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SOCIÁLNE SPÔSOBILOSTI ÚČASTNÍKOV/ČOK 
PREVENTÍVNEHO PROGRAMU PREVENCIE 
DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

SOCIAL SKILLS OF PARTICIPANTS DRUG 
ABUSE PREVENTION PROGRAME

Miriam Slavkovská

Abstrakt: V príspevku sú prezentované výsledky výskumu mapujúce sociálne 
spôsobilosti účastníkov/čok preventívneho programu prevencie drogových zá-
vislostí prostredníctvom WMS dotazníka (Walker, McConnell 1988). Výskumnú 
vzorku tvorilo 165 študentov/tiek 1. a 2. ročníka z 26 škôl Košického kraja, z toho 
bolo 48 z gymnázia (GY), 96 zo strednej školy (SŠ) a 21 zo stredného odborného 
učilištia (SOU), 111 (67,3%) dievčat a 54 (32,7%) chlapcov, vo veku 15-17 rokov. 
Na základe zistených výsledkov možno konštatovať, že realizovaný preventívny 
program mal pozitívny vplyv na rozvoj sociálnych spôsobilostí u jeho absolventov/
tiek, čo považujeme za posilňujúci faktor pri predchádzaní rizikového správania.

Kľúčové slová: prevencia drogových závislostí, sociálne spôsobilosti, adolescencia 
Abstract: Presented article is dealing with social skills of participants drug abu-
se prevention programe through WMS questionnaire (Walker, McConnell 1988). 
Research sample consisted of 156 first and second grade high schol students of 26 
schools from Košice region, 111 (67,3%) girls and 54 (32,7%) boys, in age 15-17. 
Analysis of study resultes has showen, that monitored prevention programe has 
had positive impact on social skills development of participants, which is conside-
red as a reinforcing factor of risky behavior prevention.

Key words: drog abuse prevention, social skills, adolescence

História užívania a zneužívania psychoaktívnych látok je stará ako 
ľudstvo samo. Príslušníci rôznych národov verili, že psychoaktívne látky 
sú darom bohov. Využívali vlastnosti niektorých rastlín pri náboženských 
rituáloch, pri liečbe na tlmenie bolesti a pri úniku od reality do sveta fan-
tázie (in Nociar 2001). 

Od roku 1989 sa Slovensko zmenilo z tranzitnej na cieľovú krajinu. 
Dnes je u nás plne rozvinutý drogový trh, na ktorom sú ponúkané všetky 
drogy dostupné v ostatných okolitých krajinách. 

Najčastejšie užívanou psychoaktívnou látkou je u nás alkohol. Priesku-
my ukazujú, že až 70-95% adolescentov vo veku 15-18r. vo zvýšenej mie-
re experimentuje s alkoholom (Settertobulte, Jensen, Hurrelmann 2001). 
Alkohol je vysoko tolerovaný a často konzumovaný. Prvý kontakt s alko-



122

Miriam Slavkovská

holom sa objavuje vo veku 10-15r. (70,3%). Iba 10,7% chlapcov a 13,3% 
dievčat vo veku 18 r. uviedlo, že nepijú alkoholické nápoje. Viac ako polo-
vica častých konzumentov alkoholu patrí aj medzi pravidelných fajčiarov. 
Skúsenosti s tabakom udáva viac chlapcov ako dievčat (57% v porovnaní 
s 47,7%), pričom najvyššie percento dievčat získalo skúsenosť s fajčením 
vo veku 13 r. a u chlapcov je to 10r. (Bielková, Pétiová, Druzíková 2003). 

V roku 2005 20,8% respondentov/tiek vo veku 15-26 rokov uviedlo, že 
má skúsenosti s nelegálnymi drogami. Najčastejšie uvádzaný vek prvého 
experimentovania s drogou bol 16 rokov (Nociar 2003). Jenčová (2004) vo 
svojom prieskume zistila nárast konzumácie všetkých typov návykových 
látok medzi nástupom a ukončením strednej školy. 

