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Opatrenia  
proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog  

v školskom prostredí 
 

Riaditeľ Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach vydáva v súlade s platnou školskou 
a ďalšou súvisiacou legislatívou toto opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a 
nelegálnych drog v školskom prostredí. Opatrenie je neoddeliteľnou súčasťou Školského poriadku (ďalej ŠP). 
 

Čl. I 
Výklad pojmov  

 
Školskú prevenciu drog definujeme ako iniciatívy, aktivity a stratégie určené na to, aby sa zabránilo negatívnym 
následkom spojeným so (zne) užívaním legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí. Školská prevencia 
drog zahŕňa prevenciu zneužívania drog aj pravidlá a predpisy ohľadom drog, odovzdávanie ohrozených žiakov 
do starostlivosti profesionálnych zdravotníckych služieb či akékoľvek ďalšie aktivity a stratégie týkajúce sa 
užívania drog v školskom prostredí.  
P

 

rimárnu drogovú prevenciu definujeme ako stratégie a aktivity určené na predchádzanie prvému užitiu drogy 
a vlastnému začiatku užívania drog.   

Čl. II 
Základné práva a povinnosti žiakov  

 
(1) Základné práva žiakov (podľa platnej školskej legislatívy a prijatých medzinárodných dohovorov týkajúcich 

sa detí a mládeže): 
a) právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom, zdravotne a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 
b) právo na informácie o zdravom životnom štýle a negatívnych následkoch užívania legálnych a 

nelegálnych drog, 
c) právo na ochranu pred zneužívaním legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí, 
d) právo na vyjadrenie a vlastnú obhajobu v prípade vzniku podozrenia, že porušil niektorý z ustanovených 

zákazov tohto opatrenia.  
 
(2) Základné povinnosti žiakov: 

a) dodržiavať ŠP a ďalšie vnútorné predpisy školy,  
b) podrobiť sa v prípade dôvodného podozrenia z požitia alkoholických nápojov alebo užitia omamných alebo 

psychotropných látok v škole a na podujatiach organizovaných školou vyšetreniu na zistenie prítomnosti 
alkoholu alebo iných omamných látok, 

c) povinnosť upozorniť zodpovedného pedagogického zamestnanca, ak zbadal, že niektorý zo spolužiakov 
požíval alkoholické nápoje, užíval legálne alebo nelegálne drogy alebo nútil ostatných spolužiakov k ich 
užívaniu v škole a na podujatiach organizovaných mimo školu. 

(3) Žiakom je zakázané: 
a) fajčiť v priestoroch a v areáli školy a na podujatiach organizovaných školou, 
b) prinášať a distribuovať (dávať, predávať) alkohol, drogy a iné návykové látky ďalším osobám v škole a na 

podujatiach organizovaných školou, 
c) prechovávať drogy a ostatné návykové látky v priestoroch a v areáli školy, ako aj na akciách a podujatiach 

organizovaných školou, 
d) vedome nabádať alebo nútiť ostatných spolužiakov k fajčeniu, požívaniu alkoholických nápojov, užívaniu 

drog a iných návykových látok, ako aj nútiť ich k prechovávaniu a distribuovaniu v školskom prostredí. 
 

(4) Za porušenie práv žiakov sa v súlade s týmto opatrením považuje: 
a) vystaviť žiakov vplyvom, ktoré  ohrozujú ich zdravie, 
b) umožniť žiakom užívať a šíriť legálne a nelegálne drogy v škole a na podujatiach organizovaných  školou, 



c) neposkytnúť žiakom potrebné informácie o zdravom životnom štýle a o negatívnych následkoch užívania 
drog a ostatných návykových látok, 

d) obmedziť právo žiakov na vyjadrenie sa a vlastnú obhajobu v prípade podozrenia z užívania alebo šírenia 
drog a ostatných návykových látok, 

e) akákoľvek iná forma obmedzovania práv žiakov. 
 

