činností (recyklovanie, prevencia 

znečisťovania, prevencia tvorby odpadov...). 

 

Aktivity: 

Eko dni jeseň a jar – Týždeň za krajšiu a čistejšiu školu. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: október 2015, marec 2016 

Z: Ta, TUČ 

 

Plody jesene – výstava najkrajšej zeleniny a ovocia, ktorú žiaci donesú do školy v rámci 

Dňa zdravej výživy. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: október 2015 

Z: Ko, TUČ 

 

Svetový deň ochrany zvierat – rozhlasová relácia. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: október 2015 

Z: Ta 

 

Svetový deň vody – rozhlasová relácia. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: marec 2016 

Z: Ta 
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Deň Zeme – aktivity venované ochrane a tvorbe životného prostredia. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: apríl 2016 

Z: Ta 

 

Beseda s požiarnikom 

Cieľová skupina: 

 žiaci 7. ročníka 

T: podľa plánu 

Z: Ta 

 

Zbieraj a separuj – „Zber papiera“, zber bateriek, zber plastu. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: stály 

Z: Ta 

 

Plnenie Programu environmentálnej výchovy sa bude uskutočňovať aj v rámci 

vyučovacích predmetov: prírodoveda, vlastiveda, biológia, prírodopis, svet práce 

triednická hodina. 

 

 

Program prevencie sociálno-patologických javov, hlavne drogových 

závislostí 

Nebezpečenstvo drog a drogových závislostí je mimoriadne závažné najmä v súvislosti 

s ovplyvňovaním vývoja mladej generácie. V boji proti tomuto negatívnemu fenoménu 

doby sa spoločnosť prioritne zameriava na účinné predchádzanie vzniku a šíreniu 

drogových závislostí. 

Cieľom programu prevencie sociálno-patologických javov, hlavne drogových závislostí je 

oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie 

a správanie jednotlivca a najmä predchádzanie vzniku a šíreniu drogových závislostí. Pri 
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prevencii by sme mali osobitnú pozornosť venovať žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ktorí predstavujú v tomto ohľade zraniteľnú skupinu. 

 

Aktivity: 

„Moderný byť nefajčiť“ – nefajčiarsky deň. 

Cieľová skupina: 

 žiaci 5. a 6. ročníka základnej školy 

T: október 2015 

Z: Po 

 

Európsky týždeň boja proti drogám – beseda s aktivistami projektu „Zober loptu nie 

drogu“. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: november 2015 

Z: Po 

 

Vianočná športová olympiáda – športom proti drogám. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: december 2015 

Z: Ta, Ba 

 

Sledovanie drogovej závislosti a inej sociálnej patológie – fajčenie, alkohol, gamblerstvo 

– dotazník. 

Cieľová skupina: 

 žiaci 3. a 4. ročníka primárneho vzdelávania 

 žiaci nižšieho stredného vzdelávania 

T: marec 2016 

Z: Po, Zb 
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Nepriateľ tvojho zdravia – alkohol, cigareta, droga... 

 aktivita pod gesciou CPPPaP 

 aktualizácia centrálnej nástenky. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: marec 2016 

Z: Po 

 

Deň pásikavých tričiek – Každý iný – všetci rovní: rozvíjanie medziľudských vzťahov. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: máj 2016 

Z: Po, Zb 

 

Svetový deň bez tabaku – 31.5. – rozhlasová relácia, aktualizácia nástenky. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: máj 2016 

Z: Zá 

 

Deň detí – Športom proti drogám – športové aktivity. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: jún 2016 

Z: Ba, Ta 
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Svetový deň boja proti drogám – 26.6. – rozhlasová relácia. 

Cieľová skupina: 

 žiaci základnej školy 

T: jún 2016 

Z: Po 

 

Plnenie Programu prevencie sociálno-patologických javov, hlavne drogových závislostí sa 

bude uskutočňovať aj v rámci vyučovacích predmetov: občianska výchova, občianska 

náuka, etická výchova, náboženská výchova, triednická hodina. 

