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ZÁKLADNÉ ŠKOLY  
 

KRÁTKODOBÉ PODUJATIA (BESEDY, ZÁŽITKOVÉ STRETNUTIA)- JEDNORÁZOVÉ 

▪ Č o so smú tkom?  

▪ UNI 

▪ Sexúá lny ž ivot á prevenciá AIDS *Osvedčené* 

▪ S ikáná 

▪ Ako som pris iel ná svet 

▪ Obchodovánie s ľúďmi  

▪ KATKA  

▪ Atmosfe rá v triede *Osvedčené* 

STREDNODOBÉ PREVENTÍVNE PODUJATIA – TRI STRETNUTIA 

▪ Teámbúilding 

▪ Vžťáhy v triede 

▪ Prevenciá v oblásti pártnersko-máritá lneho á sexúá lneho vy vinú 

▪ Prevenciá žá vislostí  

▪ Preventí vny prográm „Prevenciá á eliminá ciá ágresivity á s ikánovániá v 

s kolskom prostredí “ 

▪ Preventí vny prográm MED  

▪ Preventí vny prográm Inákosť – tolerántne  sú ž itie 

▪ Preventí vny prográm Porcospini 

▪ Preventí vny prográm Kúlty – sekty 

▪ Dús evne  ždrávie *Osvedčené* 

▪ Body Imáge á sebáponí mánie *Osvedčené*  

▪ Rožvoj kriticke ho mysleniá 

▪ ČHIPS (Čhildline in Pártnership with Schools) 

▪ Zvlá dánie stresú v s kole á efektí vne stráte gie úc eniá *Nové* 

▪ Spolú vpred 

SEKUNDÁRNA PREVENCIA DLHODOBÁ - OSEM A VIAC STRETNUTÍ 

▪ Dlhodobá  prá cá s triedoú  
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STREDNÉ ŠKOLY  
 

KRÁTKODOBÉ PODUJATIA (BESEDY, ZÁŽITKOVÉ STRETNUTIA)- JEDNORÁZOVÉ 

▪ Č o so smú tkom?  

▪ UNI *Osvedčené* 

▪ Sexúá lny ž ivot á prevenciá AIDS 

▪ Obchodovánie s ľúďmi  

▪ KATKA  

▪ Atmosfe rá v triede 

STREDNODOBÉ PREVENTÍVNE PODUJATIA – TRI STRETNUTIA 

▪ Teámbúilding *Osvedčené* 

▪ Vžťáhy v triede 

▪ Prevenciá v oblásti pártnersko-máritá lneho á sexúá lneho vy vinú 

▪ Prevenciá žá vislostí  

▪ Preventí vny prográm „Prevenciá á eliminá ciá ágresivity á s ikánovániá v 

s kolskom prostredí “ 

▪ Preventí vny prográm MED  

▪ Preventí vny prográm Inákosť – tolerántne  sú ž itie 

▪ Preventí vny prográm Kúlty – sekty 

▪ Komúnikác ne  žrúc nosti 

▪ Body Imáge á sebáponí mánie  

▪ Zvlá dánie stresú v s kole á efektí vne stráte gie úc eniá *Osvedčené* 

▪ Rožvoj kriticke ho mysleniá  

 

SEKUNDÁRNA PREVENCIA DLHODOBÁ - OSEM A VIAC STRETNUTÍ 

▪ Dlhodobá  prá cá s triedoú 

▪ Spolú vpred  

 

 

potrebný dátáprojektor 
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ 
 

▪ Klúb Jednorož ec 

▪ Klúb Artelie r 

▪ Klúb Treso 

▪ Stretnútiá pri te me 

 

PRE PEDAGÓGOV 
 

▪ Zvlá dánie žá ťáž ovy ch sitúá cií  

▪ Teámbúilding 

▪ Búrn-oút  

▪ Adolescent 

▪ Súperví žne stretnútiá *Osvedčené* 

 

PRE RODIČOV 
  

▪ Podporná  rodic ovská  skúpiná *Osvedčené* 
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Informá cie ná ú vod  

Oddelenie porádenstvá sociá lneho vy vinú á prevencie ČPPPáP sá ponúkoú  snáž í  áj 

v tomto rokú reflektováť  ná potreby nás ich klientov v kontexte vy žiev áktúá lnej doby. Zá roven  

žohľádn újeme ú lohy plynú ce žo žverejnene ho máteriá lú MS SR s ná žvom „Sprievodcá s kolsky m 

rokom 2022/2023. Trádic ne ponú káne  preventí vne prográmy priebež ne inovújeme á dopl n áme 

o nove  techniky á áktúá lne informá cie.  Mnohe  ž nich máli požití vny ohlás ú ž iákov, úc iteľov c i 

rodic ov. Sámožrejmosťoú je áj ádáptá ciá sá ná „online“ priestor, tedá slúž by 

preventí vnych/intervenc ny ch prográmov, álebo prográmov pre pedágogicky ch á odborny ch 

žámestnáncov  poskytújeme áj dis tánc ne.  

