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                                                    „Každý �lovek na svete sa môže sta� závislým  
                                                    na lieku alebo na látke ovplyv�ujúcej psychiku“   
                                                                       (Radek John: MEMENTO) 
 

Drogy sú všade okolo nás. Sprevádzajú náš život od kolísky po hrob. 
Niektoré sú trpené, iné zakázané. Sú predovšetkým obchodom, v  ktorom sa 
obracajú nepredstavite�né peniaze a  ve�a zni�ených životov. Nemôžeme ich 
zlikvidova�, ale môžeme urobi� kroky na elimináciu ich rizík. Prvým takýmto 
krokom, ktorý je ove�a lacnejší a efektívnejší, než lie�ba je prevencia. Jej obsahom 
je komplex aktivít zah��ajúcich v sebe široký okruh preventívnych opatrení.  

Aj napriek realizovaným preventívnym programom v  oblasti prevencie 
závislostí sa zvyšuje po�et konzumentov drog, znižuje sa ich veková hranica 
a mnohokrát sa dopúš�ajú trestnej �innosti. A  to je dôvod na to, aby všetci 
zamestnanci školy mali dostatok informácií, vedomostí, ale aj sociálnych zru�ností 
v tejto oblasti. 

Príru�ka, ktorú držíte v ruke je výsledkom snaženia sa lektorov priebežného 
vzdelávania koordinátorov prevencie závislosti a  iných sociálno-patologických 
javov v  podmienkach školy, ktoré bolo sú�as�ou projektu Nový obzor. Má 
poskytnú� koordinátorom prevencie informácie a odporú�ania, ktoré im pomôžu 
ú�inne pôsobi� v oblasti prevencie. 
 

                                                                                            Zostavovate�ka 
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Protidrogový ak�ný plán EÚ (2005 - 2008) 
 

Drogy sú jedným z javov, ktoré vyvolávajú u ob�anov Európy ve�ké obavy 
a predstavujú hlavnú hrozbu bezpe�nosti a zdravia európskej spolo�nosti. EÚ má 
až 2 milióny problémových užívate�ov drog. Užívanie drog, najmä medzi mladými 
�u�mi, je na historicky vysokej úrovni. Výskyt HIV/AIDS medzi užívate�mi drog 
vyvoláva narastajúce obavy v mnohých �lenských štátoch. Dôležitos� prijatia 
rázneho postoja proti nezákonnému obchodovaniu s drogami na všetkých 
úrovniach a potreba nadnárodného a súdržného prístupu v boji proti obchodovaniu 
s drogami sa odrazil v prijatí rámcového rozhodnutia, ktoré obsahuje minimálne 
ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných �inov a postihov v oblasti 
nezákonného obchodovania s drogami1. Vzh�adom na globálnu povahu drogového 
problému, EÚ prijíma opatrenia využívaním celého radu politických nástrojov, ako 
je dialóg o drogách s rôznymi oblas�ami sveta. H�adanie realistickej a ú�innej 
odpovede na tento globálny problém zostáva politickou prioritou Európskej únie. 

V decembri 2004 Európska rada schválila Protidrogovú stratégiu EÚ 
(2005 - 2012), ktorá stanovuje rámec, ciele a priority pre dva po sebe idúce 
štvorro�né ak�né plány, ktoré má predloži� Komisia. Táto stratégia je integrálnou 
sú�as�ou viacro�ného programu s názvom Haagský program pre posil�ovanie 
slobody, bezpe�nosti a spravodlivosti v EÚ2. 
Stratégia má celý rad hlavných cie�ov: 

- dosiahnu� vysokú úrove� ochrany zdravia, blahobytu a sociálnej súdržnosti 
doplnením opatrení �lenských štátov v  oblasti prevencie a znižovania užívania 
drog, závislosti od drog a  škôd na zdraví a  v spolo�nosti spôsobených drogami, 

- s primeraným oh�adom na úspechy a hodnoty EÚ z h�adiska základných práv 
a slobôd zabezpe�i� pre širokú verejnos� vysokú úrove� bezpe�nosti prijatím 
opatrení proti výrobe drog, cezhrani�nému obchodovaniu s  drogami  
a  zneužívaniu prekurzorov a  zintenzívnením preventívnych opatrení proti 
kriminalite spojenej s drogami ú�innou spoluprácou, ktorá je zakotvená 
v spolo�nom prístupe, 

- posilni� koordina�né mechanizmy EÚ tak, aby opatrenia prijaté na vnútroštátnej, 
regionálnej a  medzinárodnej úrovni dop��ali a  prispievali k ú�innosti drogovej 

                                                 
1 Ú. v. ES L 335 z 11.11.2004. hodnotiaca správa, ktorú predloží Komisia najneskôr  

do 12. mája 2009 v rámci Protidrogového ak�ného plánu EÚ na roky 2009 - 2012. 
2 Bod 2.8 Protidrogovej stratégie EÚ „Európska rada zdôraz�uje dôležitos� riešenia 

problému boja proti drogám komplexným, vyváženým a multidisciplinárnym spôsobom  
v rámci politiky prevencie, pomoci a rehabilitácie drogovo závislých, politiky boja proti 
nelegálnemu obchodovaniu s drogami a prekurzormi a praniu špinavých pe�azí  
a posilnením medzinárodnej spolupráce. Európska protidrogová stratégia na roky  
2005 - 2012 sa zahrnie do programu po jej prijatí na zasadnutí Európskej rady v decembri 
2004.” 
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politiky v rámci EÚ i jej vz�ahov s inými medzinárodnými partnermi. Tieto vz�ahy 
si vyžadujú jasnejšie ur�i� pozíciu Európy na takých medzinárodných fórach, ako 
Organizácia Spojených národov a jej špecializované úrady, ktorá bude odráža� 
dominantné postavenie EÚ ako darcu v tejto oblasti. 

Stratégia sa zameriava na dve hlavné dimenzie drogovej politiky: zníženie 
dopytu a zníženie ponuky. Zah��a aj množstvo tém, ktoré sa navzájom prelínajú: 
medzinárodná spolupráca, výskum, informácie a hodnotenie. 

Ak�ný plán navrhovaný Komisiou, ktorý Rada prijala s nieko�kými zmenami a 
doplneniami, zoh�ad�uje jej závere�né hodnotenie Protidrogovej stratégie EÚ 
a Protidrogového ak�ného plánu EÚ (2000 - 2004)3. Zameriava sa najmä na tie 
oblasti, ktoré boli v hodnotení zdôraznené ako oblasti, v ktorých je potrebný �alší 
pokrok. Znovu opakuje množstvo základných cie�ov, ktoré neboli dosiahnuté  
v rámci prechádzajúceho ak�ného plánu. Komisia uskuto�nila aj po�iato�né 
konzultácie s  ob�ianskou spolo�nos�ou o  budúcej politike prostredníctvom 
vyhradenej internetovej stránky. V priebehu ak�ného plánu Komisia zna�ne rozšíri 
takéto konzultácie, aby sa do dialógu o tom, ako najlepšie rieši� problémy drog, zapojil 
celý rad zástupcov ob�ianskej spolo�nosti v celej EÚ. 

Pokia� ide o kone�ný cie�, je potrebné jasne pochopi�, že stratégia a ak�ný plán 
nie sú samoú�elné; aj ke� sa dosiahnu všetky ciele, ktoré obsahujú, musíme dospie� 
k záveru, že zlyhali, ak výsledkom nebude merate�né zníženie problému drog 
v našich spolo�nostiach. Ob�ania Európy to o�akávajú. Kone�ným cie�om ak�ného 
plánu je výrazné zníženie šírenia užívania drog medzi obyvate�stvom  
a  zníženie sociálnych škôd a  poškodzovania zdravia spôsobených užívaním 
a obchodovaním s nedovolenými drogami. Zameriava sa na zabezpe�enie rámca pre 
vyvážený prístup k znižovaniu ponuky a dopytu po drogách prostredníctvom celého 
radu osobitných opatrení. 
Na základe nasledujúcich kritérií sa vybrali tieto: 

- Opatrenia na úrovni EÚ musia ponúka� jasnú pridanú hodnotu a  výsledky musia 
by� realistické a merate�né. 

- Opatrenia musia by� nákladovo efektívne a priamo prispieva� k dosiahnutiu 
aspo� jedného z cie�ov alebo priorít stanovených v stratégii. 

- Po�et opatrení v každej oblasti by mal by� cielený a realistický. 
 

Ak�ný plán je vo svojich cie�och náro�ný, ale zodpovedá vážnemu charakteru 
problémov, ktorým �elia ob�ania EÚ. Rešpektuje zásady subsidiarity a proporcionality 
a  ponecháva úplnú vo�nos�, pokia� ide o miestne, regionálne, vnútroštátne 
a nadnárodné opatrenia, pri�om sú�asne povzbudzuje všetkých zú�astnených, aby 
preskúmali, ako sa môžu tieto opatrenia navzájom podporova� a ako môžu prispie� 
k dosiahnutiu cie�ov Protidrogovej stratégie EÚ. 
 
                                                 
3 KOM(2004) 707 v kone�nom znení. 
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Ak�ný plán 
realizácie Národného programu boja proti drogám v súlade 

s Európskou stratégiou boja proti drogám v rezorte Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky na obdobie 2005 - 2008 

 
I. Úvod 
 Ak�ný plán rezortu MŠ bol vypracovaný na základe analýzy sú�asného 
stavu a  na základe podnetov a  podkladov z  priamoriadených organizácií 
Ministerstva školstva SR, z  krajských školských útvarov a z  odborov školstva 
samosprávnych krajov v  SR. Vychádza z  Koncepcie prevencie drogových 
závislostí v  rezorte školstva. Predkladaný materiál koncep�ne nadväzuje na 
„Stratégiu Európskej únie na roky 2000 - 2004“ a na „Protidrogovú stratégiu 
Európskej únie na roky 2005 - 2012“, pri�om rešpektuje aj závery 20. Osobitného 
zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov k  drogám 
z roku 1998, najmä schválenú Deklaráciu o základných princípoch na znižovanie 
dopytu po droge. Nosným dokumentom rezortu školstva pre oblas� prevencie 
a ochrany detí je Deklarácia práv die�a�a a Dohovor o právach die�a�a, ktoré ako 
medzinárodné dokumenty boli ratifikované SR a sú platné pre právny systém 
a systém ochrany detí v SR. Realizácia prevencie drogových závislostí v  rezorte 
školstva je zameraná na celú šírku problematiky v  oblastiach výchovy 
a vzdelávania (v predškolskej výchove, v školskom systéme, ako aj v mimoškolskej 
a záujmovej �innosti), aktívnej ochrany die�a�a pred sociálno-patologickými javmi, 
odbornej psychologickej, preventívnej a  poradenskej starostlivosti, spolupráce 
s rodinou, reedukácie a resocializácie. MŠ SR koordinuje nosné úlohy najmä  
v  oblasti realizácie preventívnych stratégií, opatrení, projektov, prieskumov 
a vzdelávania. 
 
ll. Priority 
Priorita �. 1: Zlepšenie preventívnych opatrení a zefektívnenie realizácie 

preventívnych školských programov 
Cie�: Zlepši� možnosti prevencie drogových závislostí na všetkých typoch  
a  druhoch škôl a  školských zariadení s  cie�om signifikantne zvýši� vek 
prvoužívate�ov  legálnych a nelegálnych drog a zníži� ich celkový po�et. 
Zodpovední: MŠ SR, VŠ, KŠÚ, VÚC, obce a mestá 
Termín: 2005 - 2008 
Indikátor: Relevantné hodnotite�né výstupy (napr. po�et užívate�ov drog - 
legálnych aj nelegálnych, po�et programov zameraných na prevenciu drogových 
závislostí, aktívne sociálne u�enie, prevenciu sociálno-patologických javov, 
komunika�né schopnosti a  zru�nosti, prekonávanie krízových situácií, zvýšenie 
a posilnenie sebadôvery, vz�ahy v skupine a pod.), inšpek�né hodnotenia, po�et 
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preventívnych projektov a programov na školách, sp��ajúcich minimálne štandardy 
a kritériá odbornosti realizácie. 
 
Priorita �. 2: Podpora prevencie drogových závislostí ako integrálnej 

sú�asti výchovno-vzdelávacieho procesu 
Cie�: V oblasti výchovy a vzdelávania vytvára� optimálne podmienky pre zdravý 
vývin detí. Prevenciu drogových závislostí realizova� ako integrálnu sú�as� 
vzdelávania a výchovy v zmysle realizácie aktivít na podporu zdravia, zdravého 
spôsobu života a podpory protektívnych faktorov osobnosti. Priebežne poskytova� 
informácie rodi�om. 
Zodpovední: MŠ SR, PRO, KŠÚ, VÚC, obce a mestá 
Termín: 2005 - 2008 
Indikátor: Relevantné hodnotite�né výstupy - tematické inšpek�né hodnotenia, 
analýza a evakuácia programov škôl a  školských zariadení, po�et vydaných 
metodických publikácií a  didaktických pomôcok, po�et vyškolených odborníkov 
rezortu v školách a zariadeniach výchovnej prevencie. 
 
Priorita �. 3: Podpora vzdelávania pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov rezortu školstva 
Cie�: Zabezpe�ova� systematické vzdelávanie v  drogovej problematike pre 
u�ite�ov, pedagogických a  nepedagogických pracovníkov, rezortu školstva 
prostredníctvom pregraduálneho aj postgraduálneho štúdia. 
Zodpovední: MŠ SR, PRO, VŠ 
Termín: 2005 - 2008 
Indikátor: Relevantné hodnotite�né výstupy - po�et vzdelávacích akcií, po�et 
vyškolených u�ite�ov - koordinátorov prevencie, po�et absolventov špecializa�ného 
a inova�ného štúdia v danej oblasti, po�et vyškolených odborných zamestnancov 
CVPP a PPP, po�et pregraduálnych kurzov na VŠ. 
 
Priorita �. 4: Realizácia ú�inných opatrení škôl a školských zariadení 

v zmysle aktívnej ochrany detí 
Cie�: V súlade s Dohovorom o právach die�a�a a v spolupráci s rodi�mi realizova� 
ú�inné opatrenia v rámci škôl a školských zariadení na aktívnu ochranu detí pred 
negatívnymi javmi. 
Zodpovední: MŠ SR, PRO, KŠÚ, VÚC, obce a mestá 
Termín: 2005 - 2008 
Indikátor: Ukazovatele po�tov detí a žiakov, ktorí sú hlásení v prípadoch 
podozrenia z porušovania �lánkov Dohovoru o právach die�a�a, správy Štátnej 
školskej inšpekcie. 
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Priorita �. 5: Zabezpe�ovanie mimoškolskej a  záujmovej �innosti 
a zlepšenie situácie v oblasti dopingu v športe 

Cie�: Pokra�ova� v  zabezpe�ení mimoškolskej a  záujmovej �innosti, zlepši� 
situáciu v oblasti dopingu v rámci amatérskeho aj profesionálneho športu znížením 
po�tu prípadov dopingu v roku 2008 v porovnaní s rokom 2004 o 15 %. 
Zodpovední: MŠ SR, PRO, KŠÚ, VÚC, obce a mestá 
Termín: 2005 - 2008 
Finan�né náklady: Vy�le�uje každoro�ne Sekcia štátnej starostlivosti o šport  
a  Sekcia �alšieho vzdelávania, detí a mládeže a  koncepcií financovania 
regionálneho školstva MŠ SR pod�a každoro�ne schva�ovaného rozpo�tu. 
Indikátor: Po�et záujmových krúžkov pre žiakov na školách, po�et podporených 
projektov v  oblasti záujmovej a mimoškolskej �innosti detí a mládeže, po�et 
zachytených prípadov dopingu v  rámci amatérskeho a  profesionálneho športu, 
po�et info letákov. 
 
Priorita �. 6: Skvalitnenie a zintenzívnenie programov v  oblasti 

selektívnej prevencie 
Cie�: Skvalitni� a  sprísni� v�asnú starostlivos� o deti s  poruchami správania.  
V  oblasti selektívnej prevencie zabezpe�i� optimálnu sie� zariadení výchovnej 
prevencie v rámci jednotlivých regiónov s cie�om realizova� odborné intervencie. 
Zodpovední: MŠ SR, KŠÚ, PRO 
Termín: 2005 - 2008 
Indikátor: Po�et špecializovaných preventívnych zariadení a  po�et  
odborných zamestnancov v  oblasti prevencie, po�et psychologických  
a  špeciálno-pedagogických intervencií, po�et konzultácií a  poradenských 
intervencií. 
 
Priorita �. 7: Zharmonizovanie školských prieskumov a  výskumov 

v krajinách EÚ 
Cie�: Zharmonizova� oblas� monitoringu, prieskumov a výskumov tak, aby boli 
komparabilné s krajinami EÚ. Zabezpe�ova� realizovanie epidemiologických  štúdií 
a aktualizácie drogového informa�ného systému v rezorte školstva, zamera� sa na 
širšiu medzinárodnú spoluprácu a komparáciu, najmä v oblasti vyhodnocovania 
efektivity. 
Zodpovední: MŠ SR, PRO, KŠÚ 
Termín: 2005 - 2008 
Indikátor: Po�et prieskumov a  výskumov, ktoré sa budú realizova� v rámci 
bilaterálnej alebo multilaterálnej spolupráce, najmä s  krajinami EÚ, po�et 
programov a aktivít, systematicky hodnotených v rezorte školstva v SR.  
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Priorita �. 8:  Spolupráca a vytváranie partnerstiev 
Cie�: Zamera� sa na budovanie partnerstiev a zlepšenie spolupráce na miestnej, 
regionálnej a  medzinárodnej úrovni na zlepšenie informovanosti v  rámci 
medzinárodnej spolupráce. 
Zodpovední: MŠ SR, PRO, KŠÚ, VÚC, obce a mestá 
Indikátor: Po�et projektov a  programov, realizovaných v  partnerstve. Po�et 
projektov a programov, zaradených do databázy EMCDDA- EDDRA. 
 

Odhady finan�ných nákladov  týkajúce sa sekcie regionálneho školstva, 
ktorá je vecne zodpovedná za metodické usmer�ovanie a  realizáciu programov 
a projektov v oblasti prevencie sociálno-patologických javov v rezorte školstva. Na 
jednotlivé ciele a priority predpokladáme finan�nú podporu a spoluú�as� viacerých 
relevantných subjektov - ostatných sekcií MŠ SR, PRO, Protidrogového fondu, 
krajských školských úradov, samosprávnych krajov, miest a obcí, povstupových 
fondov Európskych spolo�enstiev, sponzorov a donorov. 
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Prevencia závislostí a koordinátor prevencie závislostí a iných 
sociálno-patologických javov v podmienkach školy a školských 

zariadení - teoretické východiská 
 
PhDr. Jarmila Verbovská - metodik psychológie a  gestor vzdelávania 
koordinátorov    prevencie    závislostí    a   iných   sociálno-patologických   javov 
v  Metodicko-pedagogickom centre v Prešove 
 

Prevencia je v  najvšeobecnejšom zmysle slova chápaná ako cesta 
posil�ovania zdravia alebo ako cesty predchádzania rôznym formám  
rizikového správania sa jednotlivcov v rôznych etapách ich životnej cesty.  
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vymedzuje zdravie ako stav úplného 
telesného, duševného a  sociálneho blaha. Mentálne (duševné, psychické)  
zdravie, ako sú�as�, prejav a  predpoklad zdravia, je Svetovou federáciou 
duševného zdravia (WFMH) charakterizované dobrým postojom jedinca  
k  sebe samému, schopnos�ou zvláda� požiadavky života a  cíti� sa dobre  
v  spolo�nosti  iných  �udí  (Koš�, 1994). Preven�né prístupy sú tradi�ne  
definované v  medicíne, psychiatrii, psychológii a  iných odboroch ako primárne, 
sekundárne, terciárne. (Orosová, 2003, s.19) 
� Primárna prevencia drogových závislostí za�ína v živote mladého �loveka    

 vtedy, ke� ešte nemá problémy s  konzumovaním návykových látok  
  a má by� zameraná predovšetkým na zlepšenie kvality života bez ich  
  konzumácie. 

� Sekundárna prevencia drogových závislostí je orientovaná na  
    zranite�né deti so zámerom posilni� protektívne (ochranné) faktory  
   ich života tak, aby sa znížil stupe� rizikového stavu ich života,  
   alebo aby sa ich prežívanie a  správanie dostalo na optimálnejšiu  
  úrove�. 

� Terciárna prevencia drogových závislostí je ur�ená jednotlivcom,  
   ktorí sú drogovo závislí a  chcú nad závislos�ou „zví�azi�“, chcú  
   sa lie�i�. Terciárna  prevencia je zameraná na �udí s vážnymi problémami    
  s  cie�om predís� �alšej deteriorizácii, tzn. predís� �alšiemu narastaniu  
  problémov a  zmenši� následky poruchy zdravia a  navráti� postihnutú  
  osobu do aktívneho života. 
                                                                 

Literárne aj prakticky sa u  nás udomácnil precíznejší model R. Gordona, 
ktorý ponúka menej konfúznu, jasnejšiu preven�nú schému. Model pozostáva  
z  kontinua univerzálneho, selektívneho a  indikovaného prístupu, pod�a 
cie�ového objektu (Orosová, 2003, s.19) 
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� Univerzálne preven�né programy podporujú, pomáhajú všetkým 
študentom  s  osvojovaním, zvládaním nap��aním o�akávaní a  úloh 
v oblasti vzdelávania aj výchovy. 

� Selektívne preven�né programy podporujú, pomáhajú identifikovaným 
rizikovým skupinám. Selektívne intervencie sú ponúkané jedincom alebo  
skupinám, u ktorých sú prítomné biologické alebo sociálne rizikové faktory 
vzniku mentálnych porúch, trápení. 

� Indikované preven�né programy pomáhajú jedincom s  vysoko  
rizikovým správaním, u  ktorých boli identifikované znaky užívania  
drog. Misiou týchto programov je zastavi� progres užívania  
drog a  redukova� frekvenciu užívania drog medzi týmito mladými �u�mi. 

 
 Každá �udská aktivita má v sebe zárodky sta� sa závislým správaním. 
Niektoré z  týchto aktivít môžeme ozna�i� ako negatívne závislosti, lebo sú 
považované za škodlivé pre jednotlivca a  spolo�nos�. Existujú aj pozitívne 
závislosti napr. návyk pravidelného denného cvi�enia. V  prevencii má škola 
dominantné postavenie. 
 
Pri realizácii preventívnych aktivít je potrebné vychádza� zo základných zásad: 

- získa� dôveru žiaka a vedie� ho po�úva�, povzbudzova�, aby s nami hovoril, 
- predchádza� nude, posilni� väzbu žiaka na rodinu, venova� sa športom, 
- vedie� so žiakom o drogách informovane hovori�, 
- pomáha� žiakovi prijíma� hodnoty, ktoré u�ah�ujú drogy odmieta�, 
- pomôc� sa ubráni� nevhodnej spolo�nosti, 
- posilni� sebavedomie žiaka, 
- spolupracova� s CV�, 
- rodi� je nosite� hodnôt a vzor pre die�a. 

 
Pri realizácii preventívnych aktivít je potrebné sa vystríha�: 
� Materiálom, ktoré umožnia de�om akoko�vek ospravedl�ova�  

svoje nežiaduce správanie. Mladí �udia musia pochopi�, že sú zodpovední 
za  vlastné rozhodnutia, a  že sami budú znáša� dôsledky týchto  
rozhodnutí. 

� Obrazovým alebo dramatickým materiálom, ktoré môžu mladým ukáza�, ako            
sa dajú získa�, pripravi� alebo konzumova� drogy. Fotografie nemajú 
znázor�ova� scény skuto�ného užívania drog. 

� Materiálom, ktoré ukazujú, ako dochádza k návyku alebo popisuje   
vylie�enie z návyku, že toxikoman sa „uzdravil“ a stal sa sná� aj slávnym. 

� Materiálom, ktoré hovoria o  zodpovednom užívaní drog, kontrolovanom            
užívaní. 
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� Materiálom tvrdiacim, že užívanie alkoholu a iných drog záleží na vlastnom     
rozhodnutí jedinca. 

 
1 PODMIENKY ŠKOLSKEJ PREVENCIE: 
Aktivity v prevencii drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov môžu 
by� efektívne, iba ak sp��ajú tieto podmienky: 

• Aktivity vychádzajú priamo z  potrieb a  možností školy, ktoré sú priority  
a ciele prevencie.  

• Prevencia sa realizuje ako integrálna sú�as� výchovno-vzdelávacieho 
procesu. 

• Umožni� u�ite�ovi, aby sa slobodne rozhodol pracova� ako koordinátor 
prevencie drogových závislostí.  

• Pri výbere koordinátora zoh�adni� osobnostné predpoklady pre prácu  
v  oblasti prevencie, jeho subjektívny postoj a  stotožnenos�  s  cie�mi 
prevencie. 

• Neustále spoznáva� životné situácie žiakov a  diskrétne zaobchádza�  
so získanými informáciami. 

• Budova� dôveru žiakov k subjektom primárnej prevencie na škole. 
• Spolupracova� s rodinou a inými inštitúciami spolo�enskej prevencie. 
• Zdôraz�ova� ochranu zdravia. 
• Spropagova� žiakom školy informácie o  zdrojoch poskytnutia pomoci pri 

problémoch. 
 
2 CIELE ŠKOLSKEJ PREVENCIE: 

• Zmeni� interak�né vz�ahy v  škole, autoritatívnu atmosféru nahradi� 
humanisticko-tvorivou výchovou. 

• Podporova� harmonický vývin osobnosti žiaka. 
• Preferova� zdravý životný štýl v školských a mimoškolských aktivitách. 
• Vytvára� podmienky na formovanie zdravej osobnosti žiaka a jeho odolnos� 

vo�i patologickým sociálnym vplyvom a tlakom. 
• Vychováva� žiakov k osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia. 
• Vytvára� v  škole priestor na pomoc pri riešení problémov žiakov (rodinné, 

sociálne, osobné, vzdelávacie ...). 
• Podporova� rozvoj pozitívnych vz�ahov v sociálnom kontexte. 
• Systematicky a komplexne informova� žiakov k danej problematike. 
• Rozvíja� prosociálne správanie u detí z h�adiska prevencie vzniku závislostí.  
• Pedagogické osvetové pôsobenie v  zmysle zlepšenia spätnej väzby  

žiak - u�ite� - škola - rodina. 
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3 NOSITELIA PREVENCIE ZÁVISLOSTÍ A INÝCH  
 SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V PODMIENKACH ŠKOLY: 

- riadite�, 
- u�itelia, 
- koordinátor primárnej prevencie, 
- výchovný poradca, 
- školský psychológ, 
- žiaci, 
- rodi�ia. 

 
4 ÚLOHY ŠKOLSKEJ PREVENCIE: 
Súbor úloh odporú�aných pre realizáciu prevencie na školách: 

a) Vypracova� vlastný program prevencie a  jeho kontroly zoh�ad�ujúc 
podmienky školy a lokálne špecifiká. Do riešenia a kontroly plnenia úloh    
školskej prevencie zapoji� poradné orgány školy. 

b) Koordinova� prácu všetkých subjektov školskej prevencie pod�a tém     
a vekových skupín žiakov. 

c) Tvorivo využi� všetky možnosti a prostriedky pedagogiky a psychológie 
na sociálne pozitívne formovanie osobnosti žiaka a  jeho ochranu  
pred vplyvmi, patologickými spolo�enskými javmi (kampa� zameraná  
na redukciu nežiaducich javov, propagácia zdravého životného štýlu, 
budovanie právneho vedomia, asertívne odmietnutie, zážitkové  
u�enie, oce�ovanie ...). 

d) Rozpracova� kódex školskej disciplíny a systém výchovných opatrení, 
vo vnútornom poriadku školy zakotvi� jednozna�né pravidlá týkajúce sa    
prevencie šikanovania, ob�ažovania násilia, vandalizmu, prechovávania    
a užívania drog a �alších foriem patologických javov. 

e) Vytvori� systém vnútroškolského spolo�enského života a kontroly  
so zapojením žiakov (školská rada, školský parlament, PEER,  
programy schránka dôvery, školský �asopis, školské divadlo,  
školské kultúrne a športové dni, špeciálne dni so zvláštnym  
kultúrnym programom zameraným na oživenie tvorivosti, humoru  
a  dobrých nápadov spolo�enského života školy ...). 

f) V rámci etickej výchovy, náboženskej výchovy a ob�ianskej náuky vies� 
k osobnej zodpovednosti a k praktickým �innostiam (osobné a triedne   
patronáty nad šikanovanými, maladaptovanými, maladjustovanými žiakmi 
školy, spojené  s diskusným vyhodnocovaním. 

g) Vytvára� podpornú atmosféru pre žiakov s poruchami u�enia, pre žiakov 
z dysfunk�ných rodín. 
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h) Dôsledne rieši� záškoláctvo, identifikova� jeho prí�iny, v  spolupráci 
s rodinou redukova� prí�iny asociálneho správania žiakov. 

i) Vypracova� systém spolupráce školy s  rodinou a  inými spolo�enskými    
inštitúciami. 

j) Zoh�adni� špecifiká rómskej kultúry v  procese výchovy a  vzdelávania,    
vypracova� programy  práce školy s rómskou rodinou. 

k) Športové a  priestorové podmienky školy využi� na oživenie  
vo�no-�asových aktivít so zapojením dobrovo�níkov z  radov rodi�ov,      
absolventov školy ... 

l) V rámci triednických hodín rôznorodými aktivitami prispie� k nap��aniu      
cie�ov prevencie (riadené rozhovory k  videným filmom, pre�ítaným        
knihám, diskusie o  vplyve reklamy na �loveka, psychosociálne hry na             
podporu pozitívnej  predstavy o sebe a sebaúcty ... 

 
5 KOORDINÁTOR PREVENCIE ZÁVISLOSTÍ: 
  Medzi zainteresovanými inštitúciami v  oblasti školskej prevencie má 
významné miesto pedagóg - koordinátor prevencie závislostí. 
Mal by to by� predovšetkým taký u�ite�, ktorý: 

- sa neobmedzuje len na sprostredkovanie vedomostí, ale cíti sa by�       
zasiahnutý životom žiakov a �udskou dimenziou vz�ahov v rámci školy, 

- musí dobre vychádza� so žiakmi aj s kolegami, jeho kolegovia a riadite� by si       
ho mali váži�, teda nemal by to by� najautoritatívnejší kolega spomedzi      
u�ite�ov, 

- mal by preukáza� spontánny záujem o  problematiku drog alebo aspo�      
o problémy žiakov, 

- mal by by� pripravený neustále sa vzdeláva�, 
- u�ite� - koordinátor musí by� ochotný obetova� �as� svojho vo�ného �asu, 
- koordinátor plní svoju úlohu dobrovo�ne. 

Koordinátor prevencie plní úlohy: 
� školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí, 
� v spolupráci s  vedením školy iniciuje preventívne aktivity a  koordináciu 

prevencie ako integrálnej sú�asti výchovno-vzdelávacieho procesu 
a v rámci aktivít školy poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom 
a  ich zákonným zástupcom, 

� monitoruje, koordinuje a metodicky usmer�uje preventívnu protidrogovú   
výchovu a  informa�nú �innos� pedagogických pracovníkov  
školy pri dlhodobom systematickom sledovaní a  hodnotení  
vývinu žiakov ohrozených drogovou závislos�ou a  inou sociálnou  
patológiou (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a  psychické   
týranie), 
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� sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a  inými      
odbornými zariadeniami a  mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa      
prevenciou, 

� venuje osobitnú pozornos� žiakom z  prostredia ohrozeného  
sociálnou patológiou, u  ktorých možno oprávnene predpoklada�  
zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a  vzniku drogovej  
závislosti, 

� informuje žiakov, ich rodi�ov, prípadne zákonných zástupcov o �innosti 
preventívnych poradenských a  iných odborných zariadení, o  možnostiach 
využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstra�ovanie 
drogových a iných závislostí, 

� v  rámci svojej preventívnej �innosti úzko spolupracuje s  výchovným 
poradcom v  škole a  s  príslušným centrom výchovnej a  psychologickej 
prevencie a  pedagogicko-psychologickou porad�ou, ktoré poskytujú 
metodickú pomoc, 

� permanentne sa vzdeláva a  zdokona�uje svoju odbornos� a  spôsobilosti 
koordinova� a plni� úlohy primárnej prevencie v škole. 