 

 

Schválený pedagogickou radou dňa: 04.09.2015 
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Príloha č. 4 

MMIINNIIMMÁÁLLNNÍÍ  PPRREEVVEENNTTIIVVNNÍÍ  PPRROOGGRRAAMM    
Základní škola, Tíšnov, Smíškova 840 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

1. ÚVOD 

Nárůst rizikového chování včetně zneužívání návykových látek se týká i populace mládeže a dětí 

školního věku. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině. 

Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky a poskytnout 

žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. 

Z tohoto důvodu i naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární prevence 

rizikového chování včetně primární prevence užívání návykových látek, do kterého je zahrnuto co 

nejvíce spolupracujících subjektů. 

Minimální preventivní program vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 20 006/2007-51. 

Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou 

ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. 

 

2. VSTUPNÍ  INFORMACE 

 

2.1 Charakteristika regionu a školy  

Region Tišnovska, kde se nachází naše škola, patří do bývalého okresu Brno-venkov a je 

charakteristický malým průmyslem a tím menším počtem pracovních příležitostí, takže jeho cca 12 

500 ekonomicky aktivních obyvatel z větší části za prací dojíždí. Nezaměstnanost v regionu je nad 

republikovým průměrem 4,3% (údaj ČSÚ pro 3.Q 2008) cca o 3% . Naše škola je přímo ve městě 

Tišnov, jedná se o město s velmi malým průmyslem, spíše venkovského charakteru s cca 10 000 

obyvateli. 

Škola stojí v klidné části města v dostatečné vzdálenosti od frekventovaných komunikací. Jedná se    

o úplnou ZŠ, jejímž zřizovatelem je město Tišnov. Školu navštěvují žáci, kteří jsou z městského 

sídliště a rodinné zástavby, včetně dojíždějících dětí z okolních vesnic. Ve třídách jsou integrováni 

žáci s poruchami chování, učení, tělesně postižení, sluchově postižení, žáci jiných národností a 

národnostních menšin a děti       z Dětského domova Tišnov. Pracujeme podle vytvořeného ŠVP 

„Škola pro život“. 

Ve škole existují prostory, kde je možno předpokládat výskyt rizikového chování u žáků, 

především v suterénu budovy u šaten, na toaletách a vně v parku kolem školy. 
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2.2 Mapování situace z hlediska rizikového chování 

Na úrovni regionu byla v roce 2006 provedena NNO Sdružení SCAN, školní dotazníková studie 

NEAD 2006,  zaměřená na rozsah užívání drog, postoje k drogám a znalosti o drogách. Školy v 

tomto regionu se výrazně neliší od ostatních regionů České republiky, míra užívání drog je spíše na 

spodní hranici. Od začátku školního roku 2007/2008 probíhají v rámci projektu Unplugged 

pravidelná šetření v šestých třídách, vždy na začátku a konci školního roku zaměřená na rozsah 

užívání návykových látek, postoje k drogám a znalosti o drogách  Pokud jde o jiné formy 

rizikového chování, situace je podobná jako v případě užívání drog.  

Třídní učitelé provádí od 4. ročníku výše vždy dvě ankety v daném školním roce, zaměřené  na 

vnímání žáků klimatu školy a volnočasové aktivity žáků. Úroveň rizikového chování žáků na škole 

je zjišťován  průběžně, prací třídních učitelů a učitelů, připomínkami dětí – dětský parlament. Na 

zjišťování rizikového chování žáků se velkou měrou podílí i pracovníci CK. 

Ve škole se vyskytují experimenty s kouřením cigaret. Z dotazníkových šetření je patrné, že děti 

z vyšších ročníku, kterým rodiče dovolí návštěvy diskotéky, mimo školu kouří cigarety a 

konzumují alkohol. Z výsledků rovněž vyplývá, že někteří naši žáci experimentují s marihuanou. 

