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Riziko poškodenia v dôsledku konzumácie alkoholu v dospelom veku sa nepriamo vzťahuje k 

veku, v ktorom jednotlivci začínajú s alkoholom.(Moore, Rothwell