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 Úvod 

 

       Problematika sociálno-patologických javov je neustále stredobodom 

spoločenského záujmu. Týmito problémami sa nezaoberajú nielen odborníci, 

teda psychológovia, sociológovia, sexuológovia či etici, ale aj mladí ľudia, 

ktorí sa s touto problematikou stretli.  

      Cieľom práce je zhrnutie poznatkov a výber tých najčastejšie sa opakujúcich 

problémov. Sociálno-patologické javy majú dopad nielen na jednotlivca  

ale na celú spoločnosť. Škola na seba v súčasnosti čoraz častejšie preberá aj 

výchovnú funkciu a preto sa musí venovať prevencii. Ide teda o výsostne aktuálnu, 

ale aj praktickú problematiku. Prostredníctvom modelovej situácie a na základe 

reálnych skúseností z praktického života lepšie a názornejšie vnikneme  

do podstaty problému. Prostredníctvom aktivizujúcich metód ako je inscenačná 

 či situačná metóda si porovnáme svoje názory a postoje iných 

     Práca sa delí na dve časti. Prvá časť sa venuje sociálno-patologickým 

javom s ktorými sa stretávame na základnej škole. Charakterizuje ich, venuje 

sa príčinám ich vzniku, ale hlavne prevencii a úlohám výchovného poradcu 

pri prevencii a riešení týchto javov. Charakterizuje vonkajšie faktory, ktoré 

ovplyvňujú osobnosť človeka, ale aj rozdielne chápanie roly muža a ženy. 

Druhá časť je zostavená z modelov vyučovacích hodín s tematikou prevencie 

sociálno-patologických javov. Táto časť má výsostne praktický rozmer.  

V návrhoch vyučovacích hodín sú využité aktivizujúce metódy žiakov  

pri osvojovaní problematiky, s cieľom ich hlbšej motivácie,  

ako aj zdôrazňovanie významu dodržiavania mravných noriem.   

     Faktom však je, že proces prípravy mladého človeka pre život  

nie je kampaň, ale je to celoživotný proces. Táto príprava sa prelína všetkými 

zložkami výchovy v každodennom živote. 
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1 Sociálno-patologické javy 

1. 1  Charakteristika a definícia sociálno-patologických javov 

 

     Sociálno-patologické javy patria v súčasnosti medzi závažné javy súčasnosti, 

keďže sa vyskytujú v každej spoločenskej skupiny a ich tempo nárastu neustále stúpa. 

Žiaka počas jeho štúdia postretnú mnohé situácie, niektoré z nich považuje  

za neriešiteľné, preto často nachádza východisko v negatívnom a spoločensky 

neprijateľnom správaní.  

     Sociálno-patologické javy sa navzájom líšia z hľadiska času a miesta výskytu. 

Súvisia so spoločenskou situáciou, reagujú na zmeny v spoločnosti, na kultúru, 

hodnoty, tradície, rodinný život.  

      Týmto pojmom sa už zaoberalo noho autorov, preto aj definície sú rôzne.  

Sociálno-patologické javy sú nežiadúce spoločenské javy, ktoré sa odchyľujú 

 od všeobecne platných sociálnych noriem. Ide o závažné poruchy v správaní jedinca 

alebo skupiny, prejavujúce sa v konaní, ktoré porušuje sociálne a právne normy. 

      Medzi najčastejšie sa vyskytujúce sociálno-patologické javy patria:  

                                    - poruchy správania,  

                                    - záškoláctvo,  

                                    - šikanovanie,  

                                    - agresia, agresivita,  

                                    - týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí,  

                                    - kriminalita,  

                                    - prostitúcia,  

                                    - domáce násilie,  

                                    - vytváranie pouličných gangov, vandalizmus  

                                    - drogové závislosti 

          Sociálno-patologické javy môžeme rozdeliť podľa intenzity do týchto dvoch 

skupín: 1. menej závažné – nežiadúce javy, ktoré sú spoločnosťou viac-menej 

tolerované, napr. mierne užívanie alkoholu, sprejerstvo, nenásilné prejavy rasizmu, 

drobné krádeže, verbálne násilie v rodine 

2. závažné – násilné prejavy, užívanie tvrdých drog, kriminalita.  
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1. 2 Príčiny vzniku sociálno-patologických javov 

 

     V súčasnosti rastie počet žiakov ktorí podľahli týmto javom, vzrastá aj počet 

nových sociálno-patologických javov. Ak ich chceme v čo najväčšom počte odbúrať 

z našej spoločnosti a našich škôl musíme poznať príčiny ich vzniku. 

     Medzi najčastejšie príčiny vzniku patria:  

1. individuálne dispozície – ide o jedincov psychicky aj sociálne nezrelých, 

s nevyvinutým hodnotovým rebríčkom, s nedostatkom životných skúseností. Ide 

o žiakov s poruchami správania, poruchami socializácie, ktorí ľahko podľahnú 

cudziemu vplyvu. 

2. negatívne javy v rodine – nevhodná výchova sa do značnej miery podieľa  

na tvorbe týchto javov. Dieťa preberá vzor správania z rodiny a takto sa aj ono 

často správa. 

3. nevhodný spôsob využívania voľného času – rodičia v dnešnej uponáhľanej dobe, 

sa snažia zabezpečiť pre svoju rodinu to najlepšie, často to ide na úkor ich detí. 

Deti často podľahnú negatívnemu vplyvu partie, preto by mali rodičia viac 

kontrolovať ako trávi ich potomok voľný čas. 

4. rozširovanie konzumného spôsobu života – vysoká dynamika spoločenského 

rozvoja spôsobila zmenu hodnôt v spoločnosti. Mladý človek má problém 

zorientovať sa v tom čo je správne, ľahšie podlieha vplyvom spoločnosti. 

Faktorom spôsobujúcich sociálno-patologické javy je oveľa viac. Niektoré nás 

sprevádzajú od nepamäti, niektoré sú nové, vyplynuli so zmeny v spoločnosti.  