Jsou zaznamenány projevy vandalizmu a vulgárního chování žáků. 

 

 

3. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

 

3.1 Vytyčení  rizikového chování 

Primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti naší školy je zaměřena na:  

a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:  

- záškoláctví 

- šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus  

- kriminalita, delikvence 

- užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky (OPL) 

a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním 

návykových látek 

- závislost na politickém a náboženském extremismu 

- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) 

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 

      -    domácího násilí 

      -    týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání 

      -    ohrožování mravní výchovy mládeže  
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             -     poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) 

 

3.2 Cílové skupiny 

a) Hlavní cílovou skupinu tvoří žáci 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím 

k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem jiných 

národností, dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických 

vývojových poruch chování. 

b) Pedagogové jako jeden tým, se zvláštním přihlédnutím k začínajícím pedagogům a 

pedagogům bez odborné kvalifikace.  

c) Rodiče dětí navštěvujících naši školu. Zvláštní pozornost je věnována skupinám rodičů 

tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako šikana, nebo výskyt drog. Individuální pozornost 

je pak věnována rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových látek, konzumace 

alkoholu a kouření, rodičům žáků – agresorů v případech šikany.   

   

3.3 Cíle prevence na škole 

Dlouhodobým cílem  prevence na škole  je ve spolupráci s rodiči a ostatními institucemi formovat 

osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat 

ji, ptát se a činit správná rozhodnutí. Osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude si umět 

zorganizovat  svůj vlastní volný čas a bude umět zvládat sociální dovednosti. 

Výchovné úsilí školy vést k takovému působení na žáky, aby v nich byly upevněny pozitivní 

vlastnosti a návyky, které jim pomohou v krizových situacích přijmout nejvhodnější řešení . 

Prohlubovat komunikační dovednosti mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, 

sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů a překonávání překážek. 

      Vytvářet podmínky pro kladné postoje pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy k 

problematice prevence rizikového chování. 

 

      Střednědobé cíle:   
1. zajistit pravidelnou práci s třídním kolektivem (třídní učitel,ŠMP, CK, VP)   

2. podporovat vzájemnou činnost žáků (Školní parlament) 

3. pravidelné neformální setkávání pedagogů 

4. podporovat u rodičů zájem o dění ve škole 

5. prohlubovat další vzdělávání pedagogických pracovníků 

6. zavést pravidelné a efektivní třídnické hodiny za účelem stálého a včasného 

monitorování nálad ve třídách, zjišťování problémů k řešení. 

 

 Krátkodobé cíle:  

1. rozpracovat problematiku primární prevence rizikového chování do jednotlivých předmětů 

v rámci ŠVP 

2. zajistit besedy, nebo jiné aktivity s OSPOD (kurátorem pro mládež), Policií ČR, 
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PPP s  tématy prevence rizikového chování, CK 

3. zajistit ve spolupráci se Spolkem psychologických služeb  realizaci dlouhodobého 

interaktivního programu PP pro 6. Ročníky Unplugged 

4. dokončit projekt pro 7.ročník Unplugged 

5. zapojovat děti do aktivit školy 

6. podporovat aktivity zaměřeny na vhodné využití volného času dětí v aktivitách 

školy, ZUŠ Tišnov, DDM Tišnov 

7. řešit aktuální problémové situace v oblasti rizikového chování  

8. zajistit proškolení učitelů v oblasti prevence rizikového chování,vedení třídnických 

hodin 

9. zajistit specializační studium pro ŠMP 

10. nabídnout besedy s odborníky v oblasti PP rodičům našich žáků, zajistit pro rodiče 

informační materiály k problematice rizikového chování 

11. umístit prevenci na webové stránky školy a zajistit prezentaci MPP. 

 

 

Školní metodik prevence  

      Metodické a koordinační činnosti  

Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. 

 Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, 

závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního 

a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně 

patologických jevů. 

 Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 

chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními 

kolektivy apod.), účast na pravidelných setkáváních ŠPP (vždy první čtvrtek v měsíci). 

 Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence  rizikového 

chování. 

 Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků 

do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je 

prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a 

etnické odlišnosti. 

 Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v 

kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit 

v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, 

krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového 

chování. 

 Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné 

péči v případě akutního výskytu rizikového chování. 
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 Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 

specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s 

předpisy o ochraně osobních údajů. 

 Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 

metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 

  

Informační činnosti  

 Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o 

nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence 

pedagogickým pracovníkům školy. 

 Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a 

zkušeností. 

 Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence 

rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, 

zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti 

prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci). 

 

    Poradenské činnosti  

 Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování 

poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování 

péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). 

 Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností 

rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně 

rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole. 

 Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a 

koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a 

specializovanými školskými zařízeními. 

 

Konzultační hodiny metodika prevence  pro děti i rodiče  v úterý 13:30 – 14:00 

Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci): 

 spolupracuje se školním metodikem prevence a pracovníky CK na zachycování varovných 

signálů, podílí se na realizaci Minimálního preventivního programu a na pedagogické 

diagnostice vztahů ve třídě 

 motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem a dbá 

na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního 

sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky 

třídy 

 zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem 

spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy 
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 získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném 

zázemí. 

Pedagogové 

Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle 

principů a metod  ŠVP školy. Na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé  období,         

konzultují případné problémy,  navrhují opatření.  

 
 

 

4. PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI VÝUKY PŘEDMĚTŮ 

Prevence rizikového chování je součástí ŠVP a platných učebních osnov. Preventivní témata jsou 

nejčastěji frekventována v hodinách:  

  rodinné výchovy 

  občanské výchovy 

  chemie, přírodopisu, přírodovědy 

  prvouky 

  vlastivědy, zeměpisu  a dějepisu 

  českého jazyka 

  tělesné výchovy 

Různé aspekty preventivního působení jsou mezipředmětově koordinovány. Prevenci 

provádíme  i tehdy, když nastane vhodná situace (např. dotazy dětí, schůzka rodičů, 

problém ve třídě).        

I.stupeň 

 

Po pěti letech mají děti  umět: 

 definovat rodinu jako zázemí a útočiště 

 zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými 

 mít základní sociální dovednosti 

 umět se chránit před cizími lidmi 

 mít základní zdravotní návyky 

 umět si správně zorganizovat svůj volný čas 

 umět rozlišit léky a návykové látky 

 znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách 

 znát následky užívání návykových látek 

 umět odmítat 
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II.stupeň 

 

Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci tak, aby byla probrána všechna témata, ale 

nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se 

pracuje  v předmětech občanská a rodinná výchova, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a 

literatura. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové 

vyučování, skupinové práce, besed, přednášek. 

 

 

5. PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

3. až 5.ročník  

 Dopravní výchova 

 Zdravá výživa 

 Prevence kouření a alkoholu 
 Klima třídy 

6.ročník    

 Spolek psychologických služeb 

 

Dlouhodobý interaktivní program primární prevence pro šesté třídy ZŠ a nižší stupeň 

gymnázií  Unplugged 

 

Program UNPLUGGED se skládá z dvanácti vyučovacích hodin rozdělených na tři komponenty, 

vytvářející tři kategorie vyučovacích hodin:  

 

1. Informace a postoje 

2. Interpersonální dovednosti 

3. Intrapersonální dovednosti 

 

Tyto tři kategorie nejsou seřazeny postupně, pro hladkou a rozmanitou návaznost vyučovacích 

hodin, ve kterých se v průběhu programu rozvíjí skupinová dynamika i interaktivita.  