 
5.1 Kompetencie koordinátora drogových závislostí v škole: 

� Koordinátor prevencie je pedagogický zamestnanec, ktorý v  spolupráci  
s  celým pedagogickým kolektívom a  zamestnancami školy koordinuje  
preventívne aktivity v škole, ktoré predchádzajú sociálno-patologickým 
javom alebo ich eliminujú. 

� Riadite� školy ur�í koordinátora prevencie vykonáva� túto �innos� na základe 
jeho dobrovo�ného záujmu, osobnostných predpokladov a  odborných      
spôsobilostí na dobu najmenej jedného školského roku. 

� Riadite� školy v spolupráci s koordinátorom prevencie vypracujú plán, ktorý     
vychádza z  Národného programu boja proti drogám a  úloh koordinátora.     
Riadite� školy bude aktívne vytvára� primerané podmienky pre túto �innos�. 

� Koordinátor prevencie by mal sp��a� nasledovné osobnostné predpoklady: 
- koordinátor prevencie je osobným príkladom v  zdravom spôsobe           

života a je presved�ený o správnosti a ú�innosti prevencie, 
- je osobnos�ou, ktorá vie komunikova�, kooperova� a  koordinova�           

aktivity so žiakmi, kolegami, vedením školy, ale i  s partnermi iných              
organizácií, 

- má predpoklady pre riešenie vz�ahov, ale i  hrani�ných životných            
situácií hlavne z h�adiska ochrany zdravia, 

- má predpoklady pre osobný rast a �alšie sebavzdelávanie. 
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5.2 Požiadavky na koordinátora prevencie po absolvovaní vzdelávania: 
 Odborná spôsobilos� v  problematike drogových závislostí a  v iných  
sociálno-patologických javoch: 

- v metódach, prístupoch, stratégiách a prostriedkoch prevencie, 
- v motivácii a spolupráci rodi�ov, 
- v  kooperácii s  u�ite�mi a  odborníkmi pri realizácii úloh prevencie, ale 

i v preventívnych programoch, 
- v monitorovaní stavu a úrovne preventívnych opatrení školy, 
- prípadne aj v odbornom prístupe k relaxa�ným cvi�eniam. 

 
5.3 Pracovná nápl� koordinátora prevencie: 
 A.   Základné �innosti 
     Koordinátor prevencie: 

- v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu 
prevencie ako integrálnu sú�as� výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- plní úlohy školského poradcu v otázkach drogovej prevencie, 
- analyzuje a monitoruje situáciu v škole z poh�adu užívania legálnych 

a nelegálnych drog v priestoroch školy, 
- všíma si žiakov z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, 
- poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným 

zástupcom, 
- koordinuje a metodicky usmer�uje preventívnu a informa�nú �innos� 

pedagogických zamestnancov, ale i žiakov, 
- informuje žiakov, zákonných zástupcov o  �innosti preventívnych, 

poradenských a iných odborných zariadení, 
- spolupracuje s výchovným poradcom v  škole, s centrom výchovnej 

psychologickej prevencie a s pedagogicko-psychologickou porad�ou, 
zdravotníckymi a sociálnymi, metodickými a vzdelávacími inštitúciami. 

 

 B.   Iné �innosti 
Ak koordinátor plní �alšie �innosti súvisiace s  prevenciou, patrí 

koordinátorovi finan�né ocenenie a osobné ohodnotenie zo mzdových prostriedkov 
školy. Ide o tieto �alšie �innosti: 

- práca s rovesníckymi skupinami (ak má odbornú spôsobilos� pre prácu 
s rovesníckymi skupinami), 

- vypracovanie metodických materiálov a pomôcok pre žiakov, u�ite�ov, 
rodi�ov a publika�ná �innos�, 

- organizovanie sú�aží, kvízov a pod., 
- vedenie záujmového útvaru, 
- koordinácia vo�no-�asových aktivít,  
- servis schránky dôvery. 
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Príloha A 
  
Praktické rady, ako medzi �u�mi vybudova� dobré vz�ahy 
 
1. Vylú�te akéko�vek fyzické, slovné alebo citové násilie! 

Ovládajte svoje ruky i svoj jazyk. Vyhýbajte sa fyzickému násiliu, sarkazmu, 
ponižovaniu, �i urážkam. 

 

2. Nebojte sa hovori� o svojich problémoch! 
Problémy samé od seba neodídu a vy budete z toho len sklamaní a rozladení.  

 

3. Ak chcete rozpráva�, dohodnite si stretnutie. 
Ur�te si �as, ktorý vám obom vyhovuje, a to vtedy, ke� nie ste prive�mi 
unavený, ke� sa neponáh�ate alebo nemáte už iné starosti.  

 

4. Nepokúšajte sa iných �udí zastraši�.  
Nevyhrážajte sa, nehovorte unáhlené rozhodnutia. Nehrozte rozvodom �i 
odchodom, ak nie je po vašom. Vystrašený partner nerozmýš�a vždy 
uvážene, a preto nebude môc� problém �o najlepšie vyrieši�. 

 

5. Nevracajte sa k minulosti. 
Zabudnite na to, �o bolo. Rozprávajte sa o tom, �o je teraz, o sú�asných 
problémoch. Ak sa vyskytnú problémy, ktoré sa týkajú minulosti, 
poznamenajte si ich na papier a rozoberte ich inokedy.  

 

6. Hovorte slovníkom „JA CÍTIM“ a nie  „TY SI VINNÝ“. 
Ak hovoríte „ ty si urobil ...“, partneri to chápu ako obvi�ovanie a chcú sa 
bráni�. Ak chcete hovori� o problémoch, hovorte „ja“, používajte slová „ja si 
myslím“, „cítim sa“, „chcel by som vidie� takúto zmenu“. 

 

7. Dajte aj druhým �u�om šancu vyjadri� svoj názor a neprerušujte ich! 
Po�úvajte, naozaj ich po�úvajte! Chví�u ticha si vy�le�te na to, aby ste mohli 
porozmýš�a� o tom, �o hovoril ten druhý. Vypo�ujte si všetko až do konca, �o 
chce ten druhý poveda�. Nechajte ho, nech dokon�í vetu �i myšlienku aj 
v prípade, že s ním nesúhlasíte, ale ste si istý, že sa mýli. Ak ho prerušíte, iba 
ho vä�šmi nahneváte.  

 

8. Vyhnite sa falošným �ahom! 
  	udia používajú falošné �ahy, ke� chcú vyhra� za každú cenu, aj proti pravde. 

Vyhýbajte sa zovšeobecneniam a nepoužívajte slová „vždy“, „nikdy“, „každý“. 
Neospravedl�ujte sa,  ako to nemyslíte vážne (Dobre, dobre, mýlim sa. Vždy 
sa mýlim. A ty máš vždy pravdu. Už si š�astná/ý?). Pri rozhovore si dávajte 
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pozor na gestá (negú�ajte o�ami, pri rozhovore nepozerajte von oknom, 
neotá�ajte sa partnerovi chrbtom.) 

 

9. Svoj protest nevyjadrujte odchodom z miesta rozhovoru. 
Ak sa prestanete ovláda�, dohodnite sa na prestávke. 

 

10. Musíte vedie�, kedy treba presta�.  
Ak cítite, že ste duševne alebo citovo pre�ažený, dohodnite sa na �alšom 
stretnutí. 

 

11. Niektoré problémy sa nedajú vyrieši� jedným rozhovorom! 
Musíte ich rieši� postupne. �as medzi jednotlivými rozhovormi využite na 
rozmýš�anie o názoroch iných �udí a prehodno�te svoj vlastný názor.  

 

12. Niektoré problémy sa nedajú vyrieši� vôbec.  
S nie�í asi musíte súhlasi�, s nie�ím nie. V každom vz�ahu alebo v rodine sa 
vyskytujú nezlu�ite�né rozdiely. Sú problémy, ktoré sa nedajú vyrieši�, nech sa 
akoko�vek ve�mi usilujete. Sústre�te sa však na tie, na ktorých sa viete 
dohodnú�. 

 

13. Aj druhý �lovek má právo na vlastný názor, pocity, myšlienky, veci, 
ktorým dáva prednos�.  
Rešpektujte fakt, že každý �lovek je iný. Nevynucujte si, aby iní zmýš�ali 
alebo cítili tak ako vy. 

 

14. Bu�te ochotný prija� iné riešenia. 
Vä�šina problémov má vždy viac ako len jedno riešenie. Nájdite také, 
s ktorým budete obaja súhlasi�. 

 

15. Hovorte pravdu. 
Vysvetlite svoje myšlienky a pocity, presne a pravdivo. Hovorte láskavo 
a pokojne. 

 

16. Do rozhovoru neza�ahujte tých, ktorých sa problém netýka.  
Nepripomínajte svojmu partnerovi, �o povedala jeho matka o jeho otcovi, ani 
�o povedala jeho sestra o jeho rozume. Pred priate�kami nevykladajte do 
detailov, v �om medzi sebou nesúhlasíte. Také re�i sa dotknú vášho partnera, 
bude sa cíti� ponížený a zranený. V budúcnosti vám bude len ve�mi �ažko 
dôverova�. 

 

17. Rozhovor zakon�ite aspo� malým náznakom dobrej vôle. 
Nie sú potrebné dajaké ve�ké zmierovania, �i dajaké okázalé preukazovania 
náklonnosti.  Sta�í pozvanie na šálku �aju, prechádzku alebo na zmrzlinu – to 
je malé gesto, ktoré hovorí: „ Máme spolo�nú budúcnos� a som tomu rád/a.“ 
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Je ve�mi dôležité nau�i� sa pokojne a konštruktívne rieši� problémy, aby sme 

si mohli vybudova� medzi sebou zdravé medzi�udské vz�ahy. Je ve�mi potešujúce 
hovori� o nich s �lovekom, na ktorom nám záleží – a to je výborný pocit, ke� nás 
má aspo� dakto po�úva�. 
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Príloha B 
 
�riepky 
Otužuj telo! 
Nepodávaj mu viac potravy ako treba. 
Nepoužívaj omamné nápoje! 
Otupujú jemnocit a ochromujú dušu. 

Pythagoras (572 – 507 p.n.l.) 
 
Opilstvo 
je matkou všetkých zlo�incov, 
kore�om všetkých neprávostí, 
prí�inou všetkých priestupkov, 
žriedlom všetkých bezbožností, 
poškvrnou svedomia a skazou duše. 

Svätý Augustín (354 – 430) 
 
Opitý, nielen, že u�iní hriech, 
ale on sám je hriech 
a to tým, že sa iní od neho kazia. 

Ján Hus (1371 – 1415) 
 
Kto nau�il �udstvo vari� pivo, 
ten bol morovou ranou pre svet. 

Martin Luther (1483 – 1546) 
 
Dlhé skúsenosti môjho otca a deda, 
obsahujúce viac než storo�ie, 
priviedli ma k presved�eniu, 
že ni� nezavinilo to�ko starostí, 
to�ko chorôb a biedy, 
ako požívanie alkoholu.  

Charles Robert Darwin (1809 – 1882) 
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Príloha C 
 
�o vy na to? 
 
Ak u dospelého posil�ujeme správanie, 
hovoríme tomu „uznanie“. 
Ak je posil�ované die�a,  
hovoríme tomu „podplácanie“. 
 
Ak sa smeje dospelý, hovoríme tomu, 
že je spolo�enský. 
Ak sa smeje die�a, hovoríme tomu, 
že sa nevhodne správa. 
 
Ak dospelý píše do knihy, voláme to, 
že si z nudy �mára. 
Ak die�a píše do knihy, hovoríme,  
že ni�í majetok. 
 
Ak sa dospelý nie�oho pridržiava, 
nazveme to  „perseverácia“ 
/stálos�, úspornos�, vytrvalos�/ 
Ak sa die�a nie�oho pridržiava, 
nazveme to vzdorovitos�. 
 
Ak dospelý h�adá pomoc,  
nazývame to konzultácia. 
Ak die�a h�adá pomoc,  
hovoríme, že „ k�u�í“ /narieka/. 
 
Ak dospelý nedáva pozor,  
to voláme zaneprázdnenos�. 
Ak die�a nedáva pozor, hovoríme, 
že sa nevie sústredi�. 
 
Ak zabudne nie�o dospelý, 
nazveme to roztržitos�. 
Ak zabudne nie�o die�a, 
nazveme to deficit pozornosti. 
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Ak dospelý hovorí svoju verziu toho, �o sa stalo, 
hovoríme, že objas�uje. 
Ak die�a hovorí svoju verziu toho, �o sa stalo, 
hovoríme, že odvráva. 
 
Ak dospelý v zlosti zvýši hlas, vravíme,  
že udržuje kontrolu. 
Ak die�a v zlosti zvýši hlas, vravíme, 
že ide o záchvat hnevu. 
 
Ak udrie dospelý die�a, vravíme, že 
zjednáva disciplínu. 
Ak die�a udrie die�a,  vravíme 
tomu bitkárstvo. 
 
Ak sa dospelý správa nezvy�ajne,  
povieme, že je výnimo�ný. 
Ak sa die�a správa nezvy�ajne,  
pošleme ho na PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE. 
 
(neznámy autor: „Behavior Labeling“. Comuniqué, September 1991, �asopis 
NASP, USA) 
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Príloha D 
 
Rizikové a ochranné �initele 
 
OKOLNOSTI TÝKAJÚCE SA DIE�A�A 
 

Zvyšujúce riziko alkoholu a drog                        
• Duševné poruchy 
      a poruchy správania 
• Stretnutie s alkoholom, tabakom 
      alebo drogou v mladom veku 
• Poškodenie mozgu pri pôrode, 
      úraze hlavy 
• Dlhá bolestivá choroba 
• Nedostatok dobrých spôsobov, 
     ako  zvláda� stresové situácie 
• Nedostatok vedomostí 
     o medzi�udských vz�ahoch 
• Malé sebavedomie 
• Po alkohole a drogách výrazne 
      prevažujú  príjemné pocity 
• Malá schopnos� odoláva� 
      nepriaznivému vplyvu okolia 
• Agresivita, zlé sebaovládanie 
• Nízka inteligencia                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Znižujúce riziko 
• Vysoká miera duševného zdravia 
      Dobré telesné zdravie 
• Neskoré alebo žiadne stretnutie      

s drogou 
• Dostatok vedomostí týkajúcich sa 

medzi�udských vz�ahov, schopnos� 
vytvára� citové väzby 

• Dobré sebavedomie 
• Dobré spôsoby ako zvláda� �ažké 

situácie a rieši� problémy 
• Alkohol a drogy zle znášané 
• Dobrá schopnos� vzdorova� 

nepriaznivému vplyvu okolia 
• Vnútorné prijatie hodnôt, ktoré sú 

v rozpore s alkoholom a drogami 
• Veselos�, vytrvalos�, usilovnos�, 

prispôsobivos� 
• Odolnos� vo�i neúspechu 
• Schopnos� plánova� a rieši� problémy 
• Dobrá inteligencia 
• Ú�inné spôsoby ako mierni� 

duševné stavy (úzkos�, smútok), 
ako sú relaxácie, telesné cvi�enia, 
joga at�. 

• Schopnos� navodi� si príjemné
 stavy dajakým zdravým spôsobom 
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OKOLNOSTI TÝKAJÚCE SA RODINY 
 

Zvyšujúce riziko alkoholu a drog 
• Nejasné pravidlá týkajúce sa  
      správania die�a�a 
• Nedostatok �asu na die�a, zvláš� 

v skorom detstve, malá starostlivos� 
• Nedostato�ný doh�ad 
• Sústavná a prehnaná prísnos� 
• Nedostato�né citové väzby die�a�a 
• Manželské konflikty 
• Schva�ovanie používania alkoholu  

a drog u detí 
• Zneužívanie alkoholu, tabaku 

alebo iných drog rodi�mi a inými 
príbuznými 

• Malé o�akávania od die�a�a 
a podce�ovanie ho 

• Zlé duševné a spolo�enské 
fungovanie rodi�ov 

• Rodi�ia osamelí, vo�i spolo�nosti 
�ahostajní alebo nepriate�skí 

• Duševná choroba rodi�ov 
• Chudoba, nezamestnanos� rodi�ov 
• Sexuálne zneužitie die�a�a  v rodine 
• Rodina v zmätku, zle funguje,     

nezamestnanos� rodi�ov 
• Výchova len jedným rodi�om bez 

pomoci �alších príbuzných 
• Die�a žije bez rodiny a bez domova 
• �asté s�ahovanie rodiny 

 
 
 
 
 
 

 
 

Znižujúce riziko 
• Jasné pravidlá týkajúce sa 
      správania die�a�a 
• Primeraná starostlivos�, dostatok 

�asu na die�a, zvláš� v skorom 
detstve 

• Primeraný doh�ad 
• Silné citové väzby die�a�a 
• Pozitívne hodnoty (napr. vzdelanie) 
• Rodi�ia na výchove spolupracujú 
• Štýl výchovy vrelý a málo kritizujúci 

(ani autoritatívny, ani celkom vo�ný) 
• Rodi�ia, alkohol, tabak a iné drogy 

nezneužívajú 
• Primerané a jasné o�akávania od 

die�a�a, rešpekt vo�i nemu 
• Dobré spôsoby ako v rodine 

zvládnu� stresové situácie 
• Zabezpe�ená ochrana, bezpe�nos� 

a primerané uspokojovanie potrieb 
die�a�a 

• Rodi�ia duševne zdraví  
• Dobré prispôsobovanie rodi�ov      

v spolo�nosti, úsilie pomáha� druhým 
• Výchova pomáha vytvori� kvalitné 

vz�ahy s dospelými i mimo rodiny 
• Rozdelená zodpovednos� v rodine 
• Rodi�ia vytvárajú priestor pre kvalitné 

záujmy a zá�uby 
• Dobré, fungujúce medzigenera�né  

vz�ahy a spolupráca 
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OKOLNOSTI TÝKAJÚCE SA ŠKOLY 
 

Zvyšujúce riziko alkoholu a drog                         
• Nepriaznivé alebo nepresadzované 

pravidlá týkajúce sa alkoholu a drog 
• Dostupnos� tabaku, alkoholu 

a drog v škole a okolí 
• Striedanie škôl 
• Zlyhávanie v škole 
• Nezáujem o školu 
• Žiak ozna�ený ako problémový - 

„�ierna ovca“ 
• Záškoláctvo, prerušenie školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znižujúce riziko 
• Jasne a dôsledne presadzované 

pravidlá 
• Alkohol, tabak a drogy nedostupné 

v škole a okolí 
• U�itelia vnímaní ako dávajúci 

a starajúci sa 
• Chráni� sebavedomie zlyhávajúcich, 

h�ada� pre nich pozitívne možnosti 
• Škola vedie k prosociálnemu      

správaniu, pomoci druhým 
• Škola poskytuje príležitos� 

k rozhodovaniu a vedeniu druhých 
• U�itelia pomáhajú vývoju žiakov 

a pri výu�be s nimi spolupracujú 
• Spolupráca školy s rodi�mi 
• Nadväznos� na kvalitné možnosti 
      mimoškolského zapojenia sa                                  
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VRSTOVNÍCI, S KTORÝMI SA DIE�A STRETÁVA 
 

Zvyšujú  riziko alkoholu a drog 
• Kamaráti majú problémy s autoritami, 

rebelujú 
• Protispolo�enské správanie kamarátov 
• Odcudzenie, cynickí vrstovníci 
• K zneužívaniu alkoholu a drog      

sa stavajú pozitívne 
• Za�ínajú alkohol, drogy skoro 

zneužíva� 
• Sú viac ovplyv�ovaní svojimi      

kamarátmi ako rodi�mi 
• Majú sklon vaše die�a zosmieš�ova� 

a znižova� jeho sebavedomie 
• Kamaráti majú �alších priate�ov,     

ktorí zneužívajú alkohol, tabak 
alebo drogy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znižujú riziko 
• Rešpektujú vhodné dospelé autority 
• Kamaráti s väzbou na dajakú 

detskú organizáciu s dobrým 
programom  

• Majú záujmy a zá�uby nezlu�ite�né 
alebo nesúvisiace s alkoholom 
a drogami 

• Alkohol a drogy odmietajú 
• Alkohol a drogy nezneužívajú 
• Kamaráti schopní prija� dobré 

hodnoty dospelých 
• Rešpekt k jednotlivým �lenom       

detského kolektívu a ich prínosu 
pre ostatných 

• Majú priate�ov, ktorí žijú zdravým 
spôsobom života 

• Vrstovníci aktívne od alkoholu 
tabaku a drog odradzujú (bu� 
sami od seba alebo v dôsledku 
cielenej prevencie) 
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OKOLNOSTI TÝKAJÚCE SA SPOLO�NOSTI 
 

Zvyšujú riziko alkoholu a drog 
• Chudoba, nedostatok príležitostí 
• Náhle sociálne a politické zmeny, 
      nestabilita 
• Nedostatok  príležitostí k uplatneniu 

aj v práci 
• Spolo�nos� neponúka dobré 

možnosti ako trávi� vo�ný �as 
• Alkohol, tabak a drogy dostupné 

a aktívne ponúkané (reklama) 
• Nedostato�ná zdravotná a sociálna 

starostlivos�, vzdelávanie 
• Spolo�enské normy a zákony sa 

k zneužívaniu drog stavajú kladne 
• Cynický postoj k zdraviu 

v spolo�nosti 
• Neinformovaní alebo �ahostajní      

politickí vodcovia 
• Nespolupracujúce oznamovacie 

prostriedky orientované na senzácie 
a reklamu 

• Ve�ký pohyb obyvate�stva vedúci 
k nestabilite vz�ahov 

• Nedostato�né soc. zabezpe�enie, 
chudoba 

• Zlé bytové podmienky 
• Rasová alebo iná diskriminácia,      

jazykové bariéry 
• V okolí vysoká kriminalita alebo 

drogové gangy 
 
 
 
 
 
 
 

Znižujú riziko 
• Prijate�né ekonomické a sociálne 

pomery 
• Spolo�nos� stabilizovaná, 

predvídate�né sociálne prostredie 
• Dostatok príležitostí na uplatnenie 

v škole i v práci 
• Ponuka dobrých možností ako 

trávi� vo�ný �as 
• Obmedzená dostupnos� alkoholu, 

tabaku a drog, zákaz reklamy 
• Kvalitná zdravotná a sociálna 

starostlivos�, dobré školy, 
psychoterapia, poradenstvo 

• Spolo�enské normy a zákony sú 
zneužívaniu alkoholu, tabaku a drog 
nepriaznivé 

• Spolo�nos� rešpektuje zdravie ako 
životnú hodnotu a podporuje ho 

• Informovaní a angažovaní politickí 
vodcovia 

• Spolupracujúce oznamovacie 
prostriedky ponúkajúce pozitívne 
príklady a poskytujúce priestor pre 
skuto�nú prevenciu 

• Spolo�nos� vnímaná ako priate�ská 
a podporujúca, �o pomáha vytvára� 
spolo�enské väzby 

• Záujem súkromného sektoru na 
prevencii 

• Nevládne organizácie (neziskové, 
napr. rodi�ovské, kluby abstinentov) 
aktívne v prevencii 

 
„Gram praxe je lepší, než tona            
teórie“ 
  (Indické príslovie) 
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 OKOLNOSTI TÝKAJÚCE SA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

Zvyšujúce riziko alkoholu a drog 
• Pre�udnenos�, ve�ké mestá,       

nedostatok priestoru a súkromia 
• Hluk (najmä nepredvídate�ný) 
• Zne�istené ovzdušie, prostredie,      

zmysel pre krásu otupuje 
• Nestabilita životného prostredia     

(stavebné práce a pod.) 
• Dobré klimatické podmienky na 

výrobu drog alebo na ich 
prevážanie do iných krajín 

 

Znižujúce riziko 
• Menšie mestá, primeraný osobný  
      priestor a súkromie 
• Pokojné prostredie 
• �isté prostredie napomáhajúce 
      rozvoju zmyslu pre krásu 
• Stabilita životného prostredia 
• Nevhodné klimatické podmienky     

pre výrobu drog alebo na ich     
prevážanie do iných krajín 

 
Dovo�te nám jednu radu. Vezmite do ruky �ervenú ceruzku a prejdite si 

zoznam znova. Zaškrtnite si všetky položky – �i už záporné alebo kladné – na 
ktoré môžete ma� vplyv. Vyberte si tých nieko�ko málo, o ktorých viete, že sú vo 
vašej moci a sústre�te svoje snahy na ne. Ur�ite ich nájdete, každý z nás môže 
spravi� aspo� nie�o. Možno sa vám bude pá�i� nie�o z týchto slávnych slov: 
 
„ Bože daj mi silu, aby som zmenil to, �o zmeni� môžem. 
  Daj mi trpezlivos�, aby som znášal to, �o zmeni� nemôžem. 
  A daj mi múdros�, aby som to dokázal správne rozlíši�.“ 
                                                                                           (Gilbert Keith Chesterton) 
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Osobitosti  prevencie  problémov  s návykovými látkami 
u rómskych  žiakov 

 
prof. PaedDr. Jozef LIBA, PhD. – katedra prírodovedných a technických disciplín, 
PF, Prešovskej univerzity Prešov 
 
 Rómske deti v predškolskom a školskom veku predstavujú špecifický 
a pritom vážny spolo�enský problém sformovaný odlišnos�ami životného štýlu, 
kultúrnymi, sociálnymi a ekonomickými faktormi. Prejavmi tohto problému sú napr. 
verbálny a následne kognitívny deficit, obmedzená informovanos� determinovaná 
mnohokrát izolovanými lokalitami pre bývanie, iné tradície, odlišné vnímanie 
rodinnej výchovy - tolerovanie užívania návykových látok, nedostato�ná úrove� 
zdravotného uvedomenia, osobnej a komunálnej hygieny, nízky vek prvorodi�iek a 
s tým súvisiaca mnohodetnos�, zne�istené prostredie, nepravidelná a nekvalitná 
výživa, zvýšená chorobnos�, �astejšie zdravotné a psychické postihnutia, �astá 
invalidita v rodine, nedoce�ovanie významu vzdelávania, neidentifikovanie sa so 
všeobecne akceptovanými normami, zameranie na prítomnos� bez ambície 
plánova�, vysoká nezamestnanos�, socio-kultúrna rezistencia, absencia vlastnej 
stratégie sociálnej zmeny. Riešenie uvedeného komplexu problémov predpokladá 
nadnárodný, multirezortný, multiinštitucionálny a interdisciplinárny prístup. Napriek 
zložitosti prezentovaného fenoménu je zmena spolo�enskej pozície a vyriešenie 
problémov vo vz�ahu k majoritnej spolo�nosti podmienená vzdelávaním 
a vzdelanos�ou Rómov (Portík, 2003). 

Aktuálna úrove� vzdelanosti rómskej populácie je ve�mi neuspokojivá. 
Vä�šina Rómov má len základné aj to mnohokrát neukon�ené vzdelanie. Pritom 
vzdelanie je najsilnejším programom riešenia problémov Rómov, ale aj ostatných 
�lenov spolo�nosti z menej podnetného prostredia (Portík, 2004). Historický a 
aktuálny kontext prezentovaného východiska ale vedie k �alším komplikáciám v 
akceptovaní odlišností rómskeho etnika majoritnou populáciou a v ich aktívnom 
za�le�ovaní do spolo�nosti. Kultúrna identita, jazyk a vlastné hodnoty rómskych 
detí a ich rodi�ov neboli rešpektované a v mnohých prípadoch boli dokonca 
potlá�ané ako nežiaduce. Tento prístup k rómskym de�om vo ve�kej vä�šine 
slovenských škôl ešte pretrváva (Hor�ák, 2000).    

Locke - Ciechalski (1995) sumarizujú problémy, s ktorými sa obecne 
stretávajú u�itelia pri vzdelávaní žiakov minority - tiež  pri vzdelávaní rómskych 
žiakov : 

• bilingvizmus, rôzna úrove� ovládania jazyka majority a jazyka minority, 
• všeobecná nedôvera a strach z kultúry majority, 
• silné zameranie na otázku príslušnosti k etnickej skupine, zvýšená citlivos� 

ku skuto�nej, ale aj zdanlivej diskriminácii, 
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• nespracovaná alebo potlá�aná agresivita a túžba po vzbure alebo odplate 
za skuto�né, alebo domnelé krivdy, 

• chýbajúca lojalita k inštitúciám, ktoré vytvára majorita, 
• nedôvera a len málo zvnútornené presved�enie o význame systematickej 

a vytrvalej práce, o potrebe autority, zákona, 
• vnútorná neistota, �i  hovori� a kona� v súlade s vlastnou alebo majoritnou 

kultúrou, 
• schopnos� „zahra� to na predstavite�ov majority“, klama� ich, tendencia 

neprejavi� sa otvorene, 
• zvýšená citlivos� k neverbálnym prejavom a ich prípadnému rozporu 

s obsahom re�i u�ite�a pri komunikácii. 
 

Rómske deti majú pri vstupe do školského prostredia inú východiskovú 
pozíciu. V prístupe ku vzdelaniu musia prekonáva� náro�nejšie prekážky ako 
deti z iných etnických skupín. Ide predovšetkým o nasledovné: 

 
• ekonomické obmedzenia súvisiace so zlou sociálnou situáciou rodín, 
• nízka vzdelanostná úrove� rodi�ov, nedostato�né postavenie vzdelania v ich 

hodnotových kritériách, 
• odlišný re�ový vývin, 
• koncentrovanie na prítomnos�, nedostato�ný zmysel pre plánovanie, pre 

budúcnos�, 
• celkovo nízke požiadavky na vzdelanie v rodine, modely správania rodi�ov, 

ktoré nespredmet�ujú súvislosti medzi vzdelaním a trhom práce,  
• geografická a sociálna izolácia, a tým zúžená informovanos� �asti detí,  
• chýbajúca predškolská príprava, 
•  obmedzená znalos� sloven�iny, 
•  temperamentové odlišnosti, problémy v socializácii a komunikácii 

s ostatnými de�mi, 
•  skorý kontakt s návykovými látkami (alkohol, tabak, solvenciá), 
•  nízke o�akávania zo strany u�ite�ov, 
•  pretrvávajúca indiferentnos� �asti prostredia k rómskym de�om a mládeži, 
•  nedostato�né formatívne pôsobenie rómskej rodiny vo vz�ahu k  zásadám   

zdravého životného štýlu, 
•  chýbajúce návyky a zru�nosti vo vz�ahu k normám, cie�om, 
•  zvýšená migrácia rodín, vysoká nezamestnanos� a invalidita v rómskych 

rodinách, 
•  nedostato�ná motivácia na dosahovanie stanovených úloh, nízke 

sebavedomie, 
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•  mnohokrát neopodstatnené zara�ovanie do osobitných tried a špeciálnych 
škôl. 

