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Abstract 

The increase of socio-pathological phenomena in adults in Slovakia 

manifested itself also in the increase of risky and problem behaviour in 

children and youth.  The scale of risky or problem behaviour is broad 

and it is constantly changing. The reality of school practice is illustrated 

by the results of researches carried out among pupils, teachers and 

prevention workers. Creation of safe school environment, elimination 

of undesired behaviour, including risky and problem behaviour is the 

current task of schools. The author deals with the current situation of 

pupil´s risky and problem behaviour at primary and secondary schools. 

She presents the selected results of researches in the Slovak Republic. 
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Úvod 

Škála problémového či rizikového správania žiakov je široké (od 

drobných prehreškov cez porušovanie školského poriadku až po závažné 

sociálnopatologické javy) a neustále sa mení. Realitu školskej praxe približujú 

výsledky výskumov najmä u učiteľov a žiakov, tiež realizátorov prevencie, 

ako aj rodičov žiakov. 

Učitelia základných a stredných škôl poukazujú na nárast problémového 

či rizikového správania u svojich žiakov a problémy sich nedisciplinovanosťou. 

V školách riešia stále viac výchovných problémov, autorita učiteľa klesá, 

u žiakov sa objavuje rôznorodá paleta problémového správania. K príčinám 

nárastu problémového správania žiakov možno zaradiť aj celkový pokles 

morálky v spoločnosti, nárast konzumného spôsobu života, preferovanie 

ekonomických záujmov pred sociálnymi záujmami či morálkou.  

Nevhodné správanie žiakov je v súčasnosti často diskutovanou témou. 

Spektrum problémového či rizikového správania žiakov je široké a neustále sa 

mení. Okrem oficiálnych štatistických údajov z rôznych zdrojov (napr. 

výkazy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, štatistické ročenky Národného 

centra zdravotníckych informácií, štatistika kriminality Ministerstva vnútra 
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SR, ročenky Ministerstva spravodlivosti SR a pod.) sú dôležitým zdrojom 

informácií školské výskumy.  

Závažným problémom sa v súčasnosti stáva nárast agresívneho 

správania žiakov a jeho výskyt u stále mladších žiakov (Saracho, O. N., 

2017). V súčasnej školskej praxi nie je ojedinelé ani agresívne správanie 

žiakov voči učiteľom, na túto skutočnosť poukazujú viacerí autori (Bellová, 

S., Siváková, G., Tišťanová, K., 2019, Espelage, D., Anderman, E. M., 

Brown, V. E., Jones, A., Lane, K. L., McMahon, S. D., Reddy, L. A., 

Reynolds, C. R., 2013, Garrett, L., 2014,  Kauppi, T., Pörhölä, M., 2012, 

Kopecký, K., Szotkowski, R., 2017, Niklová, M., Šajgalová, M., 2016, a i.).  

Záškoláctvo predstavuje závažný sociálno-výchovný problém, ktorý 

sa dotýka snáď každej školy. Jeho prevencia je veľmi dôležitá, pretože 

záškoláctvo môže mať úzku súvislosť s ďalšími negatívnymi javmi závažnejšieho 

charakteru. Predpokladom účinného riešenia a samozrejme aj predchádzania – 

prevencie záškoláctva je poznanie jeho príčin.  

Pre súčasnú situáciu je tiež typické, že sa rozširujú nové negatívne 

javy spojené s médiami a informačnými technológiami. Ich používanie prinieslo 

okrem mnohých výhod aj viaceré riziká či hrozby, osobitne pre deti a mládež. 