Problematika závislosti a jej prevencia vystupuje teda do popredia 
hlavne v období adolescencie. Prevencia sa vo všeobecnom ponímaní chá-
pe ako nerepresívna aktivita (činnosť, akcia), ktorej cieľom je predísť, mi-
nimalizovať, vyhnúť sa problémom rôzneho charakteru, predísť nežiadu-
cim javom a vo všeobecnosti je chápaná ako posilňovanie zdravia, alebo 
predchádzanie rizikového správania (Verešová 1999). Cieľom prevencie 
by malo byť oddialenie kontaktov dieťaťa a dospievajúceho s návykovou 
látkou čo najďalej do budúcnosti, kedy je organizmus a psychika zrelšia 
a riziká vzniku závislosti menšie.

Štúdium mechanizmov vzniku závislosti viedlo k poznaniu, že ide 
o multifaktorovú podmienenosť problému (Nešpor 2000, Jensen 2001, 
Tyas a Pederson 1998). Faktory napomáhajúce vzniku závislosti, sa na-
zývajú rizikové faktory a tie, ktoré znižujú pravdepodobnosť vzniku zá-
vislosti sa nazývajú protektívne faktory. V odbornej literatúre sa faktory 
prvej aj druhej skupiny neprezentujú jednotne. 

Medzi rizikové faktory sa okrem iného zaraďujú vlastnosti osobnosti 
– ide tu o jedincov patriacich do normálnej populácie, ktorí majú: nedosta-
točne rozvinuté sociálne spôsobilosti, nízke sebavedomie, málo pozitív-
ny sebaobraz, nevedia odolávať sociálnemu tlaku, ťažko sa vyrovnávajú 
zo záťažovými situáciami a nemajú vytvorený pozitívny životný program 
(Varmuža 2000, Nešpor 2000, Salbot 1999).

Medzi protektívne faktory, ktoré sa v posledných rokoch zdôrazňujú 
v súvislosti s prevenciou problémov spôsobených návykovými látkami 
hlavne u dospievajúcich, patria spôsobilosti potrebné pre život (life skills). 
Zaraďujú sa tu sociálne kompetencie a pomerne rozsiahla skupina spôsobi-
lostí potrebných na zvládanie rizikových duševných stavov, autoregulácie 
a rôznych foriem sebaovplyvňovania. 

Sociálna kompetencia sa obyčajne chápe ako multidimenzionálny kon-
štrukt a požíva sa vo význame želateľných, resp. reálne vytýčených cieľov. 
Medzi jej zložky sa zaraďujú (Výrost 2002):



123

Sociálne spôsobilosti účastníkov/čok preventívneho programu prevencie drogových závislostí

– efektívna komunikácia v rôznych sociálnych vzťahoch a situáciách,
– schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy,
– úspešné riešenie sociálnych problémov,
– schopnosť rozhodovania,
– konštruktívne riešenie konfliktov,
– efektívne uplatňovanie základných sociálnych spôsobilostí (komuniká-

cia, empatia, asertivita, coping, atď.),
– sociálne poznávanie - presná, adekvátna identifikácia pravidiel sociál-

neho prostredia (rodina, škola, spoločnosť),
– sebakontrola a sebamonitorovanie vlastného správania a jeho dopadov 

na iných,
– vnímanie self-efficacy, adekvátne sebaponímanie, identita,
– schopnosť poskytovať a získavať sociálnu podporu a efektívna sociál-

na sieť,
– rešpektovanie individuálnych odlišností a rozdielov, podmienených ro-

dom a etnicitou,
– orientácia na budúcnosť - schopnosť stanoviť ciele a konať v smere ich 

dosahovania,
– záujem o well-being druhých a schopnosť preberať zodpovednosť za 

nich,
– schopnosť diferencovať medzi sociálne pozitívnymi a negatívnymi 

vplyvmi peer skupín.
Cieľom preventívnych programov sa okrem poskytovania ucelených, 