ČLENENIE PONUKY PREVENTÍVNYCH A INTERVENČNÝCH PROGRAMOV: 

 

V námi predkládánej ponúke preventí vnych á intervenc ny ch prográmov sá okrem 

roždeleniá ná áktivity ponú káne  žá kládny m, stredny m s kolá m, pedágo gom á rodic om mo ž ete 

stretnú ť áj s delení m ná tžv. jednorá žove  – krá tkodobe  prográmy á strednodobe  prográmy. 

Roždiel v ty chto dvoch drúhoch je hlávne v dl ž ke reáližá cie. Jednorázové programy požostá vájú  

ž jedne ho skúpinove ho stretnútiá. Vá c s inoú ide o te my, ktore  sá ž iákom dájú  priblí ž iť v kráts om 

c ásovom horižonte á nevyž ádújú  systemátickejs iú prá cú s kolektí vom. S pecifickoú 

jednorá žovoú áktivitoú je Atmosfe rá v triede. Tento prográm sá žámeriává ná žmápovánie klí my 

v triede. Pri odpožorování  táke ho sprá vániá jednotlivcá álebo skúpiny, ktore  si vyž ádújú  dlhs iú 

prá cú s triedoú sá mo ž e tento prográm žmeniť ná prográm strednodoby , konkre tne v tomto 

prí páde Vžťáhy v triede. Tú sá dostá váme k drúhej kátego rií  tžv. strednodobých preventívnych 

programov. Tie trvájú  žvá c s á tri dvojhodinove  stretnútiá, ák nie je pri konkre tnom prográme 

úvedeny  iny  poc et stretnútí . Tieto stretnútiá ponú kájú  detáilnejs ie sprácovánie vybránej cieľovej 

te my. Z iáci si pri nich mo ž ú vyskú s áť viác žá ž itkovy ch áktiví t áko pri jednorá žovy ch stretnútiách, 

ponú kájú  vá c s í  priestor ná diskúsiú.     

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ PREVENTÍVNEHO PROGRAMU: 

 

Káž dá  s kolá, žá kládná  á stredná , by málá máť svojú kontáktnú  osobú, vá c s inoú je to 

koordiná tor prevencie sociá lno-pátologicky ch jávov, prostrední ctvom ktore ho sá objedná vájú  

jednotlive  áktivity pre triedne kolektí vy á ktory  sá v prí páde potreby skontáktúje s oddelení m 

prevencie ČPPPáP. Tento koordiná tor (riáditeľ, žá stúpcá, iny  povereny  žámestnánec) má  

k dispoží cii ponúkú námi reáližovány ch preventí vnych prográmov ná dány  s kolsky  rok. U lohoú 

triedneho úc iteľá je žmápovánie sitúá cie v triednom kolektí ve, pomenovánie proble mú á ná 

žá kláde jeho konžúltá cie s koordiná torom prevencie vy ber vhodne ho preventí vneho álebo 

intervenc ne ho prográmú. V prí páde nejásností  álebo ťáž kostí  s vy berom konkre tneho prográmú 

mo ž ete kontáktováť prácovní kov prevencie ČPPPáP, ktorí  Vá m ochotne pomo ž ú s ádekvá tnym 
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vy berom preventí vneho prográmú pre dány  proble m. Termí ny preventí vnych stretnútí  si 

mo ž ete režervováť ná stretnútí  koordiná torov prevencie, ktore  sá reáližújú  niekoľkokrá t do 

roká v priestoroch ČPPPáP BA IV. Tú je do lež ite , áby ste si priniesli žožnám te m prográmov 

á tried, pre ktore  chcete stretnútiá reáližováť. V prí páde Vás ej neprí tomnosti ná stretnútí  

koordiná torov álebo ákú tnej potreby stretnútí  ná s mo ž ete kedykoľvek kontáktováť cež e-máil 

prevenciábá4@gmáil.com álebo telefonicky ná telefo nnom c í sle 0940993622 v c ásoch 

prevá džkovy ch hodí n. Kontákty ná jednotlivy ch prácovní kov oddeleniá mo ž ete ná jsť ná strá nke 

www.psychologickeporádenstvo.sk v sekcii Kontákty.  

REALIZÁCIA OBJEDNANÉHO PROGRAMU 

 

Po obdrž ání  konkre tneho termí nú reáližá cie preventí vneho/intervenc ne ho prográmú  

dvojicá prácovní kov v dohodnúty  den  prí de k vá m do s koly. Prosí me Vá s, áby ste rodic ov ž iákov 

o reáližá cii stretnútiá vc ás úpovedomili krá tkym ožnámom búď v ž iáckej kniž ke, slovní c kú, 

Edúpáge syste me, álebo inom komúnikác nom me diú.  

Č ásovo sá stretnútiá reáližújú  v rá mci drúhej á tretej vyúc ovácej hodiny pric om ž iáci 

májú  prestá vkú presne ták, áko je úvedene  v rožvrhú hodí n (v niektory ch prí pádoch sá vieme 

po vžá jomnej dohode dostáviť áj ná 1.-2. álebo 3.-4. vyúc ováciú hodinú). Pred káž dy m 

stretnútí m s triedoú je v s kole vytvoreny  c ás ná konžúltá ciú búď s triednym úc iteľom álebo 

koordiná torom, ktory  jú mo ž e vyúž iť ná poskytnútie informá cií  o triednom kolektí ve, álebo 

proble mú, ktory  sá v triede vyskytúje. Po reáližá cii stretnútiá Vá m odborní  prácovní ci 

odkonžúltújú  priebeh skúpiny á prí pádne  odporú c ániá ty kájú ce sá sledováne ho proble mú. 