Níže uvedená tabulka nabízí přehled o typu aktivit a charakteru vyučovacích hodin v programu 

UNPLUGGED. Doporučujeme,  cíle vyučovacích hodin  sdělit žákům, aby mohli  přispívat k jejich 

splnění a mohli nad nimi přemýšlet a zaměřovat se na ně. 

 

7.ročník 

 Beseda s kurátorem na aktuální téma 

 Bezpečně v kyberprostoru 

 Beseda s Policií ČR – trestní zodpovědnost, trestní činnost 
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 Dokončení projektu Unplugged 

 

8.ročník 

 Beseda s kurátorem na aktuální téma 

 Trestní zodpovědnost- policie ČR, kurátor 

 Kyberšikana- projekt 

 Jsem to já- poruchy příjmu potravy 

 Klima třídy 

 

9.ročník 

 Trestní zodpovědnost- policie ČR, kurátor 

 Jsem to já- poruchy příjmu potravy 

 Klima třídy 

 

nc 

6. NADSTAVBOVÉ AKTIVITY V RÁMCI ŠKOLY 
 

6.1 Jednorázové akce 

- seminář pro vyučující „Vedení třídnických hodin“ 

- Viz plán práce školy 

 

6.2 Nabídka zájmových kroužků: 

- Basketbal 

- Florbal 

- Atletika 

- Sportík 

- Gymnastika 

- Dramatický 

- Školní parlament 

- Školní časopis 

- Hand-made-fashion 

- Keramika 

 

 

6.3 Spolupráce s CK 

 

Spolupráce s odbornými pracovníky CK na diagnostice a mapování třídního klimatu, komunitní 

skupinky, skupinové aktivity v nově vzniklých kolektivech, podíl na adaptaci nově příchozího 

žáka. 
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7. SPOLUPRÁCE S RODIČI A VZÁJEMNÁ 

INFORMOVANOST 

Problémy spojené s drogami a dalšími formami rizikového chování je třeba řešit ve vzájemné 

spolupráci. Pro zajištění efektivity programu je důležitá informovanost rodičů a žáků. Rodiče jsou 

informováni na třídních schůzkách, na webových stránkách, prostřednictvím informační nástěnky. 

S rodiči problémových žáků probíhá informace na schůzkách komise. 

Rodiče mohou využívat konzultační hodiny ŠMP a výchovného poradce a služeb speciálního 

pedagoga a psychologa CK. 

 

8. EVALUACE MPP 

Při hodnocení MPP využíváme kvantitativní (počet realizovaných akcí, počet zapojených žáků – 

apod.) a kvalitativní ukazatele. 

Hodnotíme jednotlivé akce, besedy a přednášky formou anketních lístků pro žáky, které budou 

zadávány bezprostředně po průběhu akce i s delším časovým odstupem. Na základě vypočítaného 

indexu úspěšnosti lze zpracovat kvantitativní i kvalitativní analýzu. 

Důležitou formou hodnocení je opakované zadávání stejných dotazníků, vždy na začátku programu 

a potom po jeho ukončení. Touto formou lze hodnotit individuální změnu ve znalostech, 

vědomostech, postojích i chování žáků. 

Další možností evaluace je sledování chování žáků v jednotlivých vyučovacích hodinách, školních 

výletech a pobytových akcích a toto sledování použít k vypracování kvalitativní analýzy. 

Při hodnocení efektivity prevence lze využít slohových prací, výtvorů a jiných samostatných prací 

žáků. 

Důležitým vodítkem k hodnocení jsou také dotazy dětí ŠMP prostřednictvím schránky důvěry. 

Pro evaluaci programu je nutné získávat informace i od rodičů a široké veřejnosti o chování žáků 

mimo školu. 

 

9. Závěrečná zpráva MPP 

Během školního roku 2014/2015 byly realizovány programy specifické primární prevence pro žáky  

I. a II. stupně. Na prvním stupni proběhlo spoustu tradičních i nových aktivit. První třídy  měli 

besedu s městskou policií. V rámci druhých až pátých tříd byla realizována dopravní výchova 

obsahující teoretické i praktické dovednosti. Čtvrté ročníky zaměřily své aktivity na klima třídy a 

páté ročníky  ještě  prošly programy zaměřené na  šikanu a kyberšikanu. 

