
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 
JÚL - SEPTEMBER  

2022



Urobili sme 53 prednášok. 

Prednášky boli na 4 stredných školách, 
6 základných školách a na 2 detských 

táboroch. 

Spolu sa ich zúčastnilo 915 žiakov 
a 62 učiteľov. 

Rozdali sme 904 brožúr Pravda 
o drogách a 251 detí zložilo Sľub 

protidrogového šerifa.



Prednášky prebehli  
v týchto okresoch

Banská Bystrica, Bratislava, Dolný Kubín, Dunajská 
Streda, Košice, Nitra, Nové Zámky,  

Púchov, Zvolen, Žilina



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 

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



Ako to na prednáškach vyzeralo?



Ako ohodnotili prednášky žiaci?



Ako ohodnotili prednášky učitelia?

„Veľmi dobre a premyslene spracovaná koncepcia prednášky s dopĺňaním 
reálnych skúseností, ktoré oslovia omnoho viac ako len výklad teórie.”

„Oproti vlaňajšku bolo výborné zaradenie krátkych filmov, ktoré určite 
prispeli k zvýšenej pozornosti.“

„Pani Botlíková je super, jej prejav, obsah prednášok.  
Vždy sa nám veľmi páči, ďakujeme.”



Zoznam škôl, kde boli prednášky
Základná škola Moskovská 2 Banská Bystrica

súkr. Bilingválne Gymnázium Česká 10 Bra@slava

Základná škola Majerníkova 62 Bra@slava-Karlova Ves

Súkromná SOŠ SNP 1202/14 Dolný Kubín

Špec. základná škola Ádorská 35 Dunajská Streda

Detský tábor: Usmej sa na mňa o. z. Hlavná 68 Košice

Základná škola Školská 290 Haniska

Domo brána, Slovenskí branci stan na Klokočine Nitra

ZŠ s MŠ O.Cabana Námes@e Andreja Cabana 36 Komja@ce

Spojená škola Púchov I. Krasku 491 Púchov

Súkr. SOŠ ob.a služieb Par@zánska 8 Očová

súkr. SOŠ Saleziánska 18 Žilina



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

V Bratislave, 26. 10. 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/

