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Súhrn 

Prostrednictvom našej práce chceme poukázať na fakt, že predchádzanie vzniku 
drogových závislostí je najefektívnejšou cestou. 

V úvode sa venujeme charakteristike primárnej prevencie, jej filozofii i chybám. 
Cieľom našej práce je: 
1) Poukázať na dôležitosť prevencie s akcentovanim faktu , že li ečba závislosti je 

náročná, nákladná a dlhodobá. Prognóza pozitívneho výsledku je vzdia lená, a preto 
je prevencia, č iže predchádzanie vzniku ochorenia, tou efektívnejšou cestou. 

2) Ponúknuť prehľad kvalitatívnych kritérií participujúcich na tvorbe efektívne
ho programu a predstaviť možnosť, ako uvedené kritériá použiť pri výbere progra
mu. 

3) Spracovať porovnanie troch najpoužívanejších programov primárnej prevencie 
pomocou zovšeobecnených kvalitatívnych kritérií. Na porovnanie sme s i zvolil i tri 
najpoužívanejšie programy primárnej prevencie na školách. 

Predpokladáme možnosť využitia daných zistení pri výbere určitého programu , 
a lebo postupu v aktívnej preventívnej praxi. 

K T ú č o v é s l ov á: prevencia - drogy - voľný čas - škola - ochranné a riz ikové 
činitele - kvalitatívne kritéri á - efektívny program - progra
my primárnej prevencie: Kým nie je prí li š neskoro - škola 
podporujúca zdravie - škola bez tabaku, drog a a lkoholu 
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P. Belešová: THE EFFECTIVITY CRITERIA OF THREE 
PRIMARY PREVENTION PROGRAMS 

Summary 

By means of this paper we would like to call attention to the fact that the most 
effective way to avoid drug addiction is prevention. 

In the beginning we studied the features of primary prevention, its philosophy 
and mistakes. 

The aim of this study is : 
1) To show the importance of prevention while emphasizing the fact that the ad

diction treatment is demanding, costly and time consuming. The prognosis of a posi
tive outcome is distant and thus prevention, or in other words avoiding the actual 
start of the sickness, is the most efTective way. 

2) To offer a list of qualitative criteria participating on a development of an efTec
tive program and to introduce the possibilities of how these criteria can be applied 
when choosing a program. 

3) To process a comparison of primary prevention programs through generalizing 
the qualitative criteria. For this comparison we chose three difTerent primary pre
vention programs most frequently used in schools. 

We hope for the possibility of putting our findings , to use when choosing a parti
cular program or method of an active prevention practice. 

Key w o r ds: Prevention - Drugs - Leisure time - School - Protective and risk 
factors - Qualitative criteria - EfTective program - Primary pre
vention programs: Until its not too late - Health supporting 
school - Drugs - a\cohol - tobacco free school 

Úvod 

Č lovek sa neustále zmocňuje jednotlivých entít sveta, ktorý ho obklopuje, aby 
sýtením svojich potrieb pretváral sám seba, a tým i všetko okolo. PokiaI nevie, ne
dokáže, necíti tlak uspokojiť svoje potreby ťažšou, dlhšou, ale rozhodne zmyslupl
nejšou formou, začne preferovať stretávanie s drogou v presvedčeni, že práve toto je 
spôsob, ako vystupňovať svoju životnú silu. 

Uvedené myšlienky neuvádzame náhodne, za závislosťou od drog sa obvykle 
skrýva tragédia Iudského hľadania seba. A práve tu sme jasne pochopili, že istejšou, 
efektívnejšou a azda i ľahšou cestou je prevencia. 

Primárna prevencia 

Jedným z pri značných znakov súčasnej spoločnosti je výskyt a šírenie sociálno -
patologických javov - drobnými problémami v správaní počínajúc, cez závažnejšie 
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delikty až po delikvenciu, kriminalitu a toxikomániu. Uvedené mechanizmy správa
nia pôsobia deštrukčne a samozrejme i spätno-väzbovo. 

Potrebu kvalitnej prevencie zvyšuje miera sociálnej akceptácie legálnych drog. 
Tieto akceptuje predovšetkým dospelá populácia, ktorá v procese výchovného pôso
benia odovzdáva liberálne zhodnocovanie konzumu mäkkých drog, ako je alkohol 
a tabak deťom a mládeži. 

Záhladná charahteristiha primárnej prevencie 

Cieľom primárnej prevencie v najširšom zmysle slova je predchádzať ochoreniu 
predtým, ako vznikne. 

Ak chceme deti skutočne psychicky "otužovať", vytvoriť z nich duševne 
a morálne odolných ľudí , môžeme na to využiť prirodzené situácie skutočného živo
ta , a to takým spôsobom, že dieťa v danej situácii podporíme, poskytneme mu vcíte
nie (empatiu) a porozumenie problému, pomôžeme mu problém rie šiť. Cieľom pre
vencie je zvyšovanie odolnosti dieťaťa proti neprimeraným záťažiam a nepriaznivým 
udalostiam. Dôležitými faktormi, aby sa dieťa úspešne vysporiadalo s nepriazňou , 

alebo problémami sú všeobecne prijímané tri faktory s označením: SOM , MÔŽEM , 
MÁM 

SOM - dieťa verí tomu, že to, ako v nejakej situácii dopadlo , samo ovplyvnilo 
svojimi vla stnosťami, 

MÔŽEM - schopnosť hľadať pomoc (to, čo sám dokážem ), dieťa je schopné podať 
svoje myšlienky a pocity druhej osobe vďaka svojim schopnostiam , 

MÁM - prítomnosť sociálnej opory: dieťa má niekoho či už v š iršej rodine, mimo 
rodiny, v škole) kto mu poskytne citovú, alebo sociálnu podporu, môže sa o svoje pro
stredie oprieť (Havlínová a kol. , 1998, s . 77-78). 

Teda je to súbor istých opatrení , ktoré majú viaceré spo l očné znaky s výchovou. 
Aj prevencia aj výchova vychádzajú z rozboru situácie, sú to cielené č innosti , v rá mci 
ktorých sa uplatňujú adekvátne opatrenia, metodiky a postupy. Z toho vyplýva, že 
každá výchova a k je výchovou, implikuje aj prvky prevencie. 

Adresnosť primárnej prevencie je podmienená viacerými s kutočnosťami a jednot
livé formy preventívnych programov akcentujú etiológiu problému . Potom primá rn a 
prevencia s odvolaním na jej miesto vo výchovnom procese preferuje vše tky a kt ivity 
zamerané na harmonický rozvoj osobnosti . Ide o motiváciu c i e ľových skupín ada p
tovať svoj životný štýl v smere pozitívnej osobnostnej integr ity, na príkla d rozv íj a nie 
že laných sociálnych zručností, budovanie primeranej postojovej škály pomocou seba
poznávania a následne odmietania nezodpovedného správa ni a sa. 

Cie ľom prevencie teda nemôže byť jednoduché odovzda nie in fo rmácií o drogách 
a správa ní sa vo vzťahu k nim, ale predovšetkým odmie ta ť nezodpovedné správan ie, 
akým môže byť i prijímanie drogy. V kontexte primá rnej prevencie drogových záv is
lostí je formovanie osobnosti a jej harmonický vývin prostriedkom na dos iahnu t ie 
cie ľa - preferovať bezdrogový životný štýl. Účinná prevencia má ovplyvn iť správanie 
zamerané na podporu zdravia . 

Cieľom efektívnej prevencie (Nešpor, 1999, s . 6) je predovšetkým: 
- predchádzať užívaniu návykových látok, 
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- posunúť stretnutie s návykovými látkami (v našich podmienkach najčastejšie 
alkohol a tabak) do neskoršieho veku, kedy je už organizmus a psychika relatívne 
vyspelejšia a odolnejšia, 

- znížiť, alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, pokiaT už k ne
mu dochádza, predísť tak rôznym zdravotným poškodeni am vrátane závislosti. 

O škodlivosti alkoholu máme dlhodobo dostatok informácií, taktiež o škodlivosti 
fajče nia a napriek tomu oba typy závislosti patria k najrozšírenejším. 

Teda preventívne programy zamerané len na odovzdávanie informácií nebývajú 
efektívne. Pre názornosť môžeme preventívne stratégie rozdeliť, ako uvádza Nešpor 
(in Bindasová, 2000) na dve skupiny podľa zamerania na : 

- znižovanie ponuky drog (aby boli ťažko dostupné) 
- minimalizáciu dopytu po drogách (aby podľa možnosti ľudia nemali o ne záu-

jem) 
Tieto spôsoby prevencie sa navzájom posilňujú . 

