
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 - MAREC  

2022



Urobili sme 126 prednášok, z toho 3 online. 

Prednášky boli na 14 stredných školách, 
13 základných školách a v 1 reedukačnom 

centre. 

Spolu sa ich zúčastnilo 1995 žiakov 
a 141 učiteľov. 

Rozdali sme 1958 brožúr Pravda 
o drogách a 164 detí zložilo Sľub 

protidrogového šerifa.



Prednášky prebehli  
v týchto okresoch

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Bytča, 
Dunajská Streda, Hlohovec, Koš ice, Levice, 
Michalovce, Nitra, Pezinok, Poprad, Považská 
Bystrica, Prievidza, Rožňava, Senec, Trenčín, Trnava, 
Trvdošín, Žilina



Ako ohodnotili prednášky školy?
100  %  

škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná 

96,2  % 
škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky zaujal 

79,2  %  
škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za výborného 

97,6  %  
škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako dobrú v porovnaní  

s inými protidrogovými prednáškami 

100  %   
škôl odpovedalo, že naše prednášky určite splnili svoj cieľ



Ako to na prednáškach vyzeralo?



Ako ohodnotili prednášky žiaci?



Ako ohodnotili prednášky učitelia?
„Zúčastnil som sa prednášky s mladšou skupinou 4 - 6 ročník a musím 
povedať, že žiakov to celkom zaujalo, po prednáške sme ešte diskutovali  

a po tejto prednáške deti otvorenejšie rozprávali o skúsenostiach  
zo svojho okolia o návykových látkach.”

„Výborné motiovovanie žiakov, ktorí tvrdia, že naj prednáška,  
akú kedy mali (aj v porovaní s inými témami).”

„Pani Mgr. Botlíková mala úžasný strhujúci prejav, ktorý držal pozornosť 
žiakov celú dobu. Výborne vedená diskusia, v ktorej sa žiaci nenudili. 
Zrozumiteľná žiakom veĺmi prístupná forma odovzdávania dôležitých 
informácií. Ako vždy sme boli s Vašou aktivitou veľmi spokojní a žiaci  

priam nadšení a žiadajú, aby sa prednášky opakovali.”

„Prednáška bola vynikajúca, zaujímavá, náučná, inšpiratívna. Priateľská, 
nenásilná atmosféra, jasné a zrozumiteľné informácie. Perfektný prístup 
prednášajúceho k deťom - získal si ich a zaujal ich, o čom svedčia samé 

pozitívne ohlasy detí. Odvádzate fantastickú prácu, ďakujeme moc.”



Zoznam škôl, kde boli prednášky
Gymnázium Štefánikova 219/4 Bytča
Súkr. HA SD Jednota Vinohradská 48 Šamorín
Reedeukačné centrum Zámok 1 Hlohovec
Základná škola Tomášikova 31 Košice
Základná škola Plavé Vozokany 114 Plavé Vozokany
SOŠ obchodu a služieb Školská 4 Michalovce
Základná škola Novozámocká 300 Ivanka pri Nitre

SOŠ potravinárska Cabajská 6 Nitra
Gymnázium Senecká 2 Pezinok
Stredná odborná škola Štefánikova 39 Svit
Základná škola s MŠ Považská Teplá 181 Považská Bystrica
Stredná odborná škola Lipová 8 Handlová

Katolícka ZŠ Kósu-Schoppera 22 Rožňava
Základná škola Javorová Alej 1 Chorvátsky Grob-Čierna Voda
Gymnázium A. Bernoláka Lichnerova 69 Senec

Základná škola Novomeského 11 Trenčín

SPŠ Komenského 1 Trnava
SPŠ dopravná Študentská 23 Trnava

Základná škola Medvedzie 155 Tvrdošín
Spojená škola - ZŠ s MŠ Oslobodenia č. 165 Belá
Základná škola Slov. dobrovoľníkov 122/7 Žilina



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

V Bratislave, 31. 03. 2022 

 
Mgr. Michal Bucko 
Predseda o.z. 

Slovensko bez drog, o.z. 



NIEČO SA S TÝM DÁ UROBIŤ!

 
KONTAKT 

Slovensko bez drog, občianske združenie 
Kutuzovova 5/A 

831 03 Bratislava 

info@slovenskobezdrog.sk  
www.slovenskobezdrog.sk 

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

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