 
 Vágnerová (In: Hor�ák, 2005) konštatuje, že pomerne vo�ná nedirektívna 
výchova, dostatok vo�ného �asu a minimum povinností vedie k tomu, že sa rómske 
deti nenau�ia rešpektova� bežné normy majoritnej spolo�nosti a v škole skôr �i 
neskôr sa ich správanie môže javi� ako poruchové.  Rómske die�a prichádza do 
školy s inými návykmi a chápaním disciplíny a poriadku �oho dôsledkom sú možné 
nepochopenie a  konflikty  medzi školou a  rómskym žiakom (rómskou rodinou). 
Prejavom je nedostato�ná schopnos� podriadi� sa povinnostiam, udrža� pozornos�, 
nepravidelná alebo žiadna príprava, neskoré príchody do školy, záškoláctvo, 
túlanie a pod. 

Rómske deti sa mnohokrát nedokážu samy primerane adjustova� do 
kolektívu triedy. Vzh�adom na nedostato�nú pripravenos� je adaptácia rómskych 
detí na školskú dochádzku, na školské prostredie ove�a zložitejšia. Tieto okolnosti 
komplikujú vz�ahový rámec eduka�ných požiadaviek a výsledkov a zhoršujú 
predsudky u nerómskych žiakov a u�ite�ov. Pritom aj u�ite�om mnohokrát chýbajú 
potrebné zru�nosti a kompetencie v prekonávaní zdravotno-hygienických, 
jazykových, sociálnych a kultúrnych bariér rómskeho die�a�a. Škola ako inštitúcia 
mnohokrát nerešpektuje adjusta�né problémy rómskych detí, správa sa 
k rómskemu žiakovi akoby prešiel rovnakou sociálnou a kultúrnou skúsenos�ou 
ako deti príslušníkov majoritnej spolo�nosti (Porubský, 2004). Edukácia rómskych 
žiakov, ak má by� ú�inná, musí preto rešpektova� osobitosti východiskovej situácie 
a ponúknu� otvorenos�, flexibilnos�, variabilnos� v prístupe. Ide o schopnos� 
formulova� širšie koncipované i aktuálne eduka�né ciele v intenciách poznaných 
individuálnych potrieb žiakov a lokálnych špecifík, o schopnos� vytvára� a využíva� 
multikultúrne eduka�né prostredie, o schopnos� organizova� a riadi� eduka�ný 
proces tak, aby presiahol hranice triedy smerom k rodinám žiakov a k miestnej 
komunite. 

Vyžadovaná výchovno-vzdelávacia normalizácia predpokladá interkultúrne 
vnímanie výchovy a vzdelávania v školách opierajúce sa o “právo na odlišnos�”,  
teda rešpektovanie osobitostí menšinových skupín. Toto právo sa môže garantova� 
jedine prostredníctvom prijatia relevantných opatrení, a to aj na úrovni vzdelávania 
budúcich u�ite�ov v smere ich interkultúrnej kompetencie. Ide o aktualizovanie 
vzdelávania u�ite�ov tak, aby im bol umožnený rozvoj tých postojov, ktoré by 
u�ah�ili ich interkultúrne vz�ahy, historické a kultúrne vedomosti o národnostných 
menšinách, s ktorými sa stretávajú, o podnecovanie spolupráce s komunitou vo 
všeobecnosti a osobitne s rodinami, rodi�mi žiakov. Cie�om takéhoto prístupu je 
multikultúrny u�ite�, ktorý uprednost�uje rovnos� v eduka�nom procese v prostredí 
triedy, ale aj mimo nej, ktorý je schopný vytvára� rovnocenné vyu�ovacie 
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podmienky pre všetky národnostné a kultúrne skupiny, ktorý je spôsobilý 
rešpektova� odlišnosti, aktívne komunikova� a spolupracova�, reagova� 
a odpoveda� na potreby, ktoré poci�ujú rôzne tipy žiakov v rámci interkultúrnej 
výchovy a vzdelávania. 

Rómske die�a potrebuje pre rozvoj svojej osobnosti viac než skúseného 
pedagóga, potrebuje priate�a, dôverného poradcu, ktorý mu pomôže úspešne a 
rýchlo rieši� rôzne konfliktové situácie, s ktorými sa stretáva (Da�o, 2004). Ako 
uvádza Portík (2003) okrem toho, že u�ite� musí die�a pozna�, musí mu aj 
porozumie�. Scholarizácia všetkých zaškolite�ných detí, sociálne zvýhod�ovanie 
rodín, ktoré sa starajú o školskú dochádzku detí je predpokladom riešenia 
celkového postavenia rómskej minority v spolo�nosti (Heretik, 1994). 
Konkretizáciou týchto východísk sú prístupy smerujúce k akcelerácii rómskych 
žiakov, napr. zavedenie prípravných (nultých) ro�níkov, celodenný výchovný 
systém, zvýšenie, rozšírenie po�tu hodín vzdelávania a výchovy, systém 
integrovaného tematického vyu�ovania, systém tvorivo humánnej výchovy, 
makroštrukturálne, spätnoväzbové vyu�ovanie (bližšie Zelina, 2000). 

Osobitným problémom rómskej reality je v�asná konzumácia návykových 
látok, ktorá je rómskou komunitou všeobecne tolerovaná. Vaillant (1984) uvádza 
pä� stále platných psychosociálnych premenných, ktoré ”dynamizujú” frekvenciu a 
obsah uvedeného sociálno-patologického javu a prispievajú k vývoju nežiadúcich 
závislosti: 

• etnické pozadie, 
• alkoholická heredita (dedi�ná zá�až), 
• antisociálne správanie, 
• emo�né prispôsobovanie v detstve, 
• prítomnos� alebo neprítomnos� rodinnej instability. 

 
K uvedeným premenným sa bezprostredne pripájajú únikové mechanizmy z 

formálneho každodenného režimu a prostredia, ktoré sú ”stimulované” problémami 
so školskou adaptáciou, nezvládaním povinností, nižšou študijnou prosperitou 
(ovplyvnená nízkou hodnotou vzdelania a málopodnetným výchovným prostredím), 
neschopnos�ou vpravenia do kolektívu a s tým spojenou vyššou mierou 
intrapsychických aj interpersonálnych konfliktov. Konštatujeme, že misúzus alebo 
abúzus alkoholických nápojov a konzumácia nealkoholových drog nepochybne 
patria k takým únikovým mechanizmom. 
 Problematiku konzumácie návykových látok v rómskej populácii u nás 
doposia� nikto spo�ahlivo neidentifikoval a nepopísal. Akýko�vek pokus analyzova� 
danú situáciu sa stretáva s neprístupnos�ou, ml�anlivos�ou a nedôverou. 
K dispozícii sú vä�šinou len povrchné pozorovania, ktoré však nemožno seriózne 
štatisticky spracova� a objektívne vyhodnoti�. Špecifikom Rómov sú tolerantné 
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postoje k správaniu ich detí a mládeže vrátane najrôznejších sociálno-deviantných 
prejavov. Rómske deti môžu tolerovane faj�i�, požíva� alkoholické nápoje, �i iné 
návykové látky už od predškolského veku, pretože takým správaním len 
napodob�ujú model správania svojich rodi�ov, príbuzných a celej komunity. 
Rómovia si negatívne ú�inky návykových látok neuvedomujú, nevedia ich reálne 
popísa�, aj ke� majú vedomos�, že drogy škodia (alkohol a cigarety tam však 
neradia). 
 Tak ako v majoritnej populácii, tak aj v rómskej minorite platí primárny vplyv 
rodiny pri formovaní osobnosti die�a�a. Tradi�ná rómska rodina je mnohodetná a 
viacgenera�ná. Pod�a Ba�ovej (1990) rómska rodina predstavuje iný 
demografický typ ako majoritná rodina. Vyzna�uje sa charakteristickými znakmi, 
ktoré sa �asto podpisujú na jej problémoch. Ide predovšetkým o nasledovné: 

• nízky vek na za�iatku života v partnerskom zväzku a nízky vek žien pri 
pôrode, 

• zna�ný podiel detí, 
• menší podiel �udí v poproduktívnom veku, 
• viac�lenné domácnosti, 
• vyšší podiel úplných rodín s de�mi do 15 rokov, 
• spolo�né bývanie nieko�kých generácií pokrvných príbuzných a spolo�né 

hospodárenie. 
 

     V sú�asnosti sa k týmto charakteristikám pridružujú �alšie: 
 

• nízka vzdelanostná úrove�, 
• zhoršený zdravotný stav, zlé hygienické podmienky, invalidita, mentálna a 

sociálna zaostalos�, 
• nedostato�ná starostlivos� o deti a ich zanedbávanie, 
• vyššie ukazovatele agresivity a asociálnych tendencií, 
• vysoký podiel na páchaní priestupkov a trestných �inov, �astokrát pod 

vplyvom alkoholu, 
• trvalo vysoká miera nezamestnanosti, 
• vysoký stupe� závislosti od systému štátnej sociálnej podpory. 

 
  Rómsku rodinu možno teda charakterizova� ako mnohopo�etnú 
s predpokladom zna�nej sociálnej závislosti, s dlhodobo vykazovanými znakmi 
nízkej ekonomickej, vzdelanostnej, kultúrnej a hygienickej úrovne. Rodina, ktorá 
die�a nedostato�ne stimuluje po stránke intelektovej, citovej a psychosociálnej, 
podmie�uje následnú školskú neúspešnos�, fatalizmus, nedostatok úsilia, nechu� 
nie�o zmeni�, zmierenie s osudom. U detí z takýchto rodín sa vytvára sociálno-
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výchovný deficit, ktorý sa neskôr prejaví v socio-kultúrnej rezistencii pri 
za�le�ovaní do majoritnej spolo�nosti. 
  Je zrejmé, že v etiológii rómskej sociálnej patológie, vrátane problémov 
s návykovými látkami,  hrajú rozhodujúcu úlohu psychosociálne faktory, najmä 
rodinné prostredie. Referen�nou skupinou, z ktorej získavajú svoje sociálne 
postoje je rodina, ktorá sa svojím morálnym kódexom �asto odlišuje od majoritného 
sociálneho prostredia Šebian (In: Hroncová a kol., 2004). �astokrát nefunk�né 
rodiny s alkoholickým �i iným drogovým a kriminálnym scenárom nemôžu 
plnohodnotne plni� úlohy pri rozvíjaní kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej 
stránky osobnosti die�a�a. Osobitos�ou sú tiež zrete�né rozdiely medzi životným 
štýlom rómskych rodín v mestách, na vidieku, v segregovaných osadách, ako aj 
medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. 

Vychádzajúc z takto prezentovanej reality je jedným z nevyhnutných 
predpokladov obmedzenia rastu škály a frekvencie sociálno-patologických javov 
zmapovanie, analýza a špecifikovanie prí�in a podmienok ich vzniku a následné 
vypracovanie adekvátnych konkrétnych opatrení. Z uvedených dôvodov musí by� 
do preventívnej �innosti zapojených �o najviac subjektov (štátnych i neštátnych), 
ich koordinovaná, cie�avedomá �innos�. Napriek uvedenému vz�ahovému rámcu je 
ur�ujúcim predpokladom pozitívnej zmeny, teda efektívnej prevencie vzdelanos�. 
Platí, že škola, u�itelia, ktorí rómske deti denne vidia, poznajú, ovplyv�ujú, formujú, 
majú v zmysle informatívnom a najmä formatívnom, nezastupite�nú 
a nenahradite�nú úlohu. Musíme ale konštatova�, že napriek úsiliu u�ite�ov, napriek 
realizovaným preventívnym aktivitám na základných a špeciálnych základných 
školách empirické skúsenosti poukazujú na skuto�nos�, že alkohol a cigarety sú 
každodennou sú�as�ou života rómskych detí a mládeže. Úspešná primárna 
prevencia si preto naliehavo žiada reálne akceptovanie kultúrno-antropologických 
osobitostí rómskeho etnika ako východiska pre vytvorenie odpovedajúcich 
eduka�ných programov, ktoré by boli u rómskych detí efektívne.  

Opierajúc sa o prezentované charakteristiky, osobitosti, námety, 
predpoklady, odporú�ania uvedieme niektoré východiská primárnej prevencie 
akcentujúce osobitosti rómskych žiakov: 

• systematické poznávanie a akceptovanie sociálnych,kultúrnych, etnických 
a jazykových zvláštností rómskeho etnika, 

• rešpektovanie lokálnych špecifík, individuálnych a skupinových potrieb 
rómskych žiakov, 

• cie�avedomé oboznamovanie sa a hodnotenie aktuálneho zdravotného 
stavu die�a�a (žiaka), prostredia a podmienok na výchovu a  vzdelávanie, 
vrátane výchovy k zdraviu, k podpore zdravia ako univerzálnej prevencie, 
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• systematické a cie�avedomé ovplyv�ovanie zdravotného povedomia - 
racionálna výživa, telesná, dentálna, komunálna hygiena, pohybová 
výchova, psychohygienické zásady, �istota prostredia, 

• priame vedenie alebo napomáhanie pri organizovaní �inností vo vo�nom 
�ase, podpora prejaveným záujmom pri zoh�adnení špecifík rómskych detí, 

• rešpektovanie osobitostí rómskych detí (tempo, návyky, odlišnosti, schémy 
myslenia) v obsahovej a metodickej oblasti pôsobenia, vypracovanie 
motivujúcich �inností, 

• využívanie prirodzeného záujmu detí k iniciovaniu spolupráce jednotlivcov 
v duchu multikultúrnej výchovy, 

• vysvet�ovanie a výklad spolo�enských noriem, spolupráca pri vytváraní 
noriem, uvedomovanie si a preberanie zodpovednosti, zvidite��ovanie 
úspešnosti, 

• nácvik komunika�ných, spolo�enských zru�ností a riešenia konfliktov, 
• využívanie blízkych a pozitívnych výchovných vzorov, 
• organizovanie otvorených vyu�ovacích hodín a �alších eduka�ných foriem 

pre rodi�ov, najmä matky s obsahom zdravotno-výchovných tém, 
• podporovanie záujmu rodi�ov o výchovno-vzdelávací proces ich detí, 

motivovanie k spolupráci, zbližovanie so školou, 
• aplikovanie poznatkov primárnej prevencie, ktoré sú sú�as�ou školského 

kurikula do prostredia s odlišnou kultúrou, 
• flexibilné, variabilné, alternatívne prispôsobovanie programov, koncepcií 

primárnej prevencie, 
• organizovanie spolo�enských aktivít za ú�asti rodi�ov a žiakov s cie�om 

prezentova� pozitívne hodnoty zdravia a význam vzdelania ako ur�ujúceho 
preventívneho faktora, 

• osvojenie si zru�ností a spôsobilostí na riešenie možného neporozumenia 
a konfliktov, ktoré vznikajú alebo môžu vzniknú� medzi majoritnou 
populáciou a rómskou minoritou, 

• priebežné vzdelávanie u�ite�ov, asistentov u�ite�ov a výchovných 
pracovníkov v uvedenej oblasti pôsobenia, 

• výchova k vzájomnej tolerancii a protipredsudková výchova, 
• spoluprácu s �alšími poradenskými zariadeniami a inštitúciami. 

 
 U�itelia v procese primárnej prevencie majú a musia získa� a uplat�ova� 
vedomosti, zru�nosti a skúsenosti, ktoré zoh�ad�ujú špecifiká spôsobu života 
rómskych detí a vychádzajú z potrieb výchovy a vzdelávania nie ako mentálneho, 
ale ako sociálneho fenoménu. Platí, že edukácia Rómov v zmysle podpory zdravia 
a primárnej prevencie sociálno-patologických javov vyžaduje individualizáciu v 
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prístupe, pozitívnu motiváciu, empatiu, entuziazmus, netradi�né spôsoby 
pedagogického pôsobenia a riadenia, ktoré by umožnili primerane rozvíja� 
schopnosti rómskych detí a pomohli ich socializácii. Myslíme tým rozvíjanie 
pedagogického myslenia u�ite�ov, vychovávate�ov, asistentov u�ite�a tak, aby boli 
schopní formova� osobnos� každého die�a�a ako nezávislú, identickú, autonómnu 
a zodpovednú, ako osobnos�, ktorá si vie nájs� primerané sebauplatnenie a je 
schopná akceptova� iných v súlade s morálkou danej kultúry. U�itelia 
prostredníctvom otvorenosti a flexibilnosti v prístupe a v súlade s nadobudnutými 
skúsenos�ami a socio-afektívnou interakciou môžu významne efektivizova� 
doposia� neú�inné primárno preventívne vstupy. Spolupráca všetkých 
zainteresovaných v procese optimalizácie rozvoja osobnosti žiaka (u�ite�, asistent 
u�ite�a, vychovávate�, školský psychológ, sociálni pracovníci, rodi�ia, �alšie 
inštitúcie) je pre úspech v prezentovanom vz�ahovom rámci nevyhnutná. Musíme 
zdôrazni�, že Rómovia nemôžu by� pri riešení tejto problematiky len objektom, ale 
musia sami spolupracova�, snaži� sa o zmenu svojho prístupu k normám, úlohám, 
cie�om, ktoré pred nich stavia spolo�nos�. 
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Možnosti detekcie užívania drog  v  školskom  prostredí 
(PRÁVNA  ANALÝZA) 

 
Mgr.Skalková Alena - sociálny pracovník KPPP Prešov 
 

Právna analýza možností detekcie návykových látok v školskom 
prostredí  v súlade s pedagogicko - organiza�nými pokynmi (POP)  
pre školy a školské zariadenia na šk. rok 2005/2006 (1.5., odsek 31)  

a platnou legislatívou SR 
 
1.  ÚVOD 
 
 Motívom pre napísanie tohto materiálu bolo odhodlanie nájs� právne �isté 
riešenie pri riešení tak citlivých otázok ako je užívanie drog v škole, školskom 
zariadení a na školou organizovaných podujatiach (výlety, branné cvi�enia ...). 
V sú�asnosti sa stav na školách v tejto oblasti výrazne zhoršuje. Ako sme sa viac 
a viac ponárali do tohto problému, zis�ovali sme, že je ve�mi problematické nájs� 
súlad medzi snahou školy zamedzi� užívaniu drog na strane jednej a na strane 
druhej dodrža� všetky práva dotknutej osoby (žiaka). Nejde o priamy návod, skôr 
sme sa chceli pokúsi� ukáza�, ako by sa dnes dalo právne �isto objasni� 
podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky v škole. Naše zákony 
pomerne jasne a dobre riešia a postihujú užívanie legálnych drog (alkohol, 
tabak).�o však v našej legislatíve chýba je riešenie situácií, ke� žiak užíva 
nelegálne drogy. A tak vzniká problém, ak je žiak v škole pod vplyvom nelegálnej 
návykovej látky, ako to vyrieši� tak, aby nás jeho rodi�ia nedali na súd. Pri stave 
�ažkej intoxikácie a priamom ohrození života je postup jasný. Nie je však jasný 
postup, ak osoba nie je v priamom ohrození života, ke� napríklad vidíme iba 
euforickú náladu a za�ervenané o�i. 
 Situácia na školách si vyžaduje, aby sme sa touto otázkou ako 
psychologická porad�a zaoberali, a preto dávame do pozornosti tento materiál do 
�asu, kým ministerstvo školstva nevydá jasné pokyny pre všetky školy ako 
postupova� pri riešení daného problému.  
  
Popis problému: 
 

Pod�a istých právnych noriem (napr. vyhláška �. 80/1991 Zb. o stredných 
školách § 13, Pedagogicko-organiza�né pokyny pre školy a školské zariadenia 
vydávané MŠ SR, vnútorný poriadok školských zariadení) je v škole a v školských 
zariadeniach ako aj na akciách organizovaných školou zakázané užíva� alkohol, 
faj�i� a užíva� iné návykové látky. Problém je v tom, ako má postupova� pedagóg, 
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ke� má opodstatnené podozrenie, že študent je pod vplyvom drogy na vyu�ovaní, 
praxi, v domove mládeže, aby neporušil jeho �udské práva a iné zákonné normy. 

 
 

2.   RIEŠENIE  SITUÁCIE – NAVRHOVANÝ  POSTUP 
 
Všetky zákazy a výchovné opatrenie, ktoré sa dotýkajú užívania návykových 

látok musia by� uvedené vo vnútornom poriadku školy a školského zariadenia 
(�alej len „školský poriadok“) v zmysle týchto právnych predpisov: 
 

• Vyhláška �. 80/1991 Zb. o stredných školách  § 6  (9) Riadite�  strednej 
školy  vydáva  po  prerokovaní s radou školy vnútorný poriadok školy. 

• POP 2005/2006 kapitola 1.5 odsek 32 : „Riaditelia škôl a školských 
zariadení ako aj vedúci orgánov štátnej a verejnej správy v školstve 
zabezpe�ia  uplat�ovanie Zákona �. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj�iarov 
a o zmene a doplnení niektorých  zákonov tzn. zákaz faj�enia v priestoroch 
základných,  stredných škôl, školských zariadení ako aj v priestoroch 
školských ihrísk. 

  
Oboznámenie sa so školským poriadkom školy (vnútorný poriadok 

domova mládeže) necháme podpísa� každým žiakom školy. Ak je to možné 
aj ich rodi�mi. Dôležité je, aby školský poriadok bol prerokovaný na 
zasadnutí školskej rady, ktorá ho schváli a súhlas s jeho znením potvrdí 
podpisom predseda rady školy.  

 
ALKOHOL 

Pod�a vyhlášky �. 80/1991 o stredných školách § 13 Pravidlá správania 
žiakov je uvedené v odseku 2 písmeno b): 
(2) Žiakom je zakázané: 
b) prináša�  do  školy  alebo  na  �innosti  organizované  školou alkoholické 
nápoje  a iné zdraviu škodlivé  látky, požíva� ich v škole alebo pri �innostiach 
organizovaných školou, 
 
Navrhovaný postup pri porušení tohto ustanovenia školského poriadku: 

1. žiaka, ktorý je podozrivý, že je pod vplyvom alkoholu, užíva alkohol v škole 
alebo školskom zariadení, vyzve pedagogický pracovník k dychovej skúške 
prístrojom, ktorým sa ur�í objemové percento alkoholu v dychu (dostupný 
v obchodoch), alebo sa použije trubi�ka; 

2. pri skúške je prítomný svedok (svedkovia) – napr. �alší pedagogický 
pracovník, predseda žiackej rady; 
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3. o skúške sa vyhotoví zápisnica (v prílohe), ktorú každý z prítomných 
podpíše; 

4. zápisnica sa pošle zákonnému zástupcovi (pri osobe do 18 rokov); 
5. nasleduje prerokovanie porušenia na pedagogickej rade a uloženie 

výchovného opatrenia pod�a § 14 vyhlášky �. 80/1991 o stredných školách; 
6. výsledok sa oznámi zákonnému zástupcovi (pri osobe do 18 rokov). 

 
Navrhovaný postup, ak sa žiak odmietne podrobi� dychovej skúške: 
         O tejto udalosti sa spíše zápisnica aj za prítomnosti svedkov. Pri stave 
opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote alebo ohrozuje svoje okolie, závažným 
spôsobom narušuje školské vyu�ovanie, voláme rýchlu zdravotnícku pomoc, 
prípadne aj políciu (ide o priestupok). Bezodkladne kontaktujeme zákonného 
zástupcu. Ak stav žiaka nevyžaduje zásah lekára, je zjavne pod vplyvom alkoholu, 
alebo požil alkoholický nápoj v �ase vyu�ovania alebo na akcii organizovanej 
školou vyzve pedagogický pracovník žiaka k návšteve lekára, ktorý bu� na základe 
odberu biologického materiálu, alebo pod�a klinických príznakov ur�í stupe� 
opilosti (pod�a zákona 219/1996 § 5). Ak je výsledok pozitívny, uhradí náklady 
osoba, ktorej sa to týka (rovnaký zákon, § 5 odsek 7). Pedagogická rada 
rozhodne o postihu (pod�a vyhlášky �. 80/1991 § 14). Zápisnica je zaslaná 
rodi�om, ako aj rozhodnutie o sankcii (pri osobe do 18 rokov). Ak sa osoba 
odmietne  podrobi� takémuto vyšetreniu urobí sa o tomto zápisnica, kde sa uvedú 
klinické príznaky, ktoré osoba vykazuje a ktoré vedú k podozreniu, že žiak pil 
alkoholický nápoj. Dôležitá je prítomnos� �alšej osoby ako svedka. Pedagogická 
rada rozhodne o postihu pod�a § 14 vyhlášky �. 80/1991 o stredných školách. 
Tento postup musí by� sú�as�ou školského poriadku, a/alebo osobitnej písomnej 
zmluvy medzi žiakom, rodi�mi a školou. 

 
Pred vyšetrením u lekára (v prípade, že pedagóg vyzve k vyšetreniu) 

musí ma�  škola podpísané tieto dokumenty: 
• Súhlas rodi�a a  žiaka (ak je žiak plnoletý, tak len jeho súhlas) s lekárskym 

vyšetrením na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok (v prílohe). Je 
lepšie, ak tento súhlas je písomný.  

• Získa� výsledky takéhoto vyšetrenia od lekára je technicky zložité, lekár 
priamo škole nesmie tieto informácie poskytnú�. Vynára sa otázka: Išli sme 
k lekárovi zbyto�ne? Právne �isté riešenie (komplikované a v praxi zrejme 
nerealizovate�né) umož�uje nový zákon o zdravotníckej starostlivosti platný 
od 1. 1. 2005.  Nový zákon rieši výslovne nahliadanie do dokumentácie 
tre�ou osobou na základe plnej moci. Takže je tu možnos� dania plnej moci 
tretej osobe. Touto osobou môže by� i právnická osoba (škola, internát) 
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zastúpená svojím štatutárom. Citujeme relevantné ustanovenie nového 
zákona �. 576/2004 Z. z. ú�inného od  1. 1. 2005: 

 
§ 25  
(1) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístup�ujú formou nahliadania 
do zdravotnej dokumentácie osoby: 

 
a) tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu, 
b) manželovi alebo manželke, die�a�u alebo rodi�ovi alebo ich zákonnému 

 zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie 
 je, osobe plnoletej,16) ktorá s �ou žila v �ase smrti v domácnosti, 32) blízkej 
 osobe 33) alebo ich zákonnému zástupcovi, 

c) osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva 34) osoby 
 pod�a písmena a) alebo b) s osved�eným podpisom pod�a osobitného 
 predpisu 35) v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve, 

d) revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej pois�ovne na ú�ely kontrolnej 
�innosti 36) v celom rozsahu, …. 

 
K tejto téme ešte nie�o nájdeme v zákone �. 578/2004 Z. z. o 

poskytovate�och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 

§80 
Povinnosti poskytovate�a  a  zdravotníckeho pracovníka 
 (2) Zdravotnícki   pracovníci   a   iní   odborní   pracovníci v zdravotníctve  
sú povinní zachováva� ml�anlivos� o skuto�nostiach, o ktorých sa 
dozvedeli  v súvislosti s výkonom svojho povolania. 
(3) Povinnosti  ml�anlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbavi� iba  
osoba, ktorej sa skuto�nosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie 
povolenia a to na žiados�  orgánov  �inných  v  trestnom  konaní a súdov. 

 
Iné riešenie (doporu�ené): 

Samozrejme si uvedomujeme, že ide o komplikovaný spôsob riešenia a 
preto navrhujeme, aby škola žiadala výsledky  takéhoto vyšetrenia od samotnej 
dotknutej osoby a/alebo zákonného zástupcu. Tieto výsledky budú vystavené 
lekárom, ktorý dané vyšetrenie uskuto�nil. Oprávnenos� získava� informácie 
o zdraví žiaka má školské zariadenie na základe Zákona �. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 29 Pedagogická dokumentácia. 
Ak to osoba odmietne, bude sa podozrenie považova� za opodstatnené a škola 
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uloží sankcie pod�a školského poriadku po prerokovaní na pedagogickej rade. 
V prípade potreby riadite� môže zvola� aj mimoriadnu pedagogickú radu. Aby boli 
žiaci motivovaní spolupracova� pri podozreniach z užívania alkoholických nápojov 
a iných návykových látok, musíme jasne zadefinova� sankcie do školského 
poriadku v prípade, že nebudú spolupracova� (teda nedajú si vyšetri� mo� a nedajú 
škole k dispozícii výsledky z vyšetrenia).  
 

Tu uvádzame citáciu zákona �. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve,  § 29  Pedagogická dokumentácia: 
(7) Školy a školské zariadenia majú právo získava� a spracúva� osobné  
údaje 74)  o  de�och  a  žiakoch  týchto  škôl a školských zariadení týkajúce sa 
a) identifikácie osoby: 
    1. meno a priezvisko, 
    2. dátum a miesto narodenia, 
    3. bydlisko, 
    4. rodné �íslo, 
    5. štátna príslušnos�, 
    6. národnos�, 
    7. osobné údaje o identifikácii zákonných zástupcov die�a�a alebo žiaka, 
b) zdravia, 
c) mentálnej identity vrátane výsledkov pedagogickopsychologickej a špeciálnopedagogickej 
     diagnostiky. 

 
FAJ�ENIE  

Problematiku zákazu faj�enia upravujú tieto právne normy: 
Vyhláška �. 80/1991 o stredných školách 
§ 13 Pravidlá správania žiakov: 
(2) Žiakom je zakázané: 

a) faj�i�  v  priestoroch  školy,  žiakom  denného  štúdia aj pri �innostiach     
organizovaných školou. 

 

Zákon 377/2004 o ochrane nefaj�iarov 
§ 7 Zákaz  faj�enia 
(1) Zakazuje sa faj�i� 

c) v základných  školách,  v stredných školách a v školských zariadeniach, v 
predškolských  zariadeniach  a v priestoroch detských ihrísk. 

 
Navrhovaný postup pri porušení zákazu: 

1. Urobí sa zápisnica  o porušení školského poriadku, ktorú podpíšu všetci 
prítomní. 

2. Pošle sa oznam o spáchaní priestupku zákonnému zástupcovi. 
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3. Priestupok sa prejedná na pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie 
pod�a vyhlášky �. 80/1991 Zb. o stredných školách § 14 (to znamená, že pri 
štvrtom porušení zákazu faj�enia môže by�  žiak vylú�ený zo štúdia) 

4. Oznámi sa rodi�om sankcia za porušenie zákazu faj�enia. 
5. Škola môže uplatni� postup aj pod�a zákona o ochrane nefaj�iarov, to 

znamená, že vzh�adom na to, že sa jedná o priestupok § 11, odsek (1) 
písmeno c) zákona �. 377/2004 Z.z., upovedomí o tom inšpekciu práce (§ 
11, odsek 4, zákon �. 377/2004 Z. z.), ktorá priestupok prejedná a môže 
udeli� pokutu do 5000,- Sk (§ 11, odsek 2, zákon �. 377/2004 Z. z.) 
 

Zákon �. 377/2004 Z.z. o ochrane nefaj�iarov 
§ 11  Priestupky 
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto 

 a) poruší zákaz faj�enia pod�a § 7 ods. 1 písm. a), 
 b) poruší zákaz faj�enia pod�a § 7 ods. 1 písm. i), 
 c) poruší zákaz faj�enia pod�a § 7 ods. 1 písm. b) až f), 

       d) poruší zákaz faj�enia pod�a § 7 ods. 1 písm. g) a h), 
       e) umožní užíva� tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov. 
(2) Za priestupok  uvedený v odseku  1 možno uloži�  pokutu do 5 000 Sk. 
(3) Priestupky uvedené v odseku 1písm. a) a b) prejednajú orgány na ochranu 
     zdravia.  
(4) Priestupky uvedené v odseku 1 písm. c) prejednajú orgány inšpekcie práce. 
(5) Priestupky uvedené v odseku 1 písm. d) a e) prejedná Slovenská obchodná 
     inšpekcia. 
(6) Priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) v blokovom konaní prejednajú aj  
     orgány Železni�nej polície. 
(7) Na  priestupky  a  ich  prejednanie  sa vz�ahujú všeobecné predpisy o priestupkoch. 
 