Rozšírené a najmä nebezpečné je kyberšikanovanie. Problematike 

kyberšikanovania (z aspektu jeho výskytu, foriem, príčin, ale aj prevencie 

a riešenia) je v teoreticko – empirickej rovine venovaná pozornosť už niekoľko 

rokov na Slovensku i v zahraničí. Výskumy ohľadne kyberšikanovania 

u žiakov realizovali najmä K. Hollá (2016), M. Dulovics (2018) a i. Napríklad 

v Holandsku, USA, Nemecku a Thajsku kyberšikanovanie skúmali S. Wachs, 

H. C. Whittle, C. Hamilton-Giachritsis, A. T. Vazsonyi, M. Junger (2018), 

v Českej republike K. Kopecký a R. Szotkowski (2015) a potvrdili, že kyber-

šikanovanie je pomerne rozšírené. Anonymné prostredie internetu ohrozuje 

deti a mládež aj v súvislosti so sexuálne rizikovým správaním. Sexting 

a sextortion predstavujú reálne riziká pre pubescentov i adolescentov, čo 

potvrdili výsledky viacerých výskumov (Frankel, A. S., Bass, S. B., Patterson, 

F., Dai, T., Brown, D., 2018, Hollá, K., 2020, Wolak, J., Finkelhor, D., 

Walsh, W., Treitman, L., 2018). 

Výskumy rizikového a problémového správania žiakov na Slovensku 

Aktuálny stav výskytu problémového správania žiakov základných 

a stredných škôl môžeme získať z rôznych objektívnych výskumov. Táto 

problematika je predmetom výskumu pracovníkov na akademickej pôde, ako 

aj odborníkov z rôznych ďalších inštitúcií či pracovísk, niekedy ide aj 

o výsledky ich spolupráce.  

Na zaujímavú skutočnosť poukazuje M. Čerešník (2019), ktorý 

komparoval výsledky dvoch výskumov. Pri porovnaní konkrétnych prejavov 

rizikového správania diagnostikovaných prostredníctvom metódy VRSA 

(Výskyt rizikového správania adolescentov) v Českej republike (výskum 
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M. Dolejša, O. Skopala a J. Suchej v roku 2014) a na Slovensku (výskum 

M. Čerešníka v roku 2013) sa zaznamenali odlišné hodnoty, konkrétne: 

 Na Slovensku zistili nasledovné poradie: (1) obeť urážania (35,8 %), 

(2) krádež (25,4 %), (3) falšovanie podpisu rodičov (24,7 %), (4) pitie 

alkoholu (21,4 %), (5) sebaubližovanie (20,8 %), (6) krádež peňazí 

(17 %), (7) poškodenie cudzieho majetku (16,3 %), (8) obeť ubližovania 

(13,8 %), (9) fajčenie tabaku (12,2 %), (10) záškoláctvo (12 %), 

(11) krádež v obchode (10,8 %), (12) fajčenie marihuany (9 %), 

(13) užívanie liekov bez vedomia rodičov (8,6 %), (14) obeť zosmieš-

ňovania na internete (8,4 %), (15) problémy s políciou (6,6 %), 

(16) skúsenosť s pohlavným stykom (6,1 %), (17) opitosť s amnéziou 

(4,9 %), (18) fajčenie viac ako 5 cigariet za deň (3,6 %). 

 V Českej republike zistili nasledovné poradie (Dolejš, Skopal, Suchá, 

2014): (1) pitie alkoholu (31,2 %), (2) falšovanie podpisu rodičov 

(29,9 %), (3) sebaubližovanie (25,2 %), (4) krádež (23,3 %), (5) obeť 

urážania (17,6 %), (6) poškodenie cudzieho majetku (15 %), (7) krádež 

peňazí (11,9 %), (8) obeť ubližovania (11,7 %), (9) fajčenie tabaku 

(10,9 %), (10) fajčenie marihuany (10,9 %), (11) krádež v obchode 

(10,7 %), (12) užívanie liekov bez vedomia rodičov (9 %), (13) záško-

láctvo (8,3 %), (14) problémy s políciou (7,4 %), (15) obeť zosmieš-

ňovania na internete (7,1 %), (16) skúsenosť s pohlavným stykom 

(5,6 %), (17) opitosť s amnéziou (3,9 %), (18) fajčenie viac ako 5 

cigariet denne (3 %). 