objektívnych veku primeraných informáciách o farmakologickom, fyzio-
logickom, psychologickom a právnom aspekte drog a formovania, zmeny 
a budovania životných postojov smerovaných na podporu zdravého život-
ného štýlu je aj zlepšenie sociálnych kompetencií – čo sa realizuje pomo-
cou nácviku sociálnych spôsobilostí a využívaním modelových situácii. 
Východiskom je teória sociálneho učenia Banduru a predpoklad, že ľudské 
správanie je v prevažnej miere sociálne sprostredkované vedome alebo ne-
vedome prostredníctvom príkladov ľudí, ktorí sa pozorujú. Najčastejšie sa 
realizujú formou sociálno-psychologického výcviku (SPV), kde prostred-
níctvom rozvoja a osvojenia si nových foriem správania dochádza k sys-
tematickému ovplyvňovaniu skupinových procesov, jedincov v skupine, 
skupinového správania (Labáth a kol. 2001). V SPV sa správanie neroz-
lišuje na vhodné a neprimerané, ale hľadá sa forma účinného, konštruk-
tívneho a prijateľného správania. Má charakter učenia „tu a teraz“ s mož-
nosťou vracať sa k minulým zážitkom a experimentovať s novým správa-
ním. Rozvíja interpersonálne vzťahy, poskytuje novú sociálnu skúsenosť, 
podporuje členstvo v sociálnej skupine a vedie k získaniu nových foriem 
sociálneho správania. 
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Tieto programy akcentujú význam zmeny prostredia, zmeny sociálnych 
noriem a vzorcov správania s predpokladom, že opatrenia prijaté na širšej 
báze môžu ovplyvniť výskyt rizikových situácií. 

Úspešnosť takýchto programov potvrdzujú výsledky mnohých autorov 
(Epstein, Griffin, Botvin 2000, O’connell, Freeman, Jennings, Chan, Gre-
ci 2004, Hendrick 2002, Katz, Boukhalil, Shah, Chan, Yeh 2003, Epste-
in, Griffin, Botvin 2000, Price, Yingling, Dake,Telljohann 2003, Orosová 
2003, Verešová 2002, Kelcová 2003).

Výskumné práce však vykazujú nejednotné a niekedy sporné výsled-
ky a udávajú rôznu efektívnosť 68% (O’connell, Freeman, Jennings, Chan, 
Greci 2004), 50% (Hendrick 2002), 39% (Katz, Boukhalil, Shah, Chan, 
Yeh 2003) 25% (Epstein, Griffin, Botvin 2000), 13% po 6 mesiacoch 
(Price, Yingling, Dake,Telljohann 2003).

Našim výskumom sme chceli prispieť k overeniu a hľadaniu efektív-
nych preventívnych prístupov a zistiť do akej miery formuje sociálne spô-
sobilosti jeho účastníkov/čok. Uvedený preventívny program možno cha-
rakterizovať ako špecifický rovesnícky program univerzálnej prevencie 
závislostí a je realizovaný PPP v Košiciach. 

Výskumnú vzorku tvorilo 165 študentov/tiek 1. a 2. ročníka z 26 škôl 
Košického kraja, z toho bolo 48 z gymnázia (GY), 96 zo strednej školy 
(SŠ) a 21 zo stredného odborného učilištia (SOU). Z okresu Košice sa vý-
skumu zúčastnilo 51 študentov/tiek, 54 z okresu Rožňava a 60 z okresu 
Michalovce. Z celkového počtu 165 účastníkov/čok výskumu bolo 111 
(67,3%) dievčat a 54 (32,7%) chlapcov vo veku 15-17 rokov. Priemerný vek 
bol 16,5 roka. Účastníci/čky výskumu boli rozdelení do 3. základných sku-
pín (S1-S3):

1.  skupinu (S1) tvorili adolescenti/tky, ktorí boli vybraní do preventívne-
ho programu a absolvovali ho, 

2.  skupinu (S2) tvorili adolescenti/tky, ktorí prejavili záujem o účasť 
v preventívnom programe, ale neboli do programu zaradení a nikdy sa 
žiadneho preventívneho programu nezúčastnili,

3.  skupinu (S3) tvorili adolescenti/tky, ktorí neprejavili záujem o účasť 
v preventívnom programe a nikdy žiaden preventívny program neab-
solvovali.