 
3.   STAV  �AŽKEJ  INTOXIKÁCIE  ALKOHOLOM  A INÝMI NÁVYKOVÝMI  

LÁTKAMI 
 
         V prípade, že osoba sa správa neprimerane (ohrozuje zdravie iných, 
poškodzuje majetok, je agresívna), javí známky �ažkej intoxikácie alkoholom alebo 
inými návykovými látkami a v prípade ohrozenia života je škola povinná a 
oprávnená kona� priamo a zabezpe�i� zdravotnícke ošetrenie (neodkladná 
zdravotná starostlivos� pod�a zákona  �. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti..., § 2).  Preto bezodkladne voláme lekársku prvú pomoc. Pod�a 
zákona �. 578/2004 Z. z. o poskytovate�och zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 
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zmene a doplnení niektorých zákonov, má poskytovate� pod�a § 79 písmeno b) 
povinnos� poskytnú� bez zbyto�ného odkladu každej osobe neodkladnú 
zdravotnú starostlivos� a na pokyn opera�ného strediska záchrannej zdravotnej 
služby poskytnú� sú�innos� poskytovate�ovi záchrannej zdravotnej služby. 
  V § 80 tohto zákona v odseku 1 je uvedené, že zdravotnícky pracovník je 
povinný poskytova� bez meškania prvú pomoc  každému, ak by bez takejto pomoci  
bol  ohrozený jeho život alebo bolo ohrozené jeho zdravie, a ak je to nevyhnutné, 
zabezpe�i� pod�a potreby �alšiu odbornú zdravotnú starostlivos�. Zákon �. 
576/2004 Z. z. § 11 v odseku (11) hovorí, že každý je povinný poskytnú� alebo 
sprostredkova� nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v nebezpe�enstve smrti, 
alebo javí známky závažnej poruchy zdravia, ak tým závažným spôsobom 
neohrozí svoj život alebo zdravie. 
 
 
4. PODOZRENIE NA U	ÍVANIE NELEGÁLNYCH NÁVYKOVÝCH LÁTOK 
 
 Problémom tejto oblasti sú možnosti detekcie užívania návykovej látky 
vtedy, ak sa nejedná o intoxikáciu, ktorá ohrozuje zdravie užívate�a. To znamená, 
že je pod vplyvom drogy, ale jeho stav nevyžaduje privolanie rýchlej zdravotníckej 
pomoci. Klasickým príkladom je žiak pod vplyvom marihuany. Má euforický stav 
a za�ervenané o�i, charakteristicky zapácha. Napriek tomu, že vieme aj 
z klinických príznakov usúdi�, že sa jedná o intoxikáciu marihuanou, bez 
lekárskeho vyšetrenia nemáme dôkaz. Ako to vyrieši�? 
  
Navrhovaný postup: 
Predpoklady pre uplatnenie navrhovaného postupu: 
 

1. Škola má v školskom (internátnom) poriadku jasne vymedzený zákaz užíva�, 
prináša�, prechováva�, predáva� drogy v škole a školskom areáli (internáte), 
by� pod vplyvom návykovej látky a má uvedený presný postup, ako bude 
postupova� pri porušení uvedeného zákazu. Sú tam uvedené aj sankcie, ak 
sa študent odmietne podrobi� takémuto vyšetreniu a oboznámenie sa so 
školským poriadkom je podpísané študentom a jeho zákonným zástupcom. 

 a/alebo 
2. Škola má uzavretú zmluvu o ochrane pred toxikomániou medzi vedením 

školy, študentom a jeho zákonným zástupcom, ktorá je podpísaná aj 
predsedom školskej rady. Školský poriadok je schválený radou školy. 

3. Škola má získané a podpisom potvrdené súhlasy s lekárskym vyšetrením. 
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Postup pri porušení tohto ustanovenia školského poriadku: 
1. Žiaka, ktorý je podozrivý, že je pod vplyvom drog, užíva drogy v škole alebo 

školskom zariadení, akcii organizovanej školou vyzve pedagogický 
pracovník k návšteve lekára alebo zdravotníckeho zariadenia (ak je to 
možné  Centrum pre lie�bu drogových závislostí /CPLDZ/), kde sa uskuto�ní 
odber a vyšetrenie biologického materiálu na zistenie alkoholu alebo iných 
návykových látok (pod�a zákona �. 219/1996 Z. z. § 5). 

2. O situácii, ktorá viedla k návšteve lekára sa spíše zápisnica. 
3. Zápisnica o porušení vnútorného poriadku školy alebo domova mládeže 

a zápisnica o návšteve lekára sa zašle zákonnému zástupcovi.   
4. V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku na 

pedagogickej rade a uloženie výchovného opatrenia pod�a § 14 vyhlášky �. 
80/1991 o stredných školách. 

5. Rozhodnutie pedagogickej rady  o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému 
zástupcovi (pri osobe do 18 rokov) 

 
 
5. INÉ  MOŽNOSTI:  YHODNOTENIE SITUÁCIE AKO PRIESTUPKU  
 
 Pod�a platnej legislatívy je možné priestupok vo�i školskému poriadku rieši� 
aj pod�a zákona �. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Vtedy riešime situáciu 
v spolupráci s Policajným zborom. Danú situáciu rieši § 30 Priestupky na úseku 
ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, kde je uvedené: 
 
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto 
f) požije alkoholický nápoj alebo užije inú návykovú látku, hoci vie, že bude 
vykonáva� zamestnanie alebo inú �innos�, pri ktorej by mohol ohrozi� zdravie �udí 
alebo poškodi� majetok, 
g) po požití alkoholického nápoja alebo po užití inej návykovej látky vykonáva 
�innos� uvedenú v písmene f), 
h) v stave vylu�ujúcom spôsobilos�, ktorý si privodil požitím alkoholického nápoja 
alebo užitím inej návykovej látky, vykonáva �innos� uvedenú v písmene f). 
 

Tu si myslíme, že študenti, ktorí sú na pracovnej praxi – napr. 
kaderní�ka, chemik, strojár, automechanik a sú pod vplyvom alkoholu alebo iných 
drog spáchali priestupok pod�a tohto zákona.  

V prípade, že sa jedná o bežné vyu�ovanie v triede môžeme uvažova� 
o porušení § 47 odsek 1, písmeno b), kde je uvedené: 
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto 
     c) vzbudí verejné pohoršenie.   
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Pri posudzovaní celej veci si musíme uvedomi�, že ak je �lovek pod vplyvom 
návykovej látky nie je možné vylú�i�, že aj pri bežnom vyu�ovacom procese 
nenastane stav, kedy by osoba mohla ohrozi� zdravie �udí alebo poškodi� 
majetok, �ím by mohlo dôjs� k spáchaniu priestupku. 

 
Navrhovaný postup (odporú�ame použi�, ak aj napriek podpísanému 

súhlasu a dohody žiak odmietne spolupracova�): 
1. Upovedomíme žiaka, ktorý je podozrivý, že je pod vplyvom návykovej látky, 

že ak sa odmietne podrobi� lekárskemu vyšetreniu, zavoláte POLÍCIU, 
pretože je podozrenie, že spáchal priestupok pod�a Zákona o priestupkoch. 

2. Ak odmietne spolupracova� aj po tomto upozornení, zavoláte Políciu, ktorá 
pod�a zákona �. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore § 32 je oprávnená kona� 
pri objas�ovaní priestupkov. 

 
Zákon �. 171/1993  o Policajnom zbore  
§ 32 Oprávnenie pri objas�ovaní priestupkov: 
(1) Policajt je pri objas�ovaní  priestupkov v prípadoch pod�a osobitného predpisu 
12) (tu je myslený zákon �. 219/1996 Z. z. § 4 a § 5) oprávnený vyžadova� 
lekárske vyšetrenie na zistenie  požitého množstva  alkoholu alebo  inej užitej 
návykovej látky. 
(2) Policajt je oprávnený  vykona� ohliadku miesta priestupku, ohliadku veci, ktorá 
môže súvisie� so spáchaním priestupku a v súvislosti s tým, zis�ova� a zais�ova� 
stopy. 
 
K tejto téme je zaujímavé ešte spomenú� znenie zákona �. 219/1996 Z.z. 
§4 Osobitné povinnosti fyzických osôb 
(1) Osoby vykonávajúce �innos�, pri ktorej by mohli ohrozi� život, zdravie sebe 
alebo iným osobám alebo poškodi� majetok, nesmú požíva� alkoholické nápoje 
alebo iné návykové látky pri vykonávaní tejto �innosti alebo pred jej vykonávaním, 
ak by po�as tejto �innosti mohli by� ešte pod ich vplyvom. 
(sem ur�ite môžeme zaradi� žiakov na odbornej praxi, praktickom vyu�ovaní) 
 
§5 Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných  návykových látok  
(1) Príslušníci Policajného zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justi�nej 
stráže Slovenskej republiky, Železni�nej polície Slovenskej republiky, Zboru 
ozbrojenej ochrany letísk a zamestnanci obecnej a mestskej polície (�alej len  
"policajný orgán") sú oprávnení v rámci svojej pôsobnosti vyzva� osoby uvedené v 
§ 4 ods. 1 na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok. 
(2) Policajný orgán je oprávnený vyzva� na vyšetrenie pod�a odseku 1 aj iné 
osoby, ako sú uvedené v § 4 ods. 1, a to vtedy, ak je dôvodné podozrenie, že 
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spôsobili sebe alebo inému ujmu na zdraví v súvislosti s požitím  
alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.  
 
 Tu by sme sa mohli odvola� na to, že pri užití drogy môže dôjs� k ujme na 
zdraví, preto je policajný orgán oprávnený kona�. V týchto prípadoch konáme BEZ 
SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY. Rovnako bez súhlasu dotknutej osoby na výzvu 
príslušníka polície je urobené lekárske toxikologické vyšetrenie. V rámci konania 
o priestupku sa škola ako oznamovate� priestupku legálne dozvie o výsledkoch 
toxikologického vyšetrenia. Ak sú výsledky pozitívne, vyvodí škola dôsledky  pod�a 
vnútorného školského poriadku (výchovné opatrenia). 
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Za sprístupnenie tohto materiálu by som chcela po�akova� Mgr. 	ubomírovi 
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PRÍLOHA 1 
 
ŠKOLSKÝ (INTERNÁTNY) PORIADOK (platí bez oh�adu na vek osoby) 
 
�l. 1  Opatrenie proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom 

prostredí 
(v zmysle vyhlášky �. 80/1991 Zb.,  zákona �. 377/2004, zákona �. 219/1996 
Z. z., zákona �. 140/1961 Zb. a pod.) 

     
(1) Žiakom je zakázané: 

a) faj�i� v priestoroch školy, v areáli školy, v školskom zariadení a pri 
�innostiach  organizovaných školou, 

b) prináša� do  školy alebo na �innosti organizované školou alkoholické 
nápoje, návykové látky (drogy) a iné zdraviu škodlivé látky, požíva� ich v 
škole alebo pri �innostiach organizovaných školou, by� pod ich vplyvom 
v škole alebo pri �innostiach organizovaných školou, 

c) prechováva� návykové látky v škole, školskom zariadení, areáli školy ako aj 
na akciách poriadaných školou a školským zariadením, 

d) prináša� a distribuova� (dáva�, predáva�) alkohol a iné návykové látky 
(drogy) �alším osobám, v škole alebo pri �innostiach organizovaných 
školou. 

     
(2) Žiaci sú povinní: 
 okrem iného ........ (vypísa�  z § 13 Pravidlá správania žiakov, zákon �. 80/1991) 

e) podrobi� sa toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, ak je 
dôvodné podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky v škole, 
školskom zariadení alebo pri �innostiach organizovaných školou, školským 
zariadením (táto povinnos� sa aplikuje v praxi v súlade so zákonom �. 
219/1996 a zákonom �. 576/2004). 

 
�l. 2  Porušovanie vnútorného školského (domového poriadku) 
Porušovanie �lánku 1 

1. Porušenie zákazu v oblasti ochrany žiakov pred zneužívaním návykových 
látok  žiakom je zavinené konanie alebo opomenutie, ktorým porušil vo 
výchovno-vzdelávacom procese v škole alebo domove mládeže (inom 
školskom zariadení) interný predpis vnútorného poriadku školy (školského 
zariadenia),  nedodržal zákaz, alebo porušil zákon. 

2. Každý prípad porušenia školského poriadku v �lánku 1 je povinný prerokova� 
so žiakom jeho triedny u�ite�, vychovávate� alebo vedúci pedagogický 
pracovník (riadite�, zástupca riadite�a školského zariadenia). O prerokovaní 
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sa vždy vyhotoví písomný záznam, ktorý sa bude evidova� v spise žiaka. Ak 
nie je žiak plnoletý, zašle sa takýto záznam zákonnému zástupcovi. 

3. Žiakovi sa musí da� možnos� vyjadri� sa k veci a uvies� dôvody na jeho 
obhajobu. Záznam obsahuje stanovisko dotknutého žiaka, stru�ný popis 
skutku, prípadné stanoviská �alších osôb, ktoré môžu prispie� k bližšiemu 
objasneniu skutkovej podstaty. 

4. Stanovisko žiaka sa nevyžaduje, pokia� bez vážnych prí�in sa tento odmieta 
vyjadri� k veci alebo mu to nedovo�uje momentálny stav a  prípad možno 
spo�ahlivo zisti� iným spôsobom (lekárskym vyšetrením). Odoprenie podpisu 
na písomnom zázname je potrebné zaznamena� aj s uvedením tohoto 
dôvodu.  

 
Porušovanie školského poriadku môžeme �leni� na: 

• menej závažné porušovanie školského poriadku, 
• sústavné menej závažné porušovanie školského poriadku, 
• závažné porušenie školského poriadku, 
• porušenie školského poriadku zvláš� hrubým spôsobom. 

 
Je na riadite�ovi a rade školy, aké porušenia zaradí do jednotlivých kategórií. 

Podstatné je, aby o každom porušení školskom poriadku bol vyhotovený písomný 
záznam, ak škola chce zato postihnú�  žiaka, resp. da� mu výchovné opatrenie 
pod�a § 13 vyhlášky �. 80/1991. 
 

Navrhujeme zaradi� do kategórie porušenie školského poriadku zvláš� 
hrubým spôsobom tieto porušenia: 

a) žiak prišiel do školy alebo školského zariadenia pod vplyvom návykovej látky 
vrátane alkoholu alebo žiak je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej 
látky  na vyu�ovaní alebo v Domove mládeže, 

b) žiak priniesol, prechováva, distribuuje (dáva alebo predáva inému) drogy 
vrátane alkoholu (v prípade nelegálnych drog ide o trestný �in pod�a zákona 
�. 140/1961), 

c) odmietnutie podrobenia sa skúške na zistenie alkoholu v dychu, resp. 
vyšetrenia alkoholu a iných omamných látok v škole po�as vyu�ovania 
a po�as prítomnosti v Domove mládeže. 

 
Tieto porušenia prerokuje pedagogická rada a na návrh riadite�a navrhne 

výchovné opatrenie pod�a § 14 vyhlášky �. 80/1991 o stredných školách. Ak ide 
o prvý prípad navrhujeme podmiene�né vylú�enie zo školy. Odporu�íme žiaka do 
odbornej starostlivosti CVPP, PPP, psychiatra alebo CPLDZ. V prípade nutnosti 
lie�by žiaka, umožníme mu preruši� štúdium a po návrate z lie�by doštudova�. 
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Príloha 2   
Názov školy alebo školského zariadenia  

napr. Domov mládeže pri SZŠ Prešov 
 

ZÁPISNICA 
o porušení školského poriadku 

�.j. _____________ 
 
Meno a priezvisko žiaka:                                             trieda/výchovná skupina: 
 
Dátum priestupku:                            �as zistenia priestupku: 
 
Osoby zú�astnené na priestupku: 
 
Popis udalosti (z poh�adu dotknutej osoby): 
(tu sa opíše priebeh udalosti z poh�adu dotknutého žiaka, ako kde a s kým sa to 
stalo) 
 
Popis priestupku ( z poh�adu oprávnenej osoby): 
(vychovávate�, u�ite�, odborný pedagogický pracovník, osoba, ktorá zistila 
priestupok) 
 
Mená osôb prítomných pri vyhotovení zápisnice (svedkovia): 
(uvedie sa funkcia, napr. predseda žiackej rady, riadite� a pod.) 
 
Zápisnicu som si riadne pre�ítal/la, rozumiem jej a na znak súhlasu s jej obsahom 
podpisujem: 
Miesto: ___________   dátum:___________ a �as vyhotovenia zápisnice: ______ 
 
______________    _____________    ______________      ______________  
dotknutá osoba    oprávnená osoba        svedok   1               svedok 2 
 
Dôvod pre�o odmietla podpísa� dotknutá osoba zápisnicu: 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica zaslaná zákonnému zástupcovi   ÁNO    NIE  d�a: 
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Príloha 3 
 

SÚHLAS  S TOXIKOLOGICKÝM  VYŠETRENÍM  MO�U 
(neplnoletá osoba) 

 
Súhlasím, aby v prípade odôvodneného podozrenia na užitie alkoholu alebo 

inej návykovej látky v škole alebo na internáte alebo v prípade intoxikácie (bytie 
pod vplyvom) týmito látkami, bolo moje die�a (meno) ________________________  
narodené _______________  podrobené toxikologickému vyšetreniu u lekára 
v zdravotníckom zariadení.  
  

Súhlas na toto vyšetrenie dávam v súlade so zákonom �. 576/2004 
o zdravotnej starostlivosti, § 6 Pou�enie a informovaný súhlas. Tento súhlas platí 
po dobu, kým je moje die�a žiakom školy a/alebo domova mládeže. 
 
 
V.................................................   d�a  ............................   
 
  ............................ 
 Podpis zákonný zástupca 

 
Na vedomie (meno die�a�a)  ..............................  

 
D�a  ......................   :............................. 
 Podpis maloletej osoby 
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Príloha  4 
 

SÚHLAS  S TOXIKOLOGICKÝM  VYŠETRENÍM  MO�U 
(plnoletá osoba) 

 
Súhlasím, aby v prípade odôvodneného podozrenia na užitie alkoholu alebo 

inej návykovej látky v škole alebo na internáte alebo v prípade intoxikácie, som 
bol/a (meno): ________________________  narodený/á _______________  
podrobený/á toxikologickému vyšetreniu u lekára v zdravotníckom zariadení.  
  

Súhlas na toto vyšetrenie dávam v  súlade so zákonom �. 576/2004 
o zdravotnej starostlivosti, § 6 Pou�enie a informovaný súhlas. 
 
V.................................................   d�a  ............................   
 
  ............................ 
           Podpis žiak/žia�ka 
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Príloha 5 
D O H O D A 

o opatreniach proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 
v školskom prostredí 

 
je uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
1. PhDr. Jakubisko Juraj 
riadite� 
Stredná textilná škola 
Prešov 
ako štatutárnym zástupcom školy 
(�alej len „škola“) 
 

a 
 

2. Maximiliánom  Krivým 
 Strmá �. 150/8 
 Prešov 
    ako zákonným zástupcom maloletého 
 
meno: _______________  narodený/á  __________________ 
(�alej len „zákonný zástupca“) 
 
   Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dohody: 
 

I .  
Oboznámenie sa so školským poriadkom 

 

V zmysle aktívneho prístupu školy v oblasti ochrany detí a mládeže pred 
sociálno-patologickými javmi, škola vymedzila v školskom poriadku opatrenia 
v oblasti detekcie užívania návykových látok v škole, školskom zariadení a na 
školských akciách. Zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje oboznámenie 
sa s vnútorným poriadkom školy a/alebo školského zariadenia. 
 

I I .  
Súhlas s lekárskym vyšetrením 

 

Zákonný zástupca ako aj maloletý/á  ____________________ , v zmysle 
zákona 576/2004 § 6, súhlasí s lekárskym vyšetrením pri podozrení, že je 
maloletý/á pod vplyvom návykovej látky vrátane alkoholu. Súhlas sa týka výlu�ne 
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len lekárskeho vyšetrenia za ú�elom zistenia prítomnosti drog v organizme 
(toxikologickým vyšetrením biologického materiálu) pod�a zákona �. 219/1996, § 5. 
Osoby oprávnené vyzva� k takémuto vyšetreniu sú v �l. 4 tejto zmluvy. 
 

I I I .  
Oboznámenie školy s výsledkami toxikologického vyšetrenia 

 

Zákonný zástupca maloletého/tej _________________ , alebo plnoletý/á 
žiak/žia�ka _________________ v zmysle zákona �. 596/2003 Z. z. § 29, 
oboznámi školu alebo školské zariadenie s výsledkami toxikologického vyšetrenia, 
ak toto bolo vykonané na žiados� školy (domova mládeže) pri podozrení, že bol 
žiak/žia�ka pod vplyvom návykovej látky vrátane alkoholu v škole, domove 
mládeže a na školou (domovom mládeže) organizovanom podujatí.  
  

IV. 
Oprávnenie vyzva� k lekárskemu vyšetreniu 

 

Oprávnenie vyzva� k lekárskemu vyšetreniu za ú�elom zistenia prítomnosti 
návykových látok v organizme žiaka/žia�ky má pedagogický pracovník (u�ite�, 
riadite�, zástupca riadite�a, výchovný poradca, koordinátor prevencie) školy 
alebo školského zariadenia (domov mládeže) v prípade oprávneného podozrenia, 
že maloletý/á užil alebo je pod vplyvom návykovej látky po�as školského 
vyu�ovania, akcie organizovanej školou alebo školským  zariadením a po�as 
pobytu (prítomnosti) v domove mládeže.  
 

V .  
Povinnosti zmluvných strán 

 

(1) Škola sa zaväzuje bezodkladne informova� zákonných zástupcov 
maloletého/maloletej _____________________________ o uskuto�není 
lekárskeho vyšetrenia. Škola zašle zápisnicu o priebehu celej situácie.  

(2)  Žiak/žia�ka ______________________ sa zaväzuje absolvova� 
lekárske vyšetrenie po výzve pedagogickým pracovníkom pod�a zásad uvedených 
v �lánku IV. tejto zmluvy.  

 
V I .  

Sankcie 
 

V prípade, že žiak/žia�ka ________________________ sa odmietne 
podrobi� lekárskemu vyšetreniu za ú�elom zistenia prítomnosti návykových látok 
v organizme, spíše sa o celej udalosti zápisnica, zárove� sa bude toto porušenie 
zmluvy a školského poriadku považova� za porušenie školského poriadku zvláš� 
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hrubým spôsobom. Riadite� na pedagogickej rade navrhne výchovné opatrenie 
pod�a vyhlášky �. 80/1991 o stredných školách, § 14. 
 

VII. 
Závere�né  ustanovenia 

 

1. Túto dohodu uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiaden z nich 
nekonal v tiesni, �i omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 
Zmluvné strany prehlasujú, že pred podpisom dohody sa s dohodou 
podrobne oboznámili, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s dohodou 
túto dohodu podpisujú. 

2. Dohoda je uzavretá v troch rovnopisoch. 
3. Zmluva nadobúda platnos� d�om jej podpísania.  
4. Znenie tejto dohody  bolo schválené na zasadnutí školskej rady d�a 

___________ 
5. Žiacka rada zobrala na vedomie obsah tejto dohody d�a _______________ 
6. Dohoda sa uzatvára na dobu ur�itú – dobu štúdia na škole a/alebo  pobytu 

v DM   
 t.j. odo d�a podpisu zmluvy do 31. júna  20.... 

 
 
V Prešove, d�a ............... 20... 
 
      
zákonný zástupca              maloletý/á               
 
 
 
                      
riadite� školy          predseda školskej rady 
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Význam vz�ahu v preventívnych aktivitách 
 
PhDr. Viera Hybenová – psychológ, KPPP Prešov 
 
       Mnohé formy problémového správania sú prejavom nezrelých spôsobov 
osamostat�ovania sa mladistvého zo závislosti na rodine a autorite dospelých, 
zvláš� v podmienkach ve�mi prísnej, autokratickej výchovy (i v škole, na hodine). 
      Upútanie pozornosti sa môže prejavova� v krádežiach, v �astom vyrušovaní, 
provokovaní dospelého. Faj�enie, pitie alkoholu, zaškoláctvo, krádeže, podvody sú 
�astom únikom pred nepríjemnými zážitkami a prísnymi trestami. Problémové  
správanie sved�í o tom, že sa die�a dostalo do zá�ažových situácií, ktoré sa mu 
nedarí adekvátne zvláda�. Je mu �ažko a potrebuje pomoc. 
      Problémové die�a potrebuje v zvýšenej miere to, �o potrebujú všetky deti – 
naozajstný �udský vz�ah s porozumením, empatiou, bezpodmiene�ným 
akceptovaním a kongruenciou. (Mareš, 2001,s. 353)  
 
      Dlhoro�né skúsenosti z poradenskej psychológie a psychoterapeutickej 
praxe viedli Rogersa k zisteniu, že takýto �lovek sa za�ne vyvíja� a meni� 
v priaznivom smere vtedy, ak získa skúsenos� ozajstného �udského vz�ahu 
a ke� sú dané ur�ité podmienky k vzniku a fungovaniu takéhoto vz�ahu. Nemusí to 
by� vz�ah s poradcom, �i terapeutom, v živote �asto môže ma� rovnaký efekt 
vz�ah priate�ský, v rodine, v škole, v zamestnaní.. 
      V rovine vz�ahov patrí medzi prvé úlohy vedúceho skupiny vytvorenie 
príjemnej, bezpe�nej „pracovnej“ atmosféry. Príjemná atmosféra by mala 
podporova� osobnú zodpovednos�, motiváciu pomáha� (aj sebe samému) 
a umož�ova� proces u�enia.  Medzi faktory vhodné k vytvoreniu takej atmosféry 
zaradili Rogers empatiu,  emocionálnu vrelos�, opravdivos�, úctu vo�i jedincovi, 
bezprostrednos�, selektívne pozorovanie pozitívnych aspektov (u �lena skupiny), 
konkrétnos� výpovedí a konfrontáciu pri nezhodách vo výpovediach pýtajúceho sa. 
To všetko by mal svojím správaním prejavova�  vedúci skupiny a u�i� k takémuto 
správaniu �lenov skupiny.  
 
      Ak sú vytvorené podmienky, potom môže nasta� aj zmena jednotlivých/ 
�iastkových návykov. V akceptujúcom, empatickom a kongruentnom vz�ahu 
�lovek pod�a J. Mareša (s. 397): 

• lepšie dokáže prežíva� a uvedomova� si (akceptova�) svoje potreby, emócie, 
• zvyšuje sa jeho sebapo�atie a sebahodnotenie, 
• zlepšuje sa jeho vz�ah k �u�om, za�ína ich lepšie spoznáva�, akceptova�, 
• prežíva menej napätia a úzkosti a viacej radosti zo života, 
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• lepšie zvláda zá�ažové situácie, dokáže sa z nich spamäta�, zvyšuje sa jeho 
odolnos� vo�i zá�aži, 

• stáva sa zrelším – tak to hodnotí sám aj druhí, viac si ho vážia, 
• dokáže si lepšie vyty�ova� ciele a realizova� ich, aktívne riadi� svoj život. 

A o to ide v Programe rozvoja osobnosti žiaka. 
 
      �o sa týka zmeny názorov, tu môžeme poveda�, že každý �lovek sa ocitne 
aspo� na ur�itú dobu pod vplyvom nejakého nesprávneho názoru. V poradenskom 
procese, v  prevýchove a  preventíve možno �loveku pomôc�, aby si uvedomil, 
ktoré názory zastáva. Možno si ich ani nepriznáva, ale pod�a nich žije.  
 
      V praxi sa osved�uje kombinova�:  zmenu jednotlivých návykov a foriem 
správania, celkovú zmenu osobnosti na podklade �udského vz�ahu a ujasnenie si 
a korigovanie životných názorov a postojov. Návyky a postoje sa formujú 
v priebehu života pod�a mechanizmov u�enia, takže môžeme predpoklada� 
možnos� ich zmeny.  
      Aj napriek tomu niektoré návyky a postoje húževnato odolávajú snahám 
o zmenu, zvláš� pokia� sú podporované malou sociálnou skupinou, významnejšie 
druhými (�u�mi), poprípade prinášajú �loveku uspokojovanie dôležitých potrieb 
a zvládanie zá�aže.  
      Reprezentatívny výber (822 respondentov, 1995) poukázal pod�a Pétiovej 
na „...ve�mi výrazný vplyv rovesníckych skupín vo vz�ahu k drogám, silnejší než 
harmonické rodinné prostredie.“ ( in Ondrejkovi� , 1997, s. 90 ) 

 Deti a mládež �ahšie podliehajú nepriaznivým vplyvom pri absencii kladného 
emo�ného vz�ahu v rodine, v škole a skupine rovesníkov, pri nedostatku �innosti, 
ktorá je zmysluplná a prináša uspokojenie, pri absencii životných cie�ov 
a perspektív, pri výchove k nesamostatnosti a závislosti, pri nahromadení zá�aží 
rôzneho druhu. 
      Naopak – priaznivá výchova v rodine, v škole, zmysluplná a pútavá 
�innos�, sociálna podpora významných druhých a malé skupiny 
s priaznivými cie�mi a formami komunikácie, s tým všetkých spätá 
autoregulácia a sebadeterminácia pomáha �eli� škodlivým vplyvom a závislostiam, 
podporuje uchovanie priaznivo sformovaných aspektov osobnosti. 
 

