
 

Vyhodnotenie práce koordinátora prevencie drogových závislostí 

a kriminality za školský  rok  2017/2018 

 

 

 Programy v oblasti prevencie drogových závislostí, kriminality a iných sociálno-

patologických javov sa realizovali podľa Smerníc na hodnotenie drogovej prevencie 

vydaných Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť a v súlade s 

usmernením k realizácii prevencie DZ a kriminality v rezorte školstva vydanom 

Ministerstvom školstva SR 20.05.2014. Aktivity v oblasti prevencie drogových závislostí 

a delikvencie boli realizované ako integrálna súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod 

gesciou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Zlatých 

Moravciach v oblasti prevencie všetkých sociálno-patologických javov, s PZ,  MsP v Zlatých 

Moravciach a v Nitre a inými organizáciami, ktoré majú v gescii programy a projekty 

v oblasti efektívnej prevencie drogových závislostí, kriminality a šikanovania. Pri realizácii 

preventívnych aktivít a programov bola zvýšená pozornosť venovaná odbornej garancii 

programov a prevereniu ponuky, takýmto spôsobom sme zabezpečili, aby sa predišlo 

prípadnému nežiaducemu vplyvu reprezentantov zhubných kultov, siekt či extrémistických 

skupín na žiakov. 

Aktivity boli realizované v súlade s plánom práce koordinátora prevencie drogových 

závislostí a kriminality. Koordinátorka prevencie spolupracovala s vedením školy, výchovnou 

poradkyňou, triednymi učiteľmi, pedagogickými zamestnancami a rodičmi v oblasti prevencie 

drogových závislostí, kriminality a iných sociálno-patologických javov. Poskytovala 

poradenstvo v oblasti prevencie DZ a kriminality, koordinovala a iniciovala preventívne 

aktivity ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Sprostredkovala prepojenie 

školy s organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou. Koordinátorka prevencie sa zúčastňovala 

sa školení a seminárov týkajúcich sa problematiky PDZ a kriminality. Pri sledovaní detí 

s problémovým správaním sa využila  depistážna dotazníková metodika. 

 

Projekty, programy a aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí, kriminality 

a iných sociálno-patologických javov: 

 

Projekty podporené Ministerstvom vnútra a realizované našou školou: Prevencia  

kriminality - Život je len jeden – riešení viacero, Bezpečná škola 

  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu – program uskutočnili psychologičky PhDr. Miroslava 

Veľká a Mgr. Miroslava Juríková - CPPPaP v Zlatých Moravciach, prostredníctvom 

zážitkových stretnutí sa pokúšali pôsobiť na postoje študentov k témam manželského 

a predmanželského života.  

Mne sa to nemôže stať - program „Mne sa to nemôže stať“- Obchodovanie s ľuďmi-  

garantom programu je preventista z MsP v Zlatých Moravciach - Jozef Čulák, ktorý so 

študentmi 4. ročníka pútavým spôsobom viedol besedu na tému  obchodovania s ľuďmi – tzv. 

novodobé otrokárstvo. Stretnutie ukončil filmom a záverečnou diskusiou.. 



Trestno-právna zodpovednosť – kapitánka  Mgr. Iveta Matejová a majorka Mgr. Čakajdová 

z PZ v Nitre uskutočnili sériu zážitkových besied spojených s autentickými ukážkami 

a obrazovým materiálom v triedach III.A, III.B.  

Protidrogová výchova - keďže ponuka drog na trhu je čoraz širšia, Gymnázium Janka Kráľa 

reaguje na vzniknutú situáciu zakomponovaním protidrogovej výchovy do výchovno-

vzdelávacích plánov a jej realizáciou počas celého školského roka aj na TH, ETV, NAV ale i 

 na mimoškolských aktivitách v záujme ochrany zdravia a bezpečia našich detí. Zvláštnu 

pozornosť venujeme akciám s touto tematikou- Mgr. Iveta Matejová z KR PZ v Nitre 

uskutočnila besedu spojenú s pútavými ukážkami, autentickým obrazovým materiálom 

a hrami na tému protidrogová výchova.   