Každú z uvedených skupín tvorilo 55 účastníkov/čok výskumu z toho 
37 (67,3%) dievčat a 18 (32,7%) chlapcov, pričom v každej bolo 16 študen-
tov/tiek z GY, 32 zo SŠ a 7 SOU. Z hľadiska rozdelenia podľa okresov bolo 
17 účastníkov/čok z okresu Košice, 18 z okresu Rožňava a 20 z okresu Mi-
chalovce. 
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Adolescenti/tky sa preventívneho programu zúčastnili na návrh a (ale-
bo) so súhlasom školy. Preto sme na zisťovanie sociálnych kompetencií 
u našich účastníkov/čok výskumu použili Dotazník WMS vytvorený pre 
učiteľov. Tí mali prostredníctvom 35 výrokov rozdelených do troch škál 
posúdiť sociálne kompetencie žiakov a ich adaptívne správanie. Medzi 
účastníkov výskumu je preto potrebné zahrnúť aj 28 koordinátorov pre-
vencie a výchovných poradcov príslušných stredných škôl, ktorí vypĺňali 
dotazníky o študentoch/tkách zaradených do výskumu. 

Dotazník WMS – (Walker, McConnell 1988) pôvodne obsahuje 43 vý-
rokov, ktoré posudzovateľ hodnotí na 5-bodovej intervalovej škále s ver-
bálnym zakotvením „nikdy sa dané správanie nevyskytuje“ (1), až po 
„dané správanie sa vyskytuje často“ (5). Vyšší počet získaných bodov ho-
vorí o lepších sociálnych kompetenciách. Pre naše potreby bol dotazník 
preložený a skrátený na 35 položiek. Výroky dotazníka sú rozdelené do 
troch škál:

1.  škála – výroky 1-12 – obsahuje položky, ktoré sú učiteľom vysoko hod-
notené alebo preferované počas interakcie so spolužiakmi. Škála odrá-
ža senzitivitu, empatiu, kooperáciu a sebakontrolu.

2.  škála – výroky 13-27 – obsahuje položky, ktoré sú z pohľadu učiteľa, 
vysoko hodnotené rovesníkmi v rôznych sociálnych vzťahoch, odráža 
úroveň interakcie s rovesníkmi, schopnosť vytvárať priateľstvá, komu-
nikovať s ostatnými, preberať vodcovskú rolu a ochotu pomôcť ostat-
ným.

3.  škála – výroky 28-35 – obsahuje položky pozitívne hodnotené učiteľom 
počas výkladu učiva a práce na školských úlohách, odráža úroveň kva-
lity práce na vyučovaní, pracovné návyky, samostatnosť, zapájanie sa 
do vyučovacieho procesu a pozornosť počas vyučovania. 

Zber dát mal dve fázy: 

Prvá fáza zberu údajov sa uskutočnila pred začatím preventívneho 
programu. Koordinátori prevencie alebo výchovní poradcovia príslušných 
škôl boli požiadaní, aby vyplnili dotazníky o študentoch/tkách, ktorí boli 
zaradení do výskumu. Niektorí ich vypĺňali okamžite, niektoré posielali 
neskôr a to poštou alebo prostredníctvom účastníkov/čok programu. 

Druhá fáza zberu dát prebehla po skončení preventívneho programu, 
kedy boli koordinátori prevencie a výchovní poradcovia požiadaní, aby do 
10 dní opätovne vyplnili dotazníky o účastníkoch/čkách výskumu. 
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Prostredníctvom nášho výskumu boli testované nasledujúce hypotézy: 

Hypotéza H1. - predpokladáme rozdiely v sociálnych spôsobilostiach ado-
lescentov/tiek z pohľadu učiteľov v jednotlivých výskumných skupinách. 

Hypotéza H1.1. - predpokladáme, že vo všetkých troch škálach bude 
rozdiel v prvej fáze zberu dát medzi študentmi/tkami, ktorí prejavili záu-
jem o program, (skupiny S1,S2) a porovnávacou skupinou (S3).

Hypotéza H1.2. - predpokladáme, že po absolvovaní programu nasta-
nú u študentov/tiek (S1) výrazne pozitívne zmeny v škále WMS1 (sociálne 
spôsobilosti preferované učiteľom počas interakcie žiaka so svojimi spo-
lužiakmi) ako aj v škále WMS2 (sociálne spôsobilosti vysoko hodnotené 
rovesníkmi z pohľadu učiteľa).

Hypotéza H1.3. - predpokladáme, že po absolvovaní programu nenasta-
nú u študentov/tiek (skupina S1) v škále WMS3 (sociálne spôsobilosti žia-
kov preferovaných učiteľom počas vyučovacej hodiny) významné zmeny.