Súčasnú situáciu ohľadne experimentovania žiakov základných 

a stredných škôl s drogami možno priblížiť na základe školských prieskumov: 

Prieskum TAD u žiakov základných (TAD1) a stredných škôl (TAD2) a ich 

učiteľov (TAD3) a Európskeho školského prieskumu o alkohole a iných 

drogách (ESPAD). Prieskumy TAD sa realizujú v štvorročných intervaloch 

u žiakov ZŠ, SŠ a ich učiteľov, prieskum ESPAD u 16-ročných žiakov 

členských štátov EÚ, na Slovensku sa vykonáva vo všetkých ročníkoch 

stredných škôl a v deviatom ročníku ZŠ. Prieskum TAD sa realizuje od roku 

1994 a ESPAD od roku 1995. Ako uvádza A. Nociar (2015), už v roku 2003 

sa do prieskumu ESPAD na Slovensku začlenil modul na odhad asociálneho 

správania. Prieskumy TAD tiež okrem problematiky legálnych a nelegálnych 

drog prinášajú informácie o šikanovaní a násilí v škole. 

Cenným zdrojom informácií ohľadne výskytu rizikového resp. problé-

mového správania žiakov sú výskumy realizované Výskumným ústavom detskej 

psychológie a patopsychológie (www.vudpap.sk), z mnohých môžeme uviesť: 

 Rizikové správanie detí a mládeže v kontexte prevencie v školskom 

prostredí (2017 – 2018). Výskumná úloha sa zaoberala aktuálnym 

obrazom rizikového správania detí a mládeže v školskom prostredí, 

jeho súvislosťami, ale aj systémovými riešeniami a odporúčaniami pre 

efektívne zacielenie odbornej starostlivosti a preventívnej činnosti.  
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 Identifikácia rizikových skupín žiakov a predikcia ich rizikového 
správania (2018). Cieľom výskumnej úlohy bolo využiť rozsiahle 
psychologické (výkonové, osobnostné, behaviorálne) a sociálno-demo-
grafické údaje zozbierané v rámci platformy Komposyt pre hlbšie 
analýzy a komparácie, v zmysle pokročilých korelačných a multi-
variačných analýz pre lepšie pochopenie vzájomných vzťahov a psycho-
logickej regulácie a podmienenia správania. 

 Príležitosti a riziká sociálnych médií pre detského používateľa (2015). 
Z výskumných dát boli hlbšie analyzované oblasti premenných 
týkajúcich sa zabezpečenia súkromia profilov na sociálnych sieťach, 
ochrany osobných údajov detskými používateľmi. Preskúmané boli 
súvislosti osobnostných premenných a úzkostnosti s používateľskými 
návykmi detí a adolescentov a s mierou zažívania rizika a prípadného 
poškodenia (emocionálneho rozrušenia istej intenzity a trvania).  

 Deti a adolescenti v prostredí sociálnych sietí (2014). Cieľom výskumnej 
úlohy bola hlbšia a rozsiahlejšia analýza dát zozbieraných v predošlej 
výskumnej úlohe Internet a jeho vplyv na psychický vývin detí 
a dospievajúcich (z rokov 2011-2013). K dispozícii sú dáta od 1035 
detí – ide o reprezentatívnu vzorku populácie žiakov 6.ročníkov ZŠ 
a 2.ročníkov SŠ a gymnázií, stratifikovanú podľa veľkosti obcí, typu 
škôl a geografických regiónov.  

 Internet a jeho vplyv na psychický vývin detí a dospievajúcich (2013). 
Cieľom bolo identifikovať faktory ovplyvňujúce tendenciu k bezpeč-
nému verzus riskantnému používaniu internetu a tým prispieť k efektív-
nejšej prevencií rizík internetu (kyberšikanovanie, agresivita a neto-
lerancia online, grooming, zneužitie osobných údajov, a pod.). 

 Depistáž ako súčasť národného projektu Komplexný poradenský systém 
prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom 
prostredí (2013). Učitelia v rámci všetkých krajov Slovenska (okrem 
Bratislavského kraja) uvádzali žiakov, ktorých odporúčajú do 
starostlivosti zariadení výchovného poradenstva a prevencie, pretože 
ich problémové správanie nevedia riešiť bežnými pedagogickými 
opatreniami v škole. 