Táktiež  sá mo ž ete dohodnú ť ná ďáls í ch stretnútiách, ák si to búde sitúá ciá vyž ádováť.   

Stretnútiá sá reáližújú  c ásto v priestoroch tried, kde si ž iáci po mens ej ú práve miestnosti 

(posúnútie láví c) sádnú  do krúhú žo stolic iek. Tento typ sedeniá volí me hlávne ž do vodú, ž e ž iák 

tákto mo ž e vidieť ná vs etky ch sediácich, c o mú poskytúje vá c s iú kontrolú nád ty m, c o sá okolo 

neho deje, c í m sá podporúje átmosfe rá bežpec iá á vžá jomnej do very. Stretnútiá sá dájú  

reáližováť áj v iny ch priestoroch s koly (s peciá lne úc ebne, kinosá ly á pod.) pod podmienkoú, ž e 

sá miestnosť dá  úspo sobiť ná vytvorenie krúhú žo stolic iek ták, áby káž dy  ž iák mál dosť 

osobne ho priestorú. Priestor v strede krúhú žostá vá prá ždny. Miestnosť by málá byť primeráne 

osvetlená  á málá by máť mož nosť odvetrániá poc ás prestá vok. Pri vytvá rání  spo sobú sedeniá 

á hrovy ch áktivitá ch vžniká  prirodžene hlúk. Dobre  skú senosti má me s ty m, ž e pedágo goviá, 

ktorí  vyúc újú  vo vedľájs ej triede tú to informá ciú dostánú  vopred.  

KLUBOVÁ ČINNOSŤ  

 

Klúby požostá vájú  ž otvoreny ch álebo polootvoreny ch skúpí n rovesní kov prí slús ne ho 

vekove ho žlož eniá. O vekú ú c ástní kov, ktorí  mo ž ú klúb návs tevováť sá viác dožviete v popise 

http://www.psychologickeporadenstvo.sk/


 

INFORMÁCIE NA ÚVOD 
 

6 
 

klúbovej c innosti, ktorá  sá náchá džá ná stráne 14. Klúbová  c innosť sá reáližúje v priestoroch 

ČPPPáP BA IV. v popolúdn ájs í ch hodiná ch (klúby pre ž iákov ZS  á SS  v c áse od 15:00 do 

16:00hod.. Tieto klúbove  áktivity sá odporú c ájú  rodic om detí , ktore  májú  proble my v skúpine, 

c i úž  so žác lenení m, komúniká cioú s vrstovní kmi, álebo náopák nevediá res pektováť právidlá  

fúngovániá v triede á pod.  

REALIZÁCIE PROGRAMOV PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

  

 Ani tento s kolsky  rok nežábú dáme ná prográmy pre pedágogicky ch žámestnáncov. Ich 

žožnám mo ž ete ná jsť v prí slús nej c ásti dokúmentú. Ak by ste v ich temátickom žámerání  nenás li 

to c o potrebújete, nápí s te ná m á s nás im tí mom prácovní kov sá po dohode s vámi pokú sime 

pripráviť prográm, ktory  by odrá ž ál vás e priániá á potreby.   

REALIZÁCIE PROGRAMOV PRE RODIČOV 

 

 Už  osvedc enú  podpornú  skúpinú pre rodic ov žámeránú  ná podporú rodic ovsky ch 

žrúc nosti ponú káme po požití vnych ohlásoch áj tento s kolsky  rok. Opá ť sá búde konáť 

v priestoroch ČPPPáP vo vopred dohodnúty ch termí noch. Skúpiná prebiehá ná dobrovoľnej 

bá že á ich obsáh je žámerány  ná podporú vžťáhú medži rodic mi á ich deťmi.  

WEBINÁRE A ONLINE VZDELÁVANIE 

 

V tomto s kolskom rokú nechá váme v ponúke (ák si to sitúá ciú búde vyž ádováť) mož nosť 

reáližováť nás e prográmy cež ápliká ciú ZOOM. Niektore  te my sá osvedc ili áko vhodne  ná 

reáližá ciú v online priestore. Prí kládom mo ž ú byť te my  ty kájú ce sá dús evne ho ždráviá, 

kriticke ho mysleniá, nárá bániá s informá ciámi, álebo len sprevá džánie áktúá lnym prež í vání m 

á obsáhmi, Z minúlosti má me tiež  požití vne ohlásy ná online stretnútiá Podpornej rodic ovskej 

skúpiny. 
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Ponúká preventí vnych á intervenc ny ch prográmov pre 
žá kládne  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 pirováne  nená silnoú komúniká cioú, deti sú  vedene  k porožúmeniú á orientá cii sá 

v te me emo cií  á prež í vániá.   

