
Prevencia a jej moPrevencia a jej možžnosti nosti 
v Mv MŠŠ



Pojem prevenciaPojem prevencia

�� vo vvo vššeobecnom poneobecnom poníímanmaníí sa chsa cháápe pe 
ako aktivita (ako aktivita (ččinnosinnosťť, akcia), ktorej , akcia), ktorej 
ciecieľľom je predom je predííssťť, minimalizova, minimalizovaťť, , 
vyhnvyhnúúťť sa problsa probléémom rôzneho mom rôzneho 
charakteru, predcharakteru, predííssťť nenežžiaducim iaducim 
javom.javom.



PrimPrimáárna prevencia rna prevencia --
univerzuniverzáálnalna



CieCieľľom preventom preventíívnych vnych 
aktivaktivíít primt primáárnej rnej 

prevencie je :prevencie je :



�� predchpredcháádzanie vzniku socidzanie vzniku sociáálnolno--
patologických javovpatologických javov

�� napomnapomááhanie jedincovi, rodine, hanie jedincovi, rodine, 
skupine, komunite v danom prostredskupine, komunite v danom prostredíí
vytvvytvááraraťť najvhodnejnajvhodnejššie podmienky pre ie podmienky pre 
jeho, resp. ich zdravý vývoj jeho, resp. ich zdravý vývoj 

�� zabezpezabezpeččenie a kontrola bezpeenie a kontrola bezpeččnostinosti



�� aktivity primaktivity primáárnej prevencie srnej prevencie súú zameranzameranéé
na nenaruna nenaruššený terený teréénn

�� v konev koneččnom dôsledku je primnom dôsledku je primáárna rna 
prevencia zameranprevencia zameranáá na celna celúú populpopulááciu a ciu a 
zzáároveroveňň je i zje i zááleležžitositosťťou celej populou celej populááciecie



ÚÚroveroveňň (vek 5(vek 5--7 rokov)7 rokov)



�� poznapoznaťť aa pochopipochopiťť jednoduchjednoduchéé
bezpebezpeččnostnnostnéé pravidlpravidláá oo liekoch, liekoch, 
rozprozpúšúšťťadladláách a ch a 

chemickýchchemických lláátkach vtkach v domdomáácnosti.cnosti.



�� vedievedieťť, , žže ve vššetky lieky setky lieky súú
drogy, ale nie vdrogy, ale nie vššetky drogy setky drogy súú
liekylieky



VedieVedieťť, , žže ve vššetky letky láátky tky 
mômôžžu byu byťť šškodlivkodlivéé, ak nie , ak nie 
ssúú sprspráávne pouvne použžíívanvanéé. . 



�� poznapoznaťť rôzne druhy liekov a rôzne druhy liekov a 
vedievedieťť o tom, o tom, žže niektore niektoríí ľľudia udia 
ich potrebujich potrebujúú k normk normáálnemu lnemu 
žživotuivotu



PrevenPrevenččnnéé aktivity v Maktivity v MŠŠ



Aktivity môAktivity môžžu byu byťť vykonvykonáávanvanéé
formou krformou kráátkych besied na ttkych besied na téémy:my:

�� ako vyzerako vyzeráá (ako sa spr(ako sa sprááva) va) ččlovek, kelovek, keďď
je opitý, (vypije veje opitý, (vypije veľľa alkoholu), faja alkoholu), fajččiar, iar, 
ktorý pravidelne a vektorý pravidelne a veľľa faja fajččíí......

�� ččo vo vššetko môetko môžže bye byťť pre npre náás okrem toho s okrem toho 
nebezpenebezpeččnnéé (chemik(chemikáálie, lieky, neznlie, lieky, neznááme me 
lláátky...)tky...)



CieCieľľ nanaššich aktivich aktivíít :t :



�� nejesnejesťť, nepi, nepiťť... l... láátky, tekutiny v tky, tekutiny v 
obaloch, ktorobaloch, ktoréé nepoznnepoznááme me ––
poprpopríípade aj ukpade aj ukáázazaťť ffľľaaššky, ky, 
umelohmotnumelohmotnéé obaly...obaly...

�� lieky, ktorlieky, ktoréé nnáám nepredpm nepredpíísal leksal lekáárr
(nepod(nepodáávajvajúú nnáám ich rodim ich rodiččia) nia) náám m 
mômôžžu ublu ublíížžiiťť –– ukukáážžka obalov z ka obalov z 
niekoniekoľľkých druhov liekovkých druhov liekov



�� neprijneprijíímamaťť od nod náám neznm neznáámych, cudzmych, cudzíích ch 
ľľududíí dary (ani cukrdary (ani cukrííky, ky, ččokolokoláádu...) du...) ––
bez prbez príítomnosti a stomnosti a súúhlasu rodihlasu rodiččovov



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť

Mgr. ZoltMgr. Zoltáán n VereVerešš