Na druhém stupni byly realizovány  aktivity a programy většinou tradičního rázu. 
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Šesté  ročníky se seznamovaly na adaptačním pobytu, vyzkoušely  si program zaměřený na klima 

třídy a  celoroční program Unplugged. Účastnily se  lekcí zaměřených na  prevenci šikany a 

kyberšikany.  Navštívily nízkoprahové centrum  „Čas“. Dívky prošly programem  týkající se 

dospívání „ Čas proměn“.  

Sedmé a osmé ročníky navštívily městkou knihovnu, kde proběhly  tři lekce zaměřené na 

kyberšikanu. V kyberšikaně pokračovaly a účastnily se krajské soutěže „ Bezpečně 

v kyberprostoru“. Kde získaly řadu ocenění. Dívky měly navíc program týkající se poruch příjmu 

potravy. Sedmé ročníky navíc  pokračovaly prostřednictvím čtyř lekcí v  programu   Unplugged  

tzv.n-Prevencí , s následným testováním svých znalostí o účinku návykových látek před a po 

realizaci těchto lekcí.  V devátých ročnících dívky prošli cyklem zaměřeným na poruchy příjmu 

potravy a nemoci tímto způsobené. 

Žákům je nabídnuto také spoustu kroužků, kde mohou trávit svůj volný čas a spolupráce s centrem 

Korálek.  

Pedagogové škol Tišnova a okolí budou během srpna a září zapojeni do projektu „Vedení 

třídnických hodin“.  

V rámci školního poradenského pracoviště probíhala setkání dle potřeby. 

 

10. ROZPOČET MPP NA ROK 2015/2016 

Rozpočet zahrnuje potřebu finančních prostředků na jednotlivé akce, vybavení kroužků a jiné 

úhrady. Některé akce vyžadují finanční spoluúčast žáků. Dalším zdrojem je rozpočet školy a 

příspěvky SRPŠ. 

Seminář „Vedení třídnických hodin“ – projekt JMK. 

 

Dne:   1.9.2015      
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Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití 

omamné látky žákem 

 

KRIZOVÝ PLÁN 

 

OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY 

 

Při nálezu neznámé látky  

1. MOŽNOST  

 Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou 

látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. 

 Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky, příp. komu byla odebrána, 

podepíše se a uvede jméno svědka. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a uschová ji do 

školního trezoru. 

 Ihned informuje vedení školy nebo alespoň ŠMP. 

 Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli 

zaměstnanec školy. Při převzetí neznámé látky policistou si škola nechá tuto skutečnost 

písemně potvrdit. 

 Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným 

způsobem uložená přivolanému lékaři. 

 

2. MOŽNOST  

 Pedagog neznámou látku ponechá na místě nálezu 

 Bezodkladně zavolá policii  

 Ihned informuje vedení školy nebo alespoň ŠMP 

 Do příjezdu policie zajistí dohled na místě nálezu, příp. zadrží studenta, u něhož byl  nález 

učiněn 

 

Při ohrožení zdraví studenta 

V případě ohrožení zdraví studenta v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, 

jako když student přijde do školy s horečkou. 

a) Dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti, kde zůstane po 

dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba. Pedagog zajistí nad dítětem  dohled 

dospělé osoby. 

b) Ihned informuje vedení školy nebo alespoň ŠMP 
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c) Škola bezodkladně informuje rodiče studenta nebo jeho zákonné zástupce o blíže 

nespecifikovaných zdravotních potížích studenta, rodiče jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co 

nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření. 