Podpora stálosti osobnosti vplýva na odolnos� vo�i škodlivým 
vplyvom a závislostiam. PREVENCIA je tým naliehavejšia, �ím je poznanie 
o zdolávaní závislostí �ažšie. 
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I.  VYBRANÉ ASPEKTY DOSPIEVANIA, SOCIALIZÁCIE MLÁDEŽE 
  VERZUS POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA 
 
      Dospievanie je intenzívne životné obdobie, ktoré zanecháva viac - menej 
trvalú stopu v živote tých, ktorí ním prechádzajú. Do dospievania sa však premieta 
aj ambivalentná kultúrna predstava, ktorou si vytvárame na základe prejavu alebo 
skúseností šírených prostredníctvom médií, odborníkov alebo sú�asníkov.  
      E.T.Godettová (2001, s. 7) objas�uje spôsob, akým sa pozeráme na dnešnú 
dospievajúcu mládež. „Je výsledkom celého komplexu osobných dojmov, 
spomienok a spolo�enských vystúpení, ktoré sa spo�ítavajú a �asto si vzájomne 
protire�ia.“ (Tieto rozdielne predstavy sú zdrojom zmien a hnutí, ale tiež napätia 
a rozporov). Z ve�kej �asti tak pôsobia na naše každodenné postoje a správanie 
vo�i dospievajúcim, �asto šíria skostnatelé  predstavy a stereotypy, skôr fiktívne, 
než reálne, ktoré sa adolescenta priamo dotýkajú a môžu príležitostne, ale aj trvale 
narúša� spôsoby komunikácie medzi mladými a dospelými. 
      K tomu prispievajú aj �asto vysnívaný idealizovaný obraz mladistvého. Do 
tohto obrazu sa premietajú snahy alebo priania a vytvára sa profil adolescenta 
pod�a vysnívaných predstáv rodi�ov, u�ite�ov, vychovávate�ov. O�akávajú, že sa 
mladí budú týmto ideálom vo svojom živote riadi�. Dospievajúci sa však tomuto 
obrazu nepodobajú a tak vzniká rozpor, ktorý sa stáva zdrojom napätia, 
nepochopenia a neporozumenia.  
      Svojimi skutkami a slovami adolescent oživuje obdobie dospievania svojich 
rodi�ov. Tí sa v každodenných situáciách s dospievajúcimi môžu ocitnú� 
v podobných situáciách, ktoré zažívali s vlastnými rodi�mi, ke� toto obdobie života 
sami prežívali. Prehnané, spontánne reakcie vo�i adolescentom vyvolané bu� 
silným podráždením alebo �ahostajnos�ou nie sú vzácne. Prezrádzajú citlivos� 
rodi�a, u�ite�a, prarodi�a na to, ako obdobie dospievania sami prežívali – �i si na to 
spomínajú (aj ke� hmlisto) s vä�šou alebo menšou rados�ou, idealizovaním si 
niektorých situácií, �i odmietnutím tohto obdobia tak, že si odmietajú spomenú� 
(spomína�). 
      Obdobiu dospievania naša spolo�nos� prisudzuje ve�ký význam, pretože 
toto obdobie života predstavuje proces u�enia a adaptácie na zmeny.  Sú�asná 
spolo�nos�, ktorá prechádza neustálou premenou, sa obzvláš� zaujíma 
o problematiku dospievania, aby našla odpovede na otázky, ktoré si dáva sama 
sebe. Pokúsila sa vies� svoje vlastné zmeny tak, že sa stotožnila s touto vekovou 
skupinou. 
      Poznáme spontánne správanie dospievajúcich, ktoré poukazuje na 
intenzívne prianie kona� a neberie pritom oh�ad na druhých, ani na vonkajšie 
obmedzenia. Dospievajúci je zamestnaný sám sebou a má problémy vyrovna� sa 
s vlastnou vnútornou a vonkajšou premenou (zmenou). Chce, aby sa mu okolie 
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prispôsobilo. Vonkajšie prostredie zase (zrkadlovo) naopak právom požaduje, aby 
sa dospievajúci prispôsobil jemu. 
      Nároky dospievajúceho a vonkajšieho sveta stoja proti sebe a tvoria základ 
prudkého alebo nenápadne narastajúceho konfliktu medzi dospievajúcim a jeho 
okolím. Výsledkom je �asté napätie, ktoré sa zvä�šuje �i zmenšuje, vyostruje 
a vyvoláva špecifické reakcie – �ahostajnos�, rezignáciu, pobúrenie, zlos�, únavu 
zo strany tých, ktorí vychovávajú a nepriate�stvo, uzavretos�, pasivitu, �ahostajnos�, 
odmietanie, iróniu, provokáciu at�. zo strany dospievajúcich. To všetko je sociálne 
správanie, ktoré Ondrejkovi� (2002, s. 56) definuje  ako každé správanie, ktoré je 
svojím zmyslom orientované na partnera sociálneho kontaktu alebo vz�ahu. 
V sociálnom správaní pôsobí tzv. napodob�ovanie, ktoré mnohí autori pokladajú za 
základný proces sociálneho života. 

Konanie –  je vedomou, prípadne k cie�u zameranou �innos�ou 
Sociálne konanie – je také konanie, ktoré je zamerané na správanie iných 

�udí. Jeho základom je orientácia na partnera v správaní, pri�om je zanedbate�né, 
z akých dôvodov. 
 
      Medzi jednu z charakteristík sú�asného stavu spolo�nosti zara�uje 
špecifický stav, v ktorom viac alebo menej prestávajú plati� sociálne normy 
a zákony. Nazývame ho anómia. Tento termín za�al používa� E. Durkheim. Pod�a 
R. K. Mertona sa anómia rovná nestabilite, býva spájaná s demoralizáciou 
a dezinštitucionalizáciou. V takomto prípade sa stáva sociálne správanie 
nekontrolovate�né. Vzniká tzv. anomická situácia, na ktorú reagujú jednotlivci, ale 
i skupiny vo svojom správaní inováciou, adaptáciou, rebéliou alebo ritualizmom. 
      Proces delegitimácia noriem znamená, do akej miery sa �lenovia 
spolo�nosti stotož�ujú, resp. nestotož�ujú s normami. I na Slovensku bada� 
anomické javy: 

a) v spolo�nosti klesá pripravenos� a ochota riadi� sa spornými normami 
b) sú�asne sa s�ažuje a zmenšuje individuálna integrácia a narastá 

subjektívna  neistota v sociálnom správaní (ako ved�ajší produkt 
individualizácie, prípadne  modernizácie spolo�nosti  vznikajú 
hypotézy). 

  Znepokojujúce sú najnovšie práce niektorých sociológov, ktorí pri 
akceptovaní teórie socializácie mládeže dokazujú tzv. vývojov megatrend k „zlu“ vo 
vzorcoch správania a teda i hodnôt a noriem, ktoré sú obsahom subkultúry 
mládeže. Dôkazom toho je neustále narastajúce násilie a agresivita v masmédiách, 
�i už na televíznych obrazovkách, v kinách, v spravodajstve, tla�i, literatúre, ba 
i v hudbe a reklame, exponenciálny rast drogových  závislostí, ako odraz skuto�ných 
záujmov konzumentov masovokomunika�ných programov a �loveka ako 
konzumenta a vôbec. 
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       Znamená to zmenu hodnotových systémov, nové, možno i centrálne miesto 
negatívneho v �udskom živote, odklon od krásy k tomu, �o sa doteraz nepá�ilo 
v estetike, zmena morálky, vznik kontrakultúry nie ako okrajového javu, ale 
megatrendu spolo�nosti. Predstavite�mi týchto názorov sú: N. Boltz (SRN), B. 
Heinzlmeier, Marina  Hahni (Rakúsko), M. Horx. 
      Pod�a Niemeyera, C., Schrodera, W., Bohnisha L. (in Ondrejkovi�, 2002, s. 
68) „pravdepodobne iba mládež predstavuje potenciálne východisko z tejto 
studenej a obchodnícky orientovanej strojovej spolo�nosti, ak nastúpi cestu 
h�adania „nového �loveka“ ako h�adanie samého seba“. 
 
      Obrá�me pozornos� na kladné psychologické javy, ku ktorým patrí zdravie, 
nádej, rados�, duševná sviežos�, sila a pod.  Pozrime sa na svet a prevenciu 
z iného poh�adu – z poh�adu pozitívnej psychológie, ktorá „chce zdôrazni�, 
že negatívne psychologické javy nie sú jedinými, že ved�a nich existujú aj 
javy iné – pozitívne (salutogenetické – zdravie udržujúce a posil�ujúce“ 
(K�ivohlavý, 2004 , s. 8).  
      Pozitívnej psychológii ide o doplnenie – komplementarizácia celkového 
obrazu �udskej psychiky, v ktorej bola doteraz venovaná vä�šia pozornos� 
negatívnym javom. M. P. Seligman (2002, in K�ivohlavý, s. 3) vidí cie� pozitívnej 
psychológie ako „budovanie najlepších kvalít života.“ Mareš (2002, in K�ivohlavý, s. 
10) vidí tento cie� pozitívnej psychológie „v starostlivosti o zdravý psychický vývin, 
o kvalitný sociálny vývoj, o zrenie osobnosti, o spenie k múdrosti a o tom, ako vies�  
zmysluplný život.“  
      Medzi témy pozitívnej psychológie  patria aj otázky o nádeji (t.. j. dôvera �i 
viera v nie�o priaznivé). Ak by sme na niektoré javy mysleli pozitívne, sná� by sme 
ich mohli ovplyvni� ako �udia silnej vôle a nádeje, t.j. takí, ktorí sú presved�ení, že 
�ažkosti sú zvládnute�né, hovoria si „zvládnem to“ alebo „to sa dá vyrieši�“ a nie 
opa�ne. Už naše predstavy a presved�enia nás postavia pred prekážky úplne 
inakšie – je to výzva, ktorá sa sústre�uje na úspešné zvládnutie problému, 
flexibilné h�adanie a nachádzanie možnosti ako voli� – resp. meni� cie� a ako ho 
dosiahnu�. 
     Ve�mi dôležité je posil�ova�, podporova�, povzbudzova� nádej svoju aj 
iných, a to v rôznych životných obdobiach a situáciách a hlavne u �udí, ktorí to 
potrebujú. Pretože práve �udia „slabej nádeje“ o�akávajú veci negatívne, horšie 
sa oce�ujú, prežívajú viac obáv a úzkostí strachu, horšie sa vyrovnávajú 
s hrozbami okolia, sú zranite�nejší... Medzi ne môžu patri� aj deti, resp. mládež, 
s ktorou pracujeme v skupine. 

�udia silnej nádeje si predstavujú s vyššou pravdepodobnos�ou úspech, 
o�akávajú lepšiu budúcnos�, viac si veria, že dokážu zvládnu� ur�itú úlohu. 



 63 

„Nádej je dôležitým faktom psychických zmien v živote �loveka a hrá životne 
dôležitú úlohu v prevencii budúcich návratov (relapsov) klinicky závažných 
úzkostných afektov a myšlienok.“ (Michael, 2000, in K�ivohlavý, s. 49) 
 
      Nemenej dôležitý je optimizmus ako postoj �udí, ktorí prisudzujú výrazne 
kladné charakteristiky  rôznym aspektom životných udalostí. Ide o ur�itý vzor 
postoja, ktorý je v protiklade k nau�enému pesimizmu, ktorý je ve�mi špecifický 
a v �ase premenlivý. Je tiež výrazne ovplyv�ovaný externými vplyvmi (ležiacimi 
mimo daného �loveka).  

Seligman v�aka svojmu dlhoro�nému zameraniu na nau�ený pesimizmus 
zdôraz�uje, že negatívne veci pre optimistov majú len chví�kové trvanie, 
optimistickí orientovaní �udia sa ve�mi rýchlo „oslobodia“ od negatívnych vecí, ktoré 
v minulosti prežili  (rýchlo zabúdajú na to nepríjemné). 
      	udia motivovaní silnou nádejou sa z negatívneho zážitku pou�ia 
a v dôsledku toho v budúcnosti využívajú (realizujú, aplikujú) lepšie a nádejnejšie 
(ú�innejšie) spôsoby riešenia vzniknutej situácie. 	udia s vyššou mierou nádeje sú 
priate�skí k druhým �u�om, pokojnejší, majú zmysel pre humor (aj z vlastnej osoby) 
a dobrú mieru radosti, pomerne dobrý celkový zdravotný stav. Takto to uvádza J. 
K�ivohlavý.  
      Rados� nie je len  emócia - emócia ve�kého potešenia a š�astia, príp. stav 
š�astia a blaženosti spôsobený tým, že sa stalo nie�o dobré a uspokojivé, ale je aj 
ved�ajší produkt zmysluplného života a nádejnej cesty k cie�u.  
 
      Pod�a teórie emócií „rozšír a buduj“ Barbary L. Fredericksonovej pozitívne 
emócie rozširujú náš repertoár myslenia a �inností (aktivity) a vytvárajú 
trvalé osobné zdroje síl. (Tie nekon�ia vo chvíli, kedy vznikli, ale trvajú, 
dokonca sa s�ítajú- kumulujú, znásobujú.) alej uvádza, že v�aka zážitkom 
a skúsenostiam s pozitívnymi emóciami sa �udia menia. Stávajú sa tvorivejšími, 
viac toho vedia, sú odolnejší, rozvíja sa ich sociálna aktivita (socializácia) a stávajú 
sa zdravšími. 
      Aký je vplyv pozitívnych emócií na myslenie? Pod�a skúmaných osôb je 
tvorivejšie, premenlivejšie, menej strnulé a prístupnejšie podnetom, ktoré 
prichádzajú z okolia t. j. teda ak je pri skupinovej práci vytvorená príjemná, 
bezpe�ná atmosféra, podporujeme tvorivú myšlienkovú aktivitu, rozširujeme  
repertoár zvládania problémov. U dospievajúcej mládeže navodíme 
pozitívnymi emóciami rýchlejšie u�enie a vyššiu úrove� mentálnej aktivity. 
      Dôležitým poznatkom je, že o tom, aký druh emócie budeme prežíva�, 
rozhoduje naša interpretácia situácie, v ktorej sa nachádzame. 

V sú�asnosti sa dostáva do popredia psychológia pozitívnej afektivity 
(radostných nálad).  



 64 

D.Watson (in K�ivohlavý , s. 81) vytypoval zložky pozitívnych nálad takto: 
a) pocity š�astia a radosti (veselosti, nadšenia, bodrosti), 
b) pocity sebaistoty (sebadôvery, sily, odvahy), 
c) pocity rozhodnosti a odhodlania ( sústredenosti, bdelosti, determinácie). 

 
      B. L. Fredericksonová (in Krivohlavý, 2002, s. 72) upozor�uje na to, že 
„pozitívne emócie môžeme spája� so zvyšovaním fyzických, intelektuálnych 
a sociálnych zdrojov. Pozitívne emócie budujú trvalé osobné zdroje, zvyšujú 
pohodu (well – being – celkový dobrý stav �loveka) môžu sa sklada� a s�íta� 
(akumulova�) a môžu zdokona�ova� jeho schopnosti zvládania problémov a tým 
budova� jeho nezdolnos� (resilience).“ 
      Spomínaná resiliencia je tu chápaná ako nezdolnos�, húževnatos� a súhrn 
faktorov, ktoré �loveku ponúkajú preži� v nepriaznivých podmienkach. Môžeme 
doda� – pružnos�, nezlomnos�, �i schopnos� neda� sa navzdory všetkému. Ide 
o jav adaptácie – schopnos� vyrovnáva� sa (adaptova�), so životom tvárou tvár 
�ažkostiam. 
 Aby sme si osvojili tento poh�ad a vedeli ho aplikova� a uplatni� pri 
skupinovej práci s mládežou, je nevyhnutné,  aby sme vedeli, že existujú 
protektívne faktory resiliencie a �o medzi ne patrí.  
 
Tab.�.1 
Protektívne faktory  (pod�a: Masten a Reed, 2002, in K�ivohlavý, s. 169) 
 

V danom die�ati 
• dobré kognitívne schopnosti (vrátane riešenia problémov), 
• dobré spôsobilosti pozornosti, 
• pokojný temperament v detstve a adaptabilná osobnos� v neskoršom veku, 
• kladný subjektívny poh�ad na seba samého a vnímaná osobná zdatnos� 

(self-efficacy), 
• viera a zmysluplnos� života,  
• pozitívny poh�ad na život, 
• dobrá schopnos� riadenia emocionálneho vzrušenia a citových impulzov, 
• existencia talentov, ktoré si váži dané die�a, aj spolo�nos�, 
• dobrý zmysel pre humor, 
• príjemný  vzh�ad a sociálna prí�ažlivos� vlastného zjavu. 

 
V rodine 

• úzky vz�ah, náklonnos� die�a�a k tým �u�om, ktorí sa o neho starajú, 
• existencia láskavej autority, vrelých sociálnych vz�ahov a nádejného 

o�akávania v rodine, 
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• pozitívna rodinná atmosféra s nízkou hladinou nezrovnalostí medzi rodi�mi, 
• dobre organizované domáce prostredie, 
• vyššie (pomaturitné) vzdelanie rodi�ov, 
• rodi�ia, ktorí majú dobrú mieru vyššie uvedených protektívnych faktorov, 
• aktívny záujem rodi�ov o vzdelanie die�a�a, 
• dobrá socioekonomická úrove� rodiny. 

 
Širšie sociálne vz�ahy 

• dobré vz�ahy die�a�a ku kompetentným a prosociálne orientovaným �u�om, 
ktorí sú mu oporou, 

• dobré vz�ahy k prosocionálne orientovaným a pravidla spolužitia 
dodržujúcim rovesníkom. 

 
Širšie sociálne spolo�enstvo 

• vz�ahy k prosocionálnym organizáciam – školám, klubom, skautským 
a podobným organizáciám,  

• existencia susedstva s vysokou mierou spolupráce a kolektívnej výkonnosti, 
• vysoká miera verejnej bezpe�nosti, 
• dobré služby pomoci �u�om v krízových situáciách,  
• dobrý stav verejného zdravotníctva a preventívnej zdravotníckej 

starostlivosti, 
 
Tab. �. 2 
Stratégie posil�ovania nezdolnosti detí (pod�a Mastern a Reed, 2002, in 
K�ivohlavý, s. 170) 
 

Stratégie zamerané na riziko a tlmenie stresorov 
• prevencia a znižovanie pravdepodobnosti výskytu nízkej pôrodnej váhy 

die�a�a  alebo pred�asného pôrodu (napr. prenatálna starostlivos� 
o matku), 

• zlepšovanie rodi�ovskej starostlivosti o die�a a prevencia zneužívania 
die�a�a  výchovou rodi�ov, 

• znižovanie rizika pitia alkoholu, faj�enia alebo užívania drog dobrými 
verejnými  programami zameranými na deti, 

• bránenie vzniku bezdomovectva vhodnou politikou a pomocou �u�om 
v ohrození, 

• znižovanie kriminality a prejavov násilia v oblasti bývania vhodnou politikou. 
 
Zlepšovanie „aktív“ detí 

• zaistenie osobného u�ite�a (tútora) die�a�u, 
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• organizovanie chlap�enských a diev�enských klubov, 
• príprava a vedenie výchovných škôl pre rodi�ov, 
• budovanie rekrea�ných stredísk. 

 
Budovanie efektívnych systémov adaptácie 

• budovanie vnímanej osobnej zdatnosti tým, že sa dôsledne využíva systém 
stup�ovaného úspechu, 

• výcvik efektívnych stratégií zvládania (napr. príprava die�a�a na chirurgický 
zákrok), 

• posil�ovanie bezpe�ných vz�ahov prítulnosti a oddanosti v rodine (napr. 
sústavná výchova mladých rodi�ov), 

• posil�ovanie vzájomných pomocných skupín vrstovníkov a ich vedenia, 
mentori (napr. aktivity typu Big Brothers and Big Sisters“, kde sa dobrovo�ník 
ako „starší  súrodenec“ venuje spolo�nej �innosti s die�a�om, ktoré je 
vä�šinou z neúplnej alebo sociálne rizikovej rodiny), 

• povzbudzovanie priate�stiev detí s ich prosociálne orientovanými vrstovníkmi 
v mimoškolských aktivitách, 

• podpora kultúrnych tradícií, kde sa deti stretávajú s dospelými (napr. 
náboženské, hudobné vzdelávanie, národnostné zvyky). 

 
      Z uvedeného vyplýva, že „vä�šiu nádej neprepadnú� závislostí, �i úspešne 
ju prekona� majú tí, ktorí nachádzajú dostatok uspokojenia v �alších pre ne 
zmysluplných aktivitách a dostatok vôle vzdorova� frustrujúcim okolnostiam, ktorí 
prijímajú sami seba, rozumejú si, dôverujú si a majú sa radi, majú citovú, výchovnú 
a praktickú oporu, porozumenie a lásku vo vz�ahoch so svojimi najbližšími a tí, 
ktorí dokážu rozvíja� a realisticky uplat�ova� svoje rozumové a praktické 
spôsobilosti, v�as rozpoznáva� svoje problémy a racionálne sa s nimi vyrovnáva� 
skôr, než sa stanú neriešite�nými“. (Langmeier a kol., 2000, s. 403) 
      Celkový dobrý stav �loveka, subjektívna životná pohoda, znamená, že mi je 
dobre, som v pohode. Aby sme ju vedeli prežíva�, ale aj spoluvytvára�, musíme 
pozna� jej dimenzie.  
 
Tab.�.3 
Dimenzie psychickej pohody (well-being) (in K�ivohlavý, s. 182) 
 

Sebaprijatie (sebapríjmanie) 
• má kladný postoj k sebe samému (k vlastnému životu a existencii), 
• prijíma pestrý súbor rôznych aspektov vlastného života, 
• cíti kladný emocionálny vz�ah k tomu, �o zatia� v živote dosiahol. 
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Osobný rast 
• má pocit, že sa neustále vyvíja, 
• je otvorený novým skúsenostiam, 
• cíti sa výkonný („k nie�omu“). 

 
Ú�el života (zmysel života) 

• má ur�itý životný cie� – zameranie a smerovanie života, 
• vidí svoj vlastný životný beh ako zmysluplný, 
• osvojil si (prijal, vypracoval) životné presved�enie, ktoré dáva jeho životu 

dobrý  ú�el, zmysel. 
 
Za�lenenie do života 

• cíti sa schopný (kompetentný) riadi� svoj život v zložitom prostredí, v ktorom 
žije, 

• je schopný zaradi� sa v živote tam, kde môže dobre využíva� svoje 
schopnosti, 

• je schopný zdokona�ova� svoje schopnosti a spôsobilosti pod�a potrieb 
životného diania – d�ní. 

 
Samostatnos� – autonómia 

• je schopný sám riadi� svoje konanie – „lo�ku svojho života“, 
• je schopný postavi� sa proti požiadavkám mysle a kona� pod�a nariadenia, 

s ktorým nesúhlasí, 
• je schopný hodnoti� sám seba svojimi vlastnými (osobnými) morálnymi 

hodnotami. 
 
Vz�ah k druhým �u�om (sociálna dimenzia �loveka) 

• má uspokojivé (vrelé, dôverné) vz�ahy k (niektorým) �u�om, 
• chápe, ako je druhým �u�om, a má záujem o to, aby im bolo dobre, 
• je schopný empatie (vcíti� sa do situácie druhých �udí), intimity a vrelého 

citového vz�ahu, 
• vie, �o to je, a vie dáva� i prijíma� v medzi�udskom styku. 

 
Tab.�.4 
Dimenzie sociálnej pohody (well-being) (in K�ivohlavý, s. 183) 
 

Sociálne prijatie (akceptácia) 
• má kladné vz�ahy k druhým �u�om, 
• uznáva druhých �udí a má k nim úctu (rešpekt), 
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• prijíma druhých �udí aj napriek tomu, že vie, ako sa k sebe nepochopite�ne 
správajú. 

 
Sociálna aktualizácia 

• domnieva sa, že spolo�nos� ako taká má v sebe nie�o kladného, 
• domnieva sa, že spolo�nos� uskuto��uje nie�o dobrého, 
• domnieva sa, že spolo�nos� je schopná rás� a rastie. 

 
Spoluú�as� na spolo�enskom dianí 

• cíti, že má, �ím by mohol prispieva� „do pokladnice �udstva“, 
• je presved�ený, že on sám prispieva „do pokladnice �udstva“, tým, ako žije, 

o �o sa snaží a �o robí, 
• domnieva sa, že to, ako žije a �o robí, je hodnotné (má to nejakú 

spolo�enskú cenu), 
• domnieva sa, že spolo�nos� kladne hodnotí to, ako on žije, �o on sám robí 

a o �o sa snaží. 
 
Sociálna súdržnos� 

• je presved�ený, že sociálny život nie je „naprostý chaos“, že v �om je ur�itá 
logika a poriadok, 

• nestojí na strane spolo�enského diania, zaujíma sa a stará sa len 
o komunitu,  v ktorej žije. 

 
Sociálna integrácia 

• cíti sa organickým prvkom (�lánkom) spolo�nosti (komunity), 
• cíti sa by� spolo�nos�ou (komunitou) podporovaný, 
• s druhými �u�mi zdie�a to, �o je jemu a im spolo�né. 
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Sociálna klíma školskej triedy 
 
PhDr. Anna Mrúzová, školský psychológ PPP Prešov 
 

Skúsenosti u�ite�ov, výchovných poradcov a školských psychológov 
upozor�ujú na skuto�nos�, že u�enie a správanie sa žiakov nie je len individuálnou 
záležitos�ou, ale je ovplyv�ované mikrosociálnym prostredím, v ktorom sa žiaci 
pohybujú. Primárnym mikroprostredím žiaka je jeho rodina a vzájomné interakcie 
vo vnútri rodiny. alej je to škola ako spolo�enská výchovná inštitúcia s u�ite�mi a 
školskou triedou – spolužiakmi. Nakoniec sú to záujmové, priate�ské skupiny, 
detské a mládežnícke organizácie a pod. Prostredníctvom týchto mikroprostredí sa 
uskuto��uje formovanie sociálnych spôsobilostí žiakov. 

Príspevok je orientovaný na školské prostredie, na problematiku vytvárania 
a poznávania  sociálnych vz�ahov žiakov v rámci školskej triedy.  
 
Školská trieda ako špecifická skupina 
 Po�as ontogenetického vývinu jedinec sa stretáva s rôznymi skupinami a u�í 
sa v nich ži�. V ranom detstve dochádza k interakciám medzi de�mi skôr 
príležitostne. V predškolskom veku sa už vytvárajú hrové skupiny, ktoré sú nestále 
a premenlivé. Vstup do školy znamená príchod do skupiny, ktorá je spo�iatku 
formálna. Jej formálnos� je daná najmä tým, že normami, ktorými sa riadi �innos� 
žiaka a u�ite�a, ich správanie je predpísané. 

Zvláštne miesto medzi skupinami má školská trieda, ktorá vzniká v rámci 
inštitúcie – školy. Na za�iatku školskej dochádzky je školská trieda vnútorne 
nediferencovanou sociálnou skupinou. Z h�adiska die�a�a je jej zloženie náhodné, 
spolužiakov si nemôže vybra�. Trieda je stabilnou a uzatvorenou skupinou, do 
ktorej nemožno �ubovo�ne prichádza� a �ubovo�ne z nej odchádza�. Vo vz�ahu 
k spolužiakom nie je die�a zvýhodnené, nemá tu výlu�né postavenie ako doma. Je 
�lenom skupiny s rovnakými právami a povinnos�ami ako majú ostatní. Musí svoje 
aktuálne potreby podriadi� platným normám triedy a potla�i� svoje egocentrické 
tendencie. 

Školská trieda ako základná skupina, prostredníctvom ktorej sa realizuje 
výchovno–vzdelávací proces sp��a všetky znaky, ktoré sa pripisujú skupinám: 

a) má isté ciele a úlohy, ktoré má splni� v rámci školy, 
b) tvoria ju �lenovia, ktorí realizujú skupinové ciele, 
c) aktivita �lenov (žiakov) je kontrolovaná, túto funkciu plní u�ite�, 
d) nevykonáva svoju �innos� izolovane, ale je pospájaná s inými skupinami 

alebo inštitúciami. 
Školská trieda nevzniká spontánne na základe dobrovo�nosti, chcenia 

a potrieb �lenov, ale na podnet zvonku. Zvonku je daný aj cie� – výchova 
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a vzdelávanie. V súlade s tým sa v nej utvára hierarchia hodnôt a normy správania 
sa jej �lenov. 

Školskú triedu môžeme za�leni� do typu sekundárnej skupiny, kde sa 
medzi �lenmi môžu vytvori� hlbšie citové vz�ahy. Avšak citová viazanos� �lenov na 
seba nie je príliš silná, ako je tomu v primárnej skupine – rodine. Trieda sa stáva 
i neformálnou skupinou, kde osobné vz�ahy medzi jednotlivcami sú výrazom ich 
citov a potrieb. Školská trieda ako zvláštny sociálny útvar je aj referen�nou 
skupinou, ktorá slúži na porovnávanie výkonov i ostatných detských prejavov, 
vytvára akúsi normu. Vo vz�ahu k tejto skupine môže die�a uspokojova� svoju 
potrebu úspechu a sebapresadenia sa, prípadne je toto porovnanie potvrdením 
vlastného zlyhania. Je tiež pracovnou skupinou, vykonáva úlohy, ktoré zadáva 
a riadi u�ite�. Je to skupina, v ktorej sa uplat�uje autorita u�ite�a. 

Pokia� ide o spôsoby sociálnej reaktivity, dáva školská trieda ako skupina 
die�a�u príležitos� k �astejším a rozli�nejším interakciám. Reakcie die�a�a na iné 
deti majú iný charakter než reakcie na dospelých. Die�a je die�a�u bližšie svojimi 
vlastnos�ami, záujmami, svojím postavením medzi �u�mi. Práve preto trieda 
vytvára priestor, aby sa deti u�ili takým dôležitým sociálnym reakciám, ako je 
pomoc slabším, kooperácii a pod. 

Zvláštnos�ou školskej triedy ako skupiny je jej polarita. U�ite� má nad 
žiakom prevahu svojím vzdelaním, informovanos�ou a celou svojou osobnos�ou. 
Žiak má podriadené postavenie. Polaritou sa vyzna�uje aj zvláštna forma 
spolupráce medzi u�ite�om a žiakmi. U�ite�ova práca spo�íva vo vyu�ovaní, 
vštepovaní ur�itých vedomostí, zru�ností, návykov. Žiakovou hlavnou �innos�ou 
v škole je u�enie sa. Je to aktívna �innos�, ktorú u�ite� motivuje a riadi. Kooperácia 
u�ite�a a žiaka je tým ú�innejšia, �ím vä�šiu aktivitu žiak prejavuje. 

Reálne školské triedy popri rozmanitých cie�och charakterizuje odlišná 
intenzita pozitívnych emocionálnych väzieb, rôzna súdržnos� prejavujúca sa 
v priate�skej atmosfére. Tiež sú v nich vykryštalizované a zjavné rôzne pozície 
a roly. Majú teda rôzne vyhranenú štruktúru, ktorá má vplyv na fungovanie školskej 
triedy. 

Pod�a vyhranenosti štruktúry, súdržnosti a miery stotožnenia môžeme 
rozlíši� nieko�ko typov tried, ktoré uvádza S. Hvozdík (1999, s. 212): 

• difúzna trieda nemá vyhranenú štruktúru, neexistuje tam súdržnos� ani 
uvedomenie si   spolo�ného cie�a, 

• asocia�ná trieda, v ktorej sa vytvárajú zárodky trvalejších vz�ahov pod�a 
sympatií s náznakom súdržnosti, neexistuje ešte vedomie spolo�ného cie�a, 

• kooperatívna trieda sa vyzna�uje jasnými pozíciami a rolami, funguje 
vedomie spolupatri�nosti a existujú aj spolo�né ciele, 

• kolektív sa okrem jasnej štruktúry a vysokej súdržnosti vyzna�uje tým, že 
spolo�né ciele sú v súlade so spolo�enskými požiadavkami a normami. 
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Školská trieda, ako každá skupina, prechádza ur�itými vývinovými 
štádiami (po�iato�né, prostredné a posledné štádium). Pritom medzi typom 
a vývinovým štádiom triedy je ur�itá súvislos�. Vo fáze vzniku a zoznamovania sa 
trieda prechádza od difúzneho k asocia�nému typu. Avšak d�žka spolo�ného 
fungovania nevedie automaticky k zmene na kooperatívny typ, resp. kolektív. Vývin 
školskej triedy postupuje od výmeny základných informácií o sebe, „o�ukávania sa“ 
�lenov, cez komunikáciu a dohadovanie sa o �innosti skupiny a potom samotné 
nap��anie cie�ov a úloh až po rozpustenie skupiny. To, aká je podoba týchto štádií 
a �i nimi všetkými konkrétna trieda prejde, závisí od viacerých okolností. 
K základným patria vek žiakov, pohlavie, úrove� rozvoja žiakov, aká atmosféra 
a klíma tam bude prevláda� súvisí s viacerými znakmi jej štruktúry. S. Hvozdík 
(1999, s. 213) pod štruktúrou sociálnej skupiny rozumie spolu súvisiace znaky 
a prvky, ich vzájomné usporiadanie, ktoré charakterizujú existenciu skupiny, jej 
zloženie, vz�ahy v nej. Štrukturálne znaky sa týkajú nemateriálnych aspektov 
skupinového života (napr. ciele, hodnoty, normy), miesta jednotlivých �lenov a ich 
vz�ahov (napr. pozície, roly) aj globálnych charakteristík zloženia skupiny (napr. 
homogenita). V rámci formálnych skupín, a teda aj v školskej triede, rozlišujeme 
formálnu (zvonku danú) a neformálnu (spontánne sa tvoriacu) štruktúru. 

