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Občianske zdruţenie Prevencia V & P
Stanovy Občianskeho združenie Prevencia V & P
Kto sme
Občianske zdruţenie Prevencia V & P je občianske zdruţenie s celoslovenskou
pôsobnosťou, zaloţené 17. 11. 1999 ako celoslovenská nezávislá mimovládna
organizácia.

Náš cieľ
Cieľom činnosti zdruţenia je preventívne ochraňovať práva dieťaťa,
pomáhať pri vytváraní ideových, koncepčných a materiálnych
podmienok najmä zdravotnej, sociálnej, výchovnej a psychologickej
starostlivosti o deti a mládeţ na Slovensku.
OZ zameriava svoje úsilie najmä na oblasť preventívnej ochrany práv
detí ohrozovaných sociálnou patológiou. V záujme toho OZ:
- informuje verejnosť o právach a potrebách detí ohrozovaných
sociálnou patológiou
- aktivity realizuje prostredníctvom vzdelávacích, tréningových,
výskumných, prieskumných, vydavateľských a publikačných činností,
„public relations“ aktivitami
- mapuje situáciu a oboznamuje verejnosť so špecifickými prípadmi
porušovania práv detí ohrozeného sociálnou patológiou v rodine a
spoločnosti
- podieľa sa na odbornej podpore a pomoci zariadeniam, ktoré
poskytujú ohrozeným deťom preventívnu starostlivosť
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Orgány OZ Prevencia V & P
Výbor:

predseda:
tajomník:
člen predsedníctva:
pokladník:

Alena Kopányiová
Eva Smiková
Zuzana Vojtová
Mária Prnová

Členovia OZ:
Štefan Matula
Slovíková Mária
Novotná Oľga
Šipoš Juraj
Šipošová Iveta
Švecová Slávka
Revízna komisia OZ:
Mária Slovíková
Štefan Matula
Členská schôdza OZ Prevencia V & P sa konala dňa 29. 1. 2010, za účastí 6 členov OZ, 4
boli ospravedlnení. Po schválení programu Schôdze OZP V&P rokovanie otvorila
predsedníčka OZP V&P Alena Kopányiová. Predsedníčka OZP V&P predniesla Správu o
činnosti za rok 2009. Schôdza jednohlasne prijala Správu o činnosti za rok 2009. Pokladník
OZP Prnová Mária predloţila členskej schôdzi Správu o hospodárení za rok 2009.
Ďalším bodom programu boli voľby predsedu a tajomníka OZP V&P a Revíznej komisie na
ďalšie trojročné funkčné obdobie (2010 – 2012).
Jednohlasnou voľbou členov OZ bol zvolený výbor OZP VaP:
Predseda: Alena Kopányiová
Tajomník: Eva Smiková
Člen predsedníctva: Zuzana Vojtová
Predseda revíznej komisie: Mária Slovíková
V diskusii sa členovia OZ venovali otázkam spolupráce s medzinárodnou organizáciou
EURONET a na moţnej účasti na projektoch podporovaných EÚ.
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Realizované projekty:
Aktualizácia interaktívnych PC programov na protidrogovú prevenciu
o dáta 2006 – 2008 v SR a nové poznatky o drogách“
Trvanie: 1. december 2009 – 15. február 2010
Cieľom bolo podať faktické informácie o uţívaní a abúze legálnych aj nelegálnych drog a
skvalitniť primárnu prevenciu pomocou moderných médií (up-date preventívnych
počítačových programov o súčasné údaje).
Projekt sa zameral na aktualizáciu šiestich programov pre ţiakov ZŠ a študentov SŠ.
Adresátom projektu sú deti a mládeţ, učitelia a koordinátori prevencie na Slovensku. Ide
o pokračujúci, dlhodobý projekt od roku 1995, kedy jeho realizáciu podporilo WHO, sekcia
„Healthy lifestyles“.
Doterajšie tri verzie preventívnych počítačových programov pre legálne aj nelegálne
drogy (pôvodne americké CAI: „Computer Assisted Instruction“) sa pouţívali na Slovensku
uţ od roku 1995. Programy získala nadácia Droga a Ty, s licenciou pre Slovenskú i Českú
republiku, a po jej zániku v októbri 1997 bola odovzdaná ich prvá verzia Ministerstvu
školstva SR na voľné a bezplatné pouţitie. Autorka týchto šiestich programov, prof. Barbara
Thomas z USA, napokon udelila copyright na ich pouţitie dvom členom zaniknutej nadácie
Droga a Ty, z ktorých sa ďalej na ich inovácii uţ podieľal len autor tohto projektu, ktorý dal
súhlas pre aktualizáciu na ich 2. a 3 verziu. Ide o nasledovné programy:
1. Úvod do psychoaktívnych drog.
2. Tabak: Fajčenie a ţuvanie.
3. Alkohol: Dospievanie v svete, kde sa pije.
4. Marihuana: Nesiahaj po „tráve“
5. Drogy ulice: Flám alebo klam.
6. Kokaín: Fakty o kakaíne a cracku.
Prínos predchádzajúcich aktualizácií bol v tom, ţe programy sa z pôvodného DOS-ovského
prostredia preniesli do verzie pre Windows (2há verzia), ako aj v tom, ţe sa do nich začlenili
aktuálne epidemiologické dáta, vrátane dát zo školských prieskumov TAD a ESPAD – do
roku 2004 (verzia 3). Okrem tejto inovácie programov, teda ich up-date do roku 2008, sme
do ich štvrtej verzie zaradili aj nové poznatky, napr. o endogénnych kanabinoidoch a pod.,
ktoré ešte v čase predošlých inovácií neboli známe.
Okrem up-date o nové epidemiologické dáta (vţdy v častiach „Fakty o Slovensku“) bola
pozmenená aj grafická podoba, aj celá koncepcia zbiehania programov. Namiesto čitateľskej
podoby programov, ktoré začali pripomínať neinvenčný tok textu v knihe, sme sa vrátili
k myšlienke interaktivity týchto programov aj v zmysle ich výučbovej funkcie. Tým sa však
značne rozšírila limitovaná idea projektu, a napokon ide nielen o up-date, ale o plný up-grade,
novú podobu programov vo verzii 4.0, s preprogramovaním v Jave a zmenou zo
zjednodušeného systému ktorý sa predtým opieral iba o html.
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Prejavy intolerancie a násilia u detí a mládeže
Trvanie: 1. december 2009 – 31. Marec 2010
V rámci realizácie výskumného projektu „Prejavy intolerancie a násilia u detí a mládeţe“ boli
prostredníctvom celoslovenského reprezentatívneho výskumu zmapované prejavy intolerancie
a násilia (v škole, rodine a v skupine rovesníkov) vo vekovej kategórii detí a mládeţe vo veku
13 aţ 17 rokov. Základnou výskumnou metódou bol dotazník určený pre ţiakov 7., 8. a 9.
ročníkov základných škôl a 1., 2., a 3. ročníkov všetkých typov stredných škôl na Slovensku.
Projekt sa riešil v nadväznosti na uţ zrealizované čiastkové výskumy s cieľom analyzovať
súčasnú situáciu v predmetnej problematike, komparovať získané údaje s výsledkami
dostupných výskumných šetrení a načrtnúť vývojové trendy prejavov intolerancie a násilia
detí a mládeţe na Slovensku. Projekt vychádza z presvedčenia, ţe poznanie situácie umoţní
tieto závaţné problémy nielen odhaliť, ale aj následne eliminovať ich negatívne prejavy.
Cieľovou skupinou boli ţiaci základných škôl a všetkých typov stredných škôl v SR. Výber
výskumnej vzorky sa uskutočnil voľným kvótnym výberom so znáhodnením v poslednom
kroku. Výberovými kritériami boli pohlavie, vek, ročník štúdia, veľkosť sídelnej jednotky
a kraj SR.
Realizácia celoslovenského výskumu prispela k poznaniu situácie v predmetnej problematike
a môţe tak byť východiskom pre tvorbu politík, programov, kampaní a pod. zameraných na
elimináciu prejavov intolerancie a násilného správania detí a mládeţe.
Výsledky celoslovenského výskumu boli v roku 2010 spracované do záverečnej správy
z výskumu a komparačnej štúdie.
Slovíková a kol: Prejavy intolerancie a násilia ţiakov základných a stredných škôl. Prevencia
V & P. Bratislava 2010. Strán 97.