Nie každý dospievajúci má tendenciu týmto rizikám podľahnúť.  

      Podľa Večerku (2007) sú pre vznik sociálno-patologického konania jedinca 

dôležité predovšetkým tieto vplyvy: 

- zlé povahové vlastnosti 

- zlá výchova 

- zlé životné podmienky. 
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2 Vybrané sociálno-patologické javy v škole 

     2. 1 Poruchy správania 

     Podľa D. Kapitánovej (2008, s.5) sú  poruchy správania definované ako opakujúci 

sa a trvalý vzorec disociálneho, agresívneho a vzdorovitého správania, ktoré porušuje 

sociálne normy a očakávania primerané veku dieťaťa. Ide o krádeže, bitky, krutosť 

voči ľuďom i zvieratám, opakované lži, záškoláctvo, úteky z domova, šikanovanie.  

      Príčiny ich vzniku: a, vonkajšie činitele – prostredie, negatívna výchova, 

negatívne vzory 

                                     b, vnútorné činitele – poruchy centrálneho nervového systému, 

psychické poruchy, emocionálna deprivácia 

2. 2 Zneužívanie internetu – sociálnych sietí 

     V dnešnej modernej dobe si už nevieme predstaviť svoj deň bez internetu. 

Používanie informačných technológií je priamou súčasťou vyučovania. Je to pre nás 

neoceniteľný pomocník, na druhej strane učiteľ musí dbať na správne a účelné 

využitie internetu na hodinách.  

     Musíme naučiť žiakov nepodľahnúť zneužívaniu sociálnych sietí na získavanie 

nových informácií, softvérovému pirátstvu, manipuláciu s informáciami. Žiaci by 

mali byť informovaní o zneužívaní týchto sietí spojených so zoznamovaním, 

využívaním osobných informácií, falošné ponuky, stratu identity.  

     Škola ako výchovná inštitúcia nielen vzdeláva žiakov v oblasti počítačovej 

zručnosti ale musí aj dohliadať na negatívne javy, ktoré sa v tejto súvislosti šíria.   

   

2. 3 Kriminalita 

     Trestné činy, ktoré spáchali buď úmyselne alebo z nedbanlivosti trestnoprávne 

zodpovední jedinci 

     Druhy kriminality: a, násilná – vraždy, lúpeže, úmyselné ublíženie na zdraví 

                                    b, mravnostná – znásilnenie, sexuálne zneužívanie 

                                    c, majetková – krádeže 

                                    d, ekonomická  

                              e, ostatná – výtržníctvo, požiare, šírenie toxikománie 

                              f, zostávajúca – týranie zvierat, ohrozovanie pod vplyvom návykových 

látok 
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2. 4 Týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí 

    Ide o súbor nepriaznivých príznakov v rôznych oblastiach sociálneho 

a psychického vývinu dieťaťa, jeho postavenia v spoločnosti a rodine. Prejavuje sa 

úmyselným ubližovaním dieťaťu, ktoré mu spôsobujú jeho rodičia, vychovávatelia 

alebo rovesníci. Takého správanie spôsobuje hlavne neurotické prejavy, zmeny 

citového prežívania, neurotické návyky, neurotické poruchy reči, tiky a neurotické 

vegetatívne poruchy. 

  

2. 5. Drogová závislosť 

     Ide o psychický i fyzický stav vyplývajúci z užívania návykovej látky, nutkavá 

potreba užívať návykovú látku sústavne, s cieľom prežívať jej psychické účinky, 

alebo utlmovať nepríjemný pocit z nedostatku látky. 

      Fyzické dôsledky drogovej závislosti sú myslené ako poškodenie zdravia 

telesného, kde u jedinca je badateľné vychudnutie a úpadok organizmu. Drogami 

sa poškodzujú cievy, pečeň, obličky, tráviaca sústava a CNS (Končeková, 2005). 

      Psychické dôsledky drogovej závislosti sú prejavy zmien psychiky celej 

osobnosti, reakcií vlastností a procesov. Vyvolané emócie, nie sú často krát 

opodstatnené, pretože daný podnet, ktorý spôsobil emóciu, by u bežného človeka 

taký stav nevyvolal. Schopnosť koncentrácie pozornosti, myslenia a pamäti, ktoré 

patria do kognitívnej oblasti sú zhoršené. Aj aktivita u človeka môže byť 

dôsledkom užívania drog narušená. Buď sme neaktívny, taký lenivý, alebo až 

priveľmi aktívny, všetko je však záležitosťou osobnosti človeka. Nie je schopný 

sám sebe pomôcť, dostáva sa do úpadku autoregulácie. Po čase užívania drogy,  

je mu už všetko jedno a zmyslom v jeho živote sa v tej chvíli stáva jedine a len 

droga.  

    Sociálne dôsledky drogovej závislosti sú spojené s psychickými zmenami 

osobnosti, pretože správania drogovo závislého je často mimo normu a odlišuje 

 sa od konformného správania, nechodí do školy, do zamestnania čím si neplní 

svoje povinnosti, dochádza aj k úpadku sociálnych vzťahov. Je odkázaný  

na pomoc druhých.  
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3 Poradenstvo výchovného poradcu pri prevencii sociálno-

patologických javov 

    

     Škola v súčasnosti na seba preberá aj výchovnú funkciu, v ktorej rodina často 

zlyháva. Mladý človek sa nevie často brániť a vyvarovať rôznym negatívnym javom. 

Každá škola sa priamo zameriava na primárnu prevenciu sociálno-patologických 

javov. Škola vychádza z Národného programu boja proti drogám v oblasti prevencie 

vzniku drogových závislostí. Snaží  sa vytvárať optimálne podmienky pre zdravý 

vývin detí. Priamou súčasťou školského poriadku sú protidrogové pravidlá školy. 