Metodológia 

Pozícia kvalitatívnych kritérií pri posudzovaní preventívnych programov a ich 
perspektívnom výbere pre prax 

Pri výbere konkrétnych programov primárnej prevencie, ktoré sme plánovali za
radiť do predkladanej vzorky programov, sme hľadali oficiálne publikované hodno
tiace postoje jednotlivých ucelených a už aplikovaných aktivít. 

Odborná literatúra z oblasti prevencie síce uvádza, že efektívnosť a účinnosť pro
gramov sú dôležitými kritériami, a je potrebné, aby uvedené kritériá prevenčný pra
covník bral do úvahy od samého začiatku, napriek tomu sme nemali úspech pri 
hradaní zhodnotenia konkrétneho programu. 

Na území Slovenska, ako uvádza Novotný (1998), pracuje v súčasnosti vyše sto 
rôznych organizácií , ktoré vo svojich programoch deklarujú pomoc drogovo závislým, 
i v oblasti primárnej prevencie. Žiaľ, vzhľadom na také veľké množstvo organizácií, 
považujeme efekt za minimálny, apraktický, a čo je pre nás typické, väčšinou zvlád
nutý na úrovni perfektnej verbalizácie. Čím je domáci autor menej skúsený, tým 
väčšia je jeho dôvera k zahraničným aktivitám. Nebezpečné sú pohľady laikov, ktori 
mnohé programy preberajú s absolútnou dôverou a nádejou. Na väčšinu našich 
omylných krokov doplatia väčšinou deti, prijímatelia programov, závislí a tým i celá 
spoločnosť. Vyjadrenie podobného obsahu sme vo verbálnej podobe zaregistrovali od 
väčšiny preventistov, ktorí skutočne aktívne pôsobia v tejto oblasti. To bolo podstat
ným podnetom i výzvou, pokúsiť sa zosumarizovať kvalitatívne krité riá a vyskúšať 
možnosť ich aplikácie na konkrétnych programoch aplikovaných v praxi. 

Do súboru programov, v ktorých sa pokúsime o porovnanie sme zaradili: 
- Ian Young a Trefor Williams: Škola podporujúca zdravie 
- Ernst Servais: Kým nie je príliš neskoro 
- Ivan Novotný: Škola bez alkoholu, drog a cigariet 
Nami zvolené programy boli súčasne aj najpoužívanejšími preventívnymi progra

mami na ZŠ a SŠ v rokoch 1995-1999, vychádzajúc z prieskumov ESPAD. Zdroj úda
jov: ŠZÚ SR a spracovanie A. Nociar, ÚV ms (Nociar, 2000). 
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Pri výbere sme zohradnili: 
- zastúpenie domáceho i zahraničného programu 
- frekvenciu využívania v praxi 
Na zhodnotenie a porovnanie nami zvolených programov sme prispôsobili kri

tériá holandských výskumných pracovnikov Janssena a Geelena vzhladom na naše 
potreby. 

Kvalitatívne kritériá na zhodnotenie 

a porovnanie programov prevencie: 

1) Zisťovanie 

Pri výbere kritérií do časti "Zisťovanie" sme považovali za dôležité zohladniť 

vzdelanostný potenciál , ktorý priamo podmieňuje špecifickosť podania informácií 

a prispôsobenie náročnosti konkrétnych úloh cierovej skupine. Uvedené predpokla

dy sme potom zosumarizovali do troch obsahov, ktoré deklarujú: 

- Odhad rozsahu problému. 
- Využívanie epidemiologických znalostí. 

- Objasnenie zvolenia tej ktorej témy. 

2) Analýza problému 

Na dosiahnutie čo najväčšej účinnosti programu je dôležité dostatočne rozanaly

zovať problém. Zo štúdia teoretických materiálov a požiadaviek praxe, o čom znovu 

pojednávame v predchádzajúcom texte, vyplynulo, že je dôležité poznať rizikové fak

tory a samozrejme i faktory ochranné. Zistili sme, že spôsobuje problém rozlíšiť 

a v programe dostatočne akcentovať čo sa v rámci preventívneho pôsobenia ovplyv

niť dá a čo je rezistentné vo vzťahu k pozitívnej zmene. 

Z rozboru a charakteristiky o analýze problému nám vyplynuli tieto kritéri á: 

- Analýza prostredia problému a možné interakcie faktorov prostredia. 

- Znalosť rizikových faktorov a ochranných faktorov. Rozlíšenie faktorov ovplyv-

niteTných a neovplyvniteTných. 

- Využitie dostupných odborných informácií . 

3) Špecifikácia ciela 

Nemenej dôležité pre úspech programu je mať možnosť výsledky pa rciálnych čas 

tí programu pravidelne zhodnocovať a získané hodnotenia zakomponovať ako korek

tory do realizácie v nasledujúcich častiach. Tým podstatne môžeme ze fe ktívniť ko

nečný výsledok. O dosiahnutých parciálnych cieľoch je vhodné robiť prehradné zá

znamy, čo umožňuje v budúcnosti možnosť overiternosti cierov. Z uvedeného nám vy

plýva, že dobrý program by mal mať precizované : 
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- prechodné účinky 

- konečné výsledky 

- cieľovú skupinu 

- overiteľnosť cieľov. 

4) Stratégie a metodológia 

Za dôležité pre úspešnosť programu považujeme kvalitnú metodologickú základ
ňu postavenú na odbornosti a precíznej prepracovanosti zohľadňujúcej špecifiká 
adresáta. 

Kritériá: 

- Analýza rozsahu intervencie. 
- Výber efektívnych stratégií. 

- Zvažuje dosah, účinnosť 
- a realizovateľnosť zvolenej stratégie a metodológie. 
- Používa validné a reliabilné intervencie. 

5) Plánovanie programu 

Nevyhnutné je plánovanie programu, uvedomenie si pred jeho spustením, aký ciel 

vakom časovom rozpätí má ašpirácie dosiahnuť. 

Z toho vyplynuli kritériá: 

- Plán je systemizovaný so stanovenými krokmi a časovým rozvrhom. 
- Zahŕňa obdobia hodnotenia a testovania. 

Program Školy podporujúce zdravie 

Koncepcia programu Škola podporujúca zdravie bola vypracovaná Škótskou sku
pinou zdravotnej výchovy pod vedením 1. Younga a T. Wiliamsa sa riadila heslom: 
"Podpora zdravého a šťastného života detí je najlepšou prevenciou". 

Zavedenie špirálových osnov zdravotnej výchovy znamená opätovné preberanie 
kľúčových tém zdravotnej výchovy v určitých intervaloch počas života dieťaťa, a to 
takým spôsobom, ktorý umožňuje rozvinutie myšlienok a koncepcií osvojených už 
predtým. Okrem výchovy k prevencii drogovej závislostí ide o také kľúčové témy ako 
sexuá lne správanie a AIDS, zdravá výživa, prostredie a zdravie a iné. Tento spôsob 
umožňuje vstup aktuálnym myšlienkam a koncepciám, ktoré budú zdrojom stáleho 
progresu. 

Učebné metódy by mali byť také, aby žiakom dávali možnosť hodnotiť závažnosť 

informácie a podla toho sa rozhodovať, riešiť problémy, diskutovať, načúvať a vytvá
rať či udržiavať vzťahy. 
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Formálna výučba však nepredstavuje hlavnú hybnú silu sociálneho, interper

sonálneho a citového vývinu žiaka. Tou sú práve "skryté osnovy" definované ako 
"celková etika vytváraná atmosférou školy, jej kódexom disciplíny, prevažlljúcimi 

správanie, postojmi učitelov voči žiakom, všeludskými hodnotami, htoré sa uplatiíujú 

spôsobom svojho účinku" (Komorová, 1996, s. 41). 

Učitelia niekedy podceňujú vplyv svojich postojov, príkladov a očakávaní . Žiaci si 

však pozorne všímajú a evidujú láskavosť, záujem, toleranciu , ochotu diskutovať 

a celkovú starostlivosť o svoje okolie. Všímajú si správanie dospelých (napr. ich roz

porné postoje k správaniu na ihrisku a v zborovni). Preto aj nenápadné informácie, 

ktoré deťom dáva učiteľ svojím správanim majú nemalý vplyv na to, čo si samy 
osvoja. 

Medzinárodný program primárnej prevencie drogových 

závislostí "Kým nie je priliš neskoro" (Servais, 1994) 

Tento program má tú výhodu, že nie je vypracovaný teoretikmi, ale priamo na 
samotnej základni v spolupráci s terapeutmi závislostí, s pedagógmi , štatistikmi 
atď. 