• UNI – úniveržá lná prevenciá, ktorá  sá venúje prierežovo vs etky m te mám á ž iáci májú  

mož nosť venováť sá tej, ktorú  pováž újú  žá nájáktúá lnejs iú (pre všetky ročníky)  

• *Osvedčené* Sexuálny život a prevencia AIDS (len pre 8. á 9. roc .) - žámeránie stretnútiá je ná 

otá žky spojene  so sexúálitoú, prevencioú sexúá lne prenosny ch choro b, pohlávne ho ž ivotá, 

žodpovedne ho sprá vániá  á ú cty k vlástne mú telú.  Deti (mládí  dospievájú ci) májú   

prí lež itosť diskútováť k te me s dospely mi ná te mú, ktorá  je spojená  s ostychom á nájmá  

plná  my tov á poloprá vd, nežriedká vúlgá rnosti. 

• Šikana (len pre 1.stúpen  ZS )  

Sprostredkovánie informá cií  o te me, mož nostiách ries eniá proble movy ch sitúá cií , pric om 

sá implicitne mápújú  postoje detí .  

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

• Obchodovanie s ľuďmi (pre ž iákov 9.roc ní ká ZS ) - ná c o si trebá dáť požor pri vycestování  do 

žáhránic iá žá prá coú, s tú diom.  

• KATKA – diskúsiá spojená  s prežerání m c ásožberne ho dokúmentú 

o ž ivote žá vislej ž eny spojeny  áj s ďáls í mi sociá lno-pátologicky mi 

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

• *Osvedčené* Atmosféra v triede – stretnútie žámeráne  ná spožnánie 

triedneho kolektí vú á átmosfe ry v triede v sú vislosti so sociá lno-

emocioná lnym náládení m ž iákov.  

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 – prográm úrc eny  predovs etky m pre novovytvorene  kolektí vy je žámerány  ná 

žleps enie vžťáhov v triede, fúngovánie triedneho kolektí vú, komúniká ciú medži 
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spolúž iákmi, ná žvy s enie skúpinovej kohe žie á kooperá cie. Jeho reáližá ciá si nevyž ádúje 

vstúpnú  ánály žú proble mú.  

 

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

ktore  es te nie sú  ožnác ene  áko proble move , ále ich optimá lne fúngovánie nárú s ájú  konflikty, 

drobne  provoká cie, álebo prí lis ne  odlis nosti v osobnostny ch chárákteristiká ch ž iákov. 

Odborní  prácovní ci sprevá džájú , podporújú  á posiln újú  kolektí v  k odháleniú 

á  pomenovániú proble mov, prí pádne áj k identifiká cii ždrojov á ná vrhov ries eniá.  

 

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

diskúsiú, vhľád á újásnenie vlástny ch postojov k sexúálite, vlástne mú telú á jeho potrebá m, 

úvedomenie si pohlávny ch rolí , podporiť ú ctú k pártnerovi/ke, ná jsť hodnotú pártnerske ho 

vžťáhú á ries enie  jeho proble mov. Je úrc eny  pre roc ní ky drúhe ho stúpn á ZS . 

 

• Prevencia závislostí – prográm sá venúje problemátike legá lnych, nelegá lnych drog, á  osobitne 

nelá tkovy m žá vislostiám. Te my je mož ne  reáližováť áj sámostátne podľá pož iádávky s koly.  

Prográm ponú ká priestor prehodnotiť svoje postoje, venúje sá prí c iná m, ná sledkom á 

rižiká m úž í vániá drog áko áj s irs í m sú vislostiám v oblásti žá vislostí .   Inová ciá, pri ktorej sme 

žác áli vyúž í váť simúlá tory opitosti sprostredkú vá informá cie žá ž itkovoú formoú. Prográm 

sá venúje áj trestno-prá vnej žodpovednosti.  

 

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

Ministerstvom s kolstvá je úrc eny  pre triedy, kde nedochá džá k s ikánovániú, ále prejávy 

niektory ch ž iákov signáližújú , ž e je mož ne  predpokládáť vžnik s ikány (ágresí vne prejávy 

voc i ž iákom, krá tkodobe  úbliž ovánie, vydieránie, vyhrá ž ánie, ...).  

 

• Preventívny program MED – mediá lná vy chová so žámerání m ná vybráne  

rižikove  fáktory plynú ce ž káž dodenne ho mediá lneho vplyvú. 

Prográm je úrc eny  pre ž iákov od 4. roc ní ká á požostá vá ž troch stretnútí : 

➢ me diá , mediá lná reálitá á ná silie v me diá ch, 

➢ internet, sociá lne siete, kybers ikáná, 

➢ reklámá, reklámne  triky á techniky. 

 

• Preventívny program Inakosť – tolerantné súžitie – so žámerání m nielen ná ľúdsko-prá vne te my, 

ále áj ná ákceptovánie sá návžá jom v jednom kolektí ve. Urc eny  je pre ž iákov 2. stúpn á ZS . 

Približ úje pojmy áko stereotyp, predsúdok á diskriminá ciá. Čieľom je predchá džáť prejávom 

intoleráncie ná s kolá ch. 
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• Preventívny program Porcospini – prevenciá sexúá lneho obťáž ovániá detí . Podmienkoú ú c ásti 

dieťáťá ná prográme je sú hlás rodic á, žá konne ho žá stúpcú. Prográm je pre 4. roc ní k ZS  

á ž iákov s peciá lnych s ko l. Požostá vá ž následovny ch te m: 

➢ spožnájme sá návžá jom – krá sne, ále odlis ne , 

➢ nás e telo je krá sne, pretož e ..., 

➢ priáteľske  dotyky.  