Vývoj metód na diagnostikovanie abúzu alkoholu v kombinácii
s psychoaktívnymi látkami: štúdia odlišností u žien a mužov“
Termín: 1.12.2010 – 31.3.2011
Projekt zareagoval na nedostatok metód na detekciu i diagnostikovanie závislosti od
legálnych a nelegálnych drog. Cieľom bolo zistiť, či nárast pitia a fajčenia u mladých dievčat
a ţien patrí iba k okrajovým epidemiologickým faktom zo školských prieskumov, alebo uţ
svedčí pre nárast závislosti v populácii. Štúdia sa zamerala na vznik, rozvoja a udrţiavanie
závislosti od alkoholu u ţien aj dievčat, vrátane moţného kombinovaného uţívania s inými
psychoaktívnymi látkami. Dáta sa zberali aj v skupinách alkoholičiek a alkoholikov.
Išlo o snahu vytvoriť databanku štandardizovaných psychometrických metód, ktoré by sa dali
pouţiť v addiktologickej praxi, kde sa zväčša pouţívajú neoverené a len ad hoc zostavené
metódy. Snahou je prekonať nezáujem o metódy klinickej diagnostiky (oproti profesijnému,
pracovnému, či školskému testovaniu), najprv v rámci výskumu. Projekt oţivil snahu Nadácia
Droga a Ty, ktorá získala grant na prepis programov skríningu do automatizovaných testov.
Musela ho však vrátiť kvôli likvidačnému zákonu o nadáciách. Toto sa s odstupom vyše neţ
dekádu ukázalo ako chyba, pretoţe situácia v databanke testov pre addiktológiu v SR sa
nijako nezlepšila.
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Na vývoj interaktívnych dotazníkov bola pouţitá technológia Google Web Toolkit
(http://code.google.com/webtoolkit/) . Ako vývojové prostredie bolo pouţité Eclipse IDE
(http://www.eclipse.org). Všetky pouţité technológie sú postavené na technológii Java, sú
voľne šíritelné a dostupné ako opensource.
Na tieto účely sa pouţili upravené finálne verzie nasledovných dotazníkov, ktoré boli pouţité
tak v beţnej populácii adolescentov, ako aj v klinickej populácii: ADS, CAGE, FEA
a Skrátená FEA, Trauma škála – táto skupina sa pouţila na sledovanie hazardného alebo
rizikového pitia a alkoholovej závislosti; Fagerstromova škála, Dotazník fajčiarskej motivácie
(SMQ) na odhad závislosti od nikotínu a na sledovanie rôznych aspektov fajčenie; a napokon
v oblasti nelegálnych drog Škála na odhad drogovej závislosti.
Primárna cieľová skupina projektu bola stredoškolská mládeţ, a po ukončení tejto dotovanej
časti projektu to na jeseň 2011 bude aj vysokoškolská mládeţ na Slovensku; prídavná cieľová
skupina sú sčasti pacienti liečení pre drogovú závislosť, predovšetkým však s dg. F10 –
syndróm závislosti od alkoholu.
Projekt, ktorý bol dotovaný, je teda súčasťou širšieho prebiehajúceho projektu, ktorý bude
ukončený aţ po zbere dát od slovenských vysokoškolákov – čím bude ukončené tretie
zmapovanie ohľadne tabaku, alkoholu a drog u jednej generácie od 10 do 25 rokov – prvá
v rokoch 1998-1999; druhé v 2006-2007; tretie v 2010-2011.
Oblasťou realizácie dotovanej časti širšieho projektu mapovania mladej generácie projektu
boli vybrané časti Slovenska – spádové územia štyroch ustanovizní: Dvoch centier pre liečbu
drogových závislostí (CPLDZ) zo Ţiliny a Banskej Bystrice, AT oddelenia Psychiatrickej
nemocnice Phillipa Pinela (PNPP) v Pezinku, a OLÚP Predná Hora.
Projekt svoje výstupy odovzdal Odboru koordinácie protidrogovej stratégie (OKPS)
a Národnému monitorvaciemu centru pre drogy (NCMD). Výstupy projektu sú:
(1) Výsledky porovnania štýlov pitia vo vzorke alkoholikov podľa pohlavia
(2) Text hlavnej pouţitej a overenej metódy: Femínny alkoholizmus (FEA)
(3) Návrh pouţitia skrátenej verzie (SFEA) a dotazníka fajčiarskej motivácie (SMQ) pri
prieskume ESPAD 2011, vrátane textov SFEA a SMQ
(4) Návrh zostavy skríningov na vytvorenie on-line testov na webstránke NMCD.