Autorom tohto programu je Ernst Servais, terapeut z belgického Eupenu, ktorý 
vychádza z intenzívnych štrnásťročných skúseností v prevencii závislostí s mládežou 
i dospelými a s realizáciou, ktorého majú už viaceré európske krajiny dlhoročné 
a bohaté skúsenosti . 

Program vychádza z desiatich základných zásad: 
1. Zasiahnuť tri faktory - je potrebné zamerať sa na tri faktory, ktoré spolu 

ovplyvňujú sklon k závislosti - druh použitej drogy, konzument drogy so všetkými 
svojimi pocitmi a prostredie, v ktorom konzument drogy žije. 

2. Zamerať sa na drogy - problém sa musí obsiahnuť celistvo: bežne dostupné 
ako aj ilegálne drogy, pretože oba druhy môžu spôsobiť toxikomániu , ako aj závislosť 

od istého druhu látky. 

3. Nielen informovať - je potrebné robiť prevenciu celoplošne, t. j . zasiahnuť 

celého človeka s jeho emóciami, s jeho názormi a predovšetkým s jeho správaním. 

4. Pôsobiť celospoločensky - čo sa týka prostredia, nesmie sa drogová profylaxia 
obmedziť len na žiakov a študentov, ale je nevyhnutné zapojiť rovna ko aj rodi čov, 

lekárov, tvorivých pracovnikov v oblasti voľného času a iných. 
5. Ohraničiť pole pôsobnosti - v dôsledku toho je nevyhnutná regionali zácia 

zdravotnickej politiky. 

6. Osloviť spolupracovníkov na základniach - túto prácu nemajú vykonáva!: len 

pracovruci centra, ale aj osoby v rôznych sférach. Aby mohol človek vykonávať pre-
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ventívnu prácu, musí byt pevne zakotvený v tom prostredí, v ktorom je akcia žia

duca . 
7. Vyškoli( aktérov - všetky osoby, ktoré sa zapoja do profylaktickej akcie, musia 

byt zodpovedajúco zaškolené, a to v rámci akcie na "požiadanie". 
8. Pracoval" v skupinách - jednotlivým aktérom hrozí nebezpečenstvo, že dlho pri 

tejto práci nevydržia. Práca v skupinách je preto nevyhnutná, umožňuje plodnú 

výmenu názorov a vzájomnú podporu. 
9. Poznať situáciu - samotné ciele prevencie sa môžu v jednotlivých cielových 

skupinách uplatniť len na základe rozsiahleho poznania aktuálnej situácie. 
10. Skúšať účinnosť - v dôsledku toho je nevyhnutné , aby inštancia zapojená do 

programu kontrolovala prácu v každej fáze . 
Koncepcia primárnej prevencie programu je postavená na troch pilieroch: 

- Ovplyvňovanie postojov: 
- Ovplyvňovanie spôsobov správania: 
- Zdravé životné prostredie 

Multirezortný program "Škola bez tabaku, drog 

a alkoholu" (TDA) (I. Novotný, 1995) 

Tento program spracoval MUDr. I. Novotný ako súčasť programu "Školy podpo
rujúce zdravie", ktorého zámerom je skvalitnenie primárnej zdravotnej prevencie 
a chápania zdravia. Je určený pre všetkých, ktorí sa rozhodnú urobiť niečo pre pod
poru zdravia detí. Môže ho robiť učiteľ sám, čo je však veľmi namáhavé, či celá škola 
odrazu. 

Program ponúka novú alternatívu vedúcu k zámene rizikových vzorcov správa
nia za ochranné. Tieto zmeny správania nemožno u detí docieliť individuálnym ov
plyvňovaním, ani najlepšie organizovanými kampaňami , nariadeniami, ale ani od
porúčaniami a poúčaním. 

Program neúčinkuje na toho, kto ho potrebuje, ale na toho, kto si ho vezme! Čiže 
efekt účinnosti je podmienený tým , ako sa snaží učiteľ motivovať svojich žiakov. 

Ak tvorím nájdem, ak netvorím, hľadám! Podmienkou na nájdenie cesty je tvori

vá spolupráca a aktivita žiakov. 
Cieľom programu je prostredníctvom učiteľa, školy ponúknuť žiakom nielen ve

domosti o drogách , drogovej spoločnosti, hodnotách, pokore, trpezlivosti, identi
fikácie sa so svojou rolou, ale aj ponúknuť im novú bezdrogovú súčasť filozofie života 

patriacu k zdravému spôsobu života. 
Cieľom programu Škola bez TDA je vytvoriť protidrogovú atmosféru viazanú na 

región školy, rešpektujúc jej profesijné zameranie a tvoriace sa nové tradície . Úlo
hou je ponuka novej alternatívy, ktorá dá každému subjektu individuálnu možnosť 
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v rozhodovacej fáze vybrať si vlastnú cestu. 

Ciefovou skupinou sú traja príjemcovia, ktorí sú v trvalej interakcii : dieťa , rodič , 

učiteľ. 

Výsledhy 

Porovnanie programov 

V predchádzajúcom texte sme stručne predstavili preventívne programy 
s cieľom prezentovať ich základnú charakteristiku. V nasledujúcom texte 
uvedieme nami spracované porovnanie uvedených programov. 

Porovnanie uskutočníme na základe: 
- kvalitatívnych kritérií bežne dostupných v odbornej literatúre , 
- za pomoci informácií získaných v osobnom kontakte s preventistami 

pracujúcimi s uvedenými programami, 
- osobnou skúsenosťou pri aplikovaní preventívnych programov na 

ZŠ L Bukovčana v Bratislave, v školskom roku 2000/2001, 
- štúdia odbornej literatúry a požiadaviek vychádzajúcich z teórie pre 

prax. 
Za potrebné považujeme uviesť, že žiaden program, zaoberajúci sa pre

venciou drogových závislostí nemá takú kapacitu - či už kvantitatívnu, kva
litatívnu, odbornú, ľudskú - aby oslovil každého jedinca. Dôležité je prijať 
i ten fakt, že v problematike prevencie drogových závislostí je ešte stále 
prítomné hľadanie , často dominuje metóda pokusu - omylu, dokonca sú pro
gramy, v ktorých cítiť účel. Byť v preventívnej aktivite presvedčivý , vyžadu
je kvalitné rozhodnutie pri výbere programu. Do procesu rozhodovania je 
nevyhnutné zakomponovať svoj ľudský a odborný potenciál , pretože to sú 
podstatné atribúty úspešnosti. Ponúkať nové motivačné schémy na zdravý 
život má zmysel a je produktívne vtedy, keď predkladateľ presvedčí, že: cí
tim, myslím, konám je v jeho interpretácii totožné. Potom každá intervencia 
preventistu a cieľovej skupiny je originál , šitý na mieru konkrétneho poslu
cháča. Z uvedeného vyplýva, že naše porovnanie troch programov fungujú
cich v prevencii drogových závislostí nesie pečať osobného postoja , 
ako i uvedomenia si nedostatočnej praktickej skúsenosti, ktorá je nutným 
predpokladom komplexného pohľadu. 

Napriek naznačeným insuficienciám predkladáme pohľad na porovnanie 
programov prevencie v zmysle vypracovaných kritérií. 

Za pomoci zo sumarizovania charakteristík jednotlivých programov spra
cujeme vzájomné porovnanie tak, ako sa nám jednotlivé programy odpre
zentovali v zmysle predložených kritérií. 
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Záver porovnania jednotlivých programov po kvalitatívnom porovnaní 
každého kritéria programu zoradíme do prehľadnej tabuľky, v ktorej zo
brazíme hodnotenie jednotlivých kritérií namí zvolenou stupnicou: 

- Kritérium splnené úplne = splnené všetky kategórie daného kritéria. 
- Kritérium splnené čiastočne = kategórie splnené čiastočne, časť kategó-

rií nesplnená. 
- Kritérium nesplnené = nesplnená žiadna kategória kritéria. 

Program Škola podporujúca zdravie 

Program je zaujímavý tým, že sa najskôr realizoval v 10 školách zara
dených do európskej siete škôl, čiže po zhodnotení skúseností oni tvoria od
borno - metodické pracoviská uvedeného programu v SR, čo garantuje kva
litnú metodickú bázu. 

Program Škola podporujúca zdravie berie do úvahy všetky aspekty živo
ta školy, no je dôležité pripomenúť, že bázou sú viac medicínske informácie. 
Pozitívom je, že uznáva model zdravia ako interakciu telesných, duševných 
a sociálnych hľadísk, vyžaduje aktívnu účasť žiakov, metodologicky upred
nostňuje postupy zamerané na rozvíjanie praktických vedomostí a zručností 
žiakov. Berie do úvahy kompetencie a recipročné fungovanie pedagogického 
zboru, považuje podporu rodičov a spoluprácu s nimí za dôležitú súčasť . 