 

• Preventívny program Kulty - sekty je žámerány  ná prevenciú žá vislosti od 

psychománipúlátí vnych skúpí n – siekt á kúltov. Urc eny  je pre ž iákov od 7. roc ní ká ZS . 

Prostrední ctvom temáticky žvoleny ch filmov, dokúmentov á ná slednej diskúsii približ úje 

problemátikú siekt, kúltov á mánipúlátí vnych ľúdí .  

 

• *Osvedčené* Duševné zdravie – preventí vny prográm venovány  prevencii súicidá lneho 

sprá vániá,  žvlá dániú stresú á psychohygiene. Z prográmú je mož ne  ábsolvováť len 

jednotlive  stretnútiá v úrc ity ch žá ťáž ovy ch obdobiách (pred prijí mác kámi, monitorom 

á podobne).  

 

• *Osvedčené* Body Image a sebaponímanie – preventí vny prográm venovány  

diskúsiá m k te mám sábáhodnotenie, vní mánie vlástne ho telá á vplyv me dií  

ná sebáobráž. Prográm sá osvedc il ú ž iákov od 7. roc ní ká ZS .  

 

• Rozvoj kritického myslenia – prográm je primá rne žámerány  ná rožví jánie kriticke ho 

mysleniá, árgúmentá cie á chá pániá problemátiky extre mižmú v s irs í ch sú vislostiách, 

sekúndá rne ná žvys ovánie povedomiá o prejávoch á spoloc enskej žá váž nosti extre mižmú á 

ná sledkoch rádikáližá cie. Zá roven  slú ž i áko prevenciá intoleráncie ná s kolá ch.  

 

• CHIPS (Childline in Partnership with Schools) - žámeriává sá ná rožvoj vrstovní ckych vžťáhov 

medži deťmi á mlá dež oú á predchá džánie s ikánovániú á iny m než iádú cim jávom v s kolá ch. 

Čieľom je žleps iť podmienky pre vždelá vánie á osobnostny  rožvoj detí  á mlá dež e.  

V ú vode informújeme ž iákov c o žnámená  žápojenie sá do projektú. Pri dostátoc nom žá újme 

áko gáránti vys kolí me mlády ch podporováteľov, ktory m ná sledne poskytújeme ná 

právidelnej bá že súperví žiú. Pre optimá lne fúngovánie projektú je ž iádú cá áktí vná 

spolúprá cá s koly. 

• Komunikačné zručnosti – prográm ins pirovány  nená silnoú komúniká cioú. Sprevá džá ž iákov 

komplexnoú žrúc nosťoú áktí vneho poc ú vániá. Záchytá vá te my áko empáticky  odhád, „Já“ 

vy rok, ries enie konfliktov  

• *Osvedčené* Zvládanie stresu v škole a efektívne stratégie učenia - preventí vny prográm sá venúje 

te me stresú, úc eniá á spo sobom vyrovná vániá sá so žá ťáž oú. Prográm odporú c áme 
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reáližováť pre ž iákov monitorom deviátákov. Jeho cieľom je viesť ž iákov k preskú mániú 

svojich spo sobov vyrovná vániá sá so stresom á stráte gií  osvojovániá si požnátkov. Poc ás 

stretnútí  sá so ž iákmi diskútúje o tom, áko mo ž ú žefektí vniť proces úc eniá á prí právy ná 

skú s ky s mož nosťoú si vyskú s áť á medži seboú ždieľáť ro žne techniky. 

• Spolu vpred - hlávny m cieľom je žleps enie á prehl benie sebápožnániá á rožvoj sebáreflexie. S 

ty m sú visí  áj porožúmenie vlástny m komúnikác ny m vžorcom á osvojenie si komúnikác ny ch 

stráte gii optimá lneho fúngovániá v skúpine (vrstovní ckej, rodinnej, s kolskej, prácovnej...). 

Zá roven  sá vy cvik doty ká te m medžiľúdsky ch vžťáhov, vlástny ch hodno t, sebáhodnoty á 

sebáú cty. Preventí vny prográm je úrc eny  ž iákom 9. roc ní ká. 

 

Sekundárna prevencia dlhodobá - osem a viac stretnutí 
Dlhodobá práca s 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.  

• Dlhodobá práca s  triedou – Intervenc ny  prográm s proble movoú triedoú v sitúá ciá ch: 

➢ nedisciplinovánosť, nádmerná  „ž ivosť“ ž iákov, 

➢ vystúpn ováne  prejávy ágresie (verbá lnej i bráchiá lnej) medži ž iákmi, 

➢ nápá te  vžťáhy úc iteľá s triedoú, proble my s údrž iávání m áútority, 

➢ podožrenie ná s ikánovánie. 

Pred áplikování m prográmú je potrebny  vstúpny  pohovor s triednym úc iteľom 

á koordiná torom prevencie.  
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Ponúká preventí vnych á intervenc ny ch prográmov 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 pirováne  nená silnoú komúniká cioú, deti sú  vedene  k 

porožúmeniú á orientá cii sá v te me emo cií  á prež í vániá.   

