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ZÁKLADNÉ ŠKOLY  
 

KRÁTKODOBÉ PODUJATIA (BESEDY, ZÁŽITKOVÉ STRETNUTIA)- JEDNORÁZOVÉ 

▪ Č o so smú tkom? 

▪ UNI 

▪ Sexúa lny ž ivot a prevencia AIDS 

▪ S ikana 

▪ Ako som pris iel na svet 

▪ Obchodovanie s ľúďmi 

▪ KATKA 

▪ Atmosfe ra v triede *Osvedčené* 

STREDNODOBÉ PREVENTÍVNE PODUJATIA – TRI STRETNUTIA 

▪ Teambúilding 

▪ Vžťahy v triede 

▪ Prevencia v oblasti partnersko-marita lneho a sexúa lneho vy vinú 

▪ Prevencia ža vislostí  

▪ Preventí vny program „Prevencia a elimina cia agresivity a s ikanovania v 

s kolskom prostredí “ 

▪ Preventí vny program MED 

▪ Preventí vny program Inakosť – tolerantne  sú ž itie 

▪ Preventí vny program Porcospini 

▪ Preventí vny program Kúlty – sekty 

▪ Dús evne  ždravie *Osvedčené* 

▪ Body Image a sebaponí manie *Osvedčené* 

▪ Rožvoj kriticke ho myslenia 

▪ ČHIPS (Čhildline in Partnership with Schools) 

▪ Zvla danie stresú v s kole a efektí vne strate gie úc enia *Nové* 

▪ Spolú vpred 

SEKUNDÁRNA PREVENCIA DLHODOBÁ - OSEM A VIAC STRETNUTÍ 

▪ Pra ca s proble movoú  triedoú  
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STREDNÉ ŠKOLY  
 

KRÁTKODOBÉ PODUJATIA (BESEDY, ZÁŽITKOVÉ STRETNUTIA)- JEDNORÁZOVÉ 

▪ Č o so smú tkom?  

▪ UNI *Osvedčené* 

▪ Sexúa lny ž ivot a prevencia AIDS 

▪ Obchodovanie s ľúďmi 

▪ KATKA 

▪ Atmosfe ra v triede 

STREDNODOBÉ PREVENTÍVNE PODUJATIA – TRI STRETNUTIA 

▪ Teambúilding *Osvedčené* 

▪ Vžťahy v triede 

▪ Prevencia v oblasti partnersko-marita lneho a sexúa lneho vy vinú 

▪ Prevencia ža vislostí  

▪ Preventí vny program „Prevencia a elimina cia agresivity a s ikanovania v 

s kolskom prostredí “ 

▪ Preventí vny program MED 

▪ Preventí vny program Inakosť – tolerantne  sú ž itie 

▪ Preventí vny program Kúlty – sekty 

▪ Komúnikac ne  žrúc nosti 

▪ Body Image a sebaponí manie 

▪ Zvla danie stresú v s kole a efektí vne strate gie úc enia *Nové* 

▪ Rožvoj kriticke ho myslenia *Osvedčené* 

 

SEKUNDÁRNA PREVENCIA DLHODOBÁ - OSEM A VIAC STRETNUTÍ 

▪ Pra ca s proble movoú  triedoú 

▪ Spolú vpred *Osvedčené* 
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ 
 

▪ Klúb Jednorož ec 

▪ Klúb Artelie r 

▪ Klúb Treso 

▪ Stretnútia pri te me 

 

PRE PEDAGÓGOV 
 

▪ Zvla danie ža ťaž ovy ch sitúa cií  

▪ Teambúilding 

▪ Búrn-oút *Nové* 

▪ Adolescent 

▪ Súperví žne stretnútia *Nové* 

 

PRE RODIČOV 
  

▪ Podporna  rodic ovska  skúpina *Osvedčené* 
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Informa cie na ú vod  

Oddelenie poradenstva socia lneho vy vinú a prevencie ČPPPaP Va m aj v tomto 

s kolskom rokú prina s a ponúkú aktiví t prevencie než iadú cich socia lno-patologicky ch javov. 

Ponúka preventí vnych programov sa snaž í  aj v tomto rokú reflektovať ako na proble my 

sú c asnej doby tak na potreby nas ich klientov.  Pri ich tvorbe vycha džame aj ž ú loh plynú cich žo 

žverejnene ho materia lú MS SR s na žvom „Sprievodca s kolsky m rokom 2020/2021. Ponú kame 

tiež  preventí vne programy, ktore  sme v minúlom s kolskom rokú inovovali c i úž  obsahovo alebo 

žavedení m novy ch techní k c i meto d, ktore  sa v pra ci so ž iakmi osvedc ili ako prí nosne . Mnohe  

ž nich mali požití vny ohlas ú ž iakov, úc iteľov c i rodic ov. Predcha džajú ci s kolsky  rok na m na 

jednej strane priniesol veľa ry chlych nec akany ch žmien, na drúhej strane na s vyžval k va c s ej 

flexibilite, tvorivosti a inovatí vnym meto dam. Poc as sitúa cie s Čovid-19 sme nas ú c innosť 

presúnúli do online priestorú a snaž ili sme sa byť v spojení  cež ro žne webina re, online 

konžúlta cie a pod. Tento spo sob komúnika cie ponú kame aj v tomto rokú. Pri pí saní  ty chto 

riadkov požorne sledújeme pandemickú  sitúa ciú a pri žavedení  online vyúc ovania vieme 

poskytnú ť aj online spo sob pra ce so skúpinoú ž iakov a úc iteľov.  