1) Zisťovanie 

Odhad rozsahu problému 

Problém je poňatý v širšom kontexte, so zdôvodnením, že ak sa tieto 
problémy preberajú ako samostatné témy, exístuje riziko, že bude upred
nostnený negatívny, alebo problémovo orientovaný prístup na úkor po
zitívnej podpory zdravia a blaha celej spoločnosti. 

Program zdravotnej výchovy je postavený na troch základných ka
meňoch, a z nich odvodené niektoré odporúčané kľúčové oblasti: 

Vzťahy - sociálne schopnosti, emócie, priateľstvá. 
Starostlivosť o seba - práca a odpočinok, zdravá výživa, bezpečnosť, zne

užívanie návykových látok, osobné zdravie (starostlivosť o telo). 
Komunita a prostredie - starostlivosť o životné prostredie, aktívna účasť 

občanov , služby (Young, Wiliams, 1989, s. 14). 

Využívanie epidemiologických znalostí 

Program rešpektuje špecifiká a individualitu každej cieľovej skupiny. 
Upozorňuje , že vychádza z komplexných záverov WHO, a preto preventista 
by mal brať do úvahy regionálne zvláštnosti. 
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Kritérium zisťovanie splnené úplne . 

2) Analýza problému 
Analýza prostredia problému a možné interahcie 
fahtorou prostredia 

Program vychádza zo skutočnosti, či moderný človek žije zdravým, alebo 
škodlivým spôsobom života a aké podmienky ponúka sociálne prostredie pre 
zdravý životný štýl. Poznatky o interakciách faktorov prostredia je možné 
získať len dôkladnou znalosťou sociálnej a mentálnej kapacity daného re
giónu. 

Znalosť rizikových faktorov a ochranných faktorov . Rozlíšenie faktorov 
ovplyvniteľných a neovplyvniteľných 

Program má rozpracované ochranné faktory prevencie ako dvojdimen
zionálne atribúty, kde druhou dimenziou každého ochranného faktoru je ri
zikový faktor . Program ponúka prácu s uvedenými faktormi formou disku
sie učiteľa so žiakmi a spracúva tému v nasledujúcich úlohách ako ich for
muluje Broniš: 

Položiť otázku a diskutovať o tom, čo je to zdravie a životaschopnosť. 

Využitie dostupných odborných informácií 

Ako vidieť zo šírky a hÍbky rozpracovania rizikových a ochranných fakto
rov, program využíva všetky dostupné odborné informácie veku primera
ným spôsobom. V preventívnej oblasti drogových závislostí sa napr. v rámci 
ZŠ na 1. stupni s úspechom využíva doplnková literatúra C. Raynerovej Ne
nič svoje múdre telo u žiakov 4. ročníkov ZŠ. V rámci II . stupňa ZŠ sa po
stupne zavádza ako doplnková literatúra v oblasti prevencie drogových 
závislostí publikácia Kašparová, Houška, Uhereková: Ako poznám sám se
ba? I iné doplnkové texty, príručky a materiály. 

Kritérium analýzy problému splnené úplne. 

3) Špecifillácia ciela 
Prechodné účinky 

Všeobecným zmyslom hodnotenia, ako uvádza program, je poznať pre
chodné účinky ako podklad pre rozhodnutie čo dalej, či pokračovať nastúpe
ným trendom bezo zmien, alebo zmeniť spôsob a čiastočne tému k lepšiemu. 
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Konečné výsledhy 

Program smeruje k tomu, aby v škole praktizovali zdravý spôsob života 
a šírili ho i vo svojom okolí mimo školy. S týmto cieľom vytvára atmosféru , 
ktorá podporuje zdravý spôsob života. 

Kvalitný konečný výsledok zohľadňuje spätné väzby v prechodných účin
koch. Hodnotený program definuje indikátory a kritériá, prostredníctvom 
ktorých sa dosiahne konečný výsledok. Indikátory ako ukazovatele toho, či 
sa pomocou stanovenej ú lohy dosiahol konečný výsledok. Napr. ciele môžu 
byť definované ako: zlepšenie zdravotného stavu žiakov, vytvoriť mechaniz
mus účasti žiakov v procese rozhodovania a pod. 

Cielová skupina 
Cieľová skupina je jasne zadefinovaná ako školský vek (materské školy, 

základné , stredné), pričom predpokladá vplyv pôsobenia prostredníctvom 
školy i na širšiu societu. 

Overitelnos{ cielov 
Úspešnosť programu je overiteľná spôsobmi: opýtame sa ľudí samých, 

urobíme audit, alebo zozbierame údaje (napr. dotazníkom), aby sme zistili : 
- schopnosti, zručnosti, návyky potrebné na uchovanie a podporu zdravia 

(schopnosť odmietať alkohol, nepodľahnúť tlaku skupiny) 
- zaujatia správneho postoja, ktorý sa odzrkadlí v ich správaní 
- overenie potrebných vedomostí a znalostí k zdravému spôsobu života 
Kritérium špecifikácie cieľa splnené úplne. 

4) Stratégie a metodológia 
Analýza rozsahu intervencie 

Rozsah intervencie je podrobne rozpracovaný. 

Výber efektívnych stratégií 

V rámci efektívnych stratégií programu využíva skryté osnovy, metódu 
využívania náhodných situácií. Rieši i problém, ako získať rodičov pre spo
luprácu (knižnice, klubovne, kurzy atd.) 

Stratégia výučby by mala byť zameraná na rozvoj osobnosti dieťaťa, pre
to by mala prispievať k osvojovaniu postojov, zručností a schopností (ako sú 
napr. komunikačné schopnosti, tímová práca, samostatnosť, vlastný úsudok, 
iniciatíva, tolerancia, empatia, organizovanie vlastnej činnosti, rozhodova
nie, orientácia v hodnotách) a to metódami, ktoré sme už spomenuli - napr. 
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efekt snehovej gule, hranie rolí a riešenie problémových úloh s otvoreným 
koncom či využitím metód, ktoré si učiteľ sám zvolí. 

Zvažuje dosah, účinnosť, a realizovateľnosť 
zvolenej stratégie a metodológie 

Učiteľ teda pomáha rozvinúť vlastný potenciál, aktivitu , tvorivosť , umož
ňuje zažiť a vyskúšať si dané zručnosti v praxi - neponáhľa sa, necháva 
deťom dostatok času, posilňuje ich sebadôveru a zdravé sebavedomie - vy
tvára zdravé nesúťaživé, bezpečné prostredie, neporovnáva deti medzi se
bou, umožňuje rozhodovať - nepredkladá vlastné hotové názory, vychádza 
z toho, čo si dieťa myslí a čo cíti, posilňuje tým aj vlastnú zodpovednosť 
a rozvíja spoluprácu a komunikáciu aposiluje prosociálne správanie - vy
užíva aktuálne sociálne vzťahy v triede, pomáha okamžite riešiť konflikty 
a nedorozumenia. 

Kritérium stratégie a metodológie splnené úplne . 

5) Plánovanie programu 
Plán je systemizovaný so stanovenými krokmi a časovým rozvrhom. 
Program osloví jednotlivých pedagógov do rôzneho stupňa. O tom, že 

škola vstupuje do programu, o hlavných zámeroch, prioritách a očakáva
niach treba informovať všetkých, ktorí ovplyvňujú výchovu a vzdelávanie 
žiakov. Program nie je hlavným poslaním školy, je to ale významná pod
porná aktivita, ktorá nesie potenciá l ovplyvniť myslenie pracovníkov i žia
kov školy, rodičov i verejnosť z okolia, mesta i regiónu. Ideálne je otvoriť ce
loškolskú diskusiu, monitorovanie predstáv, očakávaní a konkrétnych návr
hov do prípravy programu. Ak sa stane celoškolskou záležitosťou , istotne 
dosiahne svoj cieľ i verejnú akceptáciu (Ondriš, 2000, s. 133). Škola by si 
mala odpovedať na nasledujúce otázky: 

Aké sú povinnosti školy? Kto bude vyučovať? Ktoré faktory určujú stra
tégiu školy? 

Kto dohliada na program zdravotnej výchovy v škole? Ako organizovať 
spoluprácu medzi jednotlivými stupňami školy? 

Zahŕňa obdobia hodnotenia a testovania 
Súčasťou plánovania a realizácie programu podpory zdravia v škole je 

priebežné získavanie spätnej väzby o tom, ako sa nám darí plniť ciele, ktoré 
sme si vytýčili . Na základe tejto spätnej väzby dochádza k priebežnému roz
voju a zmenám písomného programu. Po uplynutí dlhšieho časového obdo-
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bia (napr. troch rokov) by malo prísť k celkovému zhodnoteniu , ktoré môže 
vyústiť do zásadnejšieho rozvinutia a zmeny v programe, prípadne k vytvo
reniu nového "pokračujúceho programu". 

