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ŠTANDARD – PREVENTÍVNA ČINNOSŤ - PRÍJEM A EVIDENCIA PREVENTÍVNEJ ČINNOSTI 
PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ: 
Ide o odborné preventívne a vzdelávacie aktivity rôzneho charakteru (napr. informatívneho, zážitkového) súvisiace s prípravou i realizáciou aktivít v rôznych oblastiach, 
predovšetkým  v oblasti prevencie rizikového správania, prevencie školských a výchovných problémov, so zameraním na posilnenie úspešnej adaptácie žiakov na školu.  

PREVENTÍVNE PROGRAMY:  
Sú dlhodobo trvajúce programy, ktoré sú vytvorené a realizované ako ucelené súbory aktivít s využívaním príslušných manuálov a s určeným počtom a postupnosťou sedení. 
Môžu to byť programy vytvorené odbornými zamestnancami poradenského zariadenia, pričom sa program monitoruje a vyhodnocuje, musí mať vopred stanovený cieľ, 
čiastkové ciele, zameranie, definované cieľové skupiny, harmonogram a vyhodnotenie.  

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Prijímacia 
kancelária/
Zodpovedný 
zamestnanec 
poverený 
príjmom a 
evidenciou 
klientov/Odborný 
zamestnanec, 
OZ pôsobiaci na 
danej škole

Vstupný
rozhovor

Indikovanie potreby preventívnej činnosti može prebiehať nasledovne:

• dôvodom žiadosti je riešenie aktuálnej situácie v školskom zariadení, 
• je súčasťou plánovanie preventívnych aktivít školského zariadenia na základe 

identifikovaných potrieb a celoškolskej preventívnej stratégie,
• podnetom sú výsledky realizovanej pedagogickej, sociálnej, psychologickej diagnostiky,
• podnetom sú depistáže/pozorovania, ktoré vykonal OZ poradenského zariadenia,
• ide o reagovanie na ponuku poradenského zariadenia,
• požiadavka vychádza z plánu preventívnych aktivít školy, plánu činnosti PZ uvedených v § 

36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• ide o reagovanie na priority uvedené v Pedagogicko-organizačných pokynoch pre 

príslušný školský rok.

Iniciátorom môže byť pedagogický zamestnanec (výchovný poradca, školský koordinátor, 
triedny učiteľ, riaditeľ), odborný zamestnanec školy (školský psychológ, školský špeciálny 
pedagóg, sociálny pedagóg), rodičia/ZZ/žiaci.

Žiadosť o realizáciu preventívnej aktivity obsahuje nasledovné údaje: 
• dôvod žiadosti/vybranú aktivitu z ponuky, poradenského zariadenia,
• kontaktné údaje školy/triedy,
• kontaktnú osobu školy PZ/OZ,
• navrhované časové obdobie realizácie,
• stručnú analýzu situácie, predošlé realizované preventívne aktivity,
• informáciu, kto zaevidoval žiadosť,
• informáciu, komu ju dal na posúdenie.

Žiadosť o realizáciu 
preventívnej aktivity 
-  písomná, elektronická, 
online formulár vyplnený 
PZ/OZ školy

Evidencia žiadosti o 
realizáciu preventívnej 
aktivity

Pridelenie registratúrneho 
čísla

 Prílohy
Žiadosť o realizáciu 
preventívnej aktivity 
(formulár)

 Prílohy
Evidenčná kniha 
preventívnej činnosti 
(písomný/elektronický 
záznam)
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ŠTANDARD – PREVENTÍVNA ČINNOSŤ - PRÍJEM A EVIDENCIA PREVENTÍVNEJ ČINNOSTI 

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Odborný 
zamestnanec
(vedúci OZ, 
poverený OZ)

Posúdenie 
žiadosti

Žiadosť sa posudzuje na základe nasledovných kritérií:
• vo vzťahu k prezentovanému problému,
• cieľovej skupiny,
• z pohľadu spádového územia školského zariadenia,
• personálnej/časovej kapacity školského zariadenia,
• z pohľadu naliehavosti potreby intervencie,
• posúdenie možností spolupráce s odbornými zamestnancami – školského podporného 

tímu.