VÝSLEDKY

Škála WMS 1

Tab.62. (analýza variancie pre opakované merania v sociálnych spôsobi-
lostiach preferovaných učiteľom počas interakcie žiaka so svojimi spolu-
žiakmi: premenná WMS1.1-WMS2.1)

SS df MS F p
skupina 810,2 2 405,1 6,32 0,002
R1 39,4 1 39,4 9,42 0,003
R1*skupina 279,4 2 139,7 33,42 0,000

(R1 = odlišnosti medzi opak. meraniami, SS – suma štvorcov, df – stupne voľnosti, 
MS – priemerný štvorec, F – štatistický test, p – hladina významnosti)

Tab.63:  Post Hoc Duncan test

 WMS1.1        WMS2.1
skupina 1 2 3 skupina 1 2 3

1 0,250 0,211 1 0,000 0,000
2 0,250 0,856 2 0,000 1,000
3 0,211 0,856 3 0,000 1,000

skupina 1 = S1 zaradení do programu      skupina 2 = S2 záujemci o program
skupina 3 = S3 porovnávacia skupina 
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Graf. 16:  Rozdiely medzi skup. S1-S3
WMS1.1-WMS2.1
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Tab.64:  Priemery a t-testy WMS1.1-WMS2.1
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1 WMS1.1 49,836 55 5,486
1 WMS2.1 53,127 55 4,925 -3,290 -12,395 0,000
2 WMS1.1 48,563 55 5,804
2 WMS2.1 47,854 55 6,117 0,709 1,648 0,105
3 WMS1.1 48,363 55 6,099
3 WMS2.1 47,854 55 6,501 0,509 1,136 0,260

V prvej fáze zberu údajov neboli medzi jednotlivými skupinami ziste-
né rozdiely. 

V druhej fáze zberu dát bola skupina adolescentov/tiek, ktorá absol-
vovala rovesnícky program (S1) výrazne lepšie hodnotená učiteľmi ako 
adolescenti/tky v ostatých dvoch skupinách (S2, S3), medzi ktorými sa 
rozdiely nepreukázali. 
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Škála WMS 2

Tab.65: (analýza variancie pre opakované merania v sociálnych spôso-
bilostiach vysoko hodnotených rovesníkmi z pohľadu učiteľa: premenná 
WMS1.1-WMS2.)

Premenná WMS1.2-WMS2.2

SS df MS F p
skupina 2207 2 1103 16,98 0,000
R1 135 1 135 26,77 0,000
R1*skupina 398 2 199 39,49 0,000

(R1 = odlišnosti medzi opak. meraniami, SS – suma štvorcov, df – stupne voľnosti, 
MS – priemerný štvorec, F – štatistický test, p – hladina významnosti)

Tab. 66:  Post Hoc Duncan test; 

 WMS1.2        WMS2.2
skupina 1 2 3 skupina 1 2 3

1 0,106 0,000 1 0,000 0,000
2 0,106 0,054 2 0,000 0,097
3 0,000 0,054 3 0,000 0,097

skupina 1 = S1 zaradení do programu      skupina 2 = S2 záujemci o program
skupina 3 = S3 porovnávacia skupina 

Tab. 67:  Priemery a t-testy WMS1.2- WMS2.2
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1 WMS1.2 54,963 55 4,311
1 WMS2.2 59,345 55 4,804 -4,381 -18,370 0,000
2 WMS1.2 53,163 55 6,551
2 WMS2.2 52,763 55 6,557 0,400 0,726 0,470
3 WMS1.2 51,018 55 6,404
3 WMS2.2 50,872 55 6,440 0,145 0,334 0,739
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Graf. 17:  Rozdiely medzi skup. S1-S3
WMS1.2-WMS2.2
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Na základe uvedených výsledkov konštatujeme významný nárast v sle-
dovanej premennej len v skupine (S1) adolescentov/tiek, ktorá absolvovala 
rovesnícky program. 

V prvej fáze zberu údajov bol zistený štatisticky významný rozdiel me-
dzi skupinou adolescentov/tiek, ktorí boli zaradení do výcvikovej skupiny 
(S1) a porovnávacou skupinou (S3). 