• *Osvedčené* UNI – úniveržá lná prevenciá, ktorá  sá venúje okrájovo vs etky m 

te mám á ž iáci májú  mož nosť vybráť si pre sebá tú , ktorú  pováž újú  žá 

nájáktúá lnejs iú   

• Sexuálny život a prevencia AIDS - žámeránie stretnútiá je ná otá žky spojene  so sexúálitoú, 

prevencioú sexúá lne prenosny ch choro b, pohlávne ho ž ivotá, žodpovedne ho sprá vániá  

á ú cty k vlástne mú telú..  Deti(mládí  dospievájú ci) májú   prí lež itosť diskútováť k te me 

s dospely mi ná te mú, ktorá  je spojená  s ostychom á nájmá  plná  my tov á poloprá vd, 

nežriedká vúlgá rnosti. 

• Obchodovanie s ľuďmi - ná c o si trebá dáť požor pri vycestování  

• KATKA – diskúsiá spojená  s prežerání m c ásožberne ho dokúmentú o ž ivote žá vislej ž eny 

spojeny  áj s ďáls í mi sociá lno-pátologicky mi jávmi 

• Atmosféra v triede – stretnútie žámeráne  ná spožnánie triedneho kolektí vú á átmosfe ry 

v triede v sú vislosti so sociá lno-emocioná lnym náládení m ž iákov. 

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 – prográm úrc eny  predovs etky m pre novovytvorene  kolektí vy je 

žámerány  ná žleps enie vžťáhov v triede, fúngovánie triedneho kolektí vú, komúniká ciú 

medži spolúž iákmi, ná žvy s enie skúpinovej kohe žie á kooperá cie. Jeho reáližá ciá si 

nevyž ádúje vstúpnú  ánály žú proble mú.  

 

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

ktore  es te nie sú  ožnác ene  áko proble move , ále ich kválitne  fúngovánie nárú s ájú  ž iáci 

s vlástnosťámi áko sú  pánovác nosť, hás terivosť, provokáte rstvo, ...   
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• Prevencia v oblasti partnersko-maritálneho a sexuálneho vývinu – cieľom prográmú 

je  podporiť diskúsiú, vhľád á újásnenie vlástny ch postojov k sexúálite, 

vlástne mú telú á jeho potrebá m, úvedomenie si pohlávny ch rolí , podporiť 

ú ctú k pártnerovi/ke, ná jsť hodnotú pártnerske ho vžťáhú á ries enie  jeho 

proble mov.  

 

• Prevencia závislostí - prográm sá venúje problemátike legá lnych, nelegá lnych drog, á  osobitne 

nelá tkovy m žá vislostiám. Te my je mož ne  reáližováť áj sámostátne podľá pož iádávky s koly.  

Prográm ponú ká priestor prehodnotiť svoje postoje, venúje sá prí c iná m, ná sledkom á 

rižiká m úž í vániá drog áko áj s irs í m sú vislostiám v oblásti žá vislostí .   Inová ciá, pri ktorej sme 

žác áli vyúž í váť simúlá tory opitosti sprostredkú vá informá cie žá ž itkovoú formoú. Prográm sá 

venúje áj trestno-prá vnej žodpovednosti. 

 

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

Ministerstvom s kolstvá  je úrc eny  pre triedy, kde nedochá džá k s ikánovániú, ále prejávy 

niektory ch ž iákov signáližújú , ž e je mož ne  predpokládáť vžnik s ikány (ágresí vne prejávy voc i 

ž iákom, krá tkodobe  úbliž ovánie, vydieránie, vyhrá ž ánie, ...).      

 

• Preventívny program MED – mediá lná vy chová so žámerání m ná vybráne  rižikove  fáktory 

plynú ce ž káž dodenne ho mediá lneho vplyvú. Prográm požostá vá ž troch stretnútí : 

 

➢ me diá , mediá lná reálitá á ná silie v me diá ch 

➢ internet, sociá lne siete, kybers ikáná 

➢ reklámá, reklámne  triky á techniky. 

 

• Preventívny program Inakosť – tolerántne  sú ž itie – so žámerání m nielen ná ľúdske  prá vá, ále áj 

ná ákceptovánie sá návžá jom v jednom kolektí ve.  

 

• Preventívny program Kulty - sekty – žámerány  ná žá vislosť od psychománipúlátí vnych skúpí n – 

siekt á kúltov. 

 

• Komunikačné zručnosti – prográm ins pirovány  nená silnoú komúniká cioú. Sprevá džá ž iákov 

komplexnoú žrúc nosťoú áktí vneho poc ú vániá. Záchytá vá te my áko empáticky  odhád, „Já“ 

vy rok, ries enie konfliktov  

 

• Body Image a sebaponímanie – preventí vny prográm venovány  diskúsiá m k 

te mám sebáhodnotenie, vní mánie vlástne ho telá á vplyv me dií  ná sebáobráž.  