Čl. III 
Porušenie opatrení proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

 
(1) Za porušenie opatrení proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí sa považuje každé 
zavinené konanie, ktorým žiak porušil vo výchove a vzdelávaní príslušné ustanovenia ŠP, alebo nedodržal príkaz 
alebo zákaz, alebo porušil zákon. 
(2) Žiakovi možno uložiť za porušenie opatrení proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog v škole a na 
mimoškolských podujatiach podľa § 58 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ŠP opatrenie vo výchove alebo ho možno hodnotiť a klasifikovať zníženou známkou zo správania.  
(3) Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných účastníkov výchovy 
a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že im znemožňuje riadnu výchovu 
a vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka 
z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 
zamestnanca. Riaditeľ školy následne a bez zbytočného odkladu privolá zákonného zástupcu žiaka 
a v prípade potreby aj Policajný zbor a zdravotnú pomoc. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia 
vyhotoví riaditeľ písomný záznam. 
(4) V prípade preukázateľného užívania a šírenia legálnych a nelegálnych drog žiakom školy, môže 
riaditeľ školy odporučiť takéhoto žiaka do odbornej starostlivosti Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie alebo Centra pre liečbu drogových závislostí. Z dôvodu liečby môže plnoletý žiak alebo 
zákonný zástupca neplnoletého žiaka požiadať o prerušenie štúdia na nevyhnutne potrebný čas 
(5) Výkon práv a povinností žiakov vyplývajúcich z tohto opatrenia musí byť v súlade s dobrými mravmi. Škola 
nesmie postihovať alebo znevýhodňovať žiaka preto, že uplatňuje svoje zákonné práva. 
 

Čl. IV 
Sankcie za porušenie opatrení proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

 
Pri porušení zákazu fajčenia  
Ak žiak porušil zákaz fajčenia v priestoroch a v areáli školy alebo na mimoškolských podujatiach uloží sa mu, ak 
sa to stalo prvýkrát, pokarhanie od riaditeľa školy. Pri opakovanom porušení zákazu fajčenia sa žiak klasifikuje 
zníženou známkou zo správania. Ak predchádzajúce opatrenia neboli účinné možno uložiť žiakovi podmienečné 
vylúčenie alebo vylúčenie zo štúdia. 
Pri porušení zákazu požívať alkohol, prechovávať ho a distribuovať 
Ak žiak porušil zákaz požívať alkohol, prechovávať ho a distribuovať v priestoroch a v areáli školy alebo na 
mimoškolských podujatiach klasifikuje sa zníženou známkou zo správania na druhý alebo tretí stupeň. Pri 
opakovanom porušení tohto zákazu sa žiakovi uloží  podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo štúdia. 
Pri porušení zákazu užívať, prechovávať a distribuovať nelegálne drogy 
Ak žiak porušil zákaz užívať, prechovávať a distribuovať nelegálne drogy v priestoroch a v areáli školy alebo na 
mimoškolských podujatiach klasifikuje sa zníženou známkou zo správania na tretí stupeň a uloží sa mu 
podmienečné vylúčenie zo štúdia na skúšobnú dobu do jedného roka. Pri opakovanom porušení tohto zákazu sa 
žiakovi uloží vylúčenie zo štúdia. 
 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Každý prípad porušenia niektorého z opatrení proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí 
prerokuje s plnoletým žiakom alebo so zákonným zástupcom neplnoletého žiaka jeho triedny učiteľ a podľa 
závažnosti priestupku aj príslušný vedúci pedagogický zamestnanec.  



(2) O prerokovaní porušenia niektorého z opatrení proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom 
prostredí sa vyhotoví písomný záznam, ktorý sa eviduje v osobnom spise žiaka. Záznam obsahuje stručný popis 
porušenia konkrétneho opatrenia, stanovisko plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka k 
priestupku, prípadné stanoviská ďalších osôb, ktoré môžu prispieť k  bližšiemu  objasneniu  skutkovej podstaty 
porušenia uvedených opatrení. Kópia záznamu sa zašle plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi 
neplnoletého žiaka . 
(3) Žiak sa má možnosť vyjadriť sa k porušeniu opatrení proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom 
prostredí a uviesť dôvody na svoju obhajobu.  
(4) Stanovisko žiaka sa nevyžaduje, pokiaľ sa tento bez vážnych príčin odmieta vyjadriť k podstate veci, alebo 
mu to nedovoľuje momentálny stav a prípad možno spoľahlivo zistiť iným spôsobom (lekárskym vyšetrením). 
Odoprenie podpisu na písomnom zázname je potrebné zaznamenať aj s uvedením tohto dôvodu. 
(5) Toto opatrenie proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí nadobúda platnosť a účinnosť 
dňom 18.02.2013, po prerokovaní v pedagogickej rade školy. 
 
 
 
 
                                                                                                          PhDr. Ján Dvorský, PhD., v.r. 
                                                                                                                     riaditeľ školy 
 