Z podrobného rozboru kvalitatívnych kritérií vyplynulo, že program má 
systém, ktorý ponúka dosiahnutie cieľa stanovenými krokmi v časovom sle
de a plán je systemizovaný a prispôsobený realite sociálnej skupiny. vý
znamným pozitívom je, že program je otvorený, umožňuje zmenu - presun 
priorít, časovej realizácie, akcentuje však, aby si škola stanovila reálne ciele 
a úlohy a odporúča sa, aby program nebol zameraný do šírky, a le do hÍbky 
t. j. aby obsahoval menej veľkých cieľov a viac špecifických cieľov na rea
lizáci u. 

Kritérium plánovania splnené úplne. 

Ernst Servais, /lým nie je príliš nes/wro 

Program spracúva problém prevencie komplexne; tematicky, rozsahovo, 
zainteresovanosťou, odbornou prepracovanosťou a praktickým spracovaním. 
V ponuke jednotlivých intervencií sú zohľadnené epidemiologické informá
cie a aktuálne znalosti o prostredí. Téma je objasnená na úrovni, ktorá je 
prijateľná pre všetky participujúce strany. 

Pri analýze problému program vychádza z takých predpokladov, ktoré 
umožňujú postihnúť aktivity prevencie v celej šírke záberu. Dlhodobá prí
prava programu, zainteresovanosť a zastúpenie širokého spektra odborní
kov, ako i preverovanie jednotlivých sekvencií, umožnilo selektovať rizikové 
faktory v jednotlivých krokoch a zužitkovať faktory ochranné. 

Významným pozitívom programu je zužitkovanie odborných informácií 
v ich pretransformovanej podobe tak, aby boli prospešné a pochopiteľné 

adresátovi na každom stupni jeho pôsobenia. Pri analýze uvedenej proble
matiky program reálne zvažuje všetky obmedzenia, predovšetkým osobitosti 
štruktúry každej osobnosti. 

Program sa vyvíjal v troch fázach. Každá fáza mala koncipované ciele, 
ktoré sa priebežne formulovali a teda možno povedať, že sa podarilo auto
rom vycizelovať ako parciálne ciele, tak i zmysluplne postaviť predstavu 
o tom , k čomu má konečný výsledok smerovať, ako pôsobenie modifikovať 
pre tú - ktorú skupinu. 

Stratégie celého programu si zobrala za základ pôsobenie na osobnosť 
cez vytváranie nových a prebudovanie zafixovaných postojov tak, aby jedi
nec dokázal zaujať stanovisko k tomu, čo sa okolo neho deje . Autor progra
mu volí techniku piatich ciest: 
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- uvedomiť si osobnú skúsenosť, 
- uvedomiť si vlastné potreby, 
- uvedomiť si vplyv istých hodnotových predstáv na prostredie , 
- sprostredkovať informácie, korigovať, dopÍňať, 
- dať príležitosť získať nové skúsenosti. (Servais, 1994, s. 103). 
Naša osobná skúsenosť z oblasti prevencie vníma uvedenú stratégíu ako 

zmysluplnú, tým viac, že v praktickej časti autor ponúka i metodologícké 
prostriedky, ktoré sa pri práci s programom osvedčili. Program je dôsledne 
rozpracovaný, obsahuje teoretickú i praktickú časť; systemizovaný so stano
venými krokmi, časovým rozvrhom. Na záver sa žiada uviesť, že program 
bol tvorený pre iný regíón, je teda pri jeho aplikácii túto eventualitu v u ži
točných špecifikách zohľadniť. 

1) Zisťovanie 

Rozsah problému 
Program odporúča, po zmapovaní regíónu, ktorému bude primárna pre

vencia určená, vymedziť jej konkrétne atribúty hranicami regíónu, mesta -
v programe to autori nazývajú "regíonalizácia" - aby bolo možné, čo naje
fektívnejšie podchytiť moment nebezpečenstva. 

Využívanie epidemiologických znalostí 
Tento prevenčný model nie je vypracovaný teoretikmi, ale priamo na 

základni problému, v teréne a v úzkej spolupráci s terapeutmi závislostí 
a pedagógmi. Program je sumárom informácií a skúseností z dlhodobej 
tímovej práce. 

Objasnenie zvolenia tej ktorej témy 
Vodidlom pri výbere tém programu boli životné situácie, charakteristické 

aktivity a problémové situácie vo fungovaní cieľovej skupiny. Výber tém sa 
v programe chápe ako procesuálna aktivita, v ktorej je samozrejmosťou pra
videlná kontrola účinnosti, výmena názorov a skúseností. 

Kritérium zisťovanie splnené úplne. 

2) Analýza problému 
Analýza prostredia problému a možné 
interakcie faktorov prostredia 

Program je postavený na dôkladnej analýze problému a v jednotlivých 
aktivitách sú zakomponované i interakcie faktorov prostredia. 

Primárna prevencia sa začína v živote človeka, ked ešte nemá problémy 
s komunikáciou s návykovými látkami. Obsahuje predovšetkým zlepšenie 
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kvality života a budovanie životného štýlu s aktivitami, ktoré znamena]u 
posun v smere dosiahnutia vnútorného pocitu istoty. Samozrejme, že v tejto 
fáze je dôležité podať informácie o nebezpečenstve návykových látok, no for
ma, obsah a metódy musia byť tak vyberané, aby zohľadňovali špecifické 
atribúty prostredia a aby podané informácie pôsobili prevenčne a nie pro
drogovo. 

Znalosť rizilwvých falltorov a ochranných faktorov. 
Rozlíšenie faktorov ovplyvnitelných a neovplyvnitelných 

Rizikové faktory sú v programe veľmi pragmaticky vyšpecifikované a ho
ci nie sú taxatívne vymedzené, sú dobre čitateľné, a to vo forme dimen
zionálne usporiadaných odporúčaní a podnetov: 

- drogový problém je problémom dospelých skôr, ako je do neho zatiah
nutá mládež, 

- sú to dospelí, ktorí drogy vyrábajú, predávajú, podporujú ich konzumá-
ClU, 

- reklamu drog - otvorenou, alebo skrytou formou - podporujú a organi
zujú taktiež dospelí , 

- význam má sila osobného príkladu dospelých , ako dôkaz, že nebez
pečenstvo drog berú vážne. 

Záver uvedených faktorov je jednoznačný; kto sa snaží o prevenciu len 
u mládeže, nepochopil problematiku v dostatočnej miere, a potom je možné 
hovoriť v danom kontexte o rizikovom, ale i och rannom faktore, keďže 
problém ponímame dimenzionálne. 

Využitie dostupných odborných informácií 

Program premyslene a v dostatočnej miere využíva odborné informácie, 
ktoré sú ponúkané preventistovi v dvoch verziách - ako teoretický prehJad 
podstatných informácií v prvej časti a ako praktický manuál v časti druhej, 
ktorý ponúka model komplexného prevenčného pôsobenia a skladá sa zo 
štyroch častí a príloh: 

90 

1. Spresnenie stanovísk. 
2. Nositelia školskej primárnej prevencie. 
3. Organizácia prevenčnej aktivity. 
4. Postup so žiakmi - 4 fázy. 
Jednotlivé časti ponúkajú praktické ukážky konkrétnej intervencie. 
Kritérium analýzy problému splnené úplne. 
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3) Špecifihácia cieľa 

Program E . Servaisa poníma prevenciu drogových závislostí komplexne, 
jednotlivé postupy sa zameriavajú na človeka ako celok, ide o to, aby sa vy
tvorilo a podporovalo fyzické, duševné a sociálne zdravie. 

Prechodné účinhy a honečné výsledhy 

Je bezpodmienečne nutné, uvádza sa v manuáli programu, aby sme 
sústavne skúmali účinnosť všetkých preventívnych krokov priebežne. 

V uvádzanom programe je táto starosť základným princípom od jeho 
štartu. Je oveľa užitočnejšie, keď výsledky sa sledujú dlhodobo a súčasne ich 
môžeme porovnať s faktormi z iných oblastí a až na základe toho koncipovať 
konečné výsledky. 

Cieľová skupina 

Keď je vymedzené pole pôsobnosti , je možné zvoliť cieľovú skupinu, ktorú 
chce program osloviť, na ktorú chce pôsobiť, ako i rozličné sféry, v ktorých 
má byť táto skupina senzibilizovaná. Cieľovú skupinu "mládež" môžeme za
siahnuť i v rodinnom prostredí, v školskej oblasti, v práci a voľnom čase. 
V týchto rozličných sférach sú mladí nepochybne ovplyvňovaní inými, ale 
i svojimi rodičmi, učiteľmi , vychovávateľmi, profesionálmi, médiami. Všetky 
tieto kategórie dospelých program potom považuje za významné cieľové 

podskupiny. 