Prioritou triedneho u�ite�a je pozna� štruktúru svojej triedy a uvedomi� si, že 
negatívny vplyv na formovanie osobnosti žiakov  školského veku môže ma� 
školská trieda s neprimeranou štruktúrou, predovšetkým s dlhodobou dominanciou 
jednej skupiny žiakov nad druhými. Pozitíva školskej triedy vidíme v tom, že 
skupina rovesníkov poskytuje jedincovi príležitos� na interakciu a komunikáciu 
s osobami, ktoré nie sú nadriadené ako rodi�ia a u�itelia. Jedinec sa u�í 
komunikácii s osobami rôznych názorov a vlastností, plní rozli�né sociálne roly, u�í 
sa presadzova� ur�itý názor, vyjednáva�, bráni� sa, vyrovnáva� sa 
s nespravodlivos�ou, neúspechom a pod. To sú dôležité momenty v socializácii, 
vývine osobnosti a v príprave pre život. 
 
Normy školskej triedy 

Každý sociálny systém má vybudovaný vlastný súbor noriem a kritérií na 
sociálne správanie svojich �lenov. Okrem bežných a všeobecne platných noriem si 
die�a musí osvoji� pravidlá, ktoré ur�ujú jeho správanie v škole. Tieto normy 
obsahujú ve�a obmedzení, ktoré je potrebné striktne dodržiava�. Školské normy, 
ktoré musí žiak rešpektova�, kladú dôraz na potla�enie individuálnych potrieb. 
Avšak motivácia k plneniu takýchto noriem zostáva individuálne emocionálna, je 
spojená s osobným vz�ahom k u�ite�ovi. Žiak chce u�ite�ovi urobi� rados�, by� 
ocenený a akceptovaný. Takáto väzba a identifikácia s u�ite�om má svoj vývinový 
význam, pretože die�a�u umož�uje �ahšie prekona� po�iato�nú neistotu 
a adaptova� sa na školský systém. Pod�a Vágnerovej (2000, s. 164) funguje tu 
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všeobecný mechanizmus: potreba prekona� neistotu v novej oblasti väzbou 
a závislos�ou na niekom (alebo nie�om), �o by istotu a bezpe�ie mohlo 
predstavova�. 

M. Pasch (1998, s. 335) zdôraz�uje, že ak chceme zabezpe�i�, aby 
z malých porušení disciplíny nevznikli vážne problémy, nie je ni� dôležitejšie ako 
stanovenie pravidiel života v triede. Pravidlá života v triede obsahujú informácie 
o tom, ktoré správanie je prijate�né a ktoré neprijate�né. Dobre vytvorené pravidlá 
sú nutným predpokladom pre hladký priebeh výu�by. Mali by by� napísané 
a vyvesené v triede. Ke�že slúžia na elimináciu nevhodného správania, už na 
za�iatku školského roka, hne� v prvom týždni je vhodné zavies� hlavné pravidlá 
a postupne ich dopl�ova�. Pravidiel má by� málo (obvykle 3 až 7), aby si ich žiaci 
�ahko zapamätali. Menší po�et pravidiel je lepší, každé sa javí ako dôležité. 
Neú�elné, nadbyto�né pravidlá majú nevhodné pedagogické dôsledky. U�ite�, 
najmä na prvom stupni základnej školy by mal zabezpe�i�, aby pravidlám deti 
dobre rozumeli, vedeli ich vysvetli� vlastnými slovami, príp. uplatnili ich 
v simulovaných cvi�eniach. Interné normy školskej triedy by mal zavádza� u�ite� 
spolu so žiakmi demokratickým spôsobom, �ím sa zvyšuje dobrovo�nos� a sú�asne 
uvedomelos� ich prijatia. Spolu by malo by� tiež ich dodržiavanie kontrolované 
a vynucované. Pravidlá, ktorých dodržiavanie nie je vynucované, pôsobia presne 
opa�ne, než k �omu boli ur�ené. Vedú k záveru, že ich netreba dodržiava�. 

Pravidlá musia by� ú�elné, sústre�ujú sa na ú�elné správanie, nie na 
formality. Ako uvádza B. Kosová (2000, s. 112), ich zmyslom je hlavne: 

• maximalizova� spolupracujúce správanie, minimalizova� nespolupracujúce, 
rušivé správanie, 

• zaisti� bezpe�nos� a pohodlnos� u�ebného prostredia pre každého žiaka, 
• zamedzi� rušenie v triede i okolia, 
• udrža� prijate�nú úrove� slušnosti. 

  V súlade s cie�mi a hodnotami školskej triedy, normy, ktoré sa v nej 
vytvárajú majú viacero funkcií: 

• u�ah�ujú dosiahnutie cie�a, 
• vyjadrujú základné skupinové hodnoty, 
• zjednodušujú a robia predvídate�ným správanie �lenov skupiny, 
• pomáhajú vyhnú� sa nepríjemným situáciám, 
• umož�ujú identifikáciu �lenov triedy dovnútra aj navonok. 

 
Normy, ako pravidlá správania sa, môžu ma� písanú kodifikovanú podobu. 

V škole túto funkciu plní školský poriadok, ktorý obsahuje základné pravidlá 
žiakovho správania sa. Vä�šina noriem existuje v nepísanej podobe (napr. ako 
žiaci trávia prestávky, prezúvanie a pod.). Obsah funk�ných pravidiel závisí od 
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štýlu práce u�ite�a, �o od žiakov požaduje a �o im dovo�uje. Ide o dva prístupy 
k pravidlám: 

1. pravidlá môžu by� orientované viac na medzi�udské vz�ahy (aktívne po�úvaj, 
nikoho nezhadzuj, hovor pravdu, dôveruj a pod.), 

2. pravidlá môžu by� orientované viac na organizáciu práce v triede (na 
používanie  u�ebne, pomôcok, na �innosti pri u�ení a pod.). 

 
Vedenie triedy môže triedny u�ite� zefektívni� tak, že zavedie v triede 

zaužívané postupy, teda �innosti, ktoré je potrebné realizova� automaticky. Ide 
napr. o to, ako sa pripravi� na hodinu, ako sa správa� po�as zabehnutých foriem 
práce, �o sa o�akáva pri samostatnej práci at�. Na spolurozhodovaní o týchto 
postupoch sa môžu podie�a� samotní žiaci. 

V školskej triede sú vytvorené aj špeciálne  normy pre niektoré pozície. 
�asto môže dochádza� k rozporom medzi formálnymi a neformálnymi normami. 
Napr. v škole platí formálna norma, že každý žiak má pri odpovedi, písomke 
pracova� sám. V partii spolužiakov však funguje norma vzájomne si pomáha� 
v akejko�vek situácii, teda aj pri odpovedi, písomke. Nový �len skupiny sa normy 
dozvie od ostatných, upozornia ho na to, �o sa má. Alebo ich odpozoruje zo 
správania ostatných. Normy do istej miery jednotlivca obmedzujú, pôsobí 
skupinový tlak na ich dodržiavanie. Ak sa �len skupiny prehreší vo�i nejakej norme, 
nasledujú sankcie. Vo formálnych skupinách je jednotlivec, ktorý normy porušil 
ter�om dohovárania, presvied�ania, kritizovania. Ak nenastane zlepšenia, nátlak sa 
zvyšuje. Môže ma� aj fyzickú podobu. Ak to nepomáha, komunikácia slabne, 
prestanú si ho všíma�. Vrcholom je izolácia, až vylú�enie neposlušného �lena 
skupiny. Dobrí triedni u�itelia dokážu podstatne ovplyvni� vývoj školskej triedy 
pôsobením na sociálne problematických žiakov prostredníctvom sociálne a 
morálne vyspelých žiakov. 

Vz�ahy medzi školskou triedou a školou chápeme ako širší rámec, do 
ktorého zapadajú  aj normy školskej triedy. Preto pravidlá života v triede musia by� 
v zhode so zámermi školy. 

Efektívnos� zavedenia pravidiel vidíme predovšetkým v tom, že ak škola má 
dosiahnu� svoj prioritný cie�, ktorým je výchova a vzdelávanie detí, je nutné vytvori� 
kladné prostredie pre pedagogickú prácu a u�enie. Je nepochybné, že 
nekontrolované správanie naruší usporiadaný proces výchovy a vzdelávania. 
Normy správania sú stanovené v záujme bezpe�ia všetkých osôb v škole, slúžia 
k ochrane života, osobného a školského majetku. 
 
Žiak a školská trieda 

Na rozvoj osobnosti žiaka významne vplýva aj to, ako nadväzuje v škole 
sociálne kontakty, ako sa v�le�uje do školského prostredia. 
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Školské prostredie chápeme ako mikroprostredie, v ktorom je žiak aktívny 
v interakcii so spolužiakmi, �erpá z neho špeciálne skúsenosti a prežíva svoje 
vz�ahy k �u�om, ktorí toto prostredie tvoria. 
 

V. Ka�áni (1999, s. 182) charakterizuje dva druhy vz�ahov v školskej triede: 
1. formálne vz�ahy (funk�né) – dané organizáciou triedy, ur�uje ich školský 

poriadok a predpisy, 
2. vz�ahy osobne výberové – prebiehajú jednak na úrovni žiak – žiak, jednak 

na úrovni u�ite� – žiak, sú výrazom sympatií a blízkosti. 
Formálne vz�ahy, do ktorých sa žiak dostane, pôsobia na jeho psychiku ako 

tlak, z ktorého niet úniku, ktorému sa musí prispôsobi�. �ím skôr sa žiak 
prispôsobí, tým skôr a lepšie plní ciele, ktoré mu vyty�uje u�ite�. V školskej triede 
u�ah�ujú plnenie cie�ov a prispôsobovanie sa formálnym vz�ahom aj osobno–
výberové vz�ahy, ktoré vznikajú súbežne s formálnymi vz�ahmi. Umož�ujú vznik 
neformálnych podskupín v rámci školskej triedy. Každá podskupina si vytvára 
vlastné normy a �lenstvo závisí na ich uznávaní. Nie je �ahké vysvetli�, pre�o 
a pod�a �oho sa tvoria podskupiny v školskej triede. Zdá sa však, že �lenstvo 
v podskupine dáva žiakom pocit bezpe�ia, spolupatri�nosti. Niektorí žiaci nie sú 
podskupinami prijímaní, nemajú v triede kamaráta. Sú to deti v nie�om odlišné od 
svojich spolužiakov,  sociálne plaché alebo naopak agresívne. Jednozna�ne 
izolovanos� v školskej triede je pre nich zá�ažovou situáciou.  

Pokia� ide o to, pod�a akých línií sa podskupiny vytvárajú, �astým znakom je 
pohlavie. V koedukovanej triede majú chlapci a diev�atá sklon vytvára� odlišné 
podskupiny. alším znakom sú schopnosti. V triede so zmiešanou výkonnostnou 
úrov�ou majú tendenciu navzájom sa združova� na jednej strane schopnejšie deti,  
na druhej strane menej schopní žiaci. Taktiež to platí o spolo�enskej vrstve. Žiaci 
majú sklon vytvára� si svoj bezprostredný sociálny okruh z tých žiakov, ktorí 
pochádzajú z podobného prostredia, majú rovnaké alebo podobné záujmy, postoje, 
poh�ad na život a pod. �lenstvo v podskupine školskej triedy môže žiakom 
poskytova� prestíž, podporu alebo pomáha� pri vo�be cie�ov, plánov. 

U�itelia sú vždy oddelení od školskej triedy, od jej rôznych podskupín. 
Vzh�adom na dôležitos� školskej triedy pre jednotlivca je potrebné, aby u�ite� 
neohrozoval status jednotlivých žiakov v o�iach ich spolužiakov. Pokia� bude tieto 
podskupiny akceptova�, prijme ich ako dobré vzory rolí, bude skupinovou normou 
spolupráca. Každý žiak, ktorý túto normu poruší, pocíti tlak spolužiakov, aby sa 
podriadil. Niekedy podskupiny nedodržiavajú pravidlá požadovaného správania, 
alebo môže dôjs� k rivalite medzi podskupinami. Vtedy záleží na triednom u�ite�ovi, 
aký postup zvolí, aby trieda zostala súdržnou skupinou. 
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V každej školskej triede dochádza k interakciám žiakov medzi sebou 
navzájom a interakciám medzi u�ite�om a žiakom. Pod�a V. Ka�ániho (1999, s. 
183) môžeme ich rozdeli� do troch skupín: 

1. Kooperatívne interakcie sa realizujú ne základe spolupráce medzi 
ú�astníkmi.  Ú�astníci prijímajú jednotný, spolo�ný cie� a dosiahnutie tohto 
cie�a sa realizuje  na základe vzájomne zladených �inností ú�astníkov. 

2. Kompetetívne interakcie – ide o sú�aženie medzi ú�astníkmi. Ú�astníci 
majú  spolo�ný cie�, ak ho však dosiahne jeden z nich, zví�azí a znemožní 
druhému,  aby ho dosiahol. Cie�om je zví�azi� nad súperom. 

3. Konfliktné interakcie. Sú to situácie, v ktorých ú�astníci sledujú odlišné 
ciele a úspech jedného vylu�uje úspech druhého. 
 

Pre vytvorenie pozitívnej atmosféry v školskej triede sú ideálne kooperatívne 
interakcie, pretože kompetetívne alebo konfliktné sú zdrojom konfliktov a napätí. 
Pozitívna atmosféra v školskej triede nezávisí len od žiakov, ale aj od u�ite�ov. 
Úlohou triedneho u�ite�a je vytvára� podmienky podporujúce kooperáciu žiakov. 
Má to ve�ký význam pre súdržnos� a integráciu školskej triedy.  
 

V školskej triede sa postupne usta�ujú znaky istého správania, rozde�ujú 
úlohy, každý žiak získava ur�itú pozíciu, zohráva rolu a nadobúda status. 

Pozícia je miesto, ktoré žiak zaujíma v školskej triede. Rozlišujeme dve 
kategórie pozícií – pod�a vplyvu a pod�a ob�úbenosti. O vplyve rozhoduje to, do 
akej miery je žiak zodpovedný za ciele triedy, ako sa podie�a na ich nap��aní. 
O ob�úbenosti rozhoduje to, ako dokáže uspokojova� emocionálne potreby 
ostatných (kamarátstvo, podpora, dôvera a pod.). 

S každou pozíciou v triede sa spája istá rola. Vyjadruje to, �o žiak pre 
školskú triedu prináša, akú úlohu v nej plní, �o sa od neho o�akáva. Sú roly, ktoré 
existujú v každej skupine a teda aj v školskej triede. Je to rola vodcu. V triede sa 
objavujú aj také roly, ako napr. šašo, bif�oš, u�ite�ský milá�ik, �ierna ovca, at�. 

Status ozna�uje miesto, ktoré má žiak v školskej triede na základe svojich 
vlastností. Vyjadruje trvalejšiu pozíciu v hierarchii školskej triedy. 
Kolominskij uvádza tieto statusy: 

1. hviezdy, 
2. prijatí a uprednost�ovaní, 
3. neprijatí, 
4. odmietnutí, 
5. izolovaní (Hvozdík J., 1986 s. 160). 

K danej problematike sa J. Hvozdík (1986, s 162) vyjadruje takto: „Na to, 
aby žiak získal priaznivé postavenie medzi rovesníkmi, musí ma� viaceré kladné 
�rty. Na to, aby sa stal neob�úbeným a izolovaným, �asto sta�í, ak má jednu až 
dve výrazné záporné �rty.“ 
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Pojem sociálna klíma, atmosféra a vplyvy na ich utváranie v triede 
V školskej triede v závislosti od formálnych, ale aj neformálnych vz�ahov 

vzniká špecifická sociálno-psychologická premenná, ktorú ozna�ujeme pojmom 
sociálna klíma triedy. 

Klímu školskej triedy vytvárajú všetci žiaci navštevujúci danú triedu, skupiny 
žiakov, na ktoré sa trieda �lení, jedinci stojaci mimo skupín, jednotliví žiaci 
a u�itelia vyu�ujúci v triede. Všetky tieto subjekty ozna�ujeme spolo�ným názvom 
– aktéri klímy. Na popis a rozbor sociálno-psychologických javov v škole sa 
používajú rôzne termíny ako napríklad prostredie, �i atmosféra. K týmto termínom 
sa pridávajú rôzne prívlastky, napr. eduka�ná, sociálna, psychosociálna, sociálno-
psychologická a pod. Tak vzniká ve�a terminologických variantov.  

Obsahovo termín sociálna klíma triedy zah��a ustálené postupy, vnímanie, 
prežívanie, hodnotenie a reagovanie všetkých aktérov na to, �o sa v triede stalo, 
práve stáva, alebo �o sa má v budúcnosti sta�. Dôraz sa kladie na subjektívne 
aspekty klímy, ako klímu vidia a interpretujú aktéri. 

�asovo termín sociálna klíma triedy ozna�uje dlhodobé javy prízna�né pre 
danú triedu a u�ite�a. 

J. Mareš a J. Lašek (1990 - 91, s. 173) charakterizujú klímu ako jav 
dlhodobý, sociálne a osobnostne podmienkový,  ktorý je typický pre danú triedu 
a daného u�ite�a nieko�ko mesiacov, �i rokov. Oproti tomu atmosféru chápu ako 
jav krátkodobý, situa�ne podmienený, ktorý sa môže meni� v priebehu 
vyu�ovacieho d�a �i dokonca v priebehu jednej vyu�ovacej hodiny. Napr. 
atmosféra v triede pred písomkou, cez prestávky, po�as konfliktu žiakov a pod. 
Termín prostredie pod�a uvedených autorov je najvšeobecnejší, má široký rozsah, 
netýka sa len sociálno-psychologických aspektov. Prostredie triedy zah��a 
architektonické, hygienické, akustické a ergonomické aspekty. 

J. �áp (2001, s. 269) píše, že o sociálnej klíme triedy môžeme uvažova� 
najmenej v piatich úrovniach. Prvá úrove� je ekologická (prostredie školskej 
budovy, tried, u�ební a pod., �iže priestor, v ktorom žijú a pracujú žiaci, u�itelia). 
Potom je úrove� jedincov (žiaci, u�itelia, nepedagogickí pracovníci). Tre�ou 
úrov�ou je úrove� malých sociálnych skupín (školské triedy). Štvrtá úrove� zah��a 
vä�šie sociálne skupiny (klíma školy). Piata úrove�, úrove� ve�kých sociálnych 
skupín (úrove� školstva v danej krajine). 

Sociálna klíma triedy je sprostredkovane ovplyvnená širšími sociálnymi 
javmi ako je sociálna klíma školy a sociálna klíma u�ite�ského zboru. 

M. Zelina (1994, s. 105) uvádza, že klíma triedy vyjadruje dlhodobejšie 
pretrvávajúce sociálne vz�ahy v skupine, ktoré sú menej premenlivé, fungujú bez 
oh�adu na konkrétne sociálne situácie, nemenia sa tak rýchlo ako atmosféra 
skupiny. Pod�a uvedeného autora klímu v triede vytvárajú interakcie troch �inite�ov:  

1. u�ite�, vychovávate�, 
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2. žiaci, deti, 
3. �innos�, úlohy. 

K danej problematike sa Pr�cha et al. (1995, s. 98) vyjadruje takto: „Klíma 
triedy predstavuje dlhodobejšie sociálno-emocionálne naladenie, zovšeobecnené 
postoje a vz�ahy, emocionálne odpovede žiakov danej triedy na udalosti v triede 
v�ítane pedagogického pôsobenia u�ite�ov.“ 

Pod�a A. Douškovej a O. Wágnerovej (1996, s. 33-34) sa klíma prejavuje 
najmä: 

• v dimenzii vzájomných vz�ahov (spokojnos�, trenice, sympatie, vzájomná 
podpora a pod.), 

• v dimenzii rozvoja jedinca (možnos� dosahovania osobných cie�ov, možnos� 
vlastného tempa,  

• nezávislos�, sú�aživos� a pod.) 
• v systémovej dimenzii, ktorá vyjadruje stálos� alebo možnos� zmeny klímy 

(rozmanitos�, inovácia, jasnos� pravidiel, kontrola, vplyv žiaka na vyu�ovanie 
a pod.). 

 
Názory odborníkov na zdroje klímy v školskej triede sa líšia. Niektorí tvrdia, 

že hlavným zdrojom sú žiaci – ich vlastnosti, správanie, ktoré sú odlišné od inej 
triedy. Každý skúsený u�ite� vie, že v jednej triede u�í rád, teší sa na žiakov, zatia� 
�o v inej triede u�í nerád. Žiaci v týchto triedach vytvárajú odlišnú klímu tým, ako 
sa správajú, aké majú postoje k u�eniu, u�ite�om a pod.  

Pod�a iných autorov hlavným zdrojom klímy je u�ite�, ktorý svojimi 
vlastnos�ami, úlohou, ktorú plní v procese vyu�ovania, štýlom vedenia môže 
výrazne ovplyv�ova� klímu triedy. V tejto súvislosti V. Ka�áni et al. (1999, s. 184) 
uvádza dva štýly vedenia triedy: 

1. Tendencia, ke� vo�i žiakom prevláda autoritatívne, direktívne riadenie. 
U�ite� má tendenciu obmedzova� triedu, jej život, o požiadavkách sa 
nediskutuje, musia sa len plni�.  U�ite� rozhoduje sám, aktivita žiakov je 
obmedzená. 

2. Tendencia, ke� u�ite� sa snaží �o najviac podnieti� aktivitu žiakov tak, aby 
spoluvytvárali život triedy. 
Empirické analýzy ukazujú, že v triedach, kde prevláda prvá tendencia, vo 

vz�ahoch medzi žiakmi sa objavujú prvky agresie, neznášanlivosti, autoritatívnosti 
jedných vo�i druhým. V druhom prípade sú žiaci samostatnejší. Medzi žiakmi sú 
prejavy spolupráce, vzájomnej pomoci, ove�a menej sa vyskytuje agresia. 
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B. Kosová (2000, s. 107) uvádza tieto základné faktory tvoriace klímu 
školskej triedy: 

1. dobré vz�ahy – emocionálne bezpe�ie, žiak by mal prežíva� prostredie triedy 
ako bezpe�né, pozitívne orientované, citovo teplé a podporujúce. 

2. efektívne vyu�ovanie – vyu�ovanie v podnikate�skom duchu, aby každý žiak 
mal z neho �o najvä�ší zisk. 

3. dobré riadenie triedy – zavedenie systémov , pravidiel a ich uplat�ovanie. 
4. disciplína – nutný poriadok pre u�ebnú �innos� a riešenie rušivého 

správania žiakov. 
 
  Úrove� sociálnej klímy v školskej triede významným spôsobom vypovedá 
o miere adaptácie žiakov na podmienky v škole z h�adiska nárokov vzdelávacieho 
procesu i požiadaviek na správanie sa k u�ite�om a spolužiakom. 

Subjektom pedagogickej diagnostiky školskej triedy je predovšetkým triedny 
u�ite�, ktorý má výhodu bezprostredného dlhodobého kontaktu so žiakmi triedy. 

Pokia� má triedny u�ite� úspešne pracova� s konkrétnou školskou triedou,  
potrebuje zvládnu� tri relatívne samostatné �innosti : 

1. získa� dostato�né teoretické vedomosti o sociálne – psychologických javoch 
v školskom prostredí, 

2. vedie� diagnostikova� klímu školskej triedy, 
3. vedie� navrhnú� a realizova� adekvátnu intervenciu v prospech  rozvoja 

pozitívnych sociálnych vz�ahov vo svojej triede. 
Poznanie klímy školskej triedy umožní triednemu u�ite�ovi odbornejšie a 

pravdepodobne úspešnejšie ovplyv�ova� vývoj  školskej triedy, získa� kontrolu nad 
utváraním štruktúry školskej triedy, napomáha� tomu, aby sa žiaci dostávali do 
takých pozícií a interak�ných vz�ahov, aby boli platnými �lenmi v skupine i 
spolužiakom a aby sa zárove� sami optimálne rozvíjali.  
 

Z viacerých metodík na meranie klímy školskej triedy uvádzame CES 
(Classroom Environment Scale) dotazník autorov E. J. Trickketta a R. H. Moosa. 
Skrátenú verziu dotazníka uverejnil J. Lašek (1998). Dotazník meria 6 dimenzií, 
ktoré vyjadrujú istú klímu v školskej triede. Je vhodný pre žiakov 7., 8. a 9. ro�níka 
základnej školy. Znenie dotazníka prikladáme v prílohe.  
 

Dotazník CES skúma: 
1. zaujatie žiaka školskou prácou ( otázky �. 1, 7, 13, 19 ), 
2. vz�ahy medzi žiakmi v triede ( otázky �. 2, 8, 14, 20 ), 
3. u�ite�ovu pomoc žiakom ( otázky �. 3, 9, 15, 21 ), 
4. orientáciu žiakov na úlohy ( otázky �. 4, 10, 16, 22 ), 
5. poriadok a organizovanos� ( otázky �. 5, 11, 17, 23 ), 
6. jasnos� pravidiel ( otázky �. 6, 12, 18, 24 ). 
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Inštrukcia: 
    Nejedná sa o žiaden inteligen�ný test, ani o skúšanie vašich znalostí. Ide o 
dotazník, ktorý zis�uje, aká je vaša trieda, ako vidíte svojich spolužiakov. 
Neexistujú tu nejaké dobré alebo zlé odpovede. Každé tvrdenie v dotazníku si 
poriadne pre�ítajte a  odpovedzte pod�a svojho názoru, pod�a vlastného 
presved�enia. Odpovedá sa bu� Áno alebo Nie. Pokia� súhlasíte s tvrdením 
v dotazníku, zakrúžkujte Áno, pokia� nesúhlasíte, zakrúžkujte Nie. Ke� sa pomýlite, 
alebo si odpove� rozmyslíte a budete ju chcie� zmeni�, preškrtnite krížikom to, �o 
už neplatí a zakrúžkujte to, �o má plati�. Odpovedzte na každú otázku, ni� sa nedá 
vynecha� alebo presko�i�. V dotazníku sa hovorí aj o u�ite�ovi. V našom prípade 
pôjde o vyu�ujúceho………………… (názov predmetu), t.j. pána u�ite�a 
…………………………  
 
Vyhodnotenie dotazníka: 
     Úvodné vyhodnotenie dotazníka zaberie u�ite�ovi pri 35 žiakoch v triede asi 
20 minút. Žiacke odpovede Áno – Nie sa prevádzajú na �íselne hodnoty. V zásade 
sa dá poveda�, že odpove� Áno sa hodnotí (skóruje) 3 bodmi, odpove� Nie 
jedným bodom. Pokia� žiak na ur�itú otázku neodpovedal vôbec, pokia� 
zakrúžkoval obe možnosti naraz alebo preškrtol obe možnosti, skóruje sa jeho 
odpove� 2 bodmi. Existujú však výnimky. U 10 vybraných otázok ( �. 3, 4, 7, 8, 12, 
13, 16, 17, 22,23 ) ozna�ených písmenom R sa žiacke odpovede skórujú obrátene: 
za Áno je 1 bod, za Nie sú 3 body. Vynechané alebo zle vyplnené odpovede sa 
v tomto prípade skórujú tiež 2 bodmi. 
 

Praktickým cie�om príspevku je úsilie o inšpiráciu a pomoc triednym u�ite�om 
pri identifikácii klímy školskej triedy, využívaní výsledkov pri ovplyv�ovaní 
individuálnych možností jednotlivých žiakov školskej triedy v sociálnej oblasti.  
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Dotazník CES  -  forma A 
(Classroom Environment Scale) 
 
Meno žiaka/ žia�ky:                                               Škola: 
Trieda:                                                                    Miesto: 
U�ite�/u�ite�ka:                                                      Dnešný dátum: 
 
Nevyp��ajte, pokia� nedostanete pokyn! 
 
 1. Moji spolužiaci vynakladajú dos� energie na 
školskú prácu. 

       Áno - Nie   

 2. Moji spolužiaci sa navzájom dobre poznajú, vedia 
o sebe dos� vecí. 

       Áno – Nie  

 3. Tento u�ite� (táto u�ite�ka) diskutuje s nami ve�mi 
málo o veciach, ktoré by sme mali vedie�. 

       Áno – Nie  R 

 4. V našej triede sa omnoho viac debatuje o 
mimoškolských veciach než o u�ení a u�ive. 

       Áno – Nie  R 

 5. Naša trieda je dobre organizovaná.        Áno – Nie  
 6. V našej triede boli jasne stanovené pravidlá, �o si 
môžem dovoli� a �o nie. 

       Áno – Nie  

 7. Moji spolužiaci ve�mi radi snívajú a rozmýš�ajú 
po�as vyu�ovania o úplne iných veciach. 

       Áno – Nie  R 

 8. Moji spolužiaci nemajú ve�kú chu� sa zaujíma� o 
iných žiakov. 

       Áno – Nie  R 

 9. Tento u�ite� (táto u�ite�ka) sa snaží pozna� nás 
hlbšie ako ostatní vyu�ujúci. 

       Áno – Nie  

10. Moji spolužiaci sa snažia, aby bolo za nimi vidie� 
po hodine kus práce. 

       Áno – Nie  

11. V našej triede sú žiaci skoro stále ticho.        Áno – Nie  
12. V našej triede sa príliš �asto menia pravidlá hry a 
potom nevieme, �o môžeme a �o nie. 

       Áno – Nie  R 

13. Moji spolužiaci sa oby�ajne nemôžu do�ka� konca 
hodiny; to, �o sa u�ia ich ve�mi nezaujíma. 

       Áno – Nie  R 

14. V našej triede sa žiaci medzi sebou dos� 
kamarátia. 

       Áno – Nie  

15. Tento u�ite� (táto u�ite�ka) sa správa viac 
kamarátsky ako autoritatívne. 

       Áno – Nie  

16. V našej triede sa žiaci pri vyu�ovaní príliš 
nenamáhajú. 

       Áno – Nie  R 

17. V našej triede môžu žiaci pri vyu�ovaní dokonca        Áno – Nie  R 
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vyvádza�. 
18. U�ite� m(u�ite�ka) nám vysvetlí(a), �o sa stane, 
ke� porušíme „pravidlá hry“, ke� nedodržíme, �o sa 
od nás vyžaduje. 

       Áno – Nie  

19. Vä�šina žiakov v našej triede dáva pri vyu�ovaní 
skuto�ne pozor. 

       Áno – Nie  

20. Nie je �ažké nadchnú� našu triedu pre nejakú 
spolo�nú �innos�, spolo�nú akciu. 
 

       Áno – Nie  

21. Tento u�ite� (táto u�ite�ka ) dokáže skuto�ne 
pomôc� žiakom, ktorí majú nejaké problémy. 

       Áno – Nie  

22. Naša trieda je skôr zábavným prostredím, než 
miestom, kde sa �lovek nie�omu  nau�í. 

       Áno – Nie  R 

23. Naša trieda je pri vyu�ovaní ve�mi �asto hlu�ná.        Áno – Nie  R 
24. Tento u�ite� (táto u�ite�ka) nám jasne povedal(a), 
za akých podmienok s ním (�ou) budeme dobre 
vychádza�. 

       Áno – Nie  
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Konflikty a ich riešenie 
 
Mgr. Ing. Vladimír Petrik, psychológ , KPPP Prešov 
 

Identifikácia zdrojov, rozlíšenie pozitívnych a záporných stránok konfliktov, 
vlastné pocity a emócie pri konfliktoch, spôsoby reagovania v konflikte, nácvik 
riešenia konfliktov 
        V každej sociálnej interakcii /v škole, rodine, parte,..../, v osobnej intraakcii i 
medziosobnej interakcii sa vyskytne konflikt. Je sú�as�ou života. /A možno by život 
bez konfliktov ani nebol možný, pretože by sa popreli zákonitosti biely - �ierny, rub 
- líc, JIN – JANG, nebo - peklo.../ 

Omnoho dôležitejšie je preto nau�i� sa konflikt identifikova�, pochopi� zdroj 
a obsah, ale najmä zvláda� ho bez narušenia telesnej, duševnej a sociálnej 
integrity jedinca. 