Každé 4 roky sa uskutočňuje medzinárodný výskum o zdraví školákov 
Health Behaviour in School-aged Children (od roku 1983, na Slovensku sa 
realizuje od roku 1993/1994). Cieľom štúdie je monitorovať zdravie a so 
zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte, vrátane 
rizikového správania. Okrem iného sa výskum orientuje na problémy ako 
napr. symptómy porúch príjmu potravy, rizikové využívanie internetu či 
mobilného telefónu, užívanie psychoaktívnych látok, násilné správanie, 
diskriminácia, neospravedlnené absencie v škole a iné. Výsledky sú zverejnené 
v Národnej správe o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11, 13 a 15-ročných 
školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2017/2018 v rámci 
medzinárodného projektu „Health Behaviour in School-aged Children“ (2019). 
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Slovensko je zapojené do medzinárodnej výskumnej siete EU Kids 
Online. Jeho cieľom je zlepšiť vedomosti o európskych detských on-line 
možnostiach, rizikách a bezpečnosti. Projekt využíva niekoľko metód 
k zisťovaniu názorov a skúseností detí a rodičov s používaním internetu a to 
v dialógu so zúčastnenými stranami z jednotlivých zapojených krajín. 

V rámci výskumu projektu EU Kids Online sa zistilo, že čím viac deti 
používajú internet, tým majú viac skúseností s online aktivitami, ktoré sa 
viažu k získaniu väčšieho množstva digitálnych zručností a zároveň existuje aj 
vyššia pravdepodobnosť, že z online prostredia vyťažia viac možností 
a pozitív. Zároveň sa zistilo, že čím častejšie deti používajú internet, tým sú 
viac vystavené nebezpečenstvu a rizikám na internete (Livingstone, S., 
Mascheroni, G., Staksrud, E., 2015).  

Centrum vedecko-technických informácií SR (v minulosti Ústav 
informácií a prognóz školstva) realizovalo a realizuje mnohé výskumy, napr.: 

 Názory a skúsenosti žiakov základných a stredných škôl so šikanovaním 
a kyberšikanovaním – výskum nadviazal v roku 2020 na výskumy, ktoré 
zamestnanci oddelenia prevencie a výskumov mládeže CVTI SR riešili 
v rokoch 2005 a 2014. Cieľom bolo zistiť, aká je súčasná situácia 
a aké zmeny nastali v oblasti šikanovania a elektronického šikanovania 
za dané obdobie. Výskum vychádzal zo smernice č. 36/2018 o prevencii 
a riešení šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach 
a z Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore. Cieľom 
bolo zistenie názorov, postojov, informovanosti a osobných skúseností 
žiakov základných a stredných škôl s prejavmi šikanovania a kyber-
šikanovania. Pozornosť bola venovaná aj otázkam prevencie a mož-
nostiam eliminácie týchto negatívnych javov s dôrazom na školské 
prostredie. Výskumná úloha sa realizovala metódou dotazníkového 
zisťovania u žiakov základných a stredných škôl v rámci celého 
Slovenska. Výberový súbor tvorili žiaci 7., 8. a 9. ročníkov základných 
škôl a žiaci 1., 2. a 3. ročníkov všetkých typov stredných škôl zo 
všetkých krajov Slovenskej republiky. (Pétiová, M., 2021a) 

 Pohľad žiakov základných a stredných škôl na prejavy extrémizmu, 
xenofóbie, rasizmu, diskriminácie a na subkultúry mládeže (2020). 
Vychádzal z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 
a z novej Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 
2024. Výskum nadväzoval na výskumy, ktoré boli v Centre vedecko-
technických informácií realizované v rokoch 2010, 2016, 2017, 2018 
a 2019. Cieľom bolo zistenie názorov, postojov, informovanosti 
a osobných skúseností žiakov základných a stredných škôl s prejavmi 
extrémizmu, xenofóbie, rasizmu a diskriminácie a ich pohľad na 
subkultúry mládeže. Výskum sa uskutočnil metódou dotazníkového 
zisťovania v rámci celého Slovenska. Výberový súbor tvorili žiaci 7., 
8. a 9. ročníkov základných škôl a žiaci 1., 2. a 3. ročníkov všetkých 
typov stredných škôl. Údaje boli spracované prostredníctvom programu 
SPSS a boli interpretované v jednotlivých podsúboroch podľa vopred 
stanovených demografických znakov. (Pétiová, M., 2021b) 
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Z ďalších výskumov Centra vedecko-technických informácií SR možno 

uviesť napr.: 

 Extrémizmus z pohľadu žiakov (2021) 