V prípade vyhodnotenia odborným zamestnancom, že ide o stav, ktorý si vyžaduje krízovú 
intervenciu, postupuje sa podľa Štandardu Krízová intervencia.
Pri zamietnutí žiadosti nasleduje poskytnutie odôvodnenia, odporučenie na iné odborné 
pracovisko, prípadne rezervácia termínov pre ďalší školský rok.

Evidencia – písomný 
záznam o výsledku 
posúdenia (o prijatí 
žiadosti, o zamietnutí 
žiadosti, odporúčania)

Pridelenie 
žiadosti

Po posúdení a schválení žiadosti je táto pridelená príslušnému odbornému zamestnancovi Písomný záznam v 
evidencii preventívnych 
aktivít o pridelenom  OZ

OZ Stanovenie 
termínu  a 
kontaktovanie 
žiadateľa

Žiadateľ sa kontaktuje za účelom objasnenia zákazky – aký by mal byť obsah, ciele, 
metódy preventívnej aktivity, aké sú potrebné podmienky realizácie, počet stretnutí, počet 
účastníkov, stanovenie termínu. Získajú sa informácie o tom, čo už škola v tejto oblasti 
realizovala, aké postupy doposiaľ urobila.

Kontaktovanie žiadateľa do 
10 pracovných dní. 

Písomný záznam 
stanoveného termínu 

OZ, PZ Informovanie 
ZZ/ Získanie 
informovaného 
súhlasu

Informovanie rodičov/zákonných zástupcov prebieha podľa druhu preventívnej činnosti 
nasledovne:

Pri krátkodobých preventívnych aktivitách sa uskutoční informovanie rodičov/ZZ o realizácii 
preventívnej aktivity (triedny učiteľ, VP, školský OZ, web školy a pod.). Pozn.: Súhlas ZZ 
nie je nevyhnutný pre realizáciu aktivity za predpokladu, že sa nepoužíva psychologická 
diagnostika. 
Pri dlhodobých preventívnych programoch  (4 a viac stretnutí) je potrebné zabezpečiť 
informované súhlasy rodičov/ZZ pred realizáciu samotného programu.

Informácia pre rodičov / 
Podpísaný informovaný 
súhlas ZZ

 Prílohy
Informovaný súhlas 
k realizácii dlhodobej 
preventívnej aktivity

INDIKÁTOR PRÍJEM A EVIDENCIA PREVENTÍVNEJ ČINNOSTI
Zaevidovaná Žiadosť o realizáciu preventívnej aktivity,  výsledok posúdenia (prijatie/zamietnutie/distribúcia/odloženie), stanovený termín realizácie a meno zodpovedného 
odborného zamestnanca, podľa potreby a výsledku posúdenia žiadosti, informácia pre rodičov (zo strany školy, podľa potreby podpísané Informované súhlasy k realizácii 
preventívnej aktivity (pri dlhodobej preventívnej aktivite ako štandard)
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ŠTANDARD – PREVENTÍVNO -VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ (krátkodobá, dlhodobá) 

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

OZ Identifikácia 
problému/javu a 
analýza situácie 

Pred stanovením cieľov a metód preventívnej činnosti sa identifikuje problém/jav, ktorý je 
podnetom pre realizovanie preventívnej činnosti. Analyzuje sa celková situácia, identifikujú 
sa zdroje, potenciál a potreby triedy/skupiny/školského zariadenia.

Využívajú sa nasledovné formy/metódy odbornej činnosti: 

• informačný/diagnostický rozhovor s iniciátorom/žiadateľom o aktivitu (pedagóg výchovný 
poradca, školský koordinátor, triedny učiteľ, riaditeľ a/alebo s OZ na škole), prípadne 
rozhovor so žiakmi ,

• administrácia dotazníkov zameraných na identifikáciu rizikové správania/sociálno-
patologického javu/silných a slabých stránok žiakov/protektívnych/rizikových faktorov,

• sociometria,
• pozorovanie triedy,
• iné dostupné zdroje – realizované prieskumy v lokalite (napr. TAD, ESPAD, HBSC).