Overiteľnosť cieľov 

Program má vo svojom manuáli zabudovaný stály prieskum, overiteJnosť 
cieľov je jedným zo základných princípov. Cieľom progra mu je globálne na
sadenie, ktoré si stanovilo ako bazálnu úlohu dosiahnuť čo najvyššiu mieru 
blaha každého jednotlivca. 

Keďže sú ciele programu jasne formulované, je vytvorený predpoklad do
siahnuté ciele overovať v smere kvality i kvantity, tak ako o dosahu účinno
sti budeme hovoriť v časti 4.2 - Výber efektívnych stratégií. 

Kritérium špecifikácie cieľa splnené úplne. 

4) Stratégie a metodológia 
Analýza rozsahu intervencie 

Realizovať efektívne program potom predpokladá a vyžaduje vytvorenie 
pracovných skupín a určenie pracovných cieľov. Rovnako dôležité je zabez-
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pečiť koordináciu všetkých zainteresovaných, umožniť ďalšie vzdelávanie 
aktérov a sústavne overovať účinnosť. 

Výber efektívnych stratégií 

Program ponúka pri analýze rozsahu intervencie orientačné záchytné bo-
dy ako možné efektívne stratégie: 

1. Určenie iniciátorov budúcej akcie. 
2. Vymedzenie poľa pôsobnosti. 
3. Určenie cieľových skupín a prostredí. 
4 . Vyhľadanie spolupracovníkov. 
5. Vytvorenie pracovných skupín a určenie cieľov . 

6. Zosúladenie , koordinácia pri realizácii programu. 
7. Ďalšie vzdelávanie aktérov. 
8. Overovanie účinnosti . 

9. Realistický výpočet nákladov. 
Pri týchto odporúčaniach sa dôraz kladie na zohľadnenie regionálnych 

špecifik . 

Zvažuje dosah, účinnosť a realizovateľnosť 
zvolenej stratégie a metodológie 

Účinnosť programu hodnotia koordinátori a učitelia zainteresovaní v pri
márnej prevencii formou dotazníka, ktorý obsahuje otázky hodnotiace kvali
tatívne i kvantitatívne hľadisko . Kvantitatívne otázky sa týkajú obzvlášť 
počtu zapojených učiteľov na školský rok, počtu vyučovacích predmetov, do 
ktorých je prevencia zaintegrovaná. Z kvalitatívneho hladiska má dotazník 
pomôcť zistiť , ako učitelia precítili vlastnú prevenčnú prácu. 

Doteraz program neodporučil nikdy zapojiť do takéhoto hodnotenia žia
kov, čo je zdôvodnené dvomi precíznymi dôvodmi. Na jednej strane by do
tazník vzbudil dojem hodnotenia prevencie ako pri ostatných vyučovacích 
predmetoch, ktoré pri skúšaní hodnotíme dobrými, alebo zlými bodmi. Na 
druhej strane by takýto dotazník zatienil dôverný vzťah medzi uči telom 
a žiakmi, ktorý je nevyhnutný pre každú prevenčnú prácu. Preto najjedno
duchšou , ale vhodnou formou je: 

- pozorné sledovanie spontánnych reakcií žiakov, 
- pozorovanie ich správania v ďalších rokoch, 
- výmenou skúseností a poznatkov s kolegami. 
Kritérium stratégie a metodológie splnené úplne. 
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5) Plánovanie programu 
Plán je systemizovaný so stanovenými hrohmi 
a časovým rozvrhom 

Kroky, ktoré zabezpečujú systémový a kontinuálny priebeh realizácie 
programu sú zostavené do systému: 

- vypracovanie všeobecného plánu školy, 
- stanovenie koordinátora pri dodržaní pravidla: jeden učiteI koordinátor 

- jedna koordinačná skupina, 
- včlenenie prevencie do všetkých predmetov, 
- organizácia prevencie v školskej oblasti, 
- medziškolská koordinácia, 
- zapojenie prevencie na školskej úrovni do celospoločenského nasade-

nia , 
- priebežné sledovanie účinnosti. 
Okrem všeobecného plánu, ktorý je systematizovaný v zmysle zovšeobec

nených skúseností vzorového programu, pracovná skupina vyučujúcich, 

ktorí sa podieľajú na primárnej prevencii vypracúva "všeobecný plán", ktorý 
sa uskutočňuje so žiakmi a skladá sa z troch častí: 

a) Tematický prehľad - sprostredkuje východisko pre akciu a treba poz
namenať, že východiskom nie je napr. alkohol, ale postoj k alkoholu atď. 
Tento model orientuje prevenciu nie podľa produktu, ale podIa postojov 
mládeže k produktu. 

b) Postoj, ktoré treba prehÍbiť - tu je cieIom prevenčnej práce dať mla
dým možnosť uvedomiť si vlastné postoje a vyzvať ich, aby sa k týmto posto
jom situovali . 

c) Schopnosti, ktoré treba nadobudnúť - tu sa vymenúvajú schopnosti, 
ktoré treba nadobudnúť a sú nevyhnutné preto, aby žiak vedel žiť zdravo. 

Dôvody na vypracovanie konkrétneho plánu sa zdôvodňujú v programe: 
- byť blízko skúsenostiam žiakov, 
- koordinovať snahu učiteľov , 

- vyhnúť sa pocitu presýtenia, 
- ochrániť učiteľov pred stratou odvahy. 
Pracovať podľa plánu znamená nevystavovať sa riziku , že program bude 

plynúť mimo skutočného života žiakov. 

Zahŕňa obdobia hodnotenia a testovania 

Program zahŕňa i obdobie hodnotenia a testovania, tak ako o tom ho
voríme v kritériách 
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Kritérium plánovania splnené úplne. 
Novotný, 1.: Škola bez tabaku drog a alkoholu (TDA) 
Program je smerovaný na societu školy, epidemiologické znalosti sú pre

gnantnejšie rozpracované v rovine teoretickej, v smere odporúčaní . 

Ciel programu je formulovaný v zmysle vyjadrenia ,,Abstinencia ako 
vyšší princíp" (Novotný, 1998). Jasná je cieľová skupina, ktorej je interven
cia určená , teoreticky je cieľ kvalitne vyšpecifikovaný. Viac je, tak ako to 
vyplýva už z analýzy problematiky, orientovaný v zmysle terapeutických po
trieb. 

Program je rozvrhnutý na štyri časovo neohraničené obdobia, tematicky 
smerované: 

1. krok - naučiť sa žiť v drogovom prostredí 
2. krok - pochopiť, kto som, kam chcem ísť a za koho som zodpovedný 
3. krok - mŕtve deti už našu pomoc potrebovať nebudú 
4. krok - prijatie ochranného správania 
Strategicky, ako potenciálni preventisti, by sme zvažovali také parciálne 

témy, ako je napr. : "aj závislý narkoman je náš priateľ, ale práve potrebuje 
pomoc". Dovolíme si, vzhľadom na naše obmedzené skúsenosti z preventív
nej aktivity uviesť, že témy tohto typu sú pre primárnu prevenciu nešpeci
fické . Metodologické odporúčania, ktoré teoreticky umožňujú preventistom 
pripraviť sa na realizáciu programu, majú dostatočný informatívny záber. 
Je dôležité poznamenať, že pre praktickú primárnu prevenciu je potrebné 
teoretické odporučenia doplniť, modifikovať mentálnymi a osobnostnými 
predpokladmi cieľovej skupiny. 

1) Zist"ovanie 
Rozsah problému 

Rozsah problému je podmienený odbornej a profesionálnej orientácii au
tora, v rozpracovaní sú dominantné odborné a praktické skúsenosti terapeu
ta drogovo závislých. Z toho vyplýva, že značná časť teoretických formulácií 
a tém spracúva problematiku drog a drogovej závislosti. Akcentuje čo do 
rozsahu problému témy smerujúce k predchádzaniu rizikovému správaniu, 
prípadne riešeniu rizikového správania - čo podľa našej mienky spadá do 
oblasti sekundárnej prevencie. 

Využívanie epidemiologických znalostí 

Informácie o epidemiológii problému mapujú len časť primárnej preven
cie drogových závislostí z oblasti zneužívania drog mládežou. Učiteľ pre 
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prácu s deťmi potrebuje poznať okrem hodnotovej orientácie ľudí a charak
teristiky postojov všetkých zúčastnených i drogovú atmosféru spoločnosti. 

