
Prevencia a jej moPrevencia a jej možžnostinosti



�� Pojem prevencia sa vo Pojem prevencia sa vo 
vvššeobecnom poneobecnom poníímanmaníí chcháápe ako pe ako 
aktivita (aktivita (ččinnosinnosťť, akcia), ktorej , akcia), ktorej 
ciecieľľom je predom je predííssťť, minimalizova, minimalizovaťť, , 
vyhnvyhnúúťť sa problsa probléémom rôzneho mom rôzneho 
charakteru, predcharakteru, predííssťť nenežžiaducim iaducim 
javom.javom.



I. rovina I. rovina -- primprimáárna rna 
prevencia (univerzprevencia (univerzáálna)lna)



CieCieľľom preventom preventíívnych aktivvnych aktivíít t 
primprimáárnej prevencie je rnej prevencie je 



�� predchpredcháádzanie vzniku socidzanie vzniku sociáálnolno--
patologických javov, napompatologických javov, napomááhanie hanie 
jedincovi, rodine, skupine, komunite v jedincovi, rodine, skupine, komunite v 
danom prostreddanom prostredíí vytvvytvááraraťť najvhodnejnajvhodnejššie ie 
podmienky pre jeho, resp. ich zdravý podmienky pre jeho, resp. ich zdravý 
vývoj, aktivity primvývoj, aktivity primáárnej prevencie srnej prevencie súú
zameranzameranéé na nenaruna nenaruššený terený teréén, v n, v 
konekoneččnom dôsledku je primnom dôsledku je primáárna rna 
prevencia zameranprevencia zameranáá na celna celúú populpopulááciu a ciu a 
zzáároveroveňň je i zje i zááleležžitositosťťou celej populou celej populáácie, cie, 



II. rovina II. rovina -- sekundsekundáárna rna 
prevencia (selektprevencia (selektíívna)vna)



�� napomnapomááhanie zabrahanie zabraňňovaniu ovaniu 
prehlbovania uprehlbovania užž vzniknutých porvzniknutých porúúch ch 
vývinu jednotlivca, skupiny; ide o tzv. vývinu jednotlivca, skupiny; ide o tzv. 
rizikových jedincov a skupiny, u rizikových jedincov a skupiny, u 
ktorých sa poruchy vývinu uktorých sa poruchy vývinu užž objavili objavili 
(napr. probl(napr. probléémovmovéé sprspráávanie a menej vanie a menej 
zzáávavažžnnéé poruchy sprporuchy spráávania, vania, 
experimentujexperimentujúúci s drogami, deti s ci s drogami, deti s 
nariadenou nariadenou úústavnou výchovou a stavnou výchovou a 
ulouložženou ochrannou výchovou, enou ochrannou výchovou, ľľudia udia 
bez prbez príístrestreššia apod.). ia apod.). 



�� pomoc jedincom a skupinpomoc jedincom a skupináám (najmm (najmää
rodinrodináám), ktorm), ktoríí ssúú ohrozenohrozeníí socisociáálnolno--
patologickými javmi, t. j. ohrozenpatologickými javmi, t. j. ohrozeníí
jedinci a skupiny (jedinci a skupiny (potencionpotencionáálnelne
obete trestnej obete trestnej ččinnosti, drogovej innosti, drogovej 
zzáávislosti, xenofvislosti, xenofóóbie apod.), bie apod.), 

�� kontrola podmienok a faktorov kontrola podmienok a faktorov 
vytvvytváárajrajúúcich mocich možžnosti pre pnosti pre pááchanie chanie 
trestnej trestnej ččinnosti a vznik ostatných innosti a vznik ostatných 
socisociáálnolno--patologických javov. patologických javov. 



III. rovina III. rovina -- terciterciáárna prevencia  rna prevencia  
(indikovan(indikovanáá))



�� ZameranZameranáá na jednotlivca, u ktorna jednotlivca, u ktoréého sa uho sa užž
daný jav prejavil, snaha o zmiernenie daný jav prejavil, snaha o zmiernenie 
nnáásledkov problsledkov probléémovmovéého javu, recidho javu, recidííve, ve, 
resp. zmiernenie nresp. zmiernenie náásledkov sledkov –– cesta cesta 
menmenššieho zla ieho zla –– metadonmetadon, injek, injekččnnéé
striekastriekaččky, zabezpeky, zabezpeččenie zdravotnenie zdravotnííckej ckej 
starostlivosti...starostlivosti...