Supervízne stretnutie výcvikovo – vzdelávacie školenia pre pracovníkov
zariadení výchovného poradenstva v oblasti univerzálnej a selektívnej
prevencie drogových závislostí
Supervízne výcvikovo – vzdelávacie školenie sa realizovalo v dňoch 30 11. – 2. decembra
2010 v rekreačnom zariadení Dúbrava, Prašník. Denný program bol veľmi intenzívny a trval
od 8,00 hod. do 20,00 s následnou cca 2-hodinovou supervíznou poradou lektorského tímu, na
ktorej sa operatívne upresňuje (v závislosti na skupinovej dynamike tej - ktorej skupiny)
tematický plán na ďalší výcvikový deň.
Frekventantmi výcvikového sústredenia boli odborní zamestnanci Centier
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – psychológovia, špeciálni
pedagógovia, sociálni pracovníci a sociálni pedagógovia, absolventi výcvikovo –
vzdelávacích školení organizovaných VÚDPAPom a OZ Prevencia V&P v rokoch 2009
a 2008.
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20 odborných zamestnancov tvorilo jednu skupinu, pod vedením lektorov (PhDr. Štefan
Matula, PhD. – VÚDPaP, PhDr. Eva Smiková, PhD. – VÚDPAP, PhDr. Alena Kopányiová,
PhD. – VÚDPAP).
Obsahové zameranie výcviku: vzájomná kolokviálna výmena skúseností, predstavenie nových
foriem diagnostickej a terapeutickej práce s klientom, vyuţívanie IKT v optimalizácii
sociálneho správania, bálintovský seminár, kazuistický seminár.
Projekt prispel k systematickému prehlbovaniu profesionálnych zručností a skvalitňovaniu
osobnostných predpokladov pracovníkov v oblasti psychoterapie, liečebnej pedagogiky
a socioterapie a predchádzaniu chybám
v práci s klientmi ohrozenými drogovými
závislosťami.

