
Práca koordinátora prevencie sociálno-patologických javov v školskom roku 2022/2023 je zameraná na 

tieto druhy prevencie: 
1. prevencia drogových závislostí; 

2. prevencia porúch príjmu potravy; 

3. prevencia šikanovania a kyberšikanovania; 
4. prevencia obchodu s ľuďmi 

5. osobnostný rozvoj žiaka a vytváranie sociálnych kontaktov 

 

Ad 1: 
Celá profylaxia prebieha v zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2020/2021 

a v zmysle Národného programu boja proti drogám a Koncepcie prevencie drogových závislostí 

v rezorte školstva. Koordinátor prevencie : 

- v spolupráci s vedením školy iniciuje aktivity a koordináciu prevencie ako súčasť výchovno-
vzdelávacieho procesu; 

- plní úlohu školského poradcu v otázkach drogovej prevencie; 

- analyzuje a monitoruje situáciu v škole z pohľadu 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 usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov 

i žiakov; 

- informuje žiakov a zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných 

odborných zariadení; 

- spolupracuje s výchovným poradcom v škole, s centrom výchovnej psychologickej prevencie 
a s pedagogicko-psychologickou poradňou, zdravotníckymi a sociálnymi inštitúciami 

i zariadeniami v rezorte školstva. 

 

Ad 2: 
V rámci tohto druhu profylaxie bude dôležité uskutočniť besedu s odborníkom, v našom prípade je to 

spolupráca s CPPPaP a tiež sa pokúsime opäť osloviť odborníkov z projektu Chuť žiť, ktorý rieši 

problém porúch príjmu potravy na Slovensku. Túto tému predstavujeme druhému ročníku a pre žiakov 
je pripravená interaktívna prednáška s odborníčkou. Vyzdvihnúť správnu životosprávu a usporiadaný 

životný štýl v súvislosti s gastronomickým zameraním školy. Tiež je potrebné zdôrazniť aj anonymitu 

v prípade osobných pohovorov. Poukázať na škodlivosť a vysokú úmrtnosť v prípade zanedbania 
liečby, či už hovoríme o mentálnej anorexii alebo mentálnej bulímii. Nemenej dôležitá je aj spolupráca 

s rodinnými príslušníkmi a ostanými odborníkmi z tejto oblasti, hlavne psychológmi. 

V tomto roku by sme chceli nadviazať novú spoluprácu s OZ Chuť žiť, ktoré nám ponúklo programy 

pre žiakov týkajúce sa porúch príjmu potravy. 
 

 

Ad 3: 
V zmysle Stratégie prevencie kriminality sa budú realizovať preventívne programy a aktivity v rámci 

prevencie nežiaducich javov na školách, ako je záškoláctvo, šikanovanie, násilie, začínajúca trestná 

činnosť a pokúsiť sa eliminovať v zárodkoch rizikové prejavy správania. Dôležitá je výchova  
k prosociálnemu cíteniu, empatii, asertivite, právnemu vedomiu, demokracii a morálnym hodnotám. 

Realizácia projektov z tejto oblasti v rámci etickej výchovy alebo triednických hodín (Správaj sa 

normálne; Vieme, že; Cesta k emocionálnej zrelosti a pod.). Škola úzko spolupracuje s Mestskou 

políciou v Prešove i štátnou políciou a jej preventistami. V tomto školskom roku sa chceme zamerať na 
elimináciu šikanovania a kyberšikanovania, ktoré sú v tejto dobe výrazne problematické. Pre prvákov 

máme pripravenú interaktívnu prednášku s odborníkmi z CPPPaP pre prvákov, ktorú absolvujú v úvode 

školského roka. 
Ad 4: 

V rámci tejto prevencie - obchodovanie s ľuďmi – uskutočňovať besedy žiakov s vyškolenými 

odborníkmi v rámci spolupráce s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. Spolupracovať s CPPPaP 

pri organizovaní prednášok a besied, prípadne premietnuť filmu s danou tematikou a následnou besedou 



k tomu. Tejto téme sa bližšie venujeme v treťom ročníku, lebo práve v tomto veku naši žiaci odchádzajú 

pracovať do zahraničia, či už je to v rámci školskej praxe, alebo na vlastnú päsť. Preto sme pre nich 
pripravili preventívny program o obchodovaní s ľuďmi, ktorý bude rozdelený do viacerých stretnutí.  