Snažia sa pestovať a rozvíjať v žiakoch zdravý životný štýl, zvyšovať právne vedomie 

pedagógov a žiakov v tejto oblasti, spolupracovať s miestnou samosprávou a rodičmi.  

      

3. 1 Postavenie výchovného poradcu v súčasnej škole 

        Funkcia výchovného poradcu má u nás dlhoročnú tradíciu. Je to spájajúci článok 

medzi školou, rodinou, vzdelávaním, svetom práce ale aj problémovými situáciami, 

ktoré mladého človeka často stretnú.  Je pedagogický zamestnanec školy, menovaný 

do funkcie riaditeľom školy. Je členom vedenie školy, za plnenie úloh zodpovedá 

riaditeľovi školy. „Výchovný poradca je článok systému výchovného a pedagogicko-

psychologického poradenstva v školstve.“( Šefránková 2007, s. 17) 

     Základným poslaním poradcu je poskytovanie odbornej starostlivosti žiakom, 

rodičom, pedagogickým zamestnancom. Poradca nerieši len poradenstvo žiakov  

pri profesionálnom rozhodovaní ale poskytuje aj ďalšie špecializované poradenské 

služby, napr. v oblasti sociálno-patologických javov, v oblasti prevencie problémovej 

mládeže. 

     Poradca najprv diagnostikuje problémy žiakov, poskytuje poradenstvo a aj 

odbornú pomoc, zameriava sa na konzultačnú činnosť pre žiakov, pedagogických 

zamestnancov, rodičov. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, 

ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež, napr. centrá pedagogicko-

psychologickej poradne, centrá špeciálno-psychologickej poradne. 
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3. 2 Prevencia sociálno-patologických javov 

Predchádzať akémukoľvek ochoreniu je lepšie ako ho liečiť. Keďže drogová 

závislosť je tiež určitá choroba, tak to platí aj pre ňu. Najčastejšie sa prevencia 

poskytuje u u deti a mladých ľudí, pretože oni sú práve tým typom ľudí, ktorý chcú 

a stále potrebujú objavovať nové veci (Končeková, 2005). 

„Prevencia znamená akciu, ktorá predchádza určitým rizikám. Vo 

všeobecnosti ide o opatrenia, ktoré sa nasadzujú, aby sme sa vyhli vzniku problému.“ 

(Končeková, 2005, s.52). 

Podľa Levickej (2009) prevencia je činnosť na zabránenie niečomu 

v pozitívnom zmysle, ako činnosť nasmerovanú na minimalizovanie antisociálnych 

problémov, ktoré sa vyskytujú v živote jednotlivcov, rodín, skupín, prípadne aj 

komunít. Prevenciu nazýva konaním, ktoré bráni vzniku týchto problémov.  

Popri rodine veľa času strávi dieťa v škole. Ak zlyhala vo svojich funkciách 

rodina, musí ju nahradiť práve škola. Škola musí vykonávať preventívne činnosti, je 

povinná vykonávať prevenciu pred sociálno-patologickými javmi. 

 

3. 3 Úrovne prevencie 

     Výchovný poradca sa zameriava hlavne na realizáciu aktivít v rámci troch 

základných úrovní prevencie: 

1. Primárna – intervencia ešte pred vznikom problému, ide o výchovné pôsobenie 

v rodine, škole, v spoločnosti. Využíva pritom prednášky,  voľno – časové aktivity, 

masmédiá, osvetu 

2. Sekundárna – včasná intervencia, snaží sa zistiť konkrétne problémy jednotlivcov 

alebo skupín, je určená ohrozeným skupinám obyvateľstva, snaží sa  zabrániť vzniku 

problémov. Realizuje sa prostredníctvom odbornej pomoci, sprostredkovaním 

spolupráce rodiny s príslušnými inštitúciami. 

3. Terciárna – snaží sa zabrániť zhoršeniu už existujúcich problémov, zabrániť 

recidívam, nastupuje po zlyhaní primárnej a sekundárnej prevencie.  

 

3. 4 Funkcie prevencie 

     Hlavnými realizátormi prevencie sociálno-patologických javov na škole 
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 je koordinátor prevencie a výchovný poradca za aktívnej účasti pedagógov, 

psychológov a ďalších odborníkov. Škola zahŕňa túto prevenciu do plánu práce školy, 

pričom vychádza z pedagogicko-organizačných pokynov pre školy.  

- realizácia preventívnych aktivít 

- príprava nositeľov prevencie, ich odborný rast 

- podpora, pomoc a poradenstvo 

- definovanie základných problémov 

- dokumentovanie problémov a aktivít v rámci prevencie  

- zabezpečovanie podpory voľno časových a športových aktivít pre žiakov 

 

3. 5 Funkcia výchovného poradcu pri prevencii 

          Výchovný poradca, ktorý priamo spolupracuje so žiakmi má kľúčové 

postavenie pri realizácii tejto prevencii. Medzi základné úlohy poradcu patrí: 

- zabezpečovanie primárnej prevencie sociálno-patologických javov v rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- aktívna spolupráca s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov  

a koordinátorom protidrogovej výchovy na škole, 

- spolupráca s poradenskými zariadeniami, centrami výchovnej 

a psychologickej prevencie, 

- realizovanie preventívnych projektov a programov, 

- zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej a odbornej starostlivosti pre deti 

problémové, pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  

- dokumentovanie, monitoring, tvorba, zber a aktualizácia údajov, 

- zvýšenie informovanosti detí aj rodičov o rizikách užívania drog a účinkoch 

sociálneho vylúčenia jednotlivcov 

- zabezpečovanie prepojenia rezortných inštitúcií a spoluprácu s inštitúciami 

ako napr. zdravotníckymi, sociálnymi zariadeniami, políciou v smere ochrany 

detí pred negatívnymi vplyvmi, 

- zabezpečovanie podpory  a rozvoja voľno časových a športových aktivít, 

- podporovať zdravý životný štýl,  

- snažiť sa o vytvorenie priaznivej sociálnej klímy v škole 

- formovanie asertivity, asertívneho správania u žiakov, pozdvihnutie 

sebavedomia, sebapoznania, empatie 
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3. 6 Metódy práce výchovného poradcu 

     Pri riešení závažných sociálno-patologických javov  je veľmi dôležitý výber 

vhodných metód. Pri dosahovaní cieľov aplikovať vhodné metódy a formy 

výchovnej práce v kognitívnej i afektívnej oblasti. Podporovať vyučovacie 

stratégie, metódy a postupy založené na skúsenosti a prepojené so životom- 

interaktívne zážitkové učenie a projektové vyučovanie. Ide o to, aby sa žiak učil 

na konkrétnych situáciách, poznanie je založené na skúsenostiach, nie na slovách. 

