
Občianske združenie 
SLOVENSKO BEZ DROG

PREDNÁŠKY  
„PRAVDA O DROGÁCH“ 

Naším poslaním je, aby sa pravda o drogách dostala k deťom 
skôr, ako si ich pritiahnu drogoví díleri, ktorí práve, a hlavne 

deťom, dávajú falošné informácie o drogách. 



NAŠE VÝSLEDKY 
JANUÁR - JÚN 2021



 KOĽKO PREDNÁŠOK SME UROBILI? 

zrealizovali sme 183 prednášok, z toho 115 online

20 SŠ,  26 ZŠ, 2 reedukačné centrá, 1 detský  domov

3219

 KDE  BOLI PREDNÁŠKY? 

 KOĽKO DETÍ A ŽIAKOV SA ICH ZÚČASTNILO?

KOĽKO UČITEĽOV SA ICH ZÚČASTNILO?
187

 KOĽKO SME ROZDALI BROŽÚR “PRAVDA O DROGÁCH”?
1097

 KOĽKO DETÍ ZLOŽILO SĽUB PROTIDROGOVÉHO ŠERIFA?
187



Prednášky prebehli  
v týchto okresoch

Banská Bystrica 
Bardejov 

Bratislava 
Brezno 
Čadca 
Detva 

Dolný Kubín 
Dunajská Streda 

Hlohovec 
Komárno

Košice 
Lučenec 

Nitra 
N.M. nad Váhom 

Nové Zámky 
Pezinok 

Prievidza 
Rožňava 

Senec 
Trenčín

Trnava 
Žilina 

Spišská Nová Ves 
Malacky 

Nitra 
Galanta 

Žiar nad Hronom



Ako ohodnotili prednášky školy?
100%  

škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná 

100%  
škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky zaujal 

100%  
škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za výborného 

100%  
škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako dobrú v porovnaní  

s inými protidrogovými prednáškami 

99,5%  
škôl odpovedalo, že naše prednášky určite splnili svoj cieľ



Ako to na prednáškach vyzeralo?

„Prednáška super, nebola iba o prezentácii 
ako väčšina , ale o komunikácii medzi ľuďmi 

a to sme si veľmi priblížili a lepšie pochopili.“

„Prednáška sa mi veľmi páčila. 
Mali sme ich v tomto roku viac 

a táto bola najlepšia.“
„Vždy ma zaujímalo, čo je droga. Videla som už 
ľudí, ktorí fajčili marihuanu a vyzerali hrozne. 

Povedala som si, že to NIKDY neskúsim.“

„Nevedomosť je jediné zlo. Rozhodol som sa, že nevyskúšam marihuanu. 
Vyzerá to tak, že som nadobro presvedčený, že drogy nikam nevedú.“

„Som závislý od drog. Tento rozhovor 
resp. prednáška mi dala iný pohľad na 
vec a je načase to zmeniť! Ďakujem.“

„Prednáška bola pre mňa zaujímavá 
a náučná. Viem vďaka nej, ako môžem 

pomôcť blízkym ľuďom, na ktorých mi záleží.“



Ako ohodnotili prednášky učitelia?
„Prednášateľ zaujal svojím vystúpením, uvádzal príklady zo života a zapájal 
žiakov do prednášky.”

„Veľmi som ocenila spôsob komunikácie Vášho prednášajúceho Samuela 
Albrechta, ktorý sa vie prispôsobiť deťom násť ročným a komunikovať na 
ich úrovni a zároveň veľmi múdro, edukatívne a zaujímavo.”

„Beseda s Mgr. Botlíkovou sa mne a aj mojim žiakom veľmi páčila. Vynikajúci 
bol interaktívny prístup prednášajúcej, zaujala nás svojim prístupom k 
problematike a rovnako aj svojou osobnosťou. Po chvíľke si získala našich 
žiakov a boli ochotní s ňou spolupracovať. Dohodli sme sa na pokračovaní, 
lebo naši žiaci majú ďalšie otázky, ktoré by bola škoda nezodpovedať. 
Ďakujeme za spoluprácu a výnimočnú prácu s mládežou!!!”

„Prednáška bola veľmi zaujímavá a hlavne poučná. Bolo super, že prevládal 
dialóg a deti sa tak mohli vyjadriť a porozprávať svoj názor a skúsenosti. 
Pani Katarína Vasilová bola skvelá prednášajúca. Ďakujeme.”



Zoznam škôl, kde boli prednášky





Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli, aby sme boli schopní dosiahnuť tieto výsledky 
a mohli šíriť pravdu o škodlivosti drog. 

V Bratislave, 25. 7. 2021 

 
Mgr. Michal Bucko 
Predseda o.z. 

Slovensko bez drog, o.z. 



NIEČO SA S TÝM DÁ UROBIŤ!

 
KONTAKT 

Slovensko bez drog, občianske združenie 
Mýtna 42 

811 05 Bratislava 

info@slovenskobezdrog.sk  
www.slovenskobezdrog.sk 

https://www.facebook.com/skbezdrog/

http://www.slovenskobezdrog.sk
https://www.facebook.com/skbezdrog/