 Monitoring o vzdelávaní a dodržiavaní ľudských práv za roky 2004 – 

2019 (2020) 

 Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikanovania v ZŠ a SŠ 

z pohľadu koordinátorov prevencie (2020) 

 Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných škôl 

(2012) 

 Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u klientov DC a RC na 

Slovensku (2011) 

 Analýza vývoja v oblasti konzumácie legálnych a nelegálnych drog 

u mladých ľudí v SR za roky 1995-2009 (2010) 

 Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov ZŠ a SŠ (2009) 

 Rizikové a ochranné faktory konzumácie drog u mládeže v SR (2010) 

 Záškoláctvo u žiakov ZŠ a SŠ v školskom roku 2008/2009  

 Výskyt záškoláctva u žiakov základných škôl v SR v školskom roku 

2007/2008  

 Výskyt záškoláctva u žiakov stredných škôl v SR v školskom roku 

2007/2008  

 Záškoláctvo a problémové správanie žiakov ZŠ a SŠ za rok 2006  

 Drogy a voľný čas ako významný faktor prevencie (1997, 2007) 

 Názory a postoje mladých ľudí ku konzumácii legálnych a nelegálnych 

drog v jednotlivých krajoch SR (1998, 2001, 2006) 

 Názory a postoje mladých ľudí ku konzumácii drog (2000, 2003) 

 Syntetické drogy z pohľadu stredoškolskej mládeže (2003) 

 Rizikové a ochranné faktory konzumácie drog u mladých ľudí v SR 

(2004) 

 Názory a postoje mladých ľudí žijúcich v diagnostických centrách 

a reedukačných domovoch pre mládež ku konzumácii drog v SR 

(1998, 2005) 

 Názory a postoje mladých ľudí žijúcich v detských domovoch na 

Slovensku ku konzumácii drog (2000) 

Na webovej stránke www.cvtisr.sk sú zverejnené správy a výstupy 
z vybraných výskumov, ktoré pracovníci CVTI realizovali, napr. v oblasti 
celoslovenského monitoringu ľudských práv.  

Vhodným zdrojom informácií je aj dataarchív výskumov mládeže, 
ktorý systematizuje a spracováva dáta z empirických sociologických výskumov 
a na www.vyskummladeze.sk zverejňuje výsledky výskumov a prieskumov. 
Zriadenie a dopĺňanie dataarchívu výskumov o mládeži zabezpečuje 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti 

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Vyskumy__prieskumy_a_analyzy/Extremizmus_z_pohladu_ziakov__2021_.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Monitoring_o_vzdelavani_a_dodrziavani_LP_za_roky_2004-2019.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Monitoring_o_vzdelavani_a_dodrziavani_LP_za_roky_2004-2019.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Prevencia_a_riesenie_sikanovania_a_kybersikanovania_v_ZS_a_SS_z_pohladu_koordinatorov_prevencie.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Prevencia_a_riesenie_sikanovania_a_kybersikanovania_v_ZS_a_SS_z_pohladu_koordinatorov_prevencie.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/texty/maledrogyz_-_clanok2013.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/texty/maledrogyz_-_clanok2013.pdf
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je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku 
aj mimo neho, cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom 
a mládeži. Z konkrétnych výskumov možno uviesť v roku 2019 Výskyt 
sextingu u mladých ľudí na Slovensku, v roku 2018 Príčiny radikalizácie 
mládeže vo veku 14 až 17 rokov a tiež výskum Mládež, radikalizmus 
a polovojenské skupiny. 

Štátna školská inšpekcia Slovenskej republiky vykonávala a vykonáva 
inšpekcie v základných a stredných školách, v rámci ktorých zisťuje aj 
bezpečnosť školského prostredia, zameriava sa aj na pripravenosť škôl na 
riešenie problematiky šikanovania na základných a stredných školách. 
Výsledky sú spracované v Správach o stave pripravenosti škôl na riešenie 
problematiky šikanovania v základnej škole a na gymnáziu a v strednej škole. 
Štátna školská inšpekcia vykonala inšpekcie s cieľom zistiť stav a úroveň 
výchovy a vzdelávania k ľudským právam. Okrem iného zisťovali zdroj 
informácií o extrémizme. Štátna školská inšpekcia Slovenskej republiky 
vykonáva inšpekcie v základných a stredných školách (gymnáziách a stredných 
odborných školách), v rámci ktorých zisťovala bezpečnosť školského prostredia 
a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania. Následne spracované a zverejnené Správy 
o bezpečnosti školského prostredia a vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania sú 
cenným zdrojom informácií (www.ssiba.sk) 