Vychádzame z osobnej skúsenosti žiakov v konkrétnych situáciách, ktoré  

si vyžadujú výmenu názorov, argumentáciu a kritiku. 

1. metódy inscenačné - situačné, hranie rolí, práca s príbehom, tvorba príbehu. 

2. metódy problémové – metóda prípadová  

3. aktivizujúce metódy –  zážitkové učenie  

 Poradca vo svojej práci využíva hlavne metódy zážitkového vyučovania. Hlavnou 

výhodou tejto výučby je budovanie postojov, názorov, rozvíjanie sebapoznania, 

sebavedomia, sebahodnotenia, ovládania vlastných citov. 

    Základnými metódami a technikami práce VP sú: 

- poradenský rozhovor, 

- pozorovanie, 

- konzultácia, 

- pedagogický experiment, 

- dotazník, anketa, 

- evalvácia (hodnotenie javov), 

- prípadová štúdia (kazuistika), 

- rozbor produktov a prospechu žiaka, 

- testovanie – didaktické a psychodiagnostické testy, 

- sociometria. (Šefránková 2008, s. 51) 
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4 Realizácia prevencie sociálno-patologických javov pri práci 

výchovného poradcu 

 

4. 1 Modely vyučovacích hodín pre I. stupeň základnej školy 

    

 Pravda – nepravda    

Veková štruktúra: 9- 10 rokov 

Téma: Pravda - nepravda 

Cieľ: Prevencia drogových závislostí 

Pomôcky: pracovný list, papier a pero 

Metódy:  riadený rozhovor, skupinová diskusia, braistorming 

Postup: 

O drogách sa všade veľa hovorí, máte i nich určite veľa informácií, niektoré  

sú pravdivé na niektoré odpovede nepoznáme. Dnes si ujasníme niektoré 

informácie o alkohole a o fajčení. 

Aktivita: 

Žiakom rozdáme pracovný list, učiteľ požiada žiakov, aby doplnili odpovede. 

Ku každej vete napíš, či je to pravda /P/, alebo nie /N/ 

1. Alkohol je zdraviu škodlivý._____ 

2.  Alkohol je droga._____ 

3.  Fajčenie v malom množstve nie je škodlivé.______  

4.  Hra na hracích automatoch je vekovo neobmedzená.______ 

5. Fajčenie spôsobuje závislosť.______ 

6. Alkoholické nápoje je povolené predávať od 18. rokov.______ 

7. Drogy sú návykové látky._____ 

Podnety na skupinovú diskusiu: 

- Ako ste sa cítili? 

- Vedeli ste odpovede na otázky? 

- S ktorou otázkou ste mali najväčší problém? 
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Domáca lekárnička 

Veková štruktúra: 9- 13 rokov 

Téma: Domáca lekárnička 

Cieľ: Riešenie problémov, inak ako užívaním liekov. Zamyslenie sa a nachádzanie 

praktických rád, ako možno nahradiť lieky na niektoré choroby, bolesti, alebo 

problémy. 

Pomôcky: lekárnička alebo škatuľa prázdne obaly od niektorých liekov, písacie 

potreby, papier, nožnice, lep 

Metódy:  riadený rozhovor, skupinová diskusia, braistorming 

Postup: 

Ľudia niekedy aj pri malých bolestiach alebo niektorých svojich ťažkostiach 

hľadajú 

 v domácej lekárničke „osvedčené lieky". Takéto lieky niekedy užívajú zbytočne. 

Môžu však naozaj ochorieť - na závislosť na liekoch. Niektoré v princípe zbytočné 

lieky je možné nahradiť praktickými receptami zdravého spôsobu života. Deti 

majú za úlohu nahradiť lieky na niektoré bolesti (napr. bolesť hlavy, bolesť zuba, 

únava..), alebo problémy (napr. pohádala som sa s priateľkou.., mám trému z 

odpovede v škole... v športe chcem byt' najlepší...) praktickými receptami, 

láskavým prístupom alebo zmenou spôsobu života. 

Rozdeľte sa do menších skupín (po 5-6 do skupiny). Vymyslite názvy niektorých 

chorôb a trápení (napr. smútok, depresia, skľúčenosť, nedôvera, nešťastie) a 

spoločne hľadajte spôsoby ich liečenia bez použitia chémie.  

Vyhodnotenie: 

Jednotlivé skupiny prečítajú návrhy na liečbu a „lieky", ktoré by zaradili do svojej 

lekárničky. Celá skupina sa spoločne dohodne na zozname najosvedčenejších 

postupov. 

Skúsenosť: 

Aktivita je ukončená diskusiou, v ktorej deti hovoria o vlastných skúsenostiach. 

Môžeme sa stručne zmieniť o príčinách, ktoré vedú k užívaniu liekov. Deti 

upozorníme, že ľudia by mali užívať len tie lieky, ktoré im odporučí lekár. 

Zhrnutie smeruje k motivácii k zdravému spôsobu života. diskusiu pomocou 

otázok. 
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 Podnety na skupinovú diskusiu 

- Aké druhy liekov poznáte?  

- Čo si najviac, cením sám na sebe?  

-      Moje závislosti... 