PrevenPrevenččnnéé programyprogramy



Typy programov podTypy programov podľľa obsahua obsahu



�� InformaInformaččnnéé programyprogramy
�� Programy zameranProgramy zameranéé na zruna zruččnosti nosti 

rozhodovaniarozhodovania
�� ZameranZameranéé na dna dáávanie si zvanie si záávvääzkovzkov
�� ZameranZameranéé na objasnenie si hodnôtna objasnenie si hodnôt
�� ZameranZameranéé na vytyna vytyččovanie si cieovanie si cieľľovov
�� ZameranZameranéé na manana manažžment stresument stresu



�� ZameranZameranéé na sebana sebaúúctuctu
�� ZameranZameranéé na trna trééning zruning zruččnosti odolanosti odolaťť
�� ZameranZameranéé na trna trééning ning žživotných ivotných 

zruzruččnostnostíí
�� ZameranZameranéé na ustanovovanie noriemna ustanovovanie noriem
�� Programy pomociProgramy pomoci
�� AlternatAlternatíívne programyvne programy



MoMožžnnéé preventpreventíívne programy v vne programy v 
nanaššich podmienkachich podmienkach



„„NeniNeničč svoje msvoje múúdre telodre telo““



�� Doplnkový uDoplnkový uččebný text pre niebný text pre nižžššie roie roččnnííky ky 
ZZŠŠ –– I. stupeI. stupeňň

�� Lektor Lektor –– uuččiteiteľľ etickej výchovy, TUetickej výchovy, TU
�� FajFajččenieenie
�� AlkoholAlkohol
�� ChemikChemikáálielie
�� DrogyDrogy
�� ZdravieZdravie
�� Formou hFormou háádaniek, pracovných listov, daniek, pracovných listov, 

krkríížžoviekoviek



Ako poznAko poznáám sm sáám seba ?m seba ?

Doplnkový uDoplnkový uččebný text od 5. roebný text od 5. roččnnííka Zka ZŠŠ ––
pre kapre kažždý rodý roččnnííkk



�� Lektor Lektor –– uuččiteiteľľ etickej výchovy, TU...etickej výchovy, TU...
�� FajFajččenieenie
�� AlkoholAlkohol
�� AutomatyAutomaty
�� DrogyDrogy
�� Konflikty a ich rieKonflikty a ich rieššenieenie
�� SebapoznanieSebapoznanie
�� RelaxaRelaxaččnnéé cvicviččeniaenia



Ako sa staAko sa staťť ssáám sebou m sebou –– Ako Ako 
bybyťť ssáám sebou ?m sebou ?

Doplnkový text pre SDoplnkový text pre SŠŠ



�� Poznaj sPoznaj sáám seba m seba –– osobnososobnosťť, zmysel , zmysel 
žživota, zodpovednosivota, zodpovednosťť......

�� DrogyDrogy
�� AIDSAIDS
�� ŠŠikanovanieikanovanie
�� ZZáávislosti, narkomani...vislosti, narkomani...
�� Konformita, tlak okolia, stres....Konformita, tlak okolia, stres....



Program rozvoja osobnosti Program rozvoja osobnosti žžiakaiaka

vypracovaný KPPP v Prevypracovaný KPPP v Preššove a ove a VVÚÚDPaPDPaP v v 
BratislaveBratislave



�� 24 x 1  hodinových stretnut24 x 1  hodinových stretnutíí –– raz za týraz za týžždedeňň –– dva dva 
týtýžždnedne

�� OdporOdporúúčča sa kra sa kráátke zatke zašškolenie kolenie –– pre upre uččiteiteľľov ov 
etickej výchovy, TU...etickej výchovy, TU...