Kritérium zisťovanie splnené čiastočne 

2) Analýza problému 
Analýza prostredia problému a možné 
interahcie faktorov prostredia 

Program charakterizuje prostredie cieľovej skupiny ako rizikové rodinné 
prostredie, a jediné vhodné bezdrogové prostredie ako prostredie školy. 
U rodičov zatiaľ prevláda nezáujem a často i nebezpečný názor "nás sa to 
netýka". 

Znalost" rizilwvých fahtorov a ochranných fahtorov . 
Rozlíšenie faktorov ovplyvniteľných a neovplyvniteľných 

Rizikové faktory sú v programe uvedené ako brzdiace faktory protidrogo
vej aktivity z oblasti zdravotníctva a školstva. Rizikové faktory z rodiny pro
gram označuje ako neposkytovanie deťom dostatok základných životných 
istôt, absenciu pozitívnych vzorov a citová výchova neobsahuje žiadne hu
mani zač né prvky ako i masový drogový analfabetizmnus rodičov . 

Využitie dostupných odborných informácií 

Odborné informácie sú poskytnuté komplexne len z problematiky drog 
a drogovej závislosti. 

Kritérium analýzy problému splnené čiastočne. 

3) Špecifikácia cieľa 
Prechodné účinky 

Autor necháva v realizácii programu výber a prevedenie plne v kompe
tencii preventistu, neponúka hodnotenie prechodných účinkov a navrhuje 
prípadnú zmenu, respektíve zastavenie programu a vrátenie sa o krok späť 
pri nedostatočnej efektivite 

Konečné výsledky 

Prostredie školy je priestorom, kde možno odborne programovať spolu 
s výchovným procesom programy zamerané na jeden cieľ , a to zavedenie 
protidrogovej klímy v uzavretej komunite školy. 
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Program si nevytyčuje za cieľ oslobodiť ľudstvo od drog, ale každému 
nezrelému subjektu dať možnosť v rozhodovacej fáze vybrať si vlastnú ces
tu , cestu novej alternatívy. 

Program ponúka alternatívu, ako postupovať pri odhalení problému 
s drogou u konkrétneho žiaka na všetkých úrovniach počínajúc riaditeľom 
školy, triednym učiteľom, cez člena zóny M a spolužiakov. Je predmetom po
lemiky, či v prípade zachytenia problém s drogou a jeho riešenia ide ešte 
o primárnu prevenciu. Z toho vyplýva, že konečným výsledkom intervencie 
už nie je primárna, ale sekundárna prevencia. 

Cieľová s/wpinu 

Cieľovou skupinou sú traja príjemcovia, ktorí sú v trvalej interakcii: die
ťa , rodič, učiteľ. 

Overiteľnosť cieľov 

V programe sme zaznamenali prelínanie primárnej a sekundárnej pre
vencie, čo neumožňuje spoľahlivé overenie cieľov dosiahnutých v rámci 
primárnej prevencie. 

Kritérium špecifikácie cieľa splnené čiastočne. 

4) Stratégie a metodológia 
4.1 Analýza rozsahu intervencie 

Program má široký záber, ponúka intervenciu zameranú na pôsobenie 
učitela v rámci programu, mapuje výhody, ale i obmedzenia tohto postupu. 
Spresňuje pozíciu rodiča, od ktorého neočakáva profesionálny prístup, pre
tože väčšina rodičov sú podľa autora neprofesionáli a ako uvádza, k výchove 
pristupujú na základe skúseností a intuície. Naproti tomu profesionalita 
učiteľa zabezpečuje odborné definovanie výchovného cieľa, metodiky prístu
pu k produktívnej výchove, spôsoby rekonštrukcie výchovného pôsobenia. 
Učiteľ je navyše schopný sa identifikovať s rolou, ktorú si vyžaduje výchov
ný proces. 

Učiteľ z celého výchovného procesu nepreferuje ani jedného žiaka, je 
vždy objektívnym sudcom a rovnakou mierou rozdáva pochvalu aj trest. 

Učiteľa žiak nemanipuluje. Škola na rozdiel od rodiny predstavuje pro
stredie, v ktorom možno vytvoriť klímu protidrogovej komunity, kde učiteľ 
ponúka žiakom čisté bezdrogové prostredie. Ak sám užíva nejakú látku, 
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stačí, ak verejne dá o tom žiakovi informácie, s ponukou abstinencie v škol
skom prostredí. 

S týmito myšlienkami osobne nesúhlasíme. U dieťaťa môže daný postoj 
vyvolať pocit nedôvery, niečo v zmysle vodu káže , víno pije. Nesmieme za
búdať na vysokú citlivosť a vnímavosť detí na prezentované postoje a sprá
vanie v nesúlade s nimi. 

Výber efehtívnych stratégií 

V programe sú vyselektované neúčinné stratégie (prednáška, beseda, 
zastrašovanie), menej účinné stratégie ako organizovanie efektívneho využi
tia vorného času. Účinné stratégie musia byť doplnené informačným 
systémom s prisne kognitívnym zameraním. To znamená: pravidelný prísun 
informácií s postupným oboznamovaním, vytriedený prísun informácií, aby 
neprichádzalo k ich skreslenému výkladu atd. 

Zvažuje dosah, účinnost" a realizovatelnost" zvolenej 
stratégie a metodológie 

Účinnosť stratégie a jej meranie je zakotvené v programe ako požiadav
ka, že spracovanie informácií musí byť ustavičné , a preto treba 

- každú informáciu monitorovať, 

- vyhodnotiť jej pochopenie u žiaka, pri nepochopení informácie je po-
trebné neprestajne rekonštruovať nežiaduce reakcie, pretože univerzálna 
ani geniálna informácia neexistuje. 

Kritérium stratégie a metodológie splnené úplne. 

5) Plánovanie programu 
Plán je systemizovaný so stanovenými krohmi 
a časovým rozvrhom 

Program je časovo neohraničený, predpokladá ustavičné zmeny v inter
akcii cieľovej skupiny. 

Určenie časových limitov, ako uvádza autor, by viedlo k formalizácii se
bahodnotenia a ku skresleniu vo výsledkoch. Plán je systemizovaný na štyri 
obdobia, respektíve kroky, časovo neohraničené . Podľa autora nie je dôležité 
poradie týchto etáp. Považujeme za dôležité poznamenať, že v prvom kroku 
uvádza, že závislý nie je náš nepriateľ, ale chorý, ktorý potrebuje našu po
moc, ale upozorňuje, že pre člena skupiny zóny M ako aj pre všetkých žia
kov platí tabu - nepokúšať sa pomáhať závislému. 
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Myslíme si, že takéto protichodné vyjadrenia pôsobia kontraproduktívne . 

Zahhla obdobia hodnotenia a testovania 

Autor odporúča skúsenosti s programom monitorovať a triediť podľa 

účinnosti a odporúčaní zo škôl. Ako uvádza : ,po určitom období predpolda
daný čas (2-3 rohy), bude možné na záhlade ponuhy z databázy zíshať cez 
počítač informácie h riešeniu ahejholveh drogovej problematihy" (Novotný, 
1997, s. 20). 

Kritérium splnené úplne . 

TabuTka. Porovnanie kvalitatívnych k ritérií vybraných programov 

Programy Škola podporujúca Kým nie je príliš Škola bez tabaku, 
Kritériá zdravie neskoro drog a alkoholu 

Zistovanie Splnené úplne Splnené úplne Splnené čiastočne 

Analýza problému Splnené úplne Splnené úplne Splnené čiastočne 

Špecifikácia ci eTa Splnené úplne Splnené úplne Splnené čiastočne 

Stratégie a metodológia Splnené úplne Splnené úplne Splnené úplne 

Plánovanie Splnené úplne Splnené úplne Splnené úplne 

To, že nie sú všetky kritériá dosiahnuteľné, hovorí často o kritériách sa
motných - stavajú latku príliš vysoko. Interpretácia kvality závisí od pred
stavy a úlohy všetkých osôb zaangažovaných v prevencii. Najlepším spôso
bom, ako dosiahnuť výsledky je prostredníctvom prístupu orientovaného na 
program, pracujúc na princípe kvalitnej analýzy problému, dobre uváženej 
stratégie a konkrétnych cieľov (Príručka prevencie, 1998, s. 141). 