 

4.2 Modely vyučovacích hodín pre II. stupeň základnej školy 

 

Vyjadrenie pozitívnych citov 

Veková štruktúra: 15- 16 rokov 

Tematický celok: Identifikácia a vyjadrenie citov 

Téma: Vyjadrenie pozitívnych citov 

Cieľ:  Vytvárať priaznivé prostredie, prostredníctvom vyjadrenia citov.  

Metódy:  samostatná práca, skupinová diskusia 

Pomôcky: papier, pero, lepiaca páska  

Postup:  

      Pre každého z nás je veľmi dôležité ak nás niekto pochváli, prejaví nám obdiv 

či uznanie. Práve dnes si prejavíme svoje pozitívne city. Budeme sa snažiť všímať 

si na spolužiakoch len ich dobre vlastnosti, alebo si pripomenieme chvíle, kedy 

sme sa v ich spoločnosti cítili príjemne. 

Aktivita: Obliekanie 

     Žiakov rozdelíme do skupín po štyroch. Každá skupina dostane prúžky papiera 

a lepiacu pásku. Žiaci majú napísať dve kladné vlastnosti, alebo opísať dve veci, 

ktoré sa im na spolužiakoch z ich skupiny páčia, alebo ktoré obdivujú. Napísané 

prúžky nalepia lepiacou páskou na tú osobu v skupine, ktorej tieto vlastnosti 

patria. 

Podnety na skupinovú diskusiu 

- Ako sa v tom obleku cítite? 

- Bolo ťažké napísať niečo pekné, čo by sa o druhom dalo napísať? 

- Ako ste  sa cítili po prečítaní prúžkov, ktoré máte na sebe? 

- Prečo je dôležité to, čo sme sa dozvedeli? 
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Upozornenie 

     Žiakom zdôrazníme, že majú napísať len pozitívne vlastnosti, napr. si 

usilovný, máš pekné vlasy. Zdôrazníme, že nemajú nikoho zosmiešňovať. 

Dôležité je aj to ako žiaci príjmu pozitívne hodnotenie. 

 

 

Nauč sa povedať NIE 

Veková štruktúra: 15- 16 rokov 

Téma: Vedieť povedať nie 

Cieľ: Vedieť správne zhodnotiť situáciu, odmietnuť a ponúknuť iné riešenie. 

Pomôcky: pracovný list č. 1, pracovný list č. 2, papier a pero 

Metódy:  riadený rozhovor, skupinová diskusia, braistorming 

Postup: 

     Každý človek túži potom, aby ho mal niekto rád. Preto je veľmi dôležité aby 

sme sa nestali obeťou niekoho, kto predstiera lásku a v skutočnosti nás chce len 

využiť. Sex je veľmi silná droga. U partnera, pre ktorého je sex len zábavou,  

sa nikdy nedozvieme, či má rád, alebo mu ide len o sexuálne dobrodružstvo.  

U tých, ktorí si sexuálny styk vynucujú nátlakom alebo násilím, si môžeme byť 

istí, že nejde o lásku, ale o egoizmus alebo akýsi čudný šport. 

     Mám teda právo povedať NIE. Je však dôležité povedať NIE tak, aby som 

neurazil druhého. 

Aktivita:  

     Žiakom rozdáme pracovný list č. 1 s príbehom - postupne sa všetko zmenilo. 

Každý si príbeh prečíta. Učiteľ požiada žiakov aby: 

- sa vyjadrili k tomuto príbehu, 

- urobili braistorming na otázku: Ako môžu mladí ľudia stráviť spoločné hodiny 

tvorivo, ale bez sexu .  

Námety sa napíšu na tabuľu a potom sa spoločne prehodnotia.  

     Zodpovednosť za partnera vyžaduje, aby sme vedeli v istej chvíli povedať NIE. 

Sú však situácie, kedy to nie je ľahké. Preto sa treba naučiť povedať NIE. Žiakom 

odovzdáme pracovné listy asertívneho odmietnutia. 

Žiaci si to formou dialógu prakticky vyskúšajú, vyskúšame to však na menej 

delikátnej téme, napr. odmietnutie cigarety. 
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V závere hodiny učiteľ rozdá pracovný list č. 2, kde sú zhrnuté metódy 

asertívnych techník. 

Podnety na skupinovú diskusiu: 

- Ako ste sa cítili? 

- Viete odolávať nátlaku skupiny? 

- V akých situáciách a komu viete povedať NIE? 

- Aké nátlakové prostriedky používa skupina? 

- Ako sa môže jednotlivec brániť? 

 Upozornenie  

     Nacvičeniu asertívneho odmietnutia venujeme dostatok času, vyberáme  

si vhodné témy, aby sme aj proti svojim zámerom nedávali žiakom lekcie 

zvádzania. 

 

      Zodpovednosť za seba a partnera 

Veková štruktúra: 15- 16 rokov 

Téma: Zodpovednosť za seba a partnera 

Cieľ: Poukázať na zodpovedný vzťah k sexualite  

Metódy:  riadený rozhovor, skupinová diskusia 

Postup: 

              AIDS – je skratka pre syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti 

(Acquired immune Deficiency Syndrome). Je to infekčná  choroba, spôsobená 

vírusom nazývaným HIV, čo znamená ľudský vírus imunitnej nedostatočnosti 

(Human Immunodeficiency Virus). Napáda imunitný systém a spôsobuje, že telo 

nie je schopné  bojovať proti iným infekciám. Vírus aidsu  sa neprenáša 

vzduchom. Nechytíme ho, ani keď sme v blízkosti nakazenej osoby, pri bozkávaní 

ani pri spoločnom jedení. Jediný známy  spôsob je pri pohlavnom styku alebo 

priamym kontaktom krvi. V roku 1981 boli nahlásené prípady v USA, Haiti, 

Európe a  Afrike. Vírus sa postupne rozšíril po celom svete. 