 
      Pojem konflikt pochádza z latinských slov conflictus – stretnutie, zrážka, 
confligo – zrazi� sa, zrazi� sa bojom, zápasi�, pou�i� sa. Ako už pôvod slová 
prezrádza, konflikt ozna�uje stretnutie dvoch protichodných alebo súperiacich, 
úplne, alebo približne rovnako ve�kých síl, reakcií, názorov, motívov, tendencií, 
cie�ov. /Bratská, M., 1992, str. 44/ 
       Pod pojmom konflikt v sociálnej psychológii rozumieme druh sociálnej 
interakcie. Medzi druhy sociálnych interakcií radíme: 

• kooperáciu (spoluprácu) - prijatie spolo�ného cie�a, 
• kompeticiu (sú�aženie) - kde zví�azi� môže len jeden, 
• transformáciu (výmenu �innosti) - odlišné ciele transformované na cie� 

podmienený inou osobou, 
• konflikt (rozpor, nezhoda) - odlišnos� cie�ov podmie�uje úspech jednej 

osoby na úkor druhej. 
 

Koordinátori prevencie psychopatologických javov základných 
a stredných škôl a zariadení Prešovského a Košického kraja pripravovaných 
na MPC Prešov v roku 2005: 

a) pod pojmom konflikt rozumejú: výmenu názorov, názorovú vojnu, odlišné 
protipóly, rozpor stanovísk, nesúlad názorov vyús�ujúci do sporov, 
presadzovanie názorov  a spôsob  správania, ... 

b) motto, príslovia vyjadrujúce konflikt a spôsob riešenia uvádzajú: „Kde sa 
dvaja bijú tretí ví�azí„ , „život je cesta konfliktov“, „ život je prechádzka 
slzavým údolím“, „nerob druhým to, �o nechceš, aby robili tebe“, „Kto 
druhému jamu kope sám do nej spadne“, „Kto chce psa bi�, palicu si nájde“, 
„Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva“ , „�o �a nezabije, to �a posilní“, „ 
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keby nebolo �udí, nebolo by konfliktov“ , „oko za oko,      zub za zub“, „pre�o 
by mal by� život jednoduchý,  ke� môže by� zložitý „ ,........   
 Paradoxne výroky ojedinelo nesmerujú k riešeniu, ale k eskalácií konfliktov, 

až k odplate a pomste. Pravdepodobne je to v ur�itej  miere historicky a kultúrne 
podmienené, s cie�om boj vyhra� .Pritom �asto ví�az nie je, sú len porazení. 
Spolupráca je lepšia ako konflikt. A to je aj návod na riešenie konfliktov. 
       Od konfliktu cez kompeticiu a transformáciu  ku kooperácií. 

c) pri slove konflikt koordinátori identifikujú tieto k�ú�ové slová: hádka, 
nepochopenie, nezáujem, nepríjemnos�, boj o moc, názor, tolerancia, zlos�, 
napätie, potreba úniku, stres, podráždenos�, krik, útok, bitka, neriešite�ná 
situácia............   

 
Dôležité je uvedomi� si, že konflikt môže by�: 

• Interpersonálny: - stretnutie s názorom, postojom, hodnotou, sociokultúrnou 
situáciou, predsudkom, ktorý vysiela iný subjekt. Môže by� ním môže by� 
jedinec, skupina, spolo�nos�, ale aj sociálne prostredie, �i aktuálna situácia. 

• Intrapersonálny: - vnútorné stretnutie, vnútorný boj, zápas a pou�enie z 
prijatých a spracovaných podnetov z prostredia, prejavujúcich sa v 
prežívaní a správaní. Vyriešenie interpesonálneho konfliktu, je 
rozhodujúcim �inite�om pre udržanie psychickej rovnováhy. Vnútorné 
konfliktné situácie �asto nadobúdajú podobu protichodných tlakov na našu 
psychickú �innos�.  

Prejavuje sa to najmä v situáciách:            
• s vysokou požiadavkou na zdržanlivos� a trpezlivos�,                                                     
• v ktorých sme nútení meni� ustálené návyky (postoje, zru�nosti,  štýl práce) 
• pod �asovým tlakom, pri nedostatku informácií, ale aj pri negatívnom    

vz�ahu k osobe, resp. obsahu podnetu. 
 
  Základným mechanizmom je adaptácia na podmienky a podnety, ktoré  
jednotlivec  nemôže zmeni�. 

• Vnútroskupinový: - konfliktné situácie v rámci skupiny (rodina, trieda, 
záujmová  skupina, parta, organizácia) 

• Medziskupinový - konfliktné situácie medzi skupinami (záujmové, 
náboženské, rasové, politické) 

 
Konfliktné situácie predstavujú typ psychickej zá�aže a chápeme ich ako 

také situácie, v ktorých na �loveka pôsobia dve, alebo viaceré úplne alebo takmer 
rovnako ve�ké sily, pri�om môžu by� súhlasné alebo protikladné. V živote sa 
stretávame s rôznymi typmi takýchto situácií. Naj�astejšie vychádzame zo záverov 
K. Lewina, ktorý sa tejto problematike venoval (pozri Pardel,T., 1977). 
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 K. Lewin rozlíšil  tri základné typy konfliktov, medzi ktoré radí: 
• Priblíženie – priblíženie (konflikt medzi dvoma áno). V tejto najjednoduchšej 

forme konfliktnej situácie sa ocitáme vtedy, ke� sa musíme rozhodnú� pre 
jeden z dvoch cie�ov, pri�om obidva pokladáme za rovnako, alebo aspo� 
približne rovnako prí�ažlivé. �asto sa uvádza poviedka o Buridánovom 
oslovi, ktorému majite� nadelil dve rovnaké kôpky sena v rovnakej 
vzdialenosti od neho, ale na opa�ných stranách. Osol bol ve�mi hladný, ale 
ke�že sa nevedel  rozhodnú�, ktorú si má vybra�, od hladu zdochol. Do 
podobnej konfliktnej situácie sa dostávame �asto: pri vo�be povolania, 
návštev rodiny, podujatí, rekreácií, priate�ských a partnerských stretnutí, 
kúpe úžitkových a módnych vecí, pri vytváraní svojho imidžu.... 

• Vyhnutie – vyhnutie (konflikt medzi dvoma nie). Konfliktná situácia tohto 
typu  vzniká, ke� sa musíme rozhodnú� medzi dvoma cie�mi, pri�om ani 
jeden z nich  si neprajeme. Zvy�ajne snaha uniknú� jednému z nich, nás 
približuje k druhému a naopak, �o sa prejavuje vo váhavosti a nerozhodnosti, 
až strnulosti. Únik  z takejto situácie prakticky neexistuje. Situáciu vyjadruje 
úslovie „�ert ako diabol“, „z daž�a pod odkvap“, „jeden za osemnás� a druhý 
bez dvoch za dvadsa�“  
Do podobnej konfliktnej situácie sa dostávame �asto: Ak nás niekto, resp. 
nie�o núti (situácia, zvyk, tradícia, okolie, rodi�,  pri vo�be povolania, 
návštev, rodiny, podujatí, priate�ských a partnerských stretnutí, kúpe 
úžitkových  a módnych vecí, pri vytváraní svojho imidžu....), pri�om ani 
jedna z volieb nie je pre jedinca prijate�ná. 

• Priblíženie – vyhnutie (konflikt medzi áno a nie). V tejto situácií túžime 
dosiahnu� cie�, ale sú�asne na nás pôsobí sila, ktorá nám v tom zabra�uje. 
(napr. strach, obava, nedostatok sebavedomia, viery vo vlastné schopností 
a pod.). Aj ke� sa nám to zdá paradoxné, (ve� máme pozitívny cie�) tieto 
situácie sú v živote bežné. Z detstva má asi každý skúsenos�, že napriek 
tomu, že sa mu niekto pá�i, neosloví ho, z obavy že sa strápni. 

 
N. E. Miller pridal k týmto typom konfliktov ešte štvrtý: 

• Dvojnásobný konflikt priblíženie – vyhnutie. V tejto situácii nás ciele 
pri�ahujú aj odpudzujú. Napríklad ís� s neob�úbenou  osobou, na ob�úbené 
miesto, alebo s ob�úbenou osobou na neob�úbené miesto. 

 
  Ak vychádzame z predpokladu, že slovo je forma myslenia a komunikácie T. 
M. NEWCOMBOVA TEORIA KOMUNIKA�NÝCH AKTOV (vz�ah komunikácie 
a interpersonálnych vz�ahov v triáde) riešenie konfliktov robí ešte zložitejším. 
Teória vychádza z predpokladu, že v triáde objektov pri dosahovaní rovnováhy 
môže dôjs� k trom variantom: 
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Nerovnováha :         H�adanie zhody :    
    
Obr. 1                    Obr. 2                           Obr. 3                      Obr. 4 
 
                              1.variant                       2.variant                 3.variant     
   
       O1                          O1                                O1                        O1    
 
 +            +               +            +                     -           +              -              - 
                                               
        -                               +                                  -                            - 
O2        O3             O2            O3               O2           O3           O2        O3   
 
 
Legenda:  O1 -  objekt 1, O 2 – objekt  2, O 3 - objekt  3  
Pri vzniku nerovnovážneho stavu (obr.1), dochádza k h�adaniu zhody, tu môžu 
nasta� 3 varianty, ktoré popíšeme na príklade. O 1 - partner,  O 3 - partnerka,  O 2 
– dom. Partner má kladný vz�ah k partnerke a k rodinnému domu, chce ho kúpi�, 
partnerka má kladný vz�ah k partnerovi, ale nechce rodinný dom. 
H�adanie zhody:   

1.variant: partnerka zmení svoj vz�ah k rodinnému domu, chce rodinný dom, 
ostatné vz�ahy sa nemenia 
2. variant: partner chce partnerku, zmení postoj, nechce dom,  postoj 
partnerky sa nemení  
3. variant: partner chce dom, zmení svoj postoj k partnerke, partnerka svoj  
postoj k domu nemení, k dohode  nedochádza, v krajnom  prípade sa partneri 
rozchádzajú (dom ich „rozdelí“). 

 
V kone�nom dôsledku však ide o konflikt intrapsychický, kde jedinec 

zohráva vnútorný boj, zápas a pou�enie. Na tomto príklade fungujú všetky 
interpersonálne konflikty. 
 

Existuje nepreberné množstvo spôsobov riešenia konfliktov, 
navodenia psychickej rovnováhy, ako výsledku vyriešenia situácie. 
Ak ti búši srdce, cítiš ve�kú zlos�: 

- uvedom si spor (�o nie je v poriadku ?)  
- uvedom si vaše pocity (�o cítim ?, �o cíti ?) 
- uvedom si, �o chcete (�o chcem ja, �o chceš ty),/  
- ako k tomu dospie� (predkladajte si nápady), 
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- nájdite riešenie, ktoré vás uspokojí. 
Najskôr však zhlboka dýchajte. 
 
   Sociálny kontakt je charakteristicky vzájomným pôsobením, je 
procesom neustálych výmen podnetov a reakcii. Na podnet prvej osoby 
dochádza u druhej osoby najskôr k prežívaniu a následnému správaniu. To 
vyvoláva prežívanie a správanie prvej osoby a tento princíp    prežívania 
a správania sa opakuje do vyriešenia (porozumenia), „úteku“, resp. pokra�uje ako 
nekone�ný  príbeh neporozumenia. Môžeme to vyjadri� schémou: 
 
                                                       správanie 1. osoby 
                                               O1                                   O2 
   
                     prežívanie 1. osoby                                                 prežívanie 2. osoby 
 
                                               O1                                     O2 
                                                        správanie 1. osoby 
 
Známa je Gordonová schéma: 

Vyjadrením svojho pocitu, vysvetlením �ím bol  vyvolaný tento pocit, 
vyjadrením �o vyvolalo správanie druhého u m�a  a vyslovením �o chcem, aby sa 
v podobných situáciách  neopakovali moje nepríjemné pocity a následne myšlienky 
a reakcie, môžeme prispie� k efektívnemu riešeniu konfliktných situácií. 
 
Gordonová schéma: 
JA SA CÍTIM........................................................................ 
KE TY ............................................................................... 
PRETOŽE ...........................................................................                        
JA CHCEM / POTREBUJEM .............................................. 
(ide o asertívny spôsob vyjadrenia svojho pocitu, podnet ktorý ho vyvolal, 
zdôvodnenie a potreby pre nadobudnutie a nestratenie duševnej rovnováhy.)  
 

Existuje nepreberné množstvo spôsobov riešenia konfliktov, navodenia 
psychickej rovnováhy, ako výsledku vyriešenia situácie, neexistujú však 
univerzálne rady a riešenia. Cestu zvládania problémov a konfliktov si musí každý 
jednotlivec h�ada� sám pod�a situácie, pod�a svojich skúsenosti, schopností 
a možnosti. 
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Adolescent a sociálne hranice 
 
PhDr. Ingrid Semanová, psychológ KPPP Prešov 
 
Úvod 
      �lovek dospieva v spolo�enských vz�ahoch spolu s úlohami na neho 
kladenými a zvládnutými problémami. Pri ceste k dospelosti je mladý �lovek 
nevyhnutne konfrontovaný s ur�itými hranicami, ktoré mu spolo�nos� kladie vo 
forme rôznych spolo�enských predpisov, pravidiel, noriem, zákonov, zvyklostí 
i neformálnych spolo�enských nepísaných foriem správania. V tomto systéme majú 
dôležité miesto �udské hodnoty. V hierarchii hodnôt majú morálne hodnoty 
osobitné miesto. Formovanie postojov mladých �udí vo�i sociálnym limitom a 
spôsoby vyrovnávania sa s nimi sú k�ú�ovou otázkou pre ich výchovu v tomto 
veku. 
 
Ako vplývajú sociálne hranice na správanie sa adolescentov? 
      Dobre fungujúca spolo�nos� má vytvorený systém ur�itých pravidiel, ktoré 
by mali plati� pre všetkých jej �lenov, aby nikto nebol ohrozovaný, �i obmedzovaný 
prípadnou nežiaducou aktivitou niektorých jednotlivcov. Tieto pravidlá nazývame 
sociálnymi hranicami.  
      Je možné vymedzi� isté „univerzálne“ sociálne limity, ktoré sú platné vo 
vä�šine dobre fungujúcich kultúr, ale sú tiež pravidlá, ktoré sa menia v závislosti od 
kultúrnych zvyklostí, historického zázemia, náboženstva, klimatických podmienok 
a podobne. 
      Pod�a stup�a dôležitosti sociálnych pravidiel sa hodnotí aj ich prestúpenie 
ako viac alebo menej závažné. V každom prípade však poci�uje mladý �lovek 
nepríjemné dôsledky, ak tieto sociálne limity prekro�í �i už vo vä�šej alebo menšej 
miere. 
      Základy postojov vo�i platným sociálnym limitom získavajú adolescenti od 
detstva najmä v rodine a je ve�mi závislá od postojovej orientácie rodi�ov. Tvorba 
vlastných hraníc spo�íva v osvojovaní si zodpovednosti vo�i sociálnym limitom – 
ke� mladých �udí u�íme významu a prednostiam sociálnych limitov, u�íme ich aj 
prebera� zodpovednos� za svoje skutky, u�íme ich samostatnosti v dospelosti 
(Poto�árová, 2004, s. 81). Z toho teda vyplýva, že ak si adolescent vytvorí vlastný 
hodnotový systém, ktorý je do ve�kej miery v súlade so sociálnymi limitmi 
spolo�nosti, v ktorej žije, je ušetrený od mnohých nepríjemných následkov ich 
prestúpenia, ktoré nevyhnutne nastanú, ak tieto sociálne normy neprijme. 
      Ak adolescent prijme sociálne limity, ktoré v spolo�nosti platia, prestanú by� 
pre�ho prekážkou, ale naopak – dodávajú mu pocit bezpe�ia a istoty, získava 
orientáciu v tom, ktoré formy správania sú v spolo�nosti žiaduce a ktoré menej 
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alebo vôbec nie a vymedzuje si vlastný priestor v rámci týchto limitov, kde 
„obrusuje“ a rozvíja svoje vlastné formy správania, vyplývajúce z jeho 
individuálnych zvláštností. 
 
Etické normy 
      Významnos� ur�itého sociálneho limitu je daná tým, že v sebe zah��a istý 
morálny obsah. Inými slovami – to, �o vymedzuje sociálny limit, je zárove� 
vymedzením toho, �o je morálne správne a dobré. Morálny obsah sociálnych 
limitov sa tvorí pod�a ur�itých kritérií, vychádza z rôznych náboženstiev, dohôd, 
deklarácií o �udských právach a slobodách, alebo zákonov a iných všeobecne 
uznávaných dokumentov (Poto�árová, 2004, s. 81). 
 
      Pri výchove adolescentov k morálnym hodnotám môžeme voli� rôzne 
prístupy: 

• Sociálno -  pedagogický prístup, ktorý zdôraz�uje vplyv prostredia 
a zámerného cie�avedomého pôsobenia.  

• Sociálno – psychologický prístup – tento prístup skúma súvislos� 
utvárania  postojov vo�i sociálnym limitom z h�adiska troch zložiek 
postoja, �iže na  základe reakcií poznaných, preferovaných 
a motiva�ných. 

• Vývinový prístup – tento prístup �erpá poznatky najmä z vývinovej 
a sociálnej psychológie o jednotlivých vývinových štádiách z h�adiska vývinu 
morálneho cítenia u detí a dospievajúcich. 

• Filozofický prístup – zdôraz�uje vymedzenie obsahu etiky z h�adiska 
jednotlivých filozofických systémov (napr. Nikomachova etika alebo teória 
morálneho imperatívu I. Kanta). 

• Teologický prístup – tu je uhol poh�adu a vychádza z jednotlivých 
náboženských systémov (kres�anstvo, východné náboženstvá, islam, at�.). 

• Humanistický prístup – tento prístup si cestu k morálke kladie cez 
prežívanie morálnej hodnoty. Zdôraz�uje pocity, kongruenciu osobnosti, 
vnútorný život, skúsenos� �loveka a apeluje na humanizmus. 

 
      Ak vychádzame z priekopníckej práce švaj�iarskeho psychológa J.Piageta, 
musíme bra� do úvahy, že morálny vývin jedinca – vývin jeho emócií, vz�ahu 
k �u�om, sebakontroly, svedomia, charakteru – je v zásade podobný vývinu 
intelektu. Die�a sa vo svojom mravnom vývine spo�iatku riadi pokynmi, prianiami 
dospelých a napodob�ovaním správania sa rodi�ov, teda prebratými kognitívnymi 
konštruktami. Túto fázu nazval Piaget heterómnou morálkou, lebo morálne 
vedomie a konanie ur�ujú príkazy a podmienky zvonka. Prevládajúca tendencia 
v mravnom konaní dospelých �asto žia� ostáva na tejto úrovni. 
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      Mravný vývin �loveka by však mal pokra�ova� do fázy autonómnej morálky, 
ke� sa �lovek riadi pod�a všeobecne platných zásad bez oh�adu na to, ako sa 
správajú iní, prípadne aj ako sa to vyžaduje nariadeniami a príkazmi. Vo fáze 
autonómnej morálky ide o správanie na základe slobody a prevzatia osobnej 
zodpovednosti za svoje skutky. 
    
Vývinové štádiá postoja k morálnym hodnotám. 
      Psychosociálny vývin osobnosti prebieha v štádiách, ktoré majú svoju 
presnú následnos� a zákonitosti. Každé štádium nadväzuje na predchádzajúce 
a pripravuje sa na úlohy nasledujúceho štádia. Ve�mi podrobne sa týmito 
vývinovými štádiami psychosociálneho vývinu zaoberal E. H. Erikson (1970).  
Vychádza z toho, že v každom štádiu vývinu musí jedinec vyrieši� istý 
psychosociálny konflikt. Uvádza osem vývinových štádií: 
 

1. základná dôvera verzus nedôvera, 
2. autonómia verzus zahanbená neistota, 
3. iniciatíva verzus pocit viny. 

 
     Prvé tri štádiá prevažujú v útlom detstve a predškolskom veku die�a�a. 
V tomto období najdôležitejšiu úlohu zohráva rodinné prostredie. Rodi�ia by mali 
podporova� autonómiu die�a�a, ale jeho prejavy autonómie nesmú by� v konflikte 
s autonómiou druhých �udí. Tu sa budujú základy morálneho cítenia �loveka.  
 
 Nasledujú štádiá: 

4. rozvíjanie zru�ností verzus komplex menejcennosti, 
5. identita verzus kríza identity, 
6. dôverný vz�ah verzus samota a neschopnos� tvorby väzieb, 
7. tvorivý život verzus stagnácia, nedostatok zmysluplnosti, 
8. naplnený život verzus zbyto�nos�, nenaplnenos�. 

 
      Štvrté štádium býva typické pre mladší školský vek. Piate a šieste 
štádium by mali prevláda� v období dospievania a mladej dospelosti. Typické pre 
tieto dve štádiá je h�adanie vlastnej identity, na základe ktorej sa vyvíja aj morálne 
cítenie mladého �loveka. Adolescent h�adá odpovede na otázky „kto som?“, „aký je 
zmysel môjho života?“, „ako ma vnímajú ostatní �udia?“. Adolescenti si sami 
vyberajú hodnoty a normy, ktoré budú prijíma�. Neprijímajú už automaticky to, �o 
im rodi�ia �i spolo�nos� ponúkajú. Za�ínajú nadväzova� intímne vz�ahy a budova� 
partnerstvá. 
      Ak si  adolescent nenájde svoju identitu, nevyrieši si konflikt charakteristický 
pre toto štádium, jeho �alší rozvoj je ohrozený a nie vždy sa mu podarí úspešne 



 93 

splni� úlohy posledných dvoch štádií, ktoré bývajú typické pre zrelú dospelos� 
a starobu. 
      V mnohých prípadoch, ke� si mladý �lovek rieši konflikt, súvisiaci so 
štádiom, ktorým prechádza, býva rozkolísaný medzi vlastnými protikladnými 
postojmi. Adolescenti h�adajú, prežívajú neistotu, pochybnosti, nepokoj a úzkos�. 
Ak však uspokojivo vyriešia hlavný problém svojho vývinového štádia, vedie to 
k priaznivému postupu vo vývine smerom k dospelosti. 
      Tieto štádiá vývinu však nie sú spojené výlu�ne s negatívnymi zážitkami, 
problémami a krízami, ale zah��ajú v sebe ve�a možností a príležitostí 
k úspešnému rastu. Vonkajšie podmienky môžu do ve�kej miery pomôc� mladému 
�loveku vyrovna� sa s danými dôležitými úlohami, ktoré sú pre jeho vek typické. 
 
Výchovný vplyv autorít na adolescenta. 
      Autoritu možno všeobecne vymedzi� ako sociálny vz�ah medzi �u�mi, ktorí 
sú z nejakého dôvodu nosite�mi vážnosti, rešpektu a úcty a medzi tými, ktorí im 
vážnos� osved�ujú, rešpekt a úctu prejavujú (Poto�árová M., 2004, s. 88). 
S prirodzenou autoritou sa stretávame v rodine, v škole, medzi rovesníkmi, at�. 
Autority síce súvisia s hodnotami, ktoré prezentujú, ale neznamená to absolutizáciu 
�i neomylnos�, ktoré vyžadujú stratu slobodného uvažovania alebo 
nesamostatnos�.  
      V sú�asnosti sa opä� dostávame k obnove pravej hodnoty prirodzenej 
autority, ktorá by  mala by� pre mladého �loveka pozitívnym vzorom k tomu, aby si 
sám vybudoval svoju autoritu na základe svojich individuálnych zvláštností. 
S termínom autorita sa už prestáva spája� manipulatívna �innos� osôb alebo 
inštitúcií, ktorá bola zameraná predovšetkým na prejavovanie poslušnosti, 
podriadenosti „vyšším“ rozhodnutiam, bezhlavú disciplínu, neslobodu, 
nesamostatnos� – to sú skôr typické znaky autoritárstva, nie autority. „Autoritárom“ 
je spravidla ten, komu sa nedarí by� autoritou (Vališová,1999, s. 87). Autoritárske 
správanie nevyhnutne vzbudzuje u adolescentov, ktorí si budujú vlastnú identidu 
a postoje, odpor a protest, �o je pochopite�né. Autorita v pravom slova zmysle je 
však nevyhnutnou esenciou každej výchovy. Prijíma� autoritu sa u�í už die�a 
v ranom detstve. Die�a sa u�í prijíma� pravidlá a sociálne limity najprv v rodine. 
Sú�as�ou tohto procesu by mala by� vzájomná úcta. Teda nielen úcta die�a�a vo�i 
rodi�om, ale aj rešpekt rodi�ov vo�i die�a�u a jeho potrebám vedie k vývinu pocitu 
zodpovednosti u die�a�a. Die�a sa u�í vnútornej disciplíne a nielen bezduchej 
poslušnosti. 
     Ve�ká zmena nastáva medzi ôsmym až dvanástym rokom života die�a�a. Deti 
za�ínajú vidie� svet realisticky a nasledujú prvé „testovania“ ich novonarodených 
vlastných hodnôt, �o býva �asto sprevádzané vzdorom. Podstatne sa mení ich 
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vz�ah k rodi�om, ktorí v tomto období „padajú“ z piedestálu dokonalosti a mladí sa 
�asto snažia nachádza� pochopenie u vrstovníkov.   
      Po�as obdobia puberty a adolescencie sa postoj vo�i autoritám dostáva do 
kvalitatívne hlbšej dimenzie. Formuje sa etická stránka postojov a správania sa 
dospievajúcich. Prebieha zložitý proces identifikácie, po�as ktorého si mladí �udia 
vytvárajú vlastné vz�ahy, vzory, ideály do budúcnosti, volia si vlastné priority 
v živote a vlastný hodnotový systém, vychádzajúci z poznania vlastných 
individuálnych zvláštností. Rozvíja sa pocit zodpovednosti a zmysel pre povinnos�.  
 
Záver 
     Ak je výchovný proces u adolescentov  zo strany dospelých spojený so 
vzájomným porozumením a sociálne integrujúcou spoluprácou, skuto�ným 
záujmom, úctou, prijímaním ich individuálnych zvláštností, poznávaním 
a akceptovaním ich záujmov, radostí aj starostí, stávajú sa mladí �udia sami 
autoritami, ktoré rozvíjajú svoju vnútornú slobodu ruku v ruke so zodpovednos�ou 
za svoje správanie. Stávajú sa samostatnými jedincami, schopnými zvládnu� 
náro�né životné situácie a úlohy, ktoré na nich celkom ur�ite �akajú. Je to pre 
dospelých iste �ažká úloha, znamená to pokúsi� sa vidie� svet ich o�ami, 
spoznáva� tento svet a sprevádza� ich po tejto náro�nej ceste k dospelosti.  
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Zvládanie zá�aže a sociálna opora  -  pomoc poskytovaná 
�loveku, ktorý sa nachádza v zá�ažovej situácii 

 
PhDr. Terézia Gallová  psychologi�ka  KPPP Prešov 
 

Problematika zvládania zá�aže a schopnos� jej �eli� sa definuje ako proces 
riadenia vnútorných a vonkajších faktorov, ako využívanie snáh �loveka riadi�, 
ovládnu�, zmenšova�, tolerova� vnútorné a vonkajšie požiadavky, ktoré �ažko 
doliehajú na �loveka, a konflikty medzi nimi. 

Zvládanie stresov a životných �ažkostí sa chápe ako dynamický proces. Na 
jeho kontinuu je na jednej strane  daná osoba, ktorá má ur�ité zdroje, možnosti, 
hodnoty a vlastné osobné zameranie, a na druhej strane je to prostredie, ktoré 
pôsobí na osobu množstvom rôznych pozitívnych a negatívnych vplyvov.  

Spôsob, akým  sa �lovek stavia ku problému a  �ažkostiam, do ktorých sa 
dostal, vedie k rozlišovaniu dvoch diametrálne odlišných prístupov k životným 
situáciám. Na jednom konci kontinua sú �udia, ktorí vychádzajú zo seba, 
z vlastných schopností, možností, zo svojej vlastnej iniciatívy a chuti bojova�, �udia 
s vnútorným osobným ohniskom riadenia vlastnej �innosti. Na druhom konci 
kontinua sú tí, ktorí vychádzajú z toho, �o je pred nimi a myslia si, že �ažká situácia 
sa vyrieši sama, napr. v dôsledku zásahu osudu, alebo zmene okolností, a o ktorú 
sa sami nepri�inili, iniciatíva nevychádza z nich samých, ale zo situácie, v ktorej sú 
a riešenie títo �udia o�akávajú z vonkajška. 
 

Predmetom štúdia a sledovania tých �udí, ktorí úspešne zvládajú životné 
�ažkosti sú nielen okolnosti ich života, ale aj  ich povahové a osobnostné 
charakteristiky, ktoré im v boji s �ažkos�ami výrazne pomáhali.  
Tieto vlastnosti sú ozna�ované  ako:               

a) nezdolnos� v zmysle nezlomnosti a húževnatosti, schopnos� �loveka 
rýchle sa spamäta�, schopnos� požiada� o pomoc druhých �udí, dobrá 
komunikácia s druhými, zá�uby, ktoré danej osobe robia rados�, 
emocionálna citlivos�, viera vo vlastné schopnosti. Dôležité je ma� úzky 
vz�ah aspo� k jednému rodi�ovi, alebo dospelému �loveku, ktorý danú 
osobu má rád, a ktorý jej dával silu, sebadôveru, nádej. Nezdolnos� v jednej 
oblasti neznamená automaticky nezdolný postup aj v iných, alebo všetkých 
oblastiach života, znamená ma� aspo� jeden pevný zdroj zvládania 
�ažkostí. 

b) nezdolnos� v zmysle pevnej súdržnosti skupiny �udí a vnútornej 
„súdržnosti“ - sk�benosti osobnosti �loveka. Ak �lovek žije v pevnej súdržnej 
skupine �udí (pritom si to nemusia hovori�, dokazova�, vysvet�ova�...), 
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a navyše sa vä�šinou prežíva ako �lovek s pevnou vnútornou jednotou, tak 
aj �ahšie vzdoruje životným �ažkostiam. 