Okrem výskumu výskytu rizikového či problémového správania 
u žiakov je potrebné venovať pozornosť aj efektivite preventívnych aktivít 
a realizovať monitoring vzdelávacích potrieb učiteľov i ďalších realizátorov 
prevencie v škole. Na zaujímavú skutočnosť upozorňujú M. Novocký, 
M. Dulovics a Š. Petrík (2021), podľa ktorých riešenie šikanovania z aspektu 
pedagógov je subkategória výskumu, ktorá v empirickej rovine nie je natoľko 
pertraktovaná. Napriek tomu, že riešeniu šikanovania z aspektu učiteľov nie je 
venovaná intenzívna pozornosť, ich prínos v pedagogickej praxi je nespo-
chybniteľný.   

Je dôležité, aby učitelia uplatňovali kompetencie, prostredníctvom 
ktorých dokážu intervenovať do edukačnej reality a korigovať dôsledky 
negatívnych javov, ako je napríklad šikanovanie. Realizovať v školách špecifickú 
prevenciu (zameranú na jednotlivé druhy problémového správania) i nešpe-
cifickú prevenciu (v rámci nej je potrebné u žiakov rozvíjať sociálne spôsobilosti, 
naučiť žiakov efektívne riešiť problémy, rozvíjať sociálnu komunikáciu 
a percepciu, zvládať hnev a pod.). Je vhodné realizovať rôzne kooperatívne 
aktivity, podľa T. Jablonského (2017) interpersonálne zručnosti, ako napríklad 
schopnosť komunikovať a pracovať v tíme, sú čoraz dôležitejšie. 

Záver 

Významným socializačným a výchovným činiteľom je škola, ktorá by 
mala zohrávať zásadnú úlohu i pri realizácii prevencie. Efektívna prevencia je 
nevyhnutná a je potrebné reagovať na nové trendy v oblasti rizikového 
a problémového správania. Informácie o aktuálnej situácii a najmä na ktoré 
javy sa pri prevencii zameriavať, vypovedajú výsledky objektívnych výskumov. 
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Metodiky spracovania jednotlivých výskumov sú samozrejme rôzne. 

Najčastejšie sa jedná o dotazníkové výskumy. V tejto súvislosti je potrebné 

poukázať na riziká tejto metódy a určité ohraničenia výsledkov prezentovaných 

výskumov.  

Pre realizovanie účinného preventívneho pôsobenia je potrebné 

uskutočňovať monitoring výskytu nežiadúcich javov, prognózovať pravde-

podobnosť výskytu daného javu, resp. javov a premyslieť výber metód 

a foriem pôsobenia, tak v oblasti primárnej ako i sekundárnej prevencie 

v školskom prostredí. Priebežne monitorovať správanie sa žiakov a v prípade 

podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich 

ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy 

a zákonnými zástupcami dieťaťa. 

Pri plánovaní prevencie je nutné zohľadniť aj riziká, ktoré vyplývajú 

z lokálnych špecifík. Prevencia sa musí trefne zacieľovať na tie problémy, 

ktoré aktuálne ohrozujú žiakov. Realizovať monitoring nevhodného a problé-

mového správania na každej škole je nevyhnutnosťou.  

Výskumy výskytu rizikového či problémového správania detí 

a mládeže poskytujú cenné informácie o aktuálnej situácií a naznačujú trendy. 

Je pozitívne, že sa realizujú aj výskumy na medzinárodnej úrovni. Je prínosné, 

keď sa zber empirických údajov a ich vyhodnotenie uskutočňujú v pravidelných 

intervaloch. Napriek skutočnosti, že získané údaje môžu byť skreslené 

rôznymi okolnosťami, tieto informácie prispievajú k zefektívneniu prevencie, 

k adekvátnemu plánovaniu preventívnych aktivít i k cielenému riešeniu už 

vzniknutých problémov.  
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