ČLENENIE PONUKY PREVENTÍVNYCH A INTERVENČNÝCH PROGRAMOV: 

 

V nami predkladanej ponúke preventí vnych a intervenc ny ch programov sa okrem 

roždelenia na aktivity ponú kane  ža kladny m, stredny m s kola m, pedago gom a rodic om mo ž ete 

stretnú ť aj s delení m na tžv. jednora žove  – kra tkodobe  programy a strednodobe  programy. 

Roždiel v ty chto dvoch drúhoch je hlavne v dl ž ke realiža cie. Jednorázové programy požosta vajú  

ž jedne ho skúpinove ho stretnútia. Va c s inoú sa jedna  o te my, ktore  sa ž iakom dajú  priblí ž iť 

v krats om c asovom horižonte a nevyž adújú  systematickejs iú pra cú s kolektí vom. S pecifickoú 

jednora žovoú aktivitoú je Atmosfe ra v triede. Tento program sa žameriava na žmapovanie 

klí my v triede. Pri odpožorovaní  take ho spra vania jednotlivca alebo skúpiny, ktore  si vyž adújú  

dlhs iú pra cú s triedoú sa mo ž e tento program žmeniť na program strednodoby , konkre tne 

v tomto prí pade Vžťahy v triede. Tú sa dosta vame k drúhej katego rií  tžv. strednodobých 

preventívnych programov. Tie trvajú  žva c s a tri dvojhodinove  stretnútia, ak nie je pri 

konkre tnom programe úvedeny  iny  poc et stretnútí . Tieto stretnútia ponú kajú  detailnejs ie 

spracovanie vybranej cieľovej te my. Z iaci si pri nich mo ž ú vyskú s ať viac ža ž itkovy ch aktiví t ako 

pri jednora žovy ch stretnútiach, ponú kajú  va c s í  priestor na diskúsiú.     

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ PREVENTÍVNEHO PROGRAMU: 

 

Kaž da  s kola, ža kladna , stredna  alebo materska , by mala mať svojú kontaktnú  osobú, 

va c s inoú je to koordina tor prevencie a socia lno-patologicky ch javov, prostrední ctvom ktore ho 

sa objedna vajú  jednotlive  aktivity pre triedne kolektí vy a ktory  sa v prí pade potreby 
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skontaktúje s oddelení m prevencie ČPPPaP. Tento koordina tor (riaditeľ, ža stúpca, iny  povereny  

žamestnanec) ma  k dispoží cii ponúkú nami realižovany ch preventí vnych programov na dany  

s kolsky  rok. U lohoú triedneho úc iteľa je žmapovanie sitúa cie v triednom kolektí ve, 

pomenovanie proble mú a na ža klade jeho konžúlta cie s koordina torom prevencie vy ber 

vhodne ho preventí vneho alebo intervenc ne ho programú. V prí pade nejasností  alebo ťaž kostí  

s vy berom konkre tneho programú mo ž ete kontaktovať pracovní kov prevencie ČPPPaP, ktorí  

Va m ochotne pomo ž ú s adekva tnym vy berom preventí vneho programú pre dany  proble m. 

Termí ny preventí vnych stretnútí  si mo ž ete režervovať na stretnútí  koordina torov prevencie, 

ktore  sa realižújú  niekoľkokra t do roka v priestoroch ČPPPaP BA IV, kde je do lež ite , aby ste si 

priniesli žožnam te m programov a tried, pre ktore  chcete stretnútia realižovať. V prí pade Vas ej 

neprí tomnosti na stretnútí  koordina torov alebo akú tnej potreby stretnútí  na s mo ž ete 

kedykoľvek kontaktovať cež e-mail prevenciaba4@gmail.com alebo telefonicky na telefo nnom 

c í sle 02/64 28 80 90 v c asoch preva džkovy ch hodí n.  

REALIZÁCIA OBJEDNANÉHO PROGRAMU 

 

Po obdrž aní  konkre tneho termí nú realiža cie preventí vneho alebo intervenc ne ho 

programú  dvojica pracovní kov v dohodnúty  den  prí de k va m do s koly. Prosí me Va s, aby ste 

rodic ov ž iakov o realiža cii stretnútia vc as úpovedomili kra tkym ožnamom búď v ž iackej 

kniž ke, slovní c kú, edúpage syste me, alebo inom komúnikac nom me diú.  

Č asovo sa stretnútia realižújú  v ra mci drúhej a tretej vyúc ovacej hodiny pric om ž iaci 

majú  presta vkú presne tak, ako je úvedene  v rožvrhú hodí n (v niektory ch prí padoch sa vieme 

po vža jomnej dohode dostaviť aj na 3.-4. vyúc ovaciú hodinú). Pred kaž dy m stretnútí m 

s triedoú je v s kole vytvoreny  c as na konžúlta ciú búď s triednym úc iteľom alebo 

koordina torom, ktory  jú mo ž e vyúž iť na poskytnútie informa cií  o triednom kolektí ve, alebo 

proble mú, ktory  sa v triede vyskytúje. Po realiža cii stretnútia Va m odborní  pracovní ci 

odkonžúltújú  priebeh skúpiny a prí padne  odporú c ania ty kajú ce sa sledovane ho proble mú. 

Taktiež  sa mo ž ete dohodnú ť na ďals í ch stretnútiach ak si to búde sitúa cia vyž adovať.   