 
V živote �loveka sa nezdolnos� ako osobnostná charakteristika definuje 

aj troma základnými faktormi, ktoré majú svoju kladnú dimenziu a zápornú 
dimenziu. 

a) Zrozumite�nos� situácie - je to racionálna, kognitívna stránka, spôsob 
chápania sveta / vecí a �udí / ako toho, �o je logicky pochopite�né. 
Kladná dimenzia - �lovek vidí nielen ur�itý výsek situácie, ale celkový obraz 
sveta, ktorý mu dáva možnos� chápa� hodnotu a funkciu �udí, vecí, seba 
i diania vo svete. Vidí v tom ur�itý poriadok, ktorému verí, na ktorý sa môže 
spo�ahnú�. Celok aj detaily mu dávajú dobrý zmysel, a budúcnos� sa dá do 
zna�nej miery v�aka tomuto poriadku predvída�. Týka sa to hlavne pravidiel 
v medzi�udských vz�ahoch a sociálnej interakcii, ktorým môže dôverova�. 
Záporná dimenzia - osoba vidí svet ako mozaiku nesúrodých �repín, všetko 
sa zdá by� chaotické, bez pravidiel v sociálnej interakcii a v dianí vo svete, 
ni� nie je pevné a spo�ahlivé, a celkové videnie je pre danú osobu zložité 
a nepreh�adné. 
 

b) Zmysluplnos� – ako motiva�né zameranie �loveka k jeho životnému cie�u 
a naplnenosti. 
Kladná dimenzia - postoj �loveka, ktorý verí, že situácie, do ktorých sa 
dostal a ich riešenie majú svoj zmysel. Stoja za to, aby sa �lovek v riešení 
situácie angažoval, a zaoberal sa tým, �o pred ním vyvstalo. Stoja mu za to, 
aby investoval svoju energiu, �as a úsilie, pretože tým zvláda prekážku, 
ktorá vedie k cie�u, ktorý má pre neho ur�itú hodnotu. Problémy chápe ako 
výzvy k aktivite, kde prejavuje svoju iniciatívu a tvorivos�. Domnieva sa 
zárove�, že práca, ktorú vynaloží bude kladne hodnotená aj druhými �u�mi 
a dostane sa mu aj ur�itého uznania. 
Negatívna dimenzia - odcudzenie, citová neangažovanos� �loveka na tom, 
�o sa deje. Potom sa �lovek cíti bokom v sociálnom dianí, je izolovaný 
a styku s druhými �u�mi sa radšej vyhne, pretože je pre neho sociálne 
náro�ný. 
 

c) Zvládnute�nos� - ako �innostná stránka, prezentácia �loveka svojimi �inmi, 
a ide hlavne o percepciu možností a podmienok, ktoré má �lovek 
k dispozícii na zvládnutie daných požiadaviek alebo problémov. 
Kladná dimenzia - vedomie o adekvátnosti vlastných síl a možností, takisto 
síl a možností �udí okolo danej osoby úspešne rieši� a vyrieši� �ažkú 
situáciu. Ide o dôveru v to, �o je na vyriešenie situácie k dispozícii, o dôveru 
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v zdroje osobnej a sociálnej kompetencie �loveka, ich poznanie 
a využívanie, ale hlavne viera v hodnotu svojich zdrojov! 
Záporná dimenzia - všeobecná bezvýchodiskovos�, predstava že všetko 
potrebné ku zvládnutiu �ažkej situácie je mimo dosah danej osoby, 
podce�ovanie svojich zdrojov, bagatelizovanie svojich možností. Z takého 
postoja pramenia pocity úzkosti, strach, depresie.  

 
Nezdolnos� - má aj �alšie charakteristiky. Patrí k nim optimizmus, nau�ený 

optimizmus, ale aj nau�ený pesimizmus, zmysel pre humor, pozitívne 
sebahodnotenie, sila vlastného ja, svedomitos�, nau�ený zdroj sily, ale aj nau�ený 
stav bezmocnosti, a nau�ený stav nádeje. 

Dôležitým faktorom v nezdolnosti �loveka je subjektívna predstava 
vlastnej schopnosti kontrolova�, riadi� beh diania, v ktorom osoba práve je. 
Pocit, že �lovek má veci pod kontrolou, že je schopný ur�ova� a kontrolova� svoje 
správanie, ovplyv�ova� svoje okolie a dosahova� žiaduce výsledky je spojený 
s predstavou i realitou lepšieho zvládania životných �ažkostí. 

Ak si �udia myslia, že sú schopní kontrolova� a vies� beh diania v svojom 
živote, a tak sa to v ich živote aj deje, tak v tom prípade sa aktívne stavajú 
k nepriaznivým životným udalostiam a lepšie zvládajú vlastné emocionálne stavy. 
 
 
Sociálna opora 
 

�lovek je tvor spolo�enský, žije v spolo�nosti s druhými �u�mi, a v �udskom 
svete je iba ve�mi málo psychických javov, ktoré nie sú sociálnej povahy. 

Sociálna opora - to je pomocný a podporný vz�ah �udí, ktorí sú danému 
�loveku v tiesni najbližší, je to jeden z prirodzených aspektov každodenného 
života. 	udia s rozvinutými sociálnymi väzbami disponujú celkovo lepším fyzickým 
a psychickým zdravím ako �udia bez tejto opory, a sú lepšie pripravení na 
zvládanie životných zmien, i bežných každodenných mrzutostí. 

Širšie po�atie sociálnej opory - to je celospolo�enská forma pomoci, 
sociálna, ekonomická, medzištátna, v rámci nadácií, charity, cirkví, ob�ianskych 
združení, v rámci sociálnej siete. 

Spolo�ným menovate�om je vytvorenie podporných sociálnych vz�ahov, a 
takých medzi�udských pút, v ktorých �lovek získava zdroje, ktoré sú pre neho 
pomocou pri zvládaní �ažkých životných situácií, a zárove� ho chránia pred 
sociálnou izoláciou a osamotenos�ou. 

Sociálna opora - poskytovaná blízkymi osobami v každodenných epizódach 
mrzutostí a v náro�ných životných situáciách prispieva k zachovaniu psychickej 
pohody, aj optimálneho fungovania �loveka. Je vyjadrením toho, že osoby blízke 
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a významné pre �loveka sú mu ochotné pomôc�, že je nimi vnímaný taký, aký je, 
že je za�lenený, neopustený, že jeho problémy a jeho vlastné prežívanie a 
jeho videnie problémov nie je bagatelizované, že „jeho �udia“ a okolie mu 
nezvyšuje pocity neschopnosti, pocity viny, a hlavne, že mu jeho sociálne okolie 
bude oporou v smerovaní do budúcnosti, pri problémoch �asto neistej 
a nepredvídate�nej. Má pozitívny efekt na zdravie. 

Aby bola sociálna opora kvalitná, k tomu je dôležitá  funk�nos� vz�ahov 
spojených so psychickými a sociálnymi potrebami �loveka, a po�et jemu blízkych 
osôb. Prítomnos� sociálnej opory je významná a pre jedinca potrebná, pretože ak 
existuje, premáha silu a dôsledky stresu. 
 
Sociálna opora a jej tri hlavné zložky: 

a) emocionálna opora, láska, priate�stvo, viera, dôvera, empatia, hodnotiaca 
opora, ktorá je dôležitá pre sebaúctu, sebaohodnocovanie a sebadôveru, 
pretože �loveku je prejavená úcta a rešpekt. Láskavým správaním je 
�loveku nazna�ovaná náklonnos�, je uk�ud�ovaný v rozrušení, je mu 
dodávaná nádej; 

b) informa�ná opora - to sú  rady, informácie, praktické poznatky, 
odporú�anie ku odborníkom, ktoré umož�ujú rieši� problémy, zis�ujú sa 
potreby a predstavy �loveka v tiesni o tom, �o by bolo možné pre neho 
urobi�; 

c) inštrumentálna opora - praktická pomoc, sprevádzanie �loveka pri 
nepríjemných stretnutiach, pôži�ka, dary, materiálna pomoc. 
Sociálna opora tým pomáha pri prekonávaní náro�ných životných situácií, 

prispieva k zachovaniu psychickej pohody a optimálneho fungovania jedinca. 
Sú �udia, ktorí bežne sociálnu oporu nevnímajú a neprikladajú jej význam. Až 
priamo pri strese ju oce�ujú, potrebujú, vyžadujú. A sú �udia, ktorí vítajú 
a potrebujú oporu aj mimo situácie priameho stresu. Pre nich je už samotná 
existencia a prítomnos� sociálnej opory významnejšia a potrebnejšia, než  len  jej 
o�akávanie až pri sile stresu. 
 
Odlišnos� predstáv o tom, �o je sociálna opora  

Poskytovanie sociálnej opory  znamená za ur�itých podmienok až 
mimoriadnu zá�až pre poskytovate�ov opory, laikov i odborníkov (terapeuti majú 
svojich terapeutov). 

Nevhodnou formou pomoci a opory je pomoc tam, kde nie je potrebná, alebo 
je iného druhu, než aká je v danej situácii vhodná a efektívna. Nevhodná je pomoc, 
ktorá berie �loveku možnos� osobného vyrovnávania sa so stresovou situáciou, 
a ak sa stráca  vyváženos� poskytovania a prijímania sociálnej opory v sociálnych 
vz�ahoch a interakciách. Negatívnym dôsledkom je prílišná závislos� na vz�ahoch 



 100 

a opore, strata samostatnosti, sebaúcty. Ve�mi negatívnym dôsledkom je 
neprimeranos� individuálnym potrebám �loveka a následne �asto strata kontroly 
daného jedinca nad vývojom udalostí. Sociálne vz�ahy sú zdrojom pozitívnych 
pocitov, opatery, starostlivosti a psychickej pohody, ale takisto zdrojom negatívnych 
citov, kritiky a sociálneho konfliktu. 

	udia majú ve�mi osobné predstavy a o�akávania aj v otázkach sociálnej 
pomoci a sociálnej a emocionálnej opory, a môžu by sklamaní aj tou najlepšie 
mienenou formou pomoci. �asto dlho a márne �akajú na konkrétny vysnívaný 
prejav sociálnej opory a nedostanú ho. 
  A �asto poskytovatelia sociálnej opory sú deprimovaní nedocenením 
a bagatelizovaním svojej pomoci.  
 
Funkcie sociálnej opory 

1) Schopnos� po�úva� a vypo�u�. V dôvernom rozhovore nejde len o to, 
hovori� informácie, ale je treba spolu s �lovekom prežíva� aj jeho emócie. 
Táto potreba je silná aj pri bežných každodenných starostiach 
a mrzutostiach, ale hlavne tam, kde má �lovek ve�ké starosti a problémy. 

2) Potreba sociálneho zrkadla. Potrebujeme niekoho, kto by nám nastavil 
sociálne zrkadlo, aby zhodnotil našu �innos� a dal nám spätnú väzbu. 
Potrebujem  priate�ov a rodinu, blízkeho �loveka, ktorý nám vyjadrí svoje 
hodnotenie a kritiku, aby sme nepadli do pascí sebapodce�ovania, 
podhodnocovania sa, alebo nadhodnocovania a jednostranosti. 

3) Uznanie - potrebujeme niekoho, kto nás upozor�uje na hodnotu toho, �o 
sme už vykonali, na cenu toho, �o sa nám podarilo dosiahnu� a povzbudzuje 
nás v �alšom. Povzbudenie potrebujú �udia chorí, stresovaní, tí, ktorých 
trpezlivos� je skúšaná na vysokú mieru. 

4) Podnecovanie k neustálemu rastu a zdokona�ovaniu. Sú to podnety 
k rastu odbornému, profesijnej kvalifikácii, ku sociálnemu a morálnemu 
zreniu osobnosti. Potrebujeme niekoho, kto je pre nás v tomto vzorom, pri 
kom si rozširujeme poznatky, preto je dôležité  �alšie vzdelávanie, h�ada� si 
na to možnosti, a ma� pri tom podporu svojich blízkych. 

5) Súcitenie, empatia. Potrebujeme �loveka vo chví�ach radosti i žia�u, aby 
s nami emo�ne vydržal dobré aj zlé. Je dobré, ak takúto emo�nú podporu 
a empatiu dostávame už od detstva v rodine,  neskôr v kruhu priate�ov 
a spolupracovníkov, je dobré, ak ju dostávame v manželstve. 

6) Emocionálne vzpruha. Potrebujeme okolo seba zrelé osobnosti, 
spolupracovníkov, priate�ov, ktorí by nás istili a nedovolili nám prepada� do 
citovej skleslosti, potrebujeme ich, ke� nás prepadajú �ažké myšlienky 
a za�neme sa trápi�. Potrebujeme vzpruhu - �loveka, ktorý nás upozor�uje 
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na svetlo tam, kde vidíme tmu, na to, že séria negatívnych vecí nikdy nie je 
nekone�ná. 

7) Preverovanie stavu sveta. Pri h�adaní informácií a testovaní stavu sveta, 
pri preverovaní sociálneho sveta, poznávaní vz�ahov medzi �u�mi 
a sociálnej štruktúry sú pre nás druhí �udia oporou a pomocou. Oporou sú 
nám �udia, ktorí majú podobnú �i blízku hodnotovú štruktúru, hierarchiu 
hodnôt, sú nám emocionálne a duchovne blízki. Sú to �udia, ktorých si 
vážime, dôverujeme im a ich životné príbehy, skúsenosti a postrehy sú pre 
nás cenné. 

8) De�ba práce. Sú veci, ktoré sami robi� nemôžeme, je pre nás ve�kou 
pomocou, ak máme �loveka, ktorý je ochotný podie�a� sa spolu s nami na 
tom, �o robíme. Sú to mnohé drobné, ve�ké, najvä�šie práce. Sociálnu 
pomoc a oporu spoznávame vtedy, ak je na nás �inností a práce mnoho, a 
my h�adáme niekoho, kto by vzal na seba �as� z našej práce. 

9) Spolupráca. Zážitok skuto�nej harmonickej spolupráce je nie�o, �o 
prekra�uje naše JA. Nájs� �loveka, �i �udí, s ktorým si pracovne rozumieme, 
s ktorým je možná skuto�ná, autentická, úprimná, �ahko plynúca spolupráca 
je dar. Ten komu môžeme dôverova�, na koho sa môžeme spo�ahnú�, s kým 
si rozumieme možno aj bez slov – tak ten nám je skuto�nou oporou. 

10) Prajný prosociálny postoj a nezištná pomoc. Fenomén empatie  
a prosociálnosti. �lovek žije ved�a �loveka, nemusí si ho všíma�, hlasne na 
neho reagova�, môže by� k nemu neutrálny, ale môže ma� k nemu prajný 
prosociálny postoj, ktorý sa prejaví pri bežnej nepríjemnosti, �i v smútku 
a bolesti �loveka. V rovine psychologickej ide v súvislosti so sociálnou 
oporou o prívetivú duševnú náklonnos�, vnútorné dispozi�né nastavenie. 
Prajný postoj sa môže odohráva� len v oblasti sociálnej komunikácie. Môže 
sa prejavi� nezištnou pomocou v núdzi a smútku. Pomoc môže by� malá �i 
ve�ká, podstatné je, že nejde o výmenu nie�o za nie�o. 

 
Sociálna opora - to sú trvajúce medzi�udské spoje a vz�ahy �loveka 

v skupine �udí, na ktorých sa môže spo�ahnú� a ktorí mu poskytujú emocionálnu 
podporu, asistenciu a potrebné zdroje vtedy, ke� to potrebuje. Poskytujú mu 
spätnú väzbu a spolu s ním majú ur�ité rovnaké hodnoty a spolo�enské normy. 

Rozumie sa tým ochota vypo�u� si problémy a náreky, vydrža� s ním jeho 
rozbúrené emócie, by� k nemu empatický, neodsudzova� ho, pomôc� mu 
materiálne a finan�ne. 

Tým, že malá skupina je oporou pre �loveka, pomáha aj sama sebe, 
mobilizuje svoje sily, u�í sa rieši� životné situácie a pripravuje sa na �alšie riešenie 
životných situácií a príbehov. 
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Potreba nasýtenia života dobrou sociálnou oporou je všeobecne medzi 
�u�mi neuspokojená. 

�udia s rozvinutými sociálnymi väzbami žijú pod�a vedeckých zistení 
dlhšie a disponujú celkovo lepším fyzickým a psychickým zdravím ako �udia 
bez takýchto väzieb. 
 
 
LITERATÚRA: 
 
K�IVOHLAVÝ, Jaro:  Psychologie zdraví,  Praha: Portál, s.r.o., 2001 
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10. október - De�  duševného zdravia 
 
Príspevok Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Prešove. 
 

Iniciátorom  kampaní súvisiacich s d�om za duševné zdravie je aj Liga za 
duševné zdravie, ktorá je humanitné, nezávislé, záujmové združenie ob�anov 
a právnických osôb, ktorého cie�om je podpora duševného zdravia. 

Duševné zdravie predstavuje základnú hodnotu života, preto je dôležité 
predchádza� psychickým ochoreniam. 

V rámci školského systému sa na prevencii môžeme podie�a� tým, že: 
• poskytneme kvalifikované informácie o faktoroch vzniku duševných ochorení,  
• možnostiach prevencie, o vedeckých pokrokoch v oblasti duševného zdravia,   
• vystupovaním proti zavádzajúcim a neodôvodneným informáciám v oblasti 

duševného zdravia,  
• pôsobením na utváranie zdravého spôsobu života, fyzickej a psychickej 

pohody, 
• podporou dobrých medzi�udských vz�ahov. 

 
�o prispieva k duševnému zdraviu 

To najkrajšie na �loveku nazývame dušou. Ona sa usiluje porozumie� 
okolitému svetu, predvída� udalosti a bráni� sa ich negatívnym dôsledkom. Ona 
citlivo vníma vlastné i cudzie radosti a žiale. Ona sa rozhoduje a nabáda k �inom. 
Niet telesného zdravia bez duševného zdravia: 

• ma� niekoho rád skuto�nou, nepredstieranou láskou, 
• napomáha� dobrej atmosfére v rodine - pozornos�, porozumenie, ocenenie, 

rešpekt, 
• ma� a udrža� si aspo� nieko�kých priate�ov, 
• pestova� intenzívne osobné záujmy, 
• vies� zdravý životný štýl, strieda� bdenie a spánok, �innos� a odpo�inok, 

hody a pôst, spolo�nos� a samotu, 
• denne primeraný pohyb, 
• zbyto�ne neprece�ova� úspechy ani prehry, 
• primieša� všade humor a spontánnos�, 
• nájs� v dni, udalosti, �loveku nie�o pekné, 
• nebá� sa smútku – patrí k životu. Ke� nás premáha, je dobré navštívi� 

príbuzného, priate�a, lekára, psychológa, psychiatra. 
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Rizikovým faktorom civiliza�ných chorôb nie je len pracovné tempo, �asový 
stres, neschopnos� relaxova�, ale hlavne nepriate�stvo, sú�aživos�, súperenie, 
neschopnos� prija� pozitívne stránky spolupráce, neschopnos� vidie� rovnakos� 
v tých druhých, neschopnos� vidie� v nich priate�ov a ich ústretovos�. 
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Význam a vplyv televízie na psychický vývin mládeže 
 
PhDr. Nataša Grajciarová, KPPP Prešov 
 
 Psychológ a rodinný poradca Jan-Uwe Rogge vo svojej knihe Deti sa 
dokážu pozera� na televíziu, s podtitulom: O zmysluplnom zaobchádzaní s médiom 
berie die�a vážne a objavne popisuje, ako detský divák v skuto�nosti prežíva 
televíziu a televízne násilie. Vnímanie celým telom, za ú�asti všetkých zmyslov 
a s potrebou prehráva� a dohra� vzrušujúce útržky deja po skon�ení programu, 
patrí k spôsobom, ako sa deti úspešne vyrovnávajú s napätím - a teda u�ia sa 
vyrovnáva� sa s ním i pre �alší život. Zakrývanie si o�í, zapchávanie uší, preskoky 
do hry s bábikou, z�ah�ujúce vtipkovanie s vrstovníkmi, držanie rodi�a za ruku, 
jedenie sladkostí - to všetko patrí k mimovo�ne naskakujúcim obranným 
mechanizmom. 

 
Je rozdiel ako v prístupe k hodnoteniu programov pristupujú dospelí, a ako 

deti. Dospelí totiž posudzujú televíziu pre deti výlu�ne na základe obrazov, tém 
a hrdinov (teda na základe iba sémantickej dimenzie), pri�om náu�né filmy vidia 
paušálne ako užito�né a filmy príliš napínavé ako škodlivé. Deti však �asto ove�a 
viac roz�úli scéna rodinnej hádky zo seriálu alebo prírodná katastrofa v správach, 
pretože si ju uvádzajú do vz�ahu k svojim vlastným starostiam a túžbam (napr. 
�astý strach zo straty rodi�a). Ke� povedia: „To bola sranda“, alebo „To bolo 
napínavé“, znamená to predovšetkým, že sa relácia dotýka ich denných snení a ich 
túžby po hravom prekonaní skuto�nosti. 

�ím jednostrannejšie a obmedzenejšie je najbližšie okolie detí, tým sú pre 
nich denné snenia dôležitejšie. 

Všeobecne platí, že �ím lepšie je na tom die�a vo svojej rodinnej konštelácii 
a vz�ahoch so širším okolím, tým lepšie sa vyrovnáva so silnými televíznymi 
zážitkami a tým menej má sklon televízii prepada�. Ke� nie�o také nastane, je to 
varovný symptóm ,že nie�o v týchto vz�ahoch nie je v poriadku. Zakáza� v takom 
prípade televíziu, alebo iba „škodlivé“ relácie znamená vzia� die�a�u jednu 
z mála možností sa so svojimi �ažkos�ami vyrovnáva�. Die�a sa za to právom 
na nechápajúcich rodi�ov zlostí - a jeho situácia sa tým ešte zhorší. 

�ím je na tom die�a horšie (napr. ke� zažíva neustále odmietanie) - tým 
vä�ší sklon má prepada� akejsi neužito�nej regresii, ke� sa stále dookola oddáva 
iba napätiu a úzkosti, z ktorých ale nevyplynie žiaden nový náh�ad, žiadna 
povzbudzujúca skúsenos�, že sa s nie�ím vyrovnalo. 

Ke� je na tom dobre, tvorivá regresia do detskejšieho spôsobu správania 
nie je chronická, ale prechodná a prináša ovocie: die�a sa u�í zvláda� svoje 
úzkosti, medzi ktorými majú mimoriadny význam pocity bezmocnosti vo�i 
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všemocným dospelým. K tomu de�om slúžia zvláš� ak�né kreslené seriály, ktoré 
tak poburujú dospelých. 
 Dôležitou premennou  vo vz�ahu k vnímaniu televízie a jej dôsledkov, je vek 
die�a�a. Schopnos� súdneho diváctva, ktoré rozvíja individualitu, vzniká postupne. 

Pod�a psychologi�ky Patricie Greenfieldovej je to rozvoj diváckej 
gramotnosti: 
3-5-ro�né deti majú vnímanie filmu zamerané na jednotlivosti pritom môžu verne 
reprodukova� detaily, �asto sa im ale do rozprávania miešajú vlastné skúsenosti. 
Najviac ich zaujímajú jednotlivé scény, ktoré však nedokážu prepoji� do súvislého 
celku (a potom...a potom...). Sú to najmä scény, do ktorých si môžu premieta� 
svoju osobnú skúsenos�. S vekom stúpa schopnos� participácie na deji, ktorá sa 
prejavuje poznámkami, výkrikmi, mimikou, gestami a fyziologickými prejavmi.  
Pozornos� ale de�om vydrží iba krátkodobo a striedajú sa v nej intenzívnejšie fázy 
s fázami odklonov a únikov do ved�ajších �inností. Tých zase s vekom ubúda. 
Veta: „To je nuda“ môže by� ale i výrazom obrany. 
 

6-8-ro�né deti - ešte pretrváva spojovanie scén sloví�kom „a potom...“ ale 
v rozprávaní sa objavujú pokusy o chronologické radenie. Deti sa už nedajú 
strhujúcim dejom „prevalcova�“, ale pokia� majú vo svojom okolí citové zázemie 
,nasadia zmienené obranné mechanizmy a zárove� vcítenie a súcit. Tento druh 
zážitku sa ozna�uje ako „ FLOW“-PRÚD. Die�a nereaguje na oslovenie, zabúda na 
svoje okolie a na �as, ustupuje rozptýlenos� a mizne nuda. Ke� je die�a najviac 
strhnuté, potí sa, zrých�uje sa mu tep, má široko roztvorené o�i aj ústa a svojmu 
napätiu u�avuje iba drobnými pohybmi prstov (�asto ich strká do nosa, do úst), 
hryzie si pery, trie ruky a prsty, tla�í sa do kresla, objíma bábiku, tuhne a robí iba 
k��ovité pohyby. Obracanie sa o pomoc k dospelým, pohyby, napomáhajúce 
uvo�nenie napätia, alebo preskoky do ved�ajších �inností slúžia ako nevyhnutné 
mechanizmy dištancovania sa a ako reakcie, znižujúce zá�až. Je psychologicky 
a pedagogicky absurdné za tieto prejavy deti v tomto veku kára� alebo im 
zakazova� tie relácie, pri ktorých sa takto uvo��ujú. 
 

9-10-ro�né deti – až v tomto veku sa rozvíja schopnos� komplexnejšieho 
porozumenia filmu. V rozprávaní sa rozlišuje hlavná dejová línia od ved�ajších, 
na�alej sú ale dôležité detaily. Scény stále zostávajú od seba oddelené. 
Sprievodné zvukové a mimické prejavy zotrvávajú. Chlapci za�ínajú skrýva� svoje 
citové zážitky, zvláš�, ke� sú v miestnosti prítomné diev�atá. Diev�atá sa 
nehanbia dáva� najavo svoje dojatie a tiež viac vyh�adávajú úto�ište u dospelých. 
Rýchlejšie dokážu zapnú� obranné mechanizmy. 
 

Až od 12 rokov  sa rozprávanie zbavuje detailov a je schopné vystihnú� hlavnú 
ni� príbehu. Vzrastá schopnos� dištancova� sa od deja filmu. V tejto dobe 
rozprávanie filmov - zvláš� tých, ktoré majú ostatné deti zakázané, pomáha vytvori� 
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si pozíciu v parte. Deti baví, ke� môžu dospelých svojimi re�ami o filmoch šokova�, 
a niekedy pedagógov zámerne provokujú tým, že v ich blízkosti hlasno rozprávajú 
drsné scény zo zakázaných filmov. 
 
A aké sú skuto�né dramaturgické požiadavky detí na televízne programy? 
 

• jasná, preh�adná výstavba (predohra - hlavný dej - dohra, umož�ujúca 
uvo�nenie po prežitom napätí), 

• dobrý koniec (zlý, alebo otvorený koniec deti dlho nezvládajú), 
• preh�adný po�et postáv a ich �lenenie (snovo všemocný hlavný hrdina vs. 

ved�ajší hrdinovia, na ktorých slabinách deti uplat�ujú svoju znalos� reality ), 
• mäkko zaoblený štýl kresby (hranatos� je vyhradená záporným postavám, 

napr.  japonský seriál Pokémoni), 
• �ím viac zmyslov je zasiahnutých, tým lepšie (tzv. zmyslové zaplavenie). 

 
Televízne násilie a jeho dopad na deti - upozornenia pre rodi�ov a pedagógov: 
 

• V sú�asných diskusiách o dopade médií sú elektronickí sprievodcovia nášho 
každodenného života prezentovaní ako supermonštrá. Bolo by možno 
vhodnejšie, aby sme namiesto neustálej ne�úbosti, odsudzovania 
a vynárajúcich sa neistôt vnímali ich úlohu viac ako produktívnu šancu, ako 
sa vyrovna�  s technickými výzvami a z toho plynúcimi úzkos�ami. 

• Je potrebné, aby dospelí pokojne a jasne povedali, �o si myslia 
o programoch alebo scénach, ktoré sa im nepá�ia. To de�om u�ah�í 
h�adanie vlastného názoru. A potom musia formulova� kritické výhrady tak, 
aby deti nezra�ovali. 

• Je potrebné nezamie�a� to, �o dospelí považujú za vhodné pre deti s tým, 
�o po televízii chcú deti: nechcú totiž žiadne pou�ovate�ské všeznalectvo, 
prívetivé obrázky a „ ujcovský tón“. 

• Detská pasivita pri televízii je výsledkom výchovy: ved�ajšie �innosti detí sa 
�asto potlá�ajú vetou: „Tak �o chceš pozera� televíziu, alebo sa hra�?“, bez 
toho, aby si dospelí ujasnili zmysel a ú�el takýchto �inností. 

• Ke� dospelí považujú program za pedagogicky hodnotný ( napr. vysielanie 
pre predškolské deti alebo o zvieratkách),dostanú deti povolenie k pozeraniu 
ihne�. Ke� dospelí program naopak odmietajú z morálnych alebo etických 
dôvodov (napr. kvôli násilným scénam), rovná sa toto odmietnutie 
negatívnej odpovedi na detskú túžbu po takejto produkcii. Takýto postoj sa 
ale �asto zakladá na pochopite�nej túžbe po jednoduchých vysvet�ovacích 
modeloch, pod�a ktorých  náro�né, pedagogicky hodnotné programy majú „ 
dobré“ ú�inky ,agresívne  vysielania naopak  k násilným �inom a deti sledujú 
televíziu pasívne. 
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• Televízna výchova detí je spolo�nou úlohou všetkých �lenov rodiny. 
Predpokladom rozhovoru je presné pozorovanie toho, ako deti sledujú 
televíziu a aktívne na�úvanie, ke� rozprávajú svoje zážitky. 

• Ve�a detí musí po odpozeraní programu ihne� do postele a majú �o 
najrýchlejšie zaspa�.. Ale práve to je po napínavom filme takmer nemožné. 
Kto deti uloží vo fáze dohry, musí po�íta� s poruchami spánku alebo 
nepokojným  spánkom. 

• Aj rozhovor s de�mi o programe nemôže by� monológom a vynucovaním, 
stáva  sa potom viac rozhovorom o de�och, nie s de�mi. 

• To, �i deti prežijú stretnutie so symbolmi nabitými úzkos�ou ako produktívne, 
alebo vývinovo brzdiace, závisí v zna�nej miere na tom, akú si nesú v sebe 
sebadôveru. Pre citovo vyprázdnené deti, ktorým chýba intímny svet 
a ktoré prežívajú trvalé odmietanie a nedostatok lásky, sú mediálne 
úzkostné scenáre ohrozujúcim zážitkom. Spracovávanie úzkosti sa 
vyzna�uje nutkavým opakovaním, kde namiesto tvorivého zvládania 
situácie ide skôr o to, nájs� uspokojenie v opakovanom vnímaní médií. 
Existujú ale i tvorivé zvládania úzkosti. Deti, schopné inscenova� vlastné 
úzkosti a da� im vlastnú dramatickú formu, prežívajú tvorivý prístup 
k úzkostiam. A to sa im darí tým viac, �ím vä�šiu dôveru majú vo vlastné 
schopnosti. 

• Rodi�ia (i pedagógovia) sú pre deti nielen predmetom nehy, dôvery 
a plnenia želaní, ale i zdrojom frustrácie, sklamania, znechutenia 
a odopierania. A pretože  výchova zakazuje nielen prejavy nenávistných 
citov a agresivity vo�i rodi�om, ba trestá už same tieto city- sú tieto 
potlá�ané. Ke�že nie je možné ich spracova� v rozhovore, sú náhradné 
mediálne postavy, na ktoré deti presúvajú svoje negatívne city nutné. 

• Deti �asto využívajú svoje úzkosti, aby si pripútali rodi�ov. Rodi�ia využívajú 
úzkosti detí, aby ich tieto úzkosti udržiavali v nesamostatnosti a sná� ich 
odvracali od vlastných problémov. Vzniká tak bludný kruh. 

• Ako �asto prežívajú deti pedagogickú agresiu, ktorá vychováva ku strachu 
pred samostatnos�ou a vyžaduje potla�enie citov? Pedagogická agresia 
požaduje zriec� sa bezprostredného uspokojenia potreby, pudu. Namiesto 
toho však skôr ide o budovanie prispôsobivej fasády, o hladké fungovanie. 

• Táto problematika zaiste nevy�erpáva všetky vplyvy dopadu televízneho 
násilia na deti (kultúrne a sociálne h�adisko). Upozor�uje iba na obavy, aby 
sa v mene odvrátenia tohto zla na nich nepáchalo zo strany ich 
vychovávate�ov násilie ešte vä�šie. Ide o poukázanie na tie skuto�nosti, 
ktoré celkom nezapadajú do „obrazu nepriate�a“ s akým tiahnu do vojny 
bojovníci proti mediálnemu násiliu. 
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