Písomný záznam z 
rozhovoru, pozorovania; 
záznamové hárky z 
dotazníkových metód, 
depistáže, screeningu, 
výstupy zo sociometrie 
(sociogram), pozorovacie 
škály, výstupy z diagnostiky 
(tabuľky, grafy, správy)

OZ Vyhodnotenie 
a stanovenie 
ďalšieho postupu

Vychádzajúc z vyhodnotenia a analýzy dostupných údajov   o probléme, potrebách, 
zdrojoch, príp. vzhľadom na tému a cieľ prevencie sa volí druh preventívno- výchovnej 
činnosti:

A) krátkodobá aktivita, 
B) dlhodobá (preventívny program).



5

Návrh Prevencia

www.esf.gov.sk
www.minedu.sk

A) PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ – KRÁTKODOBÁ (1-3 STRETNUTIA)

Prednášky, besedy, osvetová činnosť, kurzy, workshopy, výcvikové skupiny, zážitkové aktivity

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

OZ v spolupráci s 
OZ,PZ školy

Stanovenie cieľa V spolupráci OZ so zamestnancom školského zariadenia sa definuje téma a cieľ preventívnej 
aktivity,  na aký jav alebo rizikové/problémové správanie má byť preventívna aktivita 
zameraná.

Záznam o stanovení cieľa/
témy v evidencii

OZ v spolupráci s 
OZ,PZ školy

Výber metód/
foriem

Výber metód preventívnej aktivity vyplýva zo stanovenej témy a cieľa, z cieľovej 
skupiny, sociokultúrneho kontextu a obsahového zamerania. Zostaví sa program, časový 
harmonogram a prichystajú sa pomôcky na realizáciu.

Program preventívnej 
aktivity

Harmonogram aktivity/
intervencie; zoznam 
vonkajších podmienok, 
pomôcok pre realizáciu

OZ v spolupráci s 
OZ,PZ školy

Realizácia 
preventívnej 
aktivity

Preventívna aktivita sa realizuje v súlade s programom. Priebeh realizácie je priebežne 
monitorovaný v spolupráci so školským podporným tímom, v prípade potreby a podľa 
aktuálnej situácie sa program modifikuje, aby boli naplnené ciele aktivity.

Prezenčná listina 
účastníkov

Záznam o realizácii 
aktivity/intervencie (aj 
priebežne z jednotlivých 
stretnutí)

OZ v spolupráci s 
OZ,PZ školy

Evalvácia 
preventívnej 
aktivity  a 
ukončenie

Vyhodnotenie preventívnej aktivity sa realizuje:

• krátkou ústnou/písomnou spätnou väzbou od účastníkov,
• administráciou evalvačného dotazníka po ukončení, 
• vyhodnotením procesu/výsledku preventívnej aktivity v spolupráci s triednym učiteľom, 

školským podporným tímom.

Na požiadanie iniciátora sa vydá sumárna správa so zisteniami a odporúčaniami pre rodičov 
a školské zariadenie (pri selektívnej prevencii, pri intervencii).

Evalvačné dotazníky/
dotazníky spätnej väzby/
záznam o ústnej spätnej 
väzbe (zhrnutie) 

Písomný záznam o 
vyhodnotení procesu 
a naplnení cieľov 
preventívnej aktivity 
(sumárna správa)

INDIKÁTOR PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ – KRÁTKODOBÁ
Zadefinovaný cieľ/téma preventívnej aktivity/intervencie, harmonogram a program aktivity/intervencie, zápis z realizácie, prezenčná listina, vyhodnotenie realizácie 
preventívnej aktivity/intervencie
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B) PREVENTÍVNY PROGRAM / PREVENTÍVNA AKTIVITA - DLHODOBÁ (4 a viac stretnutí)

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Stanovenie cieľa V spolupráci OZ so zamestnancom školského zariadenia sa definuje téma a cieľ preventívnej 
aktivity,  na aký jav alebo rizikové/problémové správanie má byť preventívna aktivita 
zameraná.