Škola trochu inak –  program „Škola trocha inak“ sa realizoval po prvýkrát v školskom roku 

2007/2008 pri príležitosti Dňa študentstva. V tento deň si pedagógovia našej školy, osobnosti 

z okolia Zlatých Moraviec ale i absolventi GJK  pripravili rôzne zaujímavé tvorivé dielne, 

diskusné kluby, športové krúžky a iné podujatia. Celá akcia sa stretla s veľkou odozvou nielen 

u študentov a pedagógov ale aj u širokej verejnosti i v tomto školskom roku -2017/2018- sa 

uskutočnil už desiaty ročník obľúbenej akcie, tomu nebolo inak, najpopulárnejšími boli 

športové akcie a besedy so zaujímavými hosťami.  

Prevencia šikanovania – program „Tolerujme sa navzájom“ – šikanovanie žiaka svojimi 

spolužiakmi patrí do kategórie agresívneho správania. Detská agresivita je problém 

celosvetový a jej prevencia sa na školách vo vyspelých krajinách stáva jednou z hlavných 

priorít. V súčasnosti však nie je len vekovou záležitosťou puberty a adolescencie, ale posúva 

sa aj do obdobia mladšieho školského veku. Aj preto Gymnázium Janka Kráľa venuje veľkú 

pozornosť rizikovému správaniu s akcentom na prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a 

obchodovaniu s ľuďmi, a preto sa  aj v školskom roku 2017/2018 na  pôde školy uskutočnil 

preventívny zážitkový program- Tolerujme sa navzájom – s  psychologičkou PhDr. 

Miroslavou Veľkou, ktorá vo vybraných triedach uskutočnila sériu preventívnych aktivít, 

realizovaných zážitkovou formou, spojených s modelovými situáciami. 

PEER program – projekt zameraný na prevenciu drogových závislostí, sebapoznávanie, 

vyjadrenie empatie a spolupatričnosti s inými a prácu v skupinách. Program sa realizoval so 

žiačkami triedy II.A, žiaci tejto triedy uskutočnili preventívne zážitkové sedenia s rovesníkmi. 

Školenia koordinátora PDZ a kriminality- školenia týkajúce sa problematiky drog, 

kriminality a šikanovania v školskom prostredí, primárnej diagnostiky problému a možných 

postupov pri jeho odhalení, školenia sa konali v Nitre a Zlatých Moravciach. 

Prevencia  kriminality - Život je len jeden – riešení viacero – projekt podporený  MV SR, 

začiatok realizácie bol stanovený  v mesiaci máj, uskutočnilo sa vyplnenie a vyhodnotenie 

vstupného dotazníka, zhotovenie plagátov a výstava žiackych prác k Medzinárodnému dňu 

boja proti drogám a kriminalite, zážitkové stretnutia s PEER aktivistami, sebaobrana – kurz 

bojových umení,  príprava  rodostromu školy a aktivity pod názvom „kreativita žiakov“, 

šachový a volejbalový turnaj. Projekt  pokračoval aj v tomto školskom roku 2017/2018 

v mesiacoch september - november, kedy sa uskutočnili rôzne besedy zamerané na prevenciu 

kriminality, výchovný koncert zameraný na prevenciu kyberšikanovania – prednášajúcim boj 

člen Ozbrojených síl SR nadporučík Mgr. Branislav Koncový, hudobnú zložku mal na starosti 

Marcel Dragúň. Medzi najzaujímavejšie patrili športové akcie zvýrazňujúce význam zdravého 

životného štýlu – športový maratón – tanec, aerobik, súťaž volejbalových dvojíc či 



stolnotenisový turnaj, uskutočnila sa aj zdravotná príprava našich žiakov pod vedením členov 

zdravotného krúžku, projekt bol ukončený Mikulášskou akadémiou následne vyplnením 

a vyhodnotením výstupného dotazníka. 