�� ZZáákladnkladnáá idea idea –– na zna zááklade vklade vššestrannestrannéého rozvoja ho rozvoja 
osobnosti osobnosti žžiaka zvýiaka zvýššiiťť jeho pripravenosjeho pripravenosťť na na 
odmietnutie drog a prijatie myodmietnutie drog a prijatie myššlienky zdravej lienky zdravej 
žživotosprivotospráávyvy

�� TTéémy pomocou obrmy pomocou obráázkov zkov –– komunikkomunikáácia, moje cia, moje 
potreby, potreby, žživotný ivotný šštýl, alkohol, lieky, imidtýl, alkohol, lieky, imidžž, rizik, rizikáá v v 
žživote, drogy, inivote, drogy, inéé kultkultúúry, moje ciele v ry, moje ciele v žživote, ivote, 
generageneraččnnéé rozdiely, majetkovrozdiely, majetkovéé rozdiely, drogy, rozdiely, drogy, 
vovoľľný ný ččas , ekolas , ekolóógia, moja budgia, moja budúúcnoscnosťť, moje die, moje dieťťa... a... 



C E S T A C E S T A 

k emocionk emocionáálnej zrelosti lnej zrelosti 

vypracovaný pracovnvypracovaný pracovnííkmi kmi VVÚÚDPaPDPaP BratislavaBratislava



�� 10 stretnut10 stretnutíí -- 2 vyu2 vyučč. hodiny na . hodiny na 
jednu tjednu téémumu

�� OdporOdporúúčča sa zaa sa zašškolený lektorkolený lektor
�� Dôraz na aktDôraz na aktíívnu vnu úúččasasťť žžiakov 8.,9. iakov 8.,9. 

roroččnnííkov Zkov ZŠŠ a a šštudentov Studentov SŠŠ pri riepri rieššeneníí
žživotných situivotných situááciciíí a a úúloh na tloh na téémy :my :



�� OdkiaOdkiaľľ idem a kam smerujemidem a kam smerujem
�� ZZáávislosvislosťť od rodiod rodiččov ov vsvs. osamostat. osamostatňňovanieovanie
�� PartnerskPartnerskéé vzvzťťahyahy
�� SocializSocializááciacia
�� Ja ako budJa ako budúúci rodici rodičč
�� RieRieššenie konfliktovenie konfliktov
�� Konformita Konformita vsvs. zosta. zostaťť ssáám seboum sebou
�� VydrVydržžaaťť bolesbolesťť, strach a ne, strach a nežžiiččlivoslivosťť osuduosudu
�� Sympatia a sSympatia a súúcitcit
�� RadosRadosťť z dz dáávania bez reciprocityvania bez reciprocity



Drogy : Drogy : ččo so s tým ? tým ? 

preventpreventíívny program prevny program pre žžiakov Ziakov ZŠŠ , , 
starstaršíších ako 13 rokov, vypracovaný ch ako 13 rokov, vypracovaný 

Strediskom prevencie zStrediskom prevencie záávislostvislostíí v Niv Nižžnej nej ––
ICM OravaICM Orava



�� Program je plProgram je pláánovaný na 6 stretnutnovaný na 6 stretnutíí pre pre 
vekovvekovéé kategkategóórie :rie :

�� 8 8 –– 10 rokov10 rokov
�� 11 11 –– 12 rokov12 rokov
�� Program mProgram máá celkovo skôr informatcelkovo skôr informatíívny vny 

charakter charakter 



„„ Drogy, ako na to ?Drogy, ako na to ?„„



3 3 -- 5 stretnut5 stretnutíí ( po 2 vyu( po 2 vyuččovacie ovacie 
hodiny )hodiny )

�� Program akoby nadvProgram akoby nadvääzoval na predozoval na predoššlý, lý, 
svojim obsahom sa orientuje na svojim obsahom sa orientuje na 
rozhodovacrozhodovacíí proces mlproces mláádedežže ae a ich ich 
pripravenospripravenosťť odmietaodmietaťť drogy.drogy.



VIEME, VIEME, ŽŽE...E...