Medzinárodný projekt Fred Goes Net (2007 – 2010) (PHEA)
www.fred-goes-net.org

V novembri 2007 bol projekt schválený PHEA (Public Health Executive Agency) a jeho
realizácia odštartovala v novembri 2007 konferenciou v poľskej Varšave.
Hlavným partnerom projektu je LWL Munster, Nemecko, projektový manaţér Wolfgang
Romestch, koordinator Nadja Wurth.
Projekt FredGoesNet – je zameraný na rozširenie programu FreD do 17 krajín EÚ.
Slovensko, ako asociovaný partner, v projekte zastupujú odborníci Výskumného ústavu
detskej psychológie a patopsychológie, ktorí poskytujú odborné kapacity pre občianske
zdruţenie Prevencia V&P. Asociovaný partner sa zúčastňuje len niektorých aktivít realizácie
projektu, podľa schváleného harmonogramu.
V prvej fáze sa projekt orientoval na zmapovanie situácie v oblasti intervencii selektívnej
prevencie v jednotlivých krajinách zapojených do projektu a spracovanie aktuálneho
právneho a inštitucionálneho rámca pre zachytenie prvouţívateľov drog, tak aby jednotlivé
krajiny mohli vyuţiť najeefektívnejšie cesty poskytovania tohto druhu intervencie.
V roku 2009 projekt realizovali aktivity pre pilotné krajiny. Slovensko ako asociovaný partner
sa ţiadnej aktivity nezúčastňoval. V apríli 2010 sa konal pracovný seminár v Maribore,
Slovinsko, kde pilotní partneri projektu prezentovali priebeh programu FreD Goes Net vo
svojej krajine.
V roku 2010, v ďalšej fáze, mal projekt za úlohu umoţniť odborníkom poradenských
zariadení získať zručnosti pri vykonávaní krátkych intervencii pre prvouţívateľov drog a
implementovať systém intervencii selektívnej prevencie do celkového rámca prevencie
sociálno – patologických javov.
Jednou z moţností je získanie certifikátu trénera pre program FreD prostredníctvom Programu
pre celoţivotné vzdelávanie Grudtvig, kde bol tréning trénerov FreD zaradený do databázy
vzdelávacích programov (https://webgate.ec.europa.eu/llp/istcoursedatabase - reference
number: DE-2010-992-002). Tréning obsahuje certifikovaný výcvik v motivačnom rozhovore
a techník programu FreD. Za Slovensko sa tréningu zúčastnili štyri preventistky, dve tréningu
v Berlíne (máj 2010) a dve tréningu vo Viedni (jún 2010).
Na záver projektu, sa konal záverečný pracovný meeting všetkých členov projektu ako aj
medzinárodná konferencia „Early intervention in Europe – what can we learn from each
other?”, Munster, október 2010.
KOPÁNYIOVÁ, A.: Possibilities of Implementation project FreD in Slovakia. Project
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meeting Fred Goes Net, 12.4. 2010, Maribor, Slovinsko.
KOPÁNYIOVÁ, A., NOCIAR, A.: Screening and early interventions in marihuana and
alcohol users among slovakian youth. Pompidou Group Ministerial Conference 2010.
Towards a coherent policy on psychoactive substance. Council of Europe, Strasbourg,
4.11.2010.
http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Source/Files/minconf/Speeches/Slovak_session2.pdf