Ad 5: 

V tomto bode sa budeme zameriavať na osobnostný rozvoj žiakov cez sociálno-psychologický výcvik, 
interaktívne prednášky a stretnutia s témou Interakčné vzťahy a Tímová spolupráca, ale tiež sa vraciame 

k téme, ktorá rezonuje v spoločnosti, a tou je extrémizmus a kulty. 

 

Iné aktivity koordinátora: 
Vyhlasovať a upozorňovať - spolu s vedením školy a ostatnými pedagogickými pracovníkmi – na 

aktivity týkajúce sa Svetového dňa výživy (16.10.), Svetového dňa zdravia (7.4.), Svetového dňa 

nefajčenia (31.5.), Európskeho týždňa boja proti drogám, Svetový deň boja proti HIV/AIDS (1.12.) 
a podobne. 

Odporúčame aj internetové poradenstvo , napr. na stránke www.prevenciasikanovania.sk; infodrogy.sk, 

zapájame sa do celosvetovej kampane pod názvom Červené stužky, príp. navštívime koncert s aktuálnou 
tematikou určený pre školy a pod. 

Dohodnuté programy a interaktívne preventívne prednášky v tomto školskom roku v spolupráci 

s CPPPaP: 

I. ročník: Bezpečnosť na internete (september – október) 
                Adaptácia na školské prostredie (február) 

                 Interakčné vzťahy v triede 

II. ročník: PP (preventívny program) Cesta k tolerancii 
                  Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

III. ročník: PP Obchodovanie s ľuďmi (3-4 stretnutia počas školského roka) 

IV. ročník: PP Sociálno-psychologický výcvik (3-4 stretnutia počas školského roka) 

 
Ponúkame vám niekoľko podcastov, ktoré sa týkajú problematiky sociálno-patologických javov: 

Podcasty „Nahlas o deťoch“ a „Odborne na slovíčko“ od Výskumného ústavu detskej 

psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) k témam: šikana, kyberšikana, duševné 

zdravie, extrémizmus, hybridné hrozby a digitálne aktivity (hoax, sociálne siete) a 

podobne 

 podcast Rizikové správanie a jeho prevencia https://vudpap.sk/rizikove-

spravanie-a-jeho-prevencia/ 

 podcast Zažilo vaše dieťa kyberšikanu? https://vudpap.sk/zazilo-vase-dieta-

kybersikanu/ 

 podcast Šikana - ako reagovať, keď sú deti jej 

svedkami? https://vudpap.sk/sikana-ako-reagovat-ked-su-deti-jej-svedkami/ 

 podcast Šikana - praktické aktivity https://vudpap.sk/odborne-na-slovicko-

sikana-prakticke-aktivity/ 

 podcast Čo robiť ak dieťa nadáva a je vulgárne? https://vudpap.sk/co-robit-ak-

dieta-nadava-a-je-vulgarne/ 

 podcast Ako nestratiť dieťa na sociálnej sieti? https://vudpap.sk/ako-nestratit-

dieta-na-socialnej-sieti/ 

 podcast Mám dieťa v extrémistickej skupine čo s tým? https://vudpap.sk/mam-

dieta-v-extremistickej-skupine-co-s-tym/ 

 podcast Deti a hoax? https://vudpap.sk/deti-a-hoax/ 
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 podcast Deti a duševné zdravie v škole https://vudpap.sk/podcast-deti-a-dusevne-

zdravie-v-skole/ 

 podcast Dopad sociálnych sietí na deti – 1.časť https://vudpap.sk/podcast-dopad-

socialnych-sieti-na-deti-1-cast/ 

 podcast Dopad sociálnych sietí na deti – 2.časť https://vudpap.sk/dopad-socialnych-

sieti-na-deti-2-cast/ 

 podcast Čo keď je moje dieťa agresorom? https://vudpap.sk/co-ked-je-moje-dieta-

agresorom/ 

 podcast Extrémizmus na školách https://vudpap.sk/ons-extremizmus-na-skolach/ 

 podcast Problémové správanie žiaka v škole 1. časť https://vudpap.sk/problemove-

spravanie-ziaka-v-skole-1-cast/ 

 podcast  Problémové správanie žiaka v škole 2. časť https://vudpap.sk/problemove-

spravanie-ziaka-v-skole-cast-2/ 

 podcast O negatívach, ale aj pozitívach virtuálnej reality  https://vudpap.sk/ons-o-

negativach-ale-aj-pozitivach-virtualnej-reality/ 
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