Stretnútia sa realižújú  c asto v priestoroch tried, kde si ž iaci po mens ej ú prave 

miestnosti (posúnútie laví c) sadnú  do krúhú žo stolic iek. Tento typ sedenia volí me hlavne 

ž do vodú, ž e ž iak takto mo ž e vidieť na vs etky ch sediacich, c o mú poskytúje va c s iú kontrolú 

nad ty m, c o sa okolo neho deje, c í m sa podporúje atmosfe ra bežpec ia a vža jomnej do very. 

Stretnútia sa dajú  realižovať aj v iny ch priestoroch s koly (s pecia lne úc ebne, kinosa ly a pod.) 

pod podmienkoú, ž e sa miestnosť da  úspo sobiť na vytvorenie krúhú žo stolic iek tak, aby kaž dy  

ž iak mal dosť osobne ho priestorú. Priestor v strede krúhú žosta va pra ždny. Miestnosť by mala 

byť primerane osvetlena  a mala by mať mož nosť odvetrania poc as presta vok.  
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ  

 

Klúbova  c innosť je toho rokú obohatena  o novy  klúb pre deti preds kolske ho vekú alebo 

deti s odlož enoú s kolskoú docha džkoú. Klúby požosta vajú  ž otvoreny ch alebo polootvoreny ch 

skúpí n rovesní kov prí slús ne ho vekove ho žlož enia. O vekú ú c astní kov, ktorí  mo ž ú klúb 

navs tevovať sa viac dožviete v popise klúbovej c innosti, ktora  sa nacha dža na strane 11. 

Klúbova  c innosť sa realižúje v priestoroch ČPPPaP BA IV. v popolúdn ajs í ch hodina ch (klúby 

pre ž iakov ZS  a SS  v c ase od 15:15 do 16:30 hod.. Tieto klúbove  aktivity mo ž ete odporúc iť 

rodic om detí , ktore  majú  proble my v skúpine, c i úž  so žac lenení m, komúnika cioú 

s vrstovní kmi, alebo naopak nevedia res pektovať pravidla  fúngovania v triede a pod.  

REALIZÁCIE PROGRAMOV PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

  

 Aj tento s kolsky  rok nežabú dame na programy pre pedagogicky ch žamestnancov. Ich 

žožnam mo ž ete na jsť v prí slús nej c asti dokúmentú. Ak by ste v ich tematickom žameraní  

nenas li to c o potrebújete, napí s te na m a s nas im tí mom pracovní kov sa po dohode s vami 

pokú sime pripraviť program, ktory  by odra ž al vas e priania a potreby.   

REALIZÁCIE PROGRAMOV PRE RODIČOV 

 

 Už  osvedc enú  podpornú  skúpinú pre rodic ov žameranú  na podporú rodic ovsky ch 

žrúc nosti, tento s kolsky  rok obohacújeme o skúpinú pre rodic ov, ktory ch detí  navs tevújú  

preventí vny program v klúbe Svetielko. Obidve skúpiny prebiehajú  na dobrovoľnej ba že a ich 

obsah je žamerany  na podporú vžťahú medži rodic mi a ich deťmi.  

 

WEBINÁRE A ONLINE VZDELÁVANIE 

 

Novinkoú v tomto s kolskom rokú búde mož nosť realižovať nas e programy cež aplika ciú ZOOM. 

Niektore  te my sa osvedc ili ako vhodne  na realiža ciú v online priestore. Dobre  skú senosti 

ma me s podporny mi rodic ovsky mi skúpinami, vždela vací mi webina rmi pre úc iteľov 

a odborny ch žamestnancov. Ak si to sitúa cia búde vyž adovať vieme niektore  nas e preventí vne 

programy pre deti prispo sobiť aj na online priestor cež aplika ciú ZOOM.  Prí kladom mo ž ú byť 

te my  ty kajú ce sa dús evne ho ždravia, kriticke ho myslenia, nara bania s informa ciami, alebo len 

spreva džanie aktúa lnym prež í vaní m a obsahmi. 
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Ponúka preventí vnych a intervenc ny ch programov pre 
ža kladne  s koly  

Krátkodobé podujatia (besedy, zážitkové stretnutia)- jednorazové 
Jednorazové preventívne podujatia realizuje dvojica odborných pracovníkov v škole formou jedného 

stretnutia (2 vyučovanie hodiny). Po zrealizovaní stretnutia a samotnej konzultácii  môžu odborní 

pracovníci odporúčať pokračovať v skupinovej práci s triedou. Častým príkladom je plynulý prechod 

z jednorazového programu Atmosféra v triede na strednodobý program Vzťahy v triede. 

• Čo so smútkom? (pre vs etky roc ní ky) 

Ins pirovane  nena silnoú komúnika cioú, deti sú  vedene  k porožúmeniú a orienta cii sa 

v te me emo cií  a prež í vania.   

• UNI – úniverža lna prevencia, ktora  sa venúje prierežovo vs etky m te mam a ž iaci majú  

mož nosť venovať sa tej, ktorú  považ újú  ža najaktúa lnejs iú (pre všetky ročníky)  

• Sexuálny život a prevencia AIDS (len pre 8. a 9. roc .) - žameranie stretnútia je na ota žky 

spojene  so sexúalitoú, prevencioú sexúa lne prenosny ch choro b, pohlavne ho ž ivota, 

žodpovedne ho spra vania  a ú cty k vlastne mú telú.  Deti (mladí  dospievajú ci) majú   

prí lež itosť diskútovať k te me s dospely mi na te mú, ktora  je spojena  s ostychom a najma  

plna  my tov a polopra vd, nežriedka vúlga rnosti. 