Špecifikujú sa čiastkové ciele programu/aktivity/intervencie a ktoré efektívne modely 
preventívnej činnosti budú aplikované (rozvoj životných zručností, intrapersonálny rozvoj, 
rozvoj čiastkových funkcií – prevencia ŠVVP).

Záznam o stanovení cieľa  
v evidencii/ Spise skupiny

Výber metód/
foriem

Výber metód preventívnej aktivity vyplýva zo stanovenej témy a cieľa, z cieľovej skupiny, 
sociokultúrneho kontextu, obsahového zamerania a  čiastkových cieľov a vychádza z 
najnovších poznatkov o efektívnych preventívnych stratégiách.

Zostaví sa program pre potreby konkrétnej skupiny odborným zamestnancom alebo sa 
použije autorský/akreditovaný program. V prípade potreby môže byť autorský/akreditovaný 
program modifikovaný odborným zamestnancom v spolupráci s podporným tímom na škole 
(kombinovaný program).

Zostaví sa časový harmonogram a prichystajú sa pomôcky na realizáciu.

Program preventívnej 
aktivity/intervencie/
Preventívny program  

Harmonogram realizácie 
preventívnej aktivity/
intervencie/preventívneho 
programu; zoznam 
vonkajších podmienok, 
pomôcok pre realizáciu

Realizácia 
preventívneho 
programu

Preventívne aktivity sa realizujú v súlade s programom preventívnej aktivity, priebeh 
realizácie je priebežne monitorovaný, v prípade potreby sa modifikuje, aby boli naplnené 
ciele programu. 

Prezenčná listina 
účastníkov

Záznamy o realizácii 
aktivity/programu/
intervencie (obsahuje 
informácie o programe 
stretnutí, o priebežnom 
monitoringu a 
vyhodnocovaní programu 
smerom ku stanovenému 
cieľu)

Pracovné listy 
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B) PREVENTÍVNY PROGRAM / PREVENTÍVNA AKTIVITA - DLHODOBÁ (4 a viac stretnutí)

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Evalvácia 
preventívneho 
programu  a 
ukončenie 

Ide o zostavenie a výber evalvačných nástrojov a ich administráciu po ukončení (prípadne v 
priebehu) aktivity/intervencie/programu.

Hodnotenie programu môže prebiehať s využitím nástrojov:

• spätná väzba od účastníkov,
• spätná väzba od školy,
• administrácia evalvačných nástrojov po ukončení aktivity, prípadne 3 a/alebo 6 mesiacov 

po ukončení,
• pozorovanie a vyhodnotenie vedúcimi preventívnej aktivity.

Pomocou zistených údajov sa vyhodnotí procesu a výsledok realizácie aktivity/intervencie/
programu.

Vypracujú sa ďalšie odporúčania pre školu, školský podporný tím, rodičov/ZZ, žiakov a 
nastaví sa ďalší plán preventívnych aktivít.

Na požiadanie iniciátora sa vydá sumárna správa so zisteniami a odporúčaniami pre rodičov 
a školské zariadenie (pri selektívnej prevencii, pri intervencii).

Evalvačné dotazníky 

Záznamy o priebežných 
spätno-väzbových 
hodnoteniach účastníkov 
programu

Písomný záznam/
správa o vyhodnotení 
procesu a naplnení cieľov 
preventívneho programu 
vrátane odporúčaní  

 Prílohy
Záverečný písomný 
záznam/Záverečná 
(sumárna) správa, 
ktorá obsahuje: 
cieľ, jeho naplnenie, 
zhrnutie, zistenia, 
závery a odporúčania

INDIKÁTOR PREVENTÍVNA AKTIVITA - DLHODOBÁ
Analýza východiskovej situácie, zadefinovaný cieľ preventívnej aktivity/intervencie/preventívneho programu, špecifikované čiastkové ciele, harmonogram a program 
intervencie/preventívneho programu, záznamy zo stretnutí, prezenčná listina, nástroje evalvácie a monitoringu, vyhodnotenie realizácie preventívnej  aktivity/intervencie/
preventívneho programu, odporúčania a závery.


