
Prieskum zameraný na fajčenie žiakov 

7.,8., 9. ročníkov základných škôl. 

 

Slovenské printové médiá sa v poslednej dobe venujú téme závislosti a inému 

rizikovému správaniu detí a dospievajúcich. O danej problematike nediskutujú len odborníci, 

ale čoraz častejšie aj laická verejnosť prostredníctvom kníh, článkov v novinách a časopisoch, 

filmov, internetových článkov, reklám. Stále viac detí a dospievajúcich  podlieha problému 

rôznych druhov závislosti a rôznych prejavov rizikového správania. 

Najefektívnejšia a najčastejšia možnosť primárnej prevencie rizikového správania detí 

a dospievajúcich je ich zaradenie do určitého preventívneho programu, ktoré poskytuje aj naše 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ružová 91/1, Levoča. 

Medzi tento typ preventívnych programov sa zaraďujú preventívne aktivity a činnosti, ktoré 

vzdelávajú a poskytujú deťom a dospievajúcim informácie na rôzne témy. Jednou 

z ponúkaných aktivít nášho centra, je aj prieskum informovanosti a užívania návykových 

látok. V tomto školskom roku bol prieskum zameraný na skúsenosti, vedomosti  

a informovanosť žiakov v spojení s užívaním návykovej látky – nikotínu.  

Dotazník, podľa Šveca /1998/ je nástroj na zisťovanie informácií o znalostiach 

a názoroch opýtaných osôb k aktuálnej skutočnosti. Pre účely prieskumu sme vytvorili 

dotazník, ktorý bol respondentom zadaný až po preventívnej aktivite, ktorú sme v triedach 

vykonali. Dotazník bol anonymný. Celkovo sa do dotazníkového prieskumu zapojilo 198 

respondentov z toho 115 chlapcov, 83 dievčat zo siedmych základných škôl: 

Miera zapojenia žiakov do prieskumu: 

7. ročník 8. ročník 9. ročník 

počet 

žiakov 

zúčastnilo 

sa 

počet 

žiakov 

zúčastnilo 

sa 

počet 

žiakov 

zúčastnilo 

sa 

ZŠ Štefana Kluberta 10, Levoča 42 24 x x x x 

ZŠ Gašpara Haina 37, Levoča 69 45 x x x x 

ZŠ Nižné Repaše 107 16 13 10 7 x x 

ZŠ Školská 255/6, Spišský Štvrtok  x x 38 25 37 23 

ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého, Klčov 28 x x x x 10 10 

ZŠ Francisciho 11, Levoča 48 27 x x x x 

ZŠ Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie  x x 25 24 x x 

 

Potrebu realizácie preventívnych aktivít si vyžaduje stále sa znižujúca veková hranica 

experimentátorov a nárast problémového správania v školskom prostredí. Preto sme si za 

základnú vzorku vybrali deti základných škôl a to siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ 

v okrese Levoča. Údaje sme zbierali počas školského roka 2016/2017. Vyhodnotenie 

prieskumu sme spracovali do záverečnej správy, ktorú sme zaslali na všetky ZŠ.  

 