• Šikana (len pre 1.stúpen  ZS )  

Sprostredkovanie informa cií  o te me, mož nostiach ries enia proble movy ch sitúa cií , pric om 

sa implicitne mapújú  postoje detí .  

• Ako som prišiel na svet (pre 3. roc ní k ZS ) 

• Obchodovanie s ľuďmi (pre ž iakov 9.roc ní ka ZS ) - na c o si treba dať požor pri vycestovaní  do 

žahranic ia ža pra coú, s tú diom.  

• KATKA – diskúsia spojena  s prežeraní m c asožberne ho dokúmentú 

o ž ivote ža vislej ž eny spojeny  aj s ďals í mi socia lno-patologicky mi 

javmi (pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ) 

• *Osvedčené* Atmosféra v triede – stretnútie žamerane  na spožnanie 

triedneho kolektí vú a atmosfe ry v triede v sú vislosti so socia lno-

emociona lnym naladení m ž iakov.  

Strednodobé preventívne podujatia – tri stretnutia 
Strednodobé preventívne podujatia realizuje dvojica odborných pracovníkov v škole formou troch stretnutí 

po dve vyučovacie hodiny (druhú a tretiu počas vyučovania). 

• Teambuilding – program úrc eny  predovs etky m pre novovytvorene  kolektí vy je žamerany  na 

žleps enie vžťahov v triede, fúngovanie triedneho kolektí vú, komúnika ciú medži 
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spolúž iakmi, na žvy s enie skúpinovej kohe žie a koopera cie. Jeho realiža cia si nevyž adúje 

vstúpnú  analy žú proble mú.  

 

• Vzťahy v triede – cieľom programú je kons trúktí vne ries enie vžťahov v triede. Ide o kolektí vy, 

ktore  es te nie sú  ožnac ene  ako proble move , ale ich optima lne fúngovanie narú s ajú  

konflikty, drobne  provoka cie, alebo prí lis ne  odlis nosti v osobnostny ch charakteristika ch 

ž iakov. Odborní  pracovní ci spreva džajú , podporújú  a posiln újú  kolektí v  k odhaleniú 

a  pomenovaniú proble mov, prí padne aj k identifika cii ždrojov a na vrhov ries enia.  

 

• Prevencia v oblasti partnersko-maritálneho a sexuálneho vývinu – cieľom programú je podporiť 

diskúsiú, vhľad a újasnenie vlastny ch postojov k sexúalite, vlastne mú telú a jeho potreba m, 

úvedomenie si pohlavny ch rolí , podporiť ú ctú k partnerovi/ke, na jsť hodnotú 

partnerske ho vžťahú a ries enie  jeho proble mov. Je úrc eny  pre roc ní ky drúhe ho stúpn a ZS . 

 

• Prevencia závislostí – program sa venúje problematike lega lnych, nelega lnych drog, a  

osobitne nela tkovy m ža vislostiam. Te my je mož ne  realižovať aj samostatne podľa 

pož iadavky s koly.  Program ponú ka priestor prehodnotiť svoje postoje, venúje sa prí c ina m, 

na sledkom a rižika m úž í vania drog ako aj s irs í m sú vislostiam v oblasti ža vislostí .   Inova cia, 

pri ktorej sme žac ali vyúž í vať simúla tory opitosti sprostredkú va informa cie ža ž itkovoú 

formoú. Program sa venúje aj trestno-pra vnej žodpovednosti.  

 

• Preventívny program „Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania v školskom prostredí“ vydany  

Ministerstvom s kolstva je úrc eny  pre triedy, kde nedocha dža k s ikanovaniú, ale prejavy 

niektory ch ž iakov signaližújú , ž e je mož ne  predpokladať vžnik s ikany (agresí vne prejavy 

voc i ž iakom, kra tkodobe  úbliž ovanie, vydieranie, vyhra ž anie, ...).  

 

• Preventívny program MED – media lna vy chova so žameraní m na 

vybrane  rižikove  faktory plynú ce ž kaž dodenne ho media lneho 

vplyvú. Program je úrc eny  pre ž iakov od 4. roc ní ka a požosta va ž troch stretnútí : 

➢ me dia , media lna realita a na silie v me dia ch, 

➢ internet, socia lne siete, kybers ikana, 

➢ reklama, reklamne  triky a techniky. 

 

• Preventívny program Inakosť – tolerantné súžitie – so žameraní m nielen na ľúdske  pra va, ale aj 

na akceptovanie sa navža jom v jednom kolektí ve. Urc eny  je pre ž iakov 2. stúpn a ZS . 

Približ úje pojmy ako stereotyp, predsúdok a diskrimina cia. Čieľom je predcha džať 

prejavom intolerancie na s kola ch. 
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• Preventívny program Porcospini – prevencia sexúa lneho obťaž ovania detí . Podmienkoú ú c asti 

dieťaťa na programe je sú hlas rodic a, ža konne ho ža stúpcú. Program je pre 4. roc ní k ZS  

a ž iakov s pecia lnych s ko l. Požosta va ž nasledovny ch te m: 

➢ spožnajme sa navža jom – kra sne, ale odlis ne , 

➢ nas e telo je kra sne, pretož e ..., 

➢ priateľske  dotyky.  