Program boja proti zlu, nProgram boja proti zlu, náásiliu, zsiliu, záávislostiam, vislostiam, 
predsudkom, rasizmu a neproduktpredsudkom, rasizmu a neproduktíívnemu vnemu 

spôsobu spôsobu žživotaivota



�� MironMiron Zelina, MZelina, Máário Lenrio Lenáártrt
�� vznikol na zvznikol na zááklade projektu Oddelenia klade projektu Oddelenia 

kancelkanceláárie prezidenta PZ vrie prezidenta PZ v spoluprspoluprááci  ci  
ss CPPP aCPPP a P NitraP Nitra

�� Je urJe urččený ako doplnkový uený ako doplnkový uččebný ebný 
aa trtrééningový text pre ningový text pre žžiakov 7. iakov 7. –– 9. 9. 
roroččnnííka Zka ZŠŠ aa 1. 1. –– 2. ro2. roččnnííka Ska SŠŠ



Celkom 18 lekciCelkom 18 lekciíí ( po 2 vyu( po 2 vyuččovacie hodiny ) ovacie hodiny ) 
ss tematickými okruhmi :tematickými okruhmi :

�� ProblProbléémy vmy v sprspráávanvaníí –– 4 t4 téémymy
�� ProblProbléémy drog amy drog a zzáávislostvislostíí –– 3 t3 téémymy
�� ProblProbléémy rasizmu amy rasizmu a intolerancie intolerancie –– 4 t4 téémymy
�� ProblProbléémy protispolomy protispoloččenskenskéého ho 

aa kriminkrimináálneho sprlneho spráávania vania –– 5 t5 téémm
�� ProblProbléémy riadenia emmy riadenia emóóciciíí, citov a, citov a rierieššenia enia 

konfliktov konfliktov –– 2 t2 téémymy



Východ vie Východ vie –– drogy nie !drogy nie !

Program vznikol na zProgram vznikol na zááklade projektu klade projektu 
spracovanspracovanéého kolektho kolektíívom autorov  pod vom autorov  pod 

gesciou Kgesciou KŠÚŠÚ PrePreššovov



�� Program pozostProgram pozostááva z 5 stretnutva z 5 stretnutíí ( po 2 ( po 2 
vyuvyuččovacie hodiny ) s moovacie hodiny ) s možžnosnosťťou ou 
rozrozšíšírenia o renia o ďďalalššie stretnutia diferencovane ie stretnutia diferencovane 
v kav kažždom rodom roččnnííku Zku ZŠŠ

�� Je urJe urččený pre ený pre žžiakov Ziakov ZŠŠ 5. 5. –– 9. ro9. roččnnííka ka 



�� ĎĎalalššie programy vypracovanie programy vypracovanéé v rv ráámci mci 
rôznych projektov a rôznymi kolektrôznych projektov a rôznymi kolektíívami, vami, 
ako ako „„ PandaPanda, Krok za krokom..., Krok za krokom...

�� Je nevyhnutnJe nevyhnutnéé si uvedomisi uvedomiťť : : 
�� Prevencia drogovej zPrevencia drogovej záávislosti bez vislosti bez 

prepojenia s rieprepojenia s rieššeneníím problm probléémov mov 
osobnostnosobnostnéého rozvoja adresho rozvoja adresáátov je tov je 
neneúúččinninnáá

�� JednorazovJednorazovéé aktivity typu aktivity typu –– prednprednášášky, ky, 
besedy... sbesedy... súú teda veteda veľľmi pochybnmi pochybnéé –– skôr skôr 
budia pozornosbudia pozornosťť, ako nie, ako nieččo skutoo skutoččne riene rieššiaia



�� TaktieTaktiežž je neje neúúččinninnáá prevenprevenččnnáá aktivita aktivita 
vyuvyužžíívajvajúúca zastraca zastraššovanie, citovovanie, citovéé apely, apely, 
jednoduchjednoduchéé informovanie...informovanie...

�� U skupU skupíín so zvýn so zvýššeným rizikom je eným rizikom je úúččinnejinnejššia ia 
forma ponforma ponúúknutia lepknutia lepšíších alternatch alternatíív ako drogyv ako drogy

�� U skupU skupíín so stredným rizikom (normn so stredným rizikom (normáálna lna 
populpopuláácia) je vecia) je veľľmi prmi príínosný nosný peerpeer program, teda program, teda 
vyuvyužžitie rovesnitie rovesnííkovkov

�� ÚÚččinninnáá je aj prevencia zaloje aj prevencia založženenáá na spoluprna spoluprááci ci 
rôznych zlorôznych zložžiek spoloiek spoloččnostinosti

�� Spolu s prevenSpolu s prevenččnou nou ččinnosinnosťťou by mala ou by mala 
prebiehaprebiehaťť aj snaha o zniaj snaha o znižžovanie dostupnosti ovanie dostupnosti 
drogdrog