• *Osvedčené* Zvládanie stresu v škole a efektívne stratégie učenia - preventí vny prográm sá venúje 

te me stresú, úc eniá á spo sobom vyrovná vániá sá so žá ťáž oú. Prográm odporú c áme 
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reáližováť pre mátúrántov. Jeho cieľom je viesť ž iákov k preskú mániú svojich spo sobov 

vyrovná vániá sá so stresom á stráte gií  osvojovániá si požnátkov. Poc ás stretnútí  sá so ž iákmi 

diskútúje o tom, áko mo ž ú žefektí vniť proces úc eniá á prí právy ná skú s ky s mož nosťoú si 

vyskú s áť á medži seboú ždieľáť ro žne techniky. 

• Duševné zdravie – preventí vny prográm venovány  prevencii súicidá lneho sprá vániá,  

žvlá dániú stresú á psychohygiene. Z prográmú je mož ne  ábsolvováť len jednotlive  stretnútiá 

v úrc ity ch žá ťáž ovy ch obdobiách (pred prijí mác kámi, monitorom á podobne).  

• Rozvoj kritického myslenia – prográm je primá rne žámerány  ná rožví jánie kriticke ho mysleniá, 

árgúmentá cie á chá pániá problemátiky extre mižmú v s irs í ch sú vislostiách, sekúndá rne ná 

žvys ovánie povedomiá o prejávoch á spoloc enskej žá váž nosti extre mižmú á ná sledkoch 

rádikáližá cie. Zá roven  slú ž i áko prevenciá intoleráncie ná s kolá ch.  

 

Sekundárna prevencia dlhodobá – minimálne Päť a viac 

stretnutí 
Dlhodobá práca s 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.  

• Dlhodobá práca s triedou – dlhodobejs í  intervenc ny  prográm s  triedoú v sitúá ciá ch: 

• nedisciplinovánosť, nádmerná  „ž ivosť“ ž iákov 

• vystúpn ováne  prejávy ágresie (verbá lnej i bráchiá lnej) medži ž iákmi 

• nápá te  vžťáhy úc iteľá s triedoú, proble my s údrž iávání m áútority 

• podožrenie ná s ikánovánie 

Pred áplikování m prográmú je potrebny  vstúpny  pohovor s triednym úc iteľom 

á koordiná torom prevencie.  

 

• *Osvedčené* Spolu vpred – hlávny m cieľom je žleps enie á prehl benie sebápožnániá á rožvoj 

sebáreflexie. S ty m sú visí  áj porožúmenie vlástny m komúnikác ny m vžorcom á osvojenie si 

komúnikác ny ch stráte gii optimá lneho fúngovániá v skúpine (vrstovní ckej, rodinnej, 

s kolskej, prácovnej...). Zá roven  sá vy cvik doty ká te m medžiľúdsky ch vžťáhov, vlástny ch 

hodno t, sebáhodnoty á sebáú cty. Preventí vny prográm je úrc eny  ž iákom stredny ch s ko l á ich 

rovesní kom ž osemroc ny ch gymná žií .  
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Klúbová  c innosť 

Klúbová  c innosť pre ž iákov žá kládny ch á stredny ch s ko l sá reáližúje v popolúdn ájs í ch hodiná ch 

v priestoroch ČPPPáP. Skúpiná je v prí páde klúbov pre žá kládne  á stredne  s koly  otvorená , to 

žnámená , ž e c lenoviá sá mo ž ú do klúbovy ch áktiví t žápá jáť poc ás cele ho s kolske ho roká. Pri 

odporú c ání  klúbú rodic om je úž itoc ne  si požrieť, ktory  klúb sá vekovo približ úje 

potencioná lnemú ú c ástní kovi. V nás om prí páde sá jedná  o roždelenie ná prvy  á drúhy  stúpen  

žá kládny ch s ko l á stredos kolá kov. K ú c ásti ná jednotlivy ch klúboch je potrebny  sú hlás rodic á, 

ktory  sá podpí s e pred ná stúpom do klúbú v ČPPPáP.  Po klúboch je priestor ná konžúltá cie 

s rodic mi. 

Momentá lny žá újem pokry vá v rá mci klúbovej stárostlivosti ž iákov žá kládny ch s ko l. Nás i 

prácovní ci vediá v prí páde žá újmú minimá lne 3 stredos kolá kov viesť klúb áj pre tú to vekovú  

skúpinú. Zá újemcoviá o tákú to formú trá veniá voľne ho c ású sá mo ž ú nákontáktováť ná máilovej 

ádrese prevenciábá4@gmáil.com  

• Klub Jednorožec – podporná  psychologická  c innosť pre ž iákov 1. stúpn á ZS  s proble mámi 

v sprá vání  á emoc ny mi ťáž kosťámi formoú hrovy ch áktiví t. Č ás reáližá cie je káž dy  drúhy  

útorok so žác iátkom 15:00 hod. do 16:00. hod.  

 

• Klub Arteliér – podporná  psychologická  c innosť pre ž iákov 1. 

stúpn á ZS  s proble mámi  v sprá vání  á emoc ny mi ťáž kosťámi 

formoú tvorivy ch áktiví t. Č ás reáližá cie je káž dy  drúhy  útorok so 

žác iátkom 15:00 hod. do 16:00 hod. Striedá sá s klúbom Jednorož ec. 

 

• Klub Treso – tre ning sociá lnych á komúnikác ny ch žrúc ností  pre ž iákov 2. stúpn á ZS . Č ás 

reáližá cie je káž dy  pondelok so žác iátkom 15:00 hod. do 16:00. hod. 