 

• Preventívny program Kulty - sekty je žamerany  na prevenciú ža vislosti od 

psychomanipúlatí vnych skúpí n – siekt a kúltov. Urc eny  je pre ž iakov od 7. roc ní ka ZS . 

Prostrední ctvom tematicky žvoleny ch filmov, dokúmentov a na slednej diskúsii približ úje 

problematikú siekt, kúltov a manipúlatí vnych ľúdí .  

 

• *Osvedčené* Duševné zdravie – preventí vny program venovany  prevencii súicida lneho 

spra vania,  žvla daniú stresú a psychohygiene. Z programú je mož ne  absolvovať len 

jednotlive  stretnútia v úrc ity ch ža ťaž ovy ch obdobiach (pred prijí mac kami, 

monitorom a podobne).  

 

• *Osvedčené* Body Image a sebaponímanie – preventí vny program venovany  

diskúsia m k te mam sabahodnotenie, vní manie vlastne ho tela a vplyv me dií  

na sebaobraž. Program sa osvedc il ú ž iakov od 7. roc ní ka ZS .  

 

• Rozvoj kritického myslenia – program je prima rne žamerany  na rožví janie kriticke ho 

myslenia, argúmenta cie a cha pania problematiky extre mižmú v s irs í ch sú vislostiach, 

sekúnda rne na žvys ovanie povedomia o prejavoch a spoloc enskej ža važ nosti extre mižmú a 

na sledkoch radikaliža cie. Za roven  slú ž i ako prevencia intolerancie na s kola ch.  

 

• CHIPS (Childline in Partnership with Schools) - žameriava sa na rožvoj vrstovní ckych vžťahov 

medži deťmi a mla dež oú a predcha džanie s ikanovaniú a iny m než iadú cim javom v s kola ch. 

Čieľom je žleps iť podmienky pre vždela vanie a osobnostny  rožvoj detí  a mla dež e.  

V ú vode informújeme ž iakov c o žnamena  žapojenie sa do projektú. Pri dostatoc nom 

ža újme ako garanti vys kolí me mlady ch podporovateľov, ktory m na sledne poskytújeme na 

pravidelnej ba že súperví žiú. Pre optima lne fúngovanie projektú je ž iadú ca aktí vna 

spolúpra ca s koly. 

• Komunikačné zručnosti – program ins pirovany  nena silnoú komúnika cioú. Spreva dža ž iakov 

komplexnoú žrúc nosťoú aktí vneho poc ú vania. Zachyta va te my ako empaticky  odhad, „Ja“ 

vy rok, ries enie konfliktov  

• *Nové* Zvládanie stresu v škole a efektívne stratégie učenia - preventí vny program sa venúje 

te me stresú, úc enia a spo sobom vyrovna vania sa so ža ťaž oú. Program odporú c ame 



ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

10 
 

realižovať pre ž iakov monitorom deviatakov. Jeho cieľom je viesť ž iakov k preskú maniú 

svojich spo sobov vyrovna vania sa so stresom a strate gií  osvojovania si požnatkov. Poc as 

stretnútí  sa so ž iakmi diskútúje o tom, ako mo ž ú žefektí vniť proces úc enia a prí pravy na 

skú s ky s mož nosťoú si vyskú s ať a medži seboú ždieľať ro žne techniky. 

• Spolu vpred - hlavny m cieľom je žleps enie a prehl benie sebapožnania a rožvoj sebareflexie. S 

ty m sú visí  aj porožúmenie vlastny m komúnikac ny m vžorcom a osvojenie si 

komúnikac ny ch strate gii optima lneho fúngovania v skúpine (vrstovní ckej, rodinnej, 

s kolskej, pracovnej...). Za roven  sa vy cvik doty ka te m medžiľúdsky ch vžťahov, vlastny ch 

hodno t, sebahodnoty a sebaú cty. Preventí vny program je úrc eny  ž iakom 9. roc ní ka. 

 

Sekundárna prevencia dlhodobá - osem a viac stretnutí 
Práca s problémovou triedou sa uskutočňuje osemkrát po dve hodiny. Pracuje sa buď s celou triedou, alebo 

- ak si to situácia vyžaduje - sa trieda rozdelí na polovice, s ktorými pracuje dvojica odborníkov. Pri 

dlhodobých programoch potrebujeme od účastníkov súhlas rodiča, zákonného zástupcu s účasťou na 

programe.  

• Práca s problémovou  triedou – Intervenc ny  program s proble movoú triedoú v sitúa cia ch: 

➢ nedisciplinovanosť, nadmerna  „ž ivosť“ ž iakov, 

➢ vystúpn ovane  prejavy agresie (verba lnej i brachia lnej) medži ž iakmi, 

➢ napa te  vžťahy úc iteľa s triedoú, proble my s údrž iavaní m aútority, 

➢ podožrenie na s ikanovanie. 

Pred aplikovaní m programú je potrebny  vstúpny  pohovor s triednym úc iteľom 

a koordina torom prevencie.  
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Ponúka preventí vnych a intervenc ny ch programov pre stredne  
s koly  

Krátkodobé podujatia (besedy, zážitkové stretnutia)- jednorazové 
Jednorazové preventívne podujatia realizuje dvojica odborných pracovníkov v škole formou jedného 

stretnutia. Po zrealizovaní stretnutia a samotnej konzultácií môžu odborní pracovníci odporúčať 

pokračovať v skupinovej práci s triedou. Častým príkladom je plynulý prechod z jednorazového programu 

Atmosféra v triede na strednodobý program Vzťahy v triede. 