Naša škola ponúkla žiakom GJK niekoľko výchovných koncertov. 

Nefajčiarsky deň – relácie do školského rozhlasu, výzdoba školy – napr. nástenky – zodp. 

triedni učitelia a študenti.  

Svetový deň duševného zdravia – triedni učitelia uskutočnili besedy na tému správneho 

životného štýlu. 

Červená stužka – zdravotníci uskutočnili prevenciu v oblasti pohlavne prenosných ochorení, 

besedovali so  žiakmi GJK na tému HIV, AIDS a vzťahy. Besedu ukončili zaujímavými 

aktivitami. 

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia si žiaci zdravotníckeho krúžku pripravili aktivity  

súvisiace so zdravým stravovaním. 

Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti – PEER aktivisti besedovali so žiakmi 

vybraných tried a zhotovili plagáty s danou  tematikou. 

Profesijná orientácia – Psychologičky z CPPPaP v Zlatých Moravciach formou dotazníka 

a následných individuálnych konzultácií  pomohli žiakom 2. ročníka pri výbere univerzity a 

budúceho povolania. 

Slovensko sa bude hýbať, Športom proti drogám, Zober loptu a nie drogy, Európsky 

deň športu a Priveď svojho kamaráta k športu – projekty boli realizované na hodinách 

TSV, krúžkoch a iných mimoškolských aktivitách. 

Charitatívne akcie:  boli realizované v spolupráci so žiackou školskou radou. Akcie: Biela 

pastelka - verejná zbierka organizovaná Úniou slabozrakých a nevidiacich, Deň narcisov – 

ktorého výťažok ide pre ľudí s onkologickým postihnutím, Úsmev ako dar, Modrý gombík a 

Hodina deťom. 

 

Celoslovenské  projekty PDZ: 

Kým nie je príliš neskoro, Škola podporujúca zdravie, Škola bez alkoholu, cigariet a iných 

drog, 

PEER program, Prečo som na svete rád, Otvorená škola, Koordinátor, Zdravá škola, 

Drogový pes, 

S Tebou-o Tebe, UNICEF – Škola priateľská deťom  

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

 „PEER aktivisti“ – projekt bol realizovaný v spolupráci a CPPPaP Zlaté Moravce. Vybraní 

študenti úzko spolupracovali s koordinátorom prevencie DZ a s CPPPaP, následne potom 

realizovali zážitkové sedenia v skupinách. 

„Kým nie je príliš neskoro“ – cieľom projektu je zistiť postoj študentov k rôznym typom 

drog, zdôrazniť  nebezpečenstvo ich užívania a rozvíjať odborné vedomosti o nich- projekt 

prebiehal najmä v rámci Týždňa boja proti drogám. Študenti sa zapojili do akcie Športom 

proti drogám, uskutočnili sme besedy s lekárom, inštalovali sme nástenné noviny v triedach 

s protidrogovou tematikou. 

„Škola podporujúce zdravie“ – cieľom projektu je, aby sa učitelia a žiaci počas celého 

školského roka venovali problematike zdravia a snažili sa prijať zásady zdravého životného 



štýlu. Program prebiehal formou súťaží, hier a športových aktivít hlavne činnosťou 

záujmových útvarov, počas pobytu študentov v škole v prírode, cvičení v prírode, atď. V 

rámci zdravej výživy boli do jedálneho lístka zaradené nové recepty na zníženie tukov 

a živočíšnych bielkovín a na zvýšenie takých potravín ako sú ryby, hydina, mliečne výrobky a 

pod. Naša škola je zapojená aj do projektu „Zdravie na tanieri“. 

„Prečo som na svete rád“ – je to celoštátna putovná výtvarná súťaž, najlepšie práce komisia 

vybrala a poslala do celoštátnej súťaže . 

„Zdravá škola“- v projekte ide o humanizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu, 

predpokladá zapojenie všetkých pedagógov, ktorí sa podieľajú na formovaní triednych 

vzťahov – zdravotná výchova, ekologická výchova, Ekoplagát, Vianočná ikebana, 

Veľkonočné aranžovanie, Zelená škola atď.  