Projekt TAKE CARE - Stratégie zamerané na zodpovednú konzumáciu
alkoholu u adolescentov v Európe.
Jedným z projektov, realizovaných prostredníctvom partnerov EURONETu je projekt
sekundárnej prevencie TAKE CARE (www.project-take-care.eu), ktorého cieľom je zníţiť
konzumáciu alkoholu a s ňou spojené riziká u adolescentov a mladých ľudí v Európe.
Projekt sa predovšetkým zameriava na mladých vo veku 12 aţ 21 rokov, u ktorých bola
zaznamenaná riziková konzumácia alkoholu. Cieľom je, aby bol adolescentom alkohol
dostupný v súlade s vymedzenými národnými zákonmi a zamedzila sa konzumácia alkoholu u
neplnoletých. U mladých ľudí starších ako 18 rokov sa projekt zameriava na posilnenie
zodpovedného uţívania alkoholu, čím sa zniţuje riziko závislosti od alkoholu a s tým
spojených zdravotných dôsledkov ako aj deviantného správania.
Na overovaní a implementácii multiúrovňového prístupu sa budú aktívne podieľať mladí
ľudia. Na základe hodnotených výsledkov a dopadu bude vypracovaný záverečný manuál,
ktorý bude diseminovaný do európskych krajín. Projekt TAKE CARE by mal zaplniť prázdne
miesto medzi prevenciou a liečbou závislostí, keďţe aj v Európe je málo evalvovaných
programov zameraných na nebezpečnú konzumáciu alkoholu u mladých.
Hlavným cieľom projektu je zníţiť konzumáciu alkoholu a s ňou spojené riziká u
adolescentov a mladých ľudí a posilniť zodpovedný prístup k alkoholu u mladých nad 18
rokov a smerovanie k výsledku - zníţenie zdravotných rizík. A to aplikovaním
viacúrovňového prístupu zameraného tieto cieľové skupiny: mládeţ – rodičia – kľúčové
osoby – predajcovia.
Metódy v rámci projektu nie sú nové, ich efektívnosť uţ bola overená v predchádzajúcich
štúdiách. Inovatívnym prvkom by malo byť ich spojenie v rámci implementácie intervencie
komunitnej selektívnej prevencie. Kľúčovými metódami v rámci multiúrovňovej intervencie
je posilnenie zručností mladých ľudí zvládať rizikové situácie (angl. risk competence)
prostredníctvom metód záţitkového učenia spolu s rovesníckym vzdelávaním
a psychoedukáciou. Terénni pracovníci a odborníci v rámci prevencie k nim získajú prístup na
verejných miestach najmä tam, kde je pitie zaznamenané – na kultúrnych podujatiach,
v nemocniciach alebo v rámci iných pohotovostných sluţieb. Podporu získajú aj ich rodičia
a vzťahujúce sa kľúčové osoby, aby si vytvorili jasný a reflektujúci postoj ku konzumácii
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alkoholu. Predajcovia a ich zamestnanci dostanú informácie a zúčastnia sa tréningu
zameraného na kaţdodenné situácie predaja alkoholu. Projekt bude za SR realizovaný v
Bratislave – mestskej časti Ruţinov.
Projekt, ktorého realizácia sa začala v marci 2010 a bude trvať do decembra 2012, je
financovaný z fondov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov (angl. Executive
Agency for Heath and Cunsumers). Koordinátorom projektu je nemecká organizácia LWL
Munster. Slovenským partnerom v projekte je OZ Prevencia V&P.
Pravidelné informácie o projekte „TAKE CARE Newsletter“ sú zasielané elektronickou
formou aj inštitúciám z oblasti prevencie v SR.
- http://www.lwl.org/LWL/Jugend/lwl_ks/Projekte_KS1/Take_Care_Start/newsletter/?l
ang=en
V roku 2010 sa konal otvárací meeting v Luxemburgu (marec 2010), kde sa prvý krát stretli
partneri projektu z 10 krajín a boli im predstavené hlavné zámery a metódy projektu. Ako
partneri sme vypracovali základný prehľad zákonnej regulácie predaja a konzumácie alkoholu
maloletým a mladistvým.
Na ďalšom pracovnom stretnutí v írskom Dubline (jún 2010), sa uţ preventisti oboznámili
s metódou RAR, ktorej cieľom bolo vypracovať analýzu podmienok realizácie projektu
v príslušnej lokalite s lokálnymi partnermi. Lokálne pracovné partnerské stretnutia sa konali
v júni a v októbri 2010. Analýzou 12 interview s lokálnymi partnermi (mestská polícia
Ruţinov, mestský úrad Ba - Ruţinov, poradenské zariadenia, výchovní poradcovia v školách,
ţiaci a študenti ZŠ a SŠ a ich rodičia, predajcovia alkoholu) sme vypracovali RAR analýzu
silných stránok a moţných obmedzení realizácie projektu (country report).
V decembri 2010 sa začala ďalšia etapa projektu – príprava tréningovej príručky pre
preventistov a teoretické oboznamovanie sa s postupmi tréningu optimalizácie rizikového
správania mladých.
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Finančná správa zo rok 2010
SÚVAHA
Aktíva celkom
Dlhodobý hmotný majetok
Obeţný majetok

21 241
713
20 528

Pasíva celkom

19 143
12 458
6 685

Fondy organizácie
Cudzie zdroje

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Výnosy celkom

18 461

Úroky
Dotácie

4
18 457

Náklady celkom

13 441

Spotreba materiálu
Ostatné sluţby
Mzdové náklady
Poistenie
Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady

650
6 760
5 340
55
19
123

Výsledok hospodárenia

5 020

Prehľad hospodárenia 2010
Dotácie zo štátneho rozpočtu
Vývoj metód na diagnostikovanie abúzu
alkoholu v kombinácii s psychoaktívnymi
látkami: štúdia odlišností u ţien a muţov“
Dotácie z EÚ
Projekt Take Care (LWL Munster)

celková
hodnota
projektu

vlastný
vklad

dotácia

10 474,99

552,99

9 922

6 993,92

2 160,00

Vypracovala: Kopányiová Alena (podklad: DP PO 2010).

6 993,92