• Čo so smútkom? Ins pirovane  nena silnoú komúnika cioú, deti sú  vedene  k 

porožúmeniú a orienta cii sa v te me emo cií  a prež í vania.   

• *Osvedčené* UNI – úniverža lna prevencia, ktora  sa venúje okrajovo vs etky m 

te mam a ž iaci majú  mož nosť vybrať si pre seba tú , ktorú  považ újú  ža 

najaktúa lnejs iú   

• Sexuálny život a prevencia AIDS - žameranie stretnútia je na ota žky spojene  so sexúalitoú, 

prevencioú sexúa lne prenosny ch choro b, pohlavne ho ž ivota, žodpovedne ho spra vania  

a ú cty k vlastne mú telú..  Deti(mladí  dospievajú ci) majú   prí lež itosť diskútovať k te me 

s dospely mi na te mú, ktora  je spojena  s ostychom a najma  plna  my tov a polopra vd, 

nežriedka vúlga rnosti. 

• Obchodovanie s ľuďmi - na c o si treba dať požor pri vycestovaní  

• KATKA – diskúsia spojena  s prežeraní m c asožberne ho dokúmentú o ž ivote ža vislej ž eny 

spojeny  aj s ďals í mi socia lno-patologicky mi javmi 

• Atmosféra v triede – stretnútie žamerane  na spožnanie triedneho kolektí vú a atmosfe ry 

v triede v sú vislosti so socia lno-emociona lnym naladení m ž iakov. 

Strednodobé preventívne podujatia – tri stretnutia 
Strednodobé preventívne podujatia realizuje dvojica odborných pracovníkov v škole formou troch stretnutí 

po dve vyučovacie hodiny (druhú a tretiu počas vyučovania). 

• *Osvedčené* Teambuilding – program úrc eny  predovs etky m pre novovytvorene  kolektí vy je 

žamerany  na žleps enie vžťahov v triede, fúngovanie triedneho kolektí vú, komúnika ciú 

medži spolúž iakmi, na žvy s enie skúpinovej kohe žie a koopera cie. Jeho realiža cia si 

nevyž adúje vstúpnú  analy žú proble mú.  

 

• Vzťahy v triede – cieľom programú je kons trúktí vne ries enie vžťahov v triede. Ide o kolektí vy, 

ktore  es te nie sú  ožnac ene  ako proble move , ale ich kvalitne  fúngovanie narú s ajú  ž iaci 

s vlastnosťami ako sú  panovac nosť, has terivosť, provokate rstvo, ...   
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• Prevencia v oblasti partnersko-maritálneho a sexuálneho vývinu – cieľom programú 

je  podporiť diskúsiú, vhľad a újasnenie vlastny ch postojov k sexúalite, 

vlastne mú telú a jeho potreba m, úvedomenie si pohlavny ch rolí , podporiť 

ú ctú k partnerovi/ke, na jsť hodnotú partnerske ho vžťahú a ries enie  jeho 

proble mov.  

 

• Prevencia závislostí - program sa venúje problematike lega lnych, nelega lnych drog, a  osobitne 

nela tkovy m ža vislostiam. Te my je mož ne  realižovať aj samostatne podľa pož iadavky s koly.  

Program ponú ka priestor prehodnotiť svoje postoje, venúje sa prí c ina m, na sledkom a 

rižika m úž í vania drog ako aj s irs í m sú vislostiam v oblasti ža vislostí .   Inova cia, pri ktorej 

sme žac ali vyúž í vať simúla tory opitosti sprostredkú va informa cie ža ž itkovoú formoú. 

Program sa venúje aj trestno-pra vnej žodpovednosti. 

 

• Preventívny program „Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania v školskom prostredí“ vydany  

Ministerstvom s kolstva  je úrc eny  pre triedy, kde nedocha dža k s ikanovaniú, ale prejavy 

niektory ch ž iakov signaližújú , ž e je mož ne  predpokladať vžnik s ikany (agresí vne prejavy 

voc i ž iakom, kra tkodobe  úbliž ovanie, vydieranie, vyhra ž anie, ...).      

 

• Preventívny program MED – media lna vy chova so žameraní m na vybrane  rižikove  faktory 

plynú ce ž kaž dodenne ho media lneho vplyvú. Program požosta va ž troch stretnútí : 

 

➢ me dia , media lna realita a na silie v me dia ch 

➢ internet, socia lne siete, kybers ikana 

➢ reklama, reklamne  triky a techniky. 

 

• Preventívny program Inakosť – tolerantne  sú ž itie – so žameraní m nielen na ľúdske  pra va, ale 

aj na akceptovanie sa navža jom v jednom kolektí ve.  

 

• Preventívny program Kulty - sekty – žamerany  na ža vislosť od psychomanipúlatí vnych skúpí n – 

siekt a kúltov. 

 

• Komunikačné zručnosti – program ins pirovany  nena silnoú komúnika cioú. Spreva dža ž iakov 

komplexnoú žrúc nosťoú aktí vneho poc ú vania. Zachyta va te my ako empaticky  odhad, „Ja“ 

vy rok, ries enie konfliktov  

 

• Body Image a sebaponímanie – preventí vny program venovany  diskúsia m k 

te mam sebahodnotenie, vní manie vlastne ho tela a vplyv me dií  na 

sebaobraž.  