„Drogový pes“ – realizujeme v spolupráci s KR PZ, cieľom projektu je eliminácia drog a ich 

distribúcie, policajti vykonali kontroly pomocou služobných psov cvičených na vyhľadávanie 

drog a iných omamných látok. 

„Škola bez alkoholu, cigariet a iných drog“- cieľom projektu je formou rôznych aktivít  

poukázať na nebezpečenstvo fajčenia a užívania alkoholu, zároveň poukázať na výhody 

zdravého životného štýlu. Projekt prebiehal po celý rok na vyučovacích hodinách, na 

mimoškolských aktivitách, exkurziách, výletoch atď. Študenti si pripravili pásmo do 

školského rozhlasu, zhotovili tematické nástenky, uskutočnili sme besedy s odborníkom.  

„S Tebou, o Tebe“ – program určený pre dievčatá 1.ročníka zameraný na prevenciu a 

rodinnú výchovu. 

Všetky aktivity hodnotíme ako pozitívnu a obohacujúcu skúsenosť. 

 

Iné aktivity: 

GJK podporuje študentov v zapájaní sa do športových krúžkov – volejbalový, basketbalový,  

bedmintonový ai. čím umožňuje žiakom rozvoj športových zručností, podporuje  rozvoj ich 

vôľových vlastností a zároveň eliminujeme vplyv drog na minimum. Samozrejme GJK 

umožňuje študentom zapojiť sa aj do vzdelávacích krúžkov - internetový, šachový, 

matematický, zdravotnícky –  kde majú možnosť rozvíjať svoje mentálne zručnosti 

a formovať svoju osobnosť. 

Dobré výsledky GJK dosahuje na geografických olympiádach, v oblasti cudzích jazykov, 

biológie, napr. projektová činnosť, vedecká činnosť, v oblasti matematiky, informatiky či už 

spomenuté výborné výsledky našich študentov v rôznych športoch. GJK podporuje aj činnosť 

žiackej školskej rady – zapojenie sa do spomínaných charitatívnych akcií, organizáciu 

rôznych podujatí – napr. študentský ples, imatrikulácia alebo voľnočasových akcií.  

 

1. Analýza dosiahnutých výsledkov: 

Vyhodnotenie depistážnych dotazníkov:  

Koordinátorka  prevencie v spolupráci s triednymi učiteľmi monitorovala správanie žiakov aj 

formou depistážnej dotazníkovej metodiky najmä v oblasti užívania návykových látok 

a šikanovania. 

Dôležitosť prevencie: 

Na základe realizácie projektov a ostatných aktivít, ktoré neboli iba nárazovými akciami 

konanými počas istého obdobia, ale prebiehali počas celého školského roka (napr. krúžková 



činnosť, projekty, akcie ŽŠR) sa škola podieľa na efektívnom využívaní voľného času našich 

žiakov. 

Pozitívne hodnotíme aj PEER program, ktorý prispel k eliminácii negatívnych javov 

a zlepšeniu vzťahov medzi žiakmi v kolektíve. 

   

2. Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom: 

Pedagógovia pravidelne informujú rodičov o možnostiach využitia voľného času na triednych 

schôdzkach – krúžková činnosť, jazykové kurzy, CVČ, ZUŠ, tanečné kurzy. 

 

3.  Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a 

právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú: 

Z predchádzajúcich bodov vyplýva kvalitatívne vysoká úroveň vzťahov medzi školou a 

rodičmi/ žiakmi. Pracovníci z CPPPaP v Zlatých Moravciach, MsP a PZ v Nitre a v Zlatých 

Moravciach, psychológovia, politici a lekári sú vždy ochotní svojimi odbornými 

vedomosťami prispieť k prevencii mládeže.      

 

Správu vypracovala:    Mgr. Andrea Holecová         

                                    koordinátorka prevencie                29. 06. 2018  v Zlatých Moravciach                                                                   