Aktivita: Prenos HIV 

     Dnes si urobíme názornú ukážku prenosu vírusu HIV. Žiakov požiadame, 

aby sa medzi sebou prechádzali. Nemali by stáť na jednom mieste. Potom ich 

požiadame, aby si podali ruky s dvomi ľuďmi, teda uskutočnia dve podania 

rúk. Potom, žiakov  požiadame, aby si sadli na pôvodné miesto. Vysvetlíme 

im, že podanie rúk bolo simuláciou pohlavného styku. Vyzveme HIV – 
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pozitívneho účastníka (ktorého vopred tajne určíme- povieme to iba jemu 

ešte pred hrou a to tak, aby o tom ostatní nevedeli), aby sa postavil. Postupne 

sa stavajú účastníci, ktorí si podali ruky so vstávajúcimi osobami (teda tými, 

ktorí sa „nakazili“ vírusom HIV ). Takto sa balík „nabaľuje“ a vzniká čoraz 

väčšia skupina účastníkov, ktorí sú HIV pozitívni. 

 

Podnety na skupinovú diskusiu: 

- Ako ste sa cítili? 

- Podľa čoho ste si vybrali človeka, ktorému podáte ruku? 

- Čo ste si uvedomili? 

- Zaoberali ste sa už touto problematikou? 

- Ako sa cítite teraz? 

Upozornenie 

      Je to veľmi vážna téma, preto si vyberieme skupinu, ktorá už je pripravená 

o takýchto veciach hovoriť. Pravdepodobne v triede nastane šum a smiech, 

nakoľko si podali ruky aj žiaci rovnakého pohlavia. Preto vysvetlíme, že aj takéto 

vzťahy sa v spoločnosti vyskytujú. Musíme si vhodne zvoliť aj figuranta, aby sa 

táto situácia neobrátila proti nemu, aby nedošlo k výsmechu. Prostredníctvom tejto 

aktivity sa dá poukázať na to, že infekcia vírusom HIV sa šíri geometrickým 

radom. 

 

Stretnutie so životom 

Veková štruktúra: 15- 16 rokov 

Téma: Stretnutie so životom 

Cieľ: Aktivita je zameraná na uvedomenie si priorít v ľudskom živote a priame 

ohrozenie vlastných hodnôt následkom užívania drog. Aktivita pozostáva z dvoch 

častí  

Metódy:  riadený rozhovor, skupinová diskusia 

Pomôcky: hárok papiera A4 a písacie potreby.  

Postup: 

V úvode sa s účastníkmi aktivity rozprávajte o zmysle ľudského života. O tom, 

bez čoho si svoj život nevedia predstaviť a aké spoločenské úlohy sú pre ľudí 

najdôležitejšie. 
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Aktivita: 

Pripravený papier predeľ na dve polovice. Prvú polovicu ešte rozdeľ na šesť 

rovnakých častí. 

I. časť aktivity: 

Na pripravené lístky napíš po jednej spoločenskej úlohe, ktorá v tvojom živote 

veľa znamená. Jednotlivé spoločenské úlohy zoraď podľa vlastného významu. 

 V aktivite sa všetci zaradom vystriedate. Postupovať budeme v smere kruhu. Keď 

príde na teba rad, vyberieš jeden lístok a so slovami: „Odhadzujem svoju 

spoločenskú úlohu...(názov tej ktorú si si vybral)", pokrčíš ho a odhodíš do stredu 

miestnosti. „Koliesko" sa hrá 6- krát, kým každý účastník neodhodí všetky svoje 

lístky.( Vedúci po celý čas hru nekomentuje, iba neverbálne dáva najavo svoj 

záujem). Na záver „kolieska" sa vedúci spýta: Bolo pre vás ťažké odhadzovať 

svoje spoločenské úlohy? Ktoré úlohy ste odhadzovali ťažšie - prvé alebo 

posledné? 

II. časť aktivity: 

Opäť si každý pripraví 6 častí papiera. Na každý lístok napíš jednu hodnotu, ktorá 

v tvojom živote veľa znamená. Jednotlivé hodnoty zoraď podľa významu. Opäť 

urobíme „koliesko". Keď na teba príde rad, vyberieš jeden lístok a so slovami: „ 

Odhadzujem svoju hodnotu...(názov)", pokrčíš ho a odhodíš do stredu miestnosti. 

Hra opäť trvá, až kým všetci účastníci neodhodia všetky lístky. 

 Podnety na skupinovú diskusiu: 

- Bolo ťažšie odhadzovať prvé alebo posledné hodnoty?  

-  Čo sa vám odhadzovalo ťažšie - spoločenské úlohy alebo hodnoty ? 

 

Záver: 

„Počas hry ste odhodili lístky, na ktorých boli napísané spoločenské úlohy, ktoré sú 

pre vás dôležité a hodnoty, na ktorých vám v živote najviac záleží. Toto bola len 

hra. V prípade, že by ste sa dostali do situácii, kedy by vám niekto ponúkol drogu 

 a vy sa pre ňu rozhodnete, už to nebude hra. Droga vás oberie o všetky vaše 

hodnoty a postavenie v spoločnosti .... 

V závere je dôležité nechať účastníkov hry vyrozprávať aké majú pocity a ich 

názory na problém hodnôt v ľudskom živote a užívanie drog. 
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Skúsenosti: 

Všetci v skupine, ako priami účastníci diania, prostredníctvom modelovej situácii 

 si uvedomia o čo ich v živote pripraví závislosť na drogách. Aktivita je veľmi 

pôsobivá. Vedúci, ale aj deti navzájom majú príležitosť dozvedieť sa čo má  

v živote ich rovesníkov význam. Najdôležitejšie spoločenské úlohy 

 a najvýznamnejšie hodnoty si spravidla deti nechávajú nakoniec. 

 

 

Kartičky vzorových situácií 

Veková štruktúra: 14- 15rokov 

Téma: Kartičky vzorových situácií 

Cieľ: Aktivita je zameraná na uvedomenie si priorít v ľudskom živote 

 a priame ohrozenie vlastných hodnôt následkom užívania drog. Aktivita 

pozostáva z dvoch častí  

Metódy:  riadený rozhovor, skupinová diskusia 

Pomôcky: hárok papiera A4 a písacie potreby. 