STREDNÉ ŠKOLY   

13 
 

• *Nové* Zvládanie stresu v škole a efektívne stratégie učenia - preventí vny program sa venúje 

te me stresú, úc enia a spo sobom vyrovna vania sa so ža ťaž oú. Program odporú c ame 

realižovať pre matúrantov. Jeho cieľom je viesť ž iakov k preskú maniú svojich spo sobov 

vyrovna vania sa so stresom a strate gií  osvojovania si požnatkov. Poc as stretnútí  sa so 

ž iakmi diskútúje o tom, ako mo ž ú žefektí vniť proces úc enia a prí pravy na skú s ky s 

mož nosťoú si vyskú s ať a medži seboú ždieľať ro žne techniky. 

• *Osvedčené* Duševné zdravie – preventí vny program venovany  prevencii súicida lneho 

spra vania,  žvla daniú stresú a psychohygiene. Z programú je mož ne  absolvovať len 

jednotlive  stretnútia v úrc ity ch ža ťaž ovy ch obdobiach (pred prijí mac kami, monitorom 

a podobne).  

• *Osvedčené* Rozvoj kritického myslenia – program je prima rne žamerany  na 

rožví janie kriticke ho myslenia, argúmenta cie a cha pania problematiky 

extre mižmú v s irs í ch sú vislostiach, sekúnda rne na žvys ovanie povedomia o 

prejavoch a spoloc enskej ža važ nosti extre mižmú a na sledkoch radikaliža cie. 

Za roven  slú ž i ako prevencia intolerancie na s kola ch.  

 

Sekundárna prevencia dlhodobá – minimálne Päť a viac stretnutí 
Práca s problémovou triedou sa uskutočňuje osemkrát po dve hodiny. Pracuje sa buď s celou triedou, alebo 

- ak si to situácia vyžaduje - sa trieda rozdelí na polovice, s ktorými pracuje dvojica odborníkov. Pri 

programe SPVečko je možné rozsah a organizáciu stretnutí upraviť dohodou. Pri dlhodobých programoch 

potrebujeme od účastníkov súhlas rodiča, zákonného zástupcu s účasťou na programe.  

• Práca s problémovou  triedou – Intervenc ny  program s proble movoú triedoú v sitúa cia ch: 

• nedisciplinovanosť, nadmerna  „ž ivosť“ ž iakov 

• vystúpn ovane  prejavy agresie (verba lnej i brachia lnej) medži ž iakmi 

• napa te  vžťahy úc iteľa s triedoú, proble my s údrž iavaní m aútority 

• podožrenie na s ikanovanie 

Pred aplikovaní m programú je potrebny  vstúpny  pohovor s triednym úc iteľom 

a koordina torom prevencie.  

 

• *Osvedčené* Spolu vpred – hlavny m cieľom je žleps enie a prehl benie sebapožnania a rožvoj 

sebareflexie. S ty m sú visí  aj porožúmenie vlastny m komúnikac ny m vžorcom a osvojenie si 

komúnikac ny ch strate gii optima lneho fúngovania v skúpine (vrstovní ckej, rodinnej, 

s kolskej, pracovnej...). Za roven  sa vy cvik doty ka te m medžiľúdsky ch vžťahov, vlastny ch 

hodno t, sebahodnoty a sebaú cty. Preventí vny program je úrc eny  ž iakom stredny ch s ko l 

a ich rovesní kom ž osemroc ny ch gymna žií .  
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Klúbova  c innosť 

Klúbova  c innosť pre ž iakov ža kladny ch a stredny ch s ko l sa realižúje v popolúdn ajs í ch 

hodina ch v priestoroch ČPPPaP. Skúpina je v prí pade klúbov pre ža kladne  a stredne  s koly  

otvorena , to žnamena , ž e c lenovia sa mo ž ú do klúbovy ch aktiví t žapa jať poc as cele ho 

s kolske ho roka. Pri odporú c aní  klúbú rodic om je úž itoc ne  si požrieť, ktory  klúb sa vekovo 

približ úje potenciona lnemú ú c astní kovi. V nas om prí pade sa jedna  o roždelenie na prvy  

a drúhy  stúpen  ža kladny ch s ko l a stredos kola kov. K ú c asti na jednotlivy ch klúboch je potrebny  

sú hlas rodic a, ktory  sa podpí s e pred na stúpom do klúbú v ČPPPaP.  

Momenta lny ža újem pokry va v ra mci klúbovej starostlivosti ž iakov ža kladny ch s ko l. Nas i 

pracovní ci vedia v prí pade ža újmú minima lne 3 stredos kola kov viesť klúb aj pre tú to vekovú  

skúpinú. Za újemcovia o takú to formú tra venia voľne ho c asú sa mo ž ú nakontaktovať na 

mailovej adrese prevenciaba4@gmail.com  

• Klub Jednorožec – podporna  psychologicka  c innosť pre ž iakov 1. stúpn a ZS  s proble mami 

v spra vaní  a emoc ny mi ťaž kosťami formoú hrovy ch aktiví t. Č as realiža cie je kaž dy  drúhy  

pondelok so žac iatkom 15:15 hod. do 16:30. hod. 

 

• Klub Arteliér – podporna  psychologicka  c innosť pre ž iakov 1. 

stúpn a ZS  s proble mami  v spra vaní  a emoc ny mi ťaž kosťami 

formoú vy tvarny ch aktiví t. Č as realiža cie je kaž dy  drúhy  

pondelok so žac iatkom 15:15 hod. do 16:30 hod. Strieda sa 

s klúbom Jednorož ec. 