Pri druhej fáze zberu údajov sa skupina (S1) štatisticky významne od-
lišovala od ostatných dvoch skupín (S2, S3).
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Škála WMS 3

Tab. 68: (analýza variancie pre opakované merania sociálnych spôsobi-
lostí žiakov preferovaných učiteľom počas vyučovacej hodiny: premenná 
WMS1.3-WMS2.3)

SS df MS F p
skupina 1132 2 565,8 12,24 0,000
R1 6 1 6,4 2,45 0,119
R1*skupina 22 2 11,2 4,29 0,015 

(R1 = odlišnosti medzi opak. meraniami, SS – suma štvorcov, df – stupne voľnosti, 
MS – priemerný štvorec, F – štatistický test, p – hladina významnosti)

Tab. 69: Post Hoc Duncan test

 WMS1.3        WMS2.3
skupina 1 2 3 skupina 1 2 3

1 0,170 0,000 1 0,011 0,000
2 0,170 0,006 2 0,011 0,003
3 0,000 0,006 3 0,000 0,003

skupina 1 = S1 zaradení do programu      skupina 2 = S2 záujemci o program
skupina 3 = S3 porovnávacia skupina 

Tab. 70: Priemery a t-testy WMS1.3-WMS2.3

sk
up

in
a

m
er

an
ie

pr
ie

m
er

po
če

t

sm
er

od
aj

ná
od

ch
ýl

ka

pr
ie

m
er

ná
di

fe
re

nc
ia

t-
te

st

hl
ad

in
a

vý
zn

am
no

st
i 

(p
)

1 WMS1.3 32,327 55 5,487
1 WMS2.3 32,781 55 5,390 -0,454 -3,207 0,002
2 WMS1.3 31,018 55 4,253
2 WMS2.3 30,436 55 4,215 0,581 1,791 0,078
3 WMS1.3 28,400 55 5,208
3 WMS2.3 27,690 55 4,928 0,709 1,776 0,081
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V prvej fáze zberu dát bol v sledovanej škále štatisticky významný roz-
diel medzi skupinou S3 (porovnávacia skupina) a ostatnými dvoma skupi-
nami (S1, S2). 

V druhej fáze zberu dát sa rozdiely medzi jednotlivými skupinami ne-
zmenili –najhoršie skóre mala opäť skupina S3. 

V skupine adolescentov/tiek, ktorí boli zaradení do preventívneho 
programu (S1), došlo v sledovanom období k pozitívnej a štatisticky vý-
znamnej zmene v hodnotení ich práce počas vyučovacej hodiny zo strany 
učiteľov. 

V ostatných dvoch skupinách (S2, S3) došlo k mierne horšiemu hodno-
teniu zo strany učiteľov. Uvedené rozdiely medzi jednotlivými meraniami 
však nie sú štatisticky významné.

ZÁVER

V realizovanom preventívnom programe bola snaha o zlepšenie sociál-
nych kompetencií (v atmosfére „psychologického bezpečia“ sa jeho účast-
níci môžu uvoľniť viac ako bežne) prostredníctvom afektívneho učenia „tu 
a teraz“, kde prostredníctvom rozvoja a osvojenia si nových foriem správa-
nia, využívaním modelových situácii a diskusií poskytujúcim novú soci-

Graf.18: Rozdiely medzi skup. S1-3S 
WMS1.3-WMS2.3
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álnu skúsenosť, dochádza k systematickému ovplyvňovaniu skupinových 
procesov, skupinového správania a posilňovaniu emocionálnej zrelosti 
účastníkov/čok. 

Hypotéza H3.1., kde sme predpokladali, že medzi študentmi/tkami, kto-
rí prejavili záujem o program (skupiny S1 a S2) a tými, ktorí ho neprejavili 
(porovnávacia skupina S3), bude v prvej fáze zberu dát (pred začatím pre-
ventívneho programu) rozdiel vo všetkých troch škálach dotazníka WMS, 
sa potvrdila len čiastočne. 

V prvej škále WMS1 (sociálne spôsobilosti preferované učiteľom počas 
interakcie žiaka so svojimi spolužiakmi) neboli medzi skupinami zistené 
štatisticky významné rozdiely. 