Dôležitý je aj fakt, že nie vždy sú návody prospešné, môžu i pokaziť. 
A práve preto je dôležité pracovať s tým, čomu rozumieme, s čím sa sto
tožňujeme , čo tak cítime, v čom sme autentickí. Tu práve zohráva podstatnú 
úlohu Tudský faktor a ľudská individualita. I ten najlepšie pripravený pro
gram má šancu zlyhať , ak ho realizuje človek bez záujmu, bez pochopenia 
jeho podstaty. A naopak, i nie najlepšie pripravený program nesie potenciál 
úspešnosti , ak sa ho ujme človek s odhodlaním, presvedčením, zápalom, či 
tvorivým prístupom a radosťou . To je istou podmienkou i aktívneho zaan
gažovania prijímateľa či cieľovej skupiny nami ponúkaného programu. 
Práve táto zaangažovanosť tvorí jeden z predpokladov oslovenia i účinnosti 
programu. 
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Dislwsia a odporúčania 

Bazálnou témou práce a nosnou ideou bolo poukázať na dôležitosť pre
vencie a postaviť do protikladu fakty, že ak podceníme aktivity predchádza
júce vzniku problému, teda prevencie , ťahárne za kratší koniec , pretože 
liečba je oveľa náročnejšia, nákladnejšia, dlhodobejšia a efekt je nea
dekvátny vynaloženým silám a prostriedkom. Prax potvrdzuje fakt nájdený 
v odbornej literatúre, že jednorazové preventívne aktivity sú kontrapro
duktívne . Pripájame poznámku Bindasovej (Bindasová, 2000): ,,Na otázlw, 
aký majú efekt jednorazové prednášllY na školách, odpovedajú americhé pra
mene a my v súlade s nimi diplomaticky: Nepreuházalo sa, že by mali po
zitívny účinok". 

Uvedený názor významne koreluje s vyjadrením profesora Kondáša : 
"Overilo sa, že jednorazové prednášky majú problematický, ba kontrapro
duktívny efekt, keďže vzbudili záujem o drogy" (Kondáš, 1999, s. 157). 

Citovaný autor, ktorý je významnou osobnosťou v oblasti psychologickej 
vedy, ďalej o účinnosti prevencie uvádza, že ponuka preventívnych aktivít je 
rozsiahla, napr. pokus o svojpomocné príručky pre závislú mládež a ich ro
dičov. Za ekonomicky výhodné sa považovali rovesnícke (peer) programy, 
ale chýba správa o ich efektoch. Za podstatné treba brať i odporúčanie ma
povať terén a hľadať, kto a ako by mohol klientovi pomôcť. Tým by sa - pri 
existujúcom určitom tápaní uchovalo klasické terapeutické heslo "Primum 
nil nocere" (Najdôležitejšie je neublížiť), ktoré je rovnako dôležité i pre 
oblasť prevencie. "Treba ho zdôrazniť ako protiváhu "dobrodružnej" odvahe 
pracovať naostro neovereným systémom pokusov a omylov", dodáva profesor 
Kondáš. 

U niverzálny protidrogový program neexistuje. Prístup k protidrogovým 
programom by mal byť vorný a ponechaný na individuálnu voľbu každého 
pedagogického pracovníka, ktorý sa chce do takéhoto procesu včleniť . ZatiaT 
sa nepodarilo definovať univerzálny program, ktorý by zaručoval úspech 
v drogovej prevencii , či protidrogovej výchove . Takýto program ani neočaká
vame, pretože by musel existovať univerzálny pedagóg a univerzálny žiak. 
Všetky tendencie unifikovať programy sú z tohto hradiska nereálne . Každý 
pracovník vstupujúci do programu by mal mať ušitý na mieru vlastný 
prístup k žiakom, aby bol prijateIný, autentický a vierohodný (Novotný, 
1998, s. 31). 

Aby srne ukázali , že nestačí kvalitatívne kritériá len teoreticky poznať , 

rozhodli srne sa použiť ich ako prostriedok na porovnanie troch najpoužíva
nejších programov v preventívnych aktivitách. 
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Vzhľadom na to, že sme sa v odbornej literatúre nedopátrali obdobnej 
aktivity, spracovali sme porovnanie programov s odvolaním sa na poznatky 
získané samoštúdiom a kontaktom s praxou. Vyselektovanie konkrétnych 
záverov v zmysle jednotlivých kritérií sme spracovali do prehľadnej tabuľky 
a domnievame sa, že závery, ku ktorým sme dospeli môžu mať informačnú 
hodnotu pre preventívnu prax. Berieme do úvahy, že tak ako pri realizácii 
programu, je i pri jeho výbere alebo zhodnotení významne prítomný osobný, 
osobnostný a odborný potenciál každého zainteresovaného. 

Tak ako sme už uviedli , za rezervu považujeme, že sme nenašli porovna
nie programov v odbornej literatúre , a tým nemali možnosť konfrontácie 
našich rezultátov, čo by mohlo poskytnúť stanovenie validity a reliability 
našich záverov. 

Z porovnania troch programov nám vyplynulo, že najkomplexnejšie, čo 
sa týka teórie i praxe , spracúva tému prevencie program Kým nie je príliš 
neskoro. 

Podotýkame, že nechceme jednoznačne vymedziť poradie, no menej do 
detailov prepracovaným a pre preventistu okamžite použiteľným sa nám vi
del program Škola podporujúca zdravie a napokon program Škola bez taba
ku, drog a alkoholu. 

Prácou sme sa snažili ponúknuť obraz primárnej prevencie ; jej možno
stiach , úskaliach, no hlavne spôsoboch podporujúcich zdravý a šťastný život 
človeka. Ten je naším cieľom . Nositeľmi prevencie sa môžeme stať nielen vo 
svojej profesii, ale hlavne v nezastupiteľnej roly rodiča . Investícia lásky, ča
su, pochopenia, istoty či pocitu bezpečia našim deťom je najefektívnejšou 
cestou , ako predísť vstupu našich detí do tmy. Tmy drogy. "Lepšie je zapáliť 
aspoň malú sviečku, ako preklínať tmu"- hovorí sa. A túto prácu považujem 
aspoň za malý odraz iskry svetla, ktorým sa budeme snažiť ľudom svietiť 
a uchrániť ich pred tmou. 

Zá ver 

Celý záber nášho snaženia mal za cieľ predstaviť aspIraCle primárnej 
prevencie ako j ednoznačnú snahu o dosiahnutie pozitívneho smeru vo vy
zrievaní mladých ľudí . 

Hromadenie vedomostí z oblasti drog a drogovej závislosti nemá požado
vaný efekt, ak z nich nemá ťažiť prevencia. Sústredili sme sa na vyselekto
vanie zásadných predpokladov úspešnej prevencie, za ktoré považujeme 
charakteristiky životného štýlu, aký preferuje cieľová skupina. Tu sme pre
dostreli základnú požiadavku efektnej preventívnej intervencie: obsah a štýl 
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preventívnych aktivít plánovať na základe dôkladného zmapovania charak
teristík životného štýlu (hodnôt, zmyslu života, voľného času) . A preven
tívny program prispôsobiť charakteristikám cieľovej skupiny a nie opačne. 

Zaoberali sme sa aj kvalitatívnymi kritériami, ktoré treba mať na zreteli 
pri výbere a posudzovaní preventívnych programov. Zároveň upozorňujeme, 
že častokrát tieto kritériá stavajú latku vysoko a z toho dôvodu treba nará
bať s nimi premyslene a selektívne. 

Ako sme už uviedli, nami spracované zhodnotenie a porovnanie troch 
preventívnych programov sme neplánovali poňať ako ich "oznámkovanie", či 
zoradenie do poradia, ale ako ponuku na zamyslenie pri výbere a plánovaní 
realizácie preventívnych aktivít. 

Cieľom práce bolo poukázať na opodstatnenosť prevencie závislostí 
a uviesť konkrétne fakty, ktoré dôležitosť preventívnych aktivít podporia. 
Tento zámer považujeme za splnený. 

Druhým zámerom bolo ponúknuť prehľad kvalitatívnych kritérií, ktoré 
sú nezastupiteľné pri tvorbe efektívneho programu a uviesť ich zastúpenie 
v konkrétnom programe. 

Našou snahou bolo premietnuť participáciu kritérií vo všetkých rovinách 
programov. Vzhľadom na to, že podobné zhodnotenie sme v odbornej litera
túre nenašli, nemáme možnosť objektivizovať kvalitu splnenia tohto cieľa. 
O zmysluplnosti a opodstatnenosti záverov, ku ktorým sme dospeli sa mož
no presvedčiť až praktickým odskúšaním. Teoretické spracovanie však pova
žujeme za vyčerpávajúce čo do rozsahu informačnej hodnoty. 

Posledným cieľom bolo porovnanie troch najvyužívanejších programov, 
čo sme zrealizovali a závery spracovali do prehľadnej tabuľky. 

Verime, že práca môže poskytnúť informačný prehľad problematiky 
primárnej prevencie, ako i programov na jej realizáciu všetkým, ktorí o túto 
problematiku majú záujem. 
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