Postup: 

Učiteľ rozdá lístočky, na ktorých sú rôzne modelové situácie. Žiaci sa 

v skupinách po 3 rozhodnú ako by postupovali. 

Existuje niekoľko možností prijať rozhodnutie. Uveďte viaceré alternatívy  

s pozitívnymi a negatívnymi následkami každej možnosti. Napokon sa rozhodnite 

pre jedno riešenie.  

Na zodpovedné rozhodnutie je dôležité zvážiť pozitívne a negatívne dôsledky 

každej alternatívy a vybrať si tú, ktorá má najmenej negatívnych a najviac 

pozitívnych následkov. 

TOMOVA DILEMA 

Tom ide s priateľmi do baru, kde trávi mládež veľa času a kde sa zabáva. Tom má 

14 rokov a myslí si, že je správne tam ísť. Jeho priatelia objednajú pivo a začnú ho 

popíjať. Tom vie, že je to nesprávne, ale nechce, aby ho priatelia vylúčili. 

JÚLIINA HISTORKA 

Ela a Júlia sú dobré priateľky. Júlia prišla dnes do školy s modrinami na ruke. 

Zdôverí sa priateľke Ele, že jej matka bola opitá a včera večer ju zbila. Ako by 

mohla Ela pomôcť svojej priateľke Júlii? 
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DOZOR PRI DEŤOCH 

Rodičia, ktorým strážite deti, prichádzajú domov opití a chcú vás zaviesť domov. 

JANKO 

Janko je v škole novým žiakom. Na ceste domov zo školy sa Janko rozpráva 

 s Vilom a Andrejom, najpopulárnejšími chlapcami v škole. Pozývajú ho do 

Vilovho bytu vypiť si vodku z otcovho baru. Ubezpečujú ho, že to nik nezistí a že 

sa budú zabávať, lebo budú mať dobrú náladu. Čo by mal Janko urobiť? 

POPULARITA 

Máte spoločnú skrinku s veľmi populárnym spolužiakom. Raz ráno pred 

vyučovaním otvoríte skrinku a nájdete malé plastikové vrecúško s niečím, čo 

vyzerá ako marihuana. Nechcete síce urýchlene hádať, čo je vo vrecúšku a prečo 

je vo vašej skrinke, no na druhej strane je to aj vaša skrinka a vy ste zodpovedný 

za jej obsah.  

Žiaci prezentujú jednotlivé možnosti riešení. 

Podnety na skupinovú diskusiu 

- Zažili ste už podobné situácie? 

- Ako ste ich riešili? 

- Ako by ste ich riešili teraz s odstupom času? 

- Čo ti dala dnešná aktivita?  

 

Láska a jej hodnota 

Veková štruktúra: 14- 15 rokov 

Téma: Láska a jej hodnota  

Cieľ:  Poukázať na rozdielnosť prežívania a napĺňania lásky v záťažových 

situáciách, vyzdvihnúť hodnoty reprezentujúce lásku. 

Metódy: samostatná práca, skupinová diskusia 

Pomôcky: pracovný list č. 3 , pero, papier 

Postup: 

     Dospievaním a adolescenciou do života mladého človeka vstupuje veľa nových 

skutočností. Jedna z najdôležitejších je vstup do tajomného a lákavého sveta lásky. 

Je to najintenzívnejšie citové prežívanie akého je človek schopný. Podstata lásky 

spočíva v úcte k milovanej osobnosti, vo vďačnosti za jej bytie a v rozhodnutí 

venovať jej istú časť svojho ja. Láska v sebe zahŕňa priateľstvo, zamilovanosť, 

vernosť a stálosť, ale aj túžbu po sexuálnom uspokojení. Každá láska však 
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potrebuje čas, nič sa nedá uponáhľať. Umenie milovať ovládneme až vtedy ak sa 

naučíme byť šťastní zo šťastia milovanej osoby. Dobro plodí dobro a láska lásku.  

Aktivita: Láska si vyžaduje trpezlivosť      

     Vyučujúci prečíta príbeh Abigail a Sindibáda. Úlohou žiakov(každý sám) je  

po skončení  príbehu odpovedať na otázky: 

1. Konala Abigail správne? Ako by ste na jej mieste konali vy? 

2. Ako sa mal podľa vás zachovať Sindibád? 

3. Súhlasíte so správaním prievozníka a Gregora? 

4. Čo by ste poradili Abigail ako jej matka(otec)? 

 Odpovede si každý poznačí a prezentuje v 3-4členných skupinách. Potom každá 

skupina prezentuje spoločné závery. 

Podnety na skupinovú diskusiu 

- Vyžaduje si láska čas? 

- Čo všetko môžeme urobiť v mene lásky? 

- Všímate si, ako vníma vaše správanie ten druhý? 

- Všímate si city druhého? 

Zhrnutie 

      V závere žiaci zhrnuli svoje závery a dospeli k rozhodnutiu, že každá láska  

vyžaduje trpezlivosť, potrebuje svoj čas. Urýchľovaním jej dozrievania niekedy 

robíme veci, ktoré nás neskôr mrzia a sú často v rozpore s láskou. Diskusia bola 

veľmi živá, žiaci však konanie Abigail  a Sindibáda jednoznačne odmietli. Väčšina 

súhlasila s rozhodnutím Gregora, hoci časť žiakov by Abigail jej čin odpustila. 
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Záver 

      

     V súčasnej dobe zaznamenávame zvýšený výskyt sociálno-patologických 

javov. Ohrozujú celú spoločnosť, jej morálku a hodnoty.  Problém sociálno-

patologických javov  sa nedá vyriešiť hneď a teraz. Ich riešenie závisí aj  

od schopnosti školstva riešiť tieto javy. Ak zlyháva funkcia rodiny, nastupuje 

škola so všetkými jej zložkami a snaží sa riešiť tento pálčivý problém, ktorý  

je často priamou súčasťou školského prostredia.  