 

Pre stredoškolákov: 

• Stretnutia pri téme – otvorene  stretnútiá pre stredos kolá kov, ktorí  májú  žá újem diskútováť ná 

áktúá lne te my dnes nej doby. Čieľom stretnútí  je rožs í riť komúnikác ne , árgúmentác ne  

schopnosti.  

 

mailto:prevenciaba4@gmail.com?subject=klub%20stredna%20skola
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Vždelá vánie pedágo gov  

Pre kolektí vy úc iteľov ponú káme následovne  te my: 

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

 

• Teambuilding pre cely  kolektí v pedágo gov  

 

• Burn-out – podporne  stretnútiá venújú ce sá syndro mú vyhoreniá, kde sá žámeriáváme ná 

identifiká ciú sympto mov, diágnostikú áž  po hľádánie ždrojov žvlá dnútiá  

 

• Adolescent – temáticky  workshop, ktory  sá edúkátí vnoú á žá ž itkovoú 

formoú žáoberá  období m ádolescencie  

 

• *Osvedčené* Supervízne stretnutia – súperví žiá  je podporny  á rožvojovy  

ná stroj, ktory  mo ž e vyúž iť odborny  á pedágogicky  žámestnánec ná  

reflexiú profesioná lnej skú senosti. Tedá káž dy , kto si kládie pri svojej prá ci otá žky „c o robí m? 

resp „prec o to robí m ták, áko to robí m á c o mo ž em robiť inák, leps ie?“ je ví tány .  Viác 

informá cii ú Mgr. Mártiná Mikúlic á t.c . 0940993965 mikúlic.prevenciábá4@gmáil.com    

mailto:mikulic.prevenciaba4@gmail.com
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Prográmy pre rodic ov   

 

Prográm sá žác í ná reáližováť v momente, keď sá prihlá si áspon  8 rodic ov. Prihlásováť sá je 

mož ne   máilom ná ádrese mikúlic.prevenciábá4@gmáil.com. Káž de  stretnútie obsáhúje c ásť 

teo rie, cvic eniá á diskúsiú. Prográm sá reáližúje v priestoroch ČPPPáP BA IV., žvá c s á v c ásovom 

rožpá tí  od 15:15 do 16:45. Tento prográm vieme reáližováť áj online formoú prostrední ctvom 

plátformy ZOOM. 

 

• *Osvedčené* Podporná rodičovská skupina – Podporná  rodic ovská  skúpiná je úrc ená  rodic om, 

ktorí  májú  hlbs í   žá újem o te mú vy chovy. Poskytúje priestor ná reflexiú vlástny ch 

vy chovny ch postúpov, doty ká sá te m hrání c vo vy chove á vžťáhoch, prá ce s vlástny mi 

emo ciámi, v rožvojovej c ásti sá venúje konkre tnym komúnikác ny m žrúc nostiám, empátickej 

reflexii, áktí vnemú poc ú vánú , res pektú,  odmená m á trestom vo vy chove 

Prácúje sá  skúpinovoú formoú (približ ne 5 stretnútí ). Prográm je postáveny  ná  požnátkoch 

ž relevántnej literátú ry á porádensky ch skú seností . Prepá já v n om osobne  skú senosti 

ú c ástní kov s obsáhom, teo rioú á práxoú, tedá pre áktúá lnú te mú  hľádá  spo sob vyúž itiá v 

káž dodenny ch sitúá ciá ch á interákciá ch s dieťáťom. Hodnotove  á teoreticke  vy chodiská  má  

v húmánistickej psycholo gii, res pektújú cej komúniká cie áútorov Kopr ivá á Nová c ková , ktorí   

dopl n ájú  T. Gordoná á jeho „vy chovú bež poráženy ch“. Rodic ovskú  rolú pomá há priblí ž iť 

úceleny  rožvojovy   koncept Krúh bežpec ne ho rodic ovstvá K. Hoffmáná. Te má emo cií  sá 

ins pirúje modelom nená silnej komúniká cie M. Rosenbergá. Ná leps ie porožúmenie áko ľúdiá 

fúngújú  vo vžťáhú k sebe, drúhy m á k svetú sá odkážúje ná teo riú vžťáhovej vá žby áútorov J. 

Bolwby á M. Einsworthová . Aspekty niektory ch s pecificky ch vy vinovy ch 

období  á fenome nov (obdobie vždorú, púberty, regúlá ciá emo cií  ú detí …) 

vysvetľúje cež perspektí vú vy vinovej psycholo gie Lángmeierá. 

Prihlá siť sá mo ž ete vyplnení m následújú ceho formúlá rá. Podporná  

rodic ovská  skúpiná požostá vá ž piátich stretnútí , ktore  vediá byť podľá vo le 

ú c ástní kov obohátene  o ďáls ie stretnútiá. Nájbliž s í  beh sá búde reáližováť online formoú. Po 

žožbierání  dostátoc ne ho poc tú prihlá s ok Vá s búde  s termí nom á c ásom reáližá cie 

kontáktováť Mgr. Mártin Mikúlic . Dopln újú ce otá žky pí s te ná 

mikúlic.prevenciábá4@gmáil.com 
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