 

• Klub Treso – tre ning socia lnych a komúnikac ny ch žrúc ností  pre ž iakov 2. stúpn a ZS . Č as 

realiža cie je kaž dy  útorok so žac iatkom 15:15 hod. do 16:30. hod. 

 

Pre stredoškolákov: 

• Stretnutia pri téme – otvorene  stretnútia pre stredos kola kov, ktorí  majú  ža újem diskútovať 

na aktúa lne te my dnes nej doby. Čieľom stretnútí  je rožs í riť komúnikac ne , argúmentac ne  

schopnosti.  

 

mailto:prevenciaba4@gmail.com?subject=klub%20stredna%20skola
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Vždela vanie pedago gov  

Pre kolektí vy úc iteľov ponú kame nasledovne  te my: 

• Zvládanie záťažových situácií (minima lne 2 bloky po 1,5 hodine) 

 

• Teambuilding pre cely  kolektí v pedago gov  

 

• *Nové* Burn-out – podporne  stretnútia venújú ce sa syndro mú vyhorenia, kde sa 

žameriavame na identifika ciú sympto mov, diagnostikú až  po hľadanie ždrojov žvla dnútia  

 

• Adolescent – tematicky  workshop, ktory  sa edúkatí vnoú a ža ž itkovoú 

formoú žaobera  období m adolescencie  

 

• *Nové* Supervízne stretnutia – Pre pedago gov a odborny ch žamestnancov 

ponú kame súperví žiú ako na stroj podpory (opora, ždieľanie, 

spreva džanie), rozvoja (úc enie, transforma cia a rast) a ochrany (profesie, klienta, etiky). 

Súperví žia ponú ka priestor na reflexiú profesiona lnej skú senosti, újasnenie si motiva cií , 

vlastnej role, hľadanie ždrojov, podporú fúngújú cich strate gií .  Realižovana  mo ž e byť 

skúpinovo aj individúa lne. Pri úvaž ovaní  o súperví žii odporú c ame vopred dohodnú ť 

ú vodnú  konžúlta ciú, kde búde bliž s ie vysvetlene , c o mož no od súperví žie oc aka vať, ake  sú  

podmienky a indika cie pre individúa lnú alebo skúpinovú  formú. 

V prí pade ža újmú je mož ne  úskútoc niť odbornú  predna s kú, semina r, workshop aj na inú  

(vopred dohodnútú ) te mú.   
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Programy pre rodic ov   

 

Program sa žac í na realižovať v momente, keď sa prihla si aspon  8 rodic ov. Prihlasovať sa je 

mož ne   mailom na adrese mikúlic.prevenciaba4@gmail.com. Kaž de  stretnútie obsahúje c asť 

teo rie, cvic enia a diskúsiú. Program sa realižúje v priestoroch ČPPPaP BA IV., žva c s a v c asovom 

rožpa tí  od 15:15 do 16:45.  

 

• *Osvedčené* Podporná rodičovská skupina – Podporna  rodic ovska  skúpina si kladie ža cieľ 

hľadať odpovede na najc astejs ie ota žky rodic ov „ako dieťaťú vyty c iť hranice pre jeho 

spra vanie bež toho, aby sme mú bra nili ží skavať vlastne  skú senosti?“, „ako pracovať s 

vlastny mi emo ciami?“, „ako reagovať na emo cie dieťaťa?“, „ako pracovať so vždorom ú 

detí ?“, „ako nara bať s odmenami a trestami?, „som pre dieťa aútorita?“, „ako reagovať 

na neú spech dieťaťa“. Realižovana  je skúpinovoú formoú (približ ne 8. stretnútí ), ktora  

žahr n a okrem rožvojovej fúnkcie aj fúnkciú podpornú  (prí padne aj tre ningovú , ak 

atmosfe ra v  skúpine dovoľúje  na cvik niektory ch konkre tnych komúnikac ny ch 

žrúc ností ). Program je postaveny  na  požnatkoch ž relevantnej literatú ry a 

poradensky ch skú seností . Prepa jame v n om osobne  skú senosti ú c astní kov s obsahom, 

teda pre aktúa lne preberane    komúnikac ne  žrúc nosti sa hľada  spo sob vyúž itia v 

kaž dodenny ch sitúa cia ch a interakcia ch s dieťaťom. Hodnotove  vy chodiska  sú  

húmanižmús, res pektújú ca komúnika cia aútorov Kopr iva a Nova c kova , ktorí   dopl n ajú  

T. Gordona a jeho vy chovú bež poraženy ch. Rodic ovskú  rolú poma ha priblí ž iť úceleny  

rožvojovy   koncept Krúh bežpec ne ho rodic ovstva K. Hoffmana. Te ma emo cií  sa 

ins pirúje modelom nena silnej komúnika cie M. Rosenberga. Na leps ie 

porožúmenie ako ľúdia fúngújú  vo vžťahú k sebe, drúhy m a k svetú sa 

odkažúje na teo riú vžťahovej va žby aútorov J. Bolwby a M. 

Einsworthova . Aspekty niektory ch s pecificky ch vy vinovy ch období  a 

fenome nov (obdobie vždorú, púberty, regúla cia emo cií  ú detí ...) 

vysvetľúje cež perspektí vú vy vinovej psycholo gie Langmeiera.  

 

mailto:mikulic.prevenciaba4@gmail.com?subject=TRAKY