     Základným predpokladom a súčasne východiskom riešenia týchto javov  

je predovšetkým primárna prevencia. Práve v tom spočíva úloha výchovného 

poradcu.  Postavenie výchovného poradcu je často nedocenené. Práve on však 

 má predpoklady nadštandardne poznať žiaka  a tým aj diagnostikovať a pomáhať 

riešiť ich problémy. Dobrá výchova je tým najcennejším a najhodnotnejším 

 čo môžeme dieťaťu dať. Práve tu má svoje pôsobenie poradca. 

     V tejto práci sú uvedené modely vyučovacích hodín, ktoré je možné realizovať 

v rámci prevencie sociálno-patologických javov. Pri tvorbe modelov sú 

rešpektované základné pedagogické princípy, no zároveň aj súčasné poznatky 

pedagogických a psychologických vied, ktoré uprednostňujú aktivizáciu a väčšiu 

mieru samostatnej práce žiakov. 

     Oblasť sociálno-patologických javov bola donedávna tabu a v určitom 

kultúrnom prostredí ním zostáva i naďalej, avšak v súčasnosti je nevyhnutné 

otvorene a pravdivo informovať dospievajúcich o tejto oblasti a primeraným 

spôsobom za spoluúčasti rodiny a ďalších sociálnych inštitúcií formovať  

u dospievajúcich vhodné predstavy, normy a postoje. Napriek vyskytujúcim  

sa negatívnym javom v spoločnosti je potrebné dať mladému človeku pozitívnu 

víziu do budúcnosti. 
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PRÍLOHY 

A Pracovný list č. 1– Príbeh: Postupne sa všetko zmenilo 

     Priateľka ma pozvala na domácu slávnosť a ja som cítila, že nemôžem 

odmietnuť jej pozvanie.  

     Keď som k nej prišla, všimla som si, že atmosféra nie je nijako zdravá. Bolo 

nás tam desať(päť dievčat a päť chlapcov). Okná boli zatvorené, rolety spustené, v 

miestnosti sa rozprestieralo šero. Hudba ohlušujúco hrala, niektorí chlapci začali 

tancovať nepekným spôsobom, a preto som sa nechcela tanca zúčastniť. Oni na 

mňa však stále naliehali. 

      Vyšla som zo salónu do kuchyne a povedala som, že im pripravím nejakú 

pochúťku. Boli prekvapení, ale postupne sa všetko zmenilo: otvoril sa okná a do 

salónu náhle vstúpilo nádherné slnko. Potom sme už tancovali všetci spoločne. 
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B Pracovný list č. 2 - Metódy asertívneho odmietnutia 

 

- Každý má právo povedať NIE. 

 

- Nátlak alebo ponuku treba pokojne odmietnuť bez udania dôvodov. 

 

- Nepoužívame žiadne argumenty, keďže každý argument dáva príležitosť ho 

prekrútiť alebo povedať protiargument. 

 

- Ak niekto nerešpektuje vaše NIE, povedzte, ako na vás pôsobí jeho nátlak, napr. 

zraňuje ma to, je mi to nepríjemné, zarmucuje ma to. 

 

- Ak na vás stále nalieha, jednoducho choďte preč. 
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C Pracovný list č. 3 Príbeh – Abigail a Sindibáb 

 

     Bolo raz dievča, ktoré sa volalo Abigail. Žila pri Aligátorovej rieke, ktorá sa 

hemžila krokodílmi. Jej priateľ Gregor žil na druhej strane rieky. Obaja boli do 

seba veľmi zamilovaní a pociťovali veľkú túžbu vzájomne sa vidieť. Nanešťastie 

však búrka zničila malý most, takže bolo ťažké dostať sa k sebe.  

     Abigail takmer zomierala od túžby. Vyhľadala preto rybára Sindibába, ktorý 

jediný vlastnil v širokom okolí loď. Opísala mu situáciu a prosila ho, aby ju 

previezol cez rieku. Sindibáb bol ochotný, ale pod podmienkou, že s ním predtým 

musí stráviť noc. Abigail bola rozhorčená týmto výmenným obchodom, pretože 

milovala Gregora a nie Sindibáda. Odmietla Sindibádove požiadavky a odišla 

hľadať iných ľudí, ktorí by jej pomohli. 

     Sklamaná odišla domov k svojej matke a rozpovedala jej o svojich 

nevydarených pokusoch a o Sindibádovom návrhu. Prosila matku o pomoc. Matka 

jej povedala:“Pozri, Abigail si už veľké dievča. Sama musíš vedieť, čo chceš robiť 

a sama robiť svoje rozhodnutia“, povedala, a išla po svojom. 

     Abigail dlho uvažovala. Nakoniec sa rozhodla prijať Sindibádovu ponuku, 

pretože chcela za každú cenu vidieť Gregora. V noci bola so Sindibádom a 

Sindibád splnil svoj sľub. Na druhý deň ju previezol na druhú stranu rieky. 

     Po niekoľkých šťastných hodinách s Gregorom mala Abigail potrebu povedať 

Gregorovi, čo sa stalo. Keď si celú príhodu vypočul, bol od zlosti celý bez 

seba:„Čo si to urobila? Nemôžem uveriť, že si to urobila! Spala si so Sindibádom. 

Všetkému je koniec! Zabudni na nás dvoch! Nechcem mať už s Tebou nič 

spoločné!“ 

     Abigail zúfalá odišla. Horko plačúc stretla mládenca, ktorý sa volal Slug. 

Oprela sa o jeho rameno a vyžalovala sa mu zo svojho utrpenia. Slug počúval plný 

rozhorčenia a nahnevaný odišiel za Gregorom, aby ho zbil. Abigail ho sledovala, 

hľadela z obďaleč a začala sa smiať.      
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