V druhej škále WMS2 (sociálne spôsobilosti vysoko hodnotené roves-
níkmi z pohľadu učiteľa) bol zistený štatisticky významný rozdiel medzi 
študentmi/tkami zaradenými do programu (skupina S1) a porovnávacou 
skupinou (skupina S3).

V tretej škále WMS3 (sociálne spôsobilosti žiakov preferovaných uči-
teľom počas vyučovania) bol zistený významný štatistický rozdiel medzi 
adolescentmi/tkami, ktorí prejavili záujem o preventívny program (skupiny 
S1,S2) a porovnávacou skupinou S3 (ktorá o program neprejavila záujem). 

Na základe uvedených zistení môžeme konštatovať, že hlavým krité-
riom výberu študentov/tiek do preventívneho programu zo strany učiteľov 
je prospech a úroveň kvality práce na vyučovaní. Zo strany učiteľa je dôle-
žité, aby žiak/žiačka venovali pozornosť na hodine, zapájali sa do vyučo-
vacieho procesu a vedeli pracovať samostatne. 

Nezanedbateľne sa javia aj kompetencie vysoko hodnotené spolužiakmi 
(z pohľadu učiteľa), ako sú schopnosť vytvárať priateľstvá, komunikovať 
s ostatnými a preberať vodcovskú rolu. V týchto kompetenciách bola naj-
slabšie hodnotená porovnávacia skupina (S3), aj keď štatisticky významný 
rozdiel sa preukázal len medzi skupinami S3 a S1 (adolescenti/tky zarade-
ní do programu). Predpokladáme, že rozdiel vo vnímaní medzi skupinami 
S1 a S2 (adolescenti/tky, ktorí prejavili záujem o preventívny program, ale 
neboli doň zaradení) mohol byť spôsobený informáciou o zaradení, pri-
padne nezaradení konkrétneho študenta/tky do preventívneho programu. 
Niektoré dotazníky boli prijaté až po rozdelení študentov/tiek do prísluš-
ných skupín, čo mohlo spôsobiť mierne skreslenie pri hodnotení študentov/
tiek zo strany vyučujúcich. 

Keďže v prvej škále WMS1 (sociálne zručnosti preferované učiteľom 
počas interakcie žiaka so svojimi spolužiakmi) neboli medzi skupinami 
zistené štatisticky významné rozdiely, zdá sa, že koordinátori prevencie 
nevyberali do programu študentov/tky, ktorých sami preferujú (svojich 
partnerov/ky pre prípadné ďalšie pôsobenie absolventa/tky programu 
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v preventívnej práci na škole), ale študentov/tky, ktorí vedia osloviť svojich 
rovesníkov a sú nimi akceptovaní.

Hypotéza H1.2., kde sme predpokladali, že po absolvovaní preventív-
neho programu (v skupine S1), ktorého neoddeliteľnou súčasťou je nácvik 
sociálnych zručností, dôjde k ich zlepšeniu, čo sa odzrkadlí vo vnímaní 
a hodnotení učiteľov v škálach WMS1 (sociálne spôsobilosti preferované 
učiteľom počas interakcie žiaka so svojimi spolužiakmi) a WMS2 (soci-
álne spôsobilosti vysoko hodnotené rovesníkmi z pohľadu učiteľa), sa po-
tvrdila. . 

Hypotéza H1.3., kde sme predpokladali, že po absolvovaní programu 
nenastanú u študentov/tiek skupiny S1 (absolventi/tky programu) v škále 
WMS3 (sociálne spôsobilosti žiakov preferovaných učiteľom počas vyučo-
vacej hodiny) významné zmeny, sa nepotvrdila. 

Realizovaný preventívny program mal pozitívny vplyv na rozvoj soci-
álnych kompetencií u jeho absolventov/tiek, čo považujeme za posilňujúci 
faktor pri predchádzaní rizikového správania. Okrem nami očakávaných 
zmien v zlepšení sociálnych kompetencií, ktoré zaznamenali učitelia aj 
spolužiaci absolventov/tiek programu, došlo aj k posilneniu pracovných 
návykov a zlepšeniu študijných výsledkov v danej skupine. 
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