 

→ Rodič si přijde do školy pro žáka 

 je seznámen se zdravotními potížemi 

 po užití stimulačních či kanabinoidních látek (jsou např. zornice rozšířené), škola 

apeluje na rodiče, aby s dítětem navštívil lékaře 

 pedagog odkáže rodiče na  odborníky na specializovaných pracovištích (CK, 

psychologicko pedagogická poradna apod.) 

 

→ Rodič si do školy pro dítě nepřijde 

Škola přehodnotí zdravotní stav žáka, pracovník školy zavolá lékařskou službu (může jít o 

předávkování návykovou látkou). Rodič je o postupu školy předem informován. V případě, že 

lékařská služba odmítá přijet, provedeme o tom zápis a necháme si podepsat svědky. V případě, 

že ho odmítají odvézt, necháme si od nich podepsat, že je dítě  v pořádku. 

d) Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu 

studenta pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole. 

 

 ve školním řádu je uveden zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových 

látek v areálu školy včetně sankcí, které z porušení vyplývají. 

 proběhne třídní schůzka rodičů, seznámení s účinky a příznaky užití návykových 

látek dítěte, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou 

v preventivní oblasti, rodiče jsou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně 

nežádoucího chování, jsou seznámeni s náplní práce a konzultačními hodinami 

metodika prevence a výchovného  poradce. Jsou seznámeni s tím, že dítě pod vlivem 

návykové látky ve škole porušuje vnitřní řád školy. 

 student, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád 

školy, bude kázeňsky potrestán dle školního řádu. 

 škola pozve nejrychlejší cestou rodiče studenta k jednání se školou. Rodiče jsou 

seznámeni se všemi skutečnostmi případu, porušením řádu školy, návrhem 

výchovného opatření, který schválila a doporučila pedagogická rada. Škola doporučí 

rodičům studenta specializovanou pomoc odborníků, škola vyhotoví dva zápisy 

z jednání, jeden obdrží rodiče, druhý zůstane uložen ve škole. Škola nabídne rodičům 

pomoc – monitorování, pravidelné schůzky R + TU, ŠMP, VP. 

 studenti jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozorněni na 

závažnost držení, přechovávání a užívání návykové látky a to nejen v areálu školy. 

 třída, v níž se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci 

/dlouhodobé prožitkové programy/ primární prevence, sekundární prevence.  

 

e) Škola informuje sociální odbor v případě že student je prokazatelně ovlivněn drogou (i 

alkoholem) nebo je v akutním ohrožení zdraví po požití drogy, tj. při nebezpečí předávkování a 

trvalého zdravotního poškození včetně vzniku návyku a bezprostředním ohrožení života nebo 

po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole 

 



176 

 

Při podezření, že student zneužívá návykové látky (časná intervence) 

Metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, pověřený pracovník (speciální pedagog nebo 

psycholog CK): 

a) provede diskrétní šetření - zjistí citlivě co nejvíce informací (od spolužáků, rodičů, z poradny 

apod.) 

b) provede pohovor s dítětem – podle vztahu pracovníka s dítětem buď osobně nebo za 

přítomnosti jiného učitele, nebo jiné osoby (psychologa, sociálních kurátorů, pracovníků 

oddělení pro dítě, kontaktního centra apod).  Doporučí mu rozhovor s odborníkem (Linka 

důvěry, pedagogicko psychologická poradna, zdravotní zařízení, střediska výchovné péče 

apod). 

 

Po důvodném podezření 

a) citlivě informuje rodiče, event. jiné zákonné zástupce a upozorní je na další postup školy 

v případě akutního ohrožení zdraví po požití drogy - nebezpečí z předávkování a trvalého 

zdravotního poškození, včetně vzniku návyku hraničí s bezprostředním ohrožením života 

b) v případě negativní reakce rodičů na sdělené skutečnosti a v případě, že rodiče nezařídí pro 

žáka další péči, uvědomí sociální odbor 

c) pokud není v silách školy společně s rodiči problém vyřešit, doporučí další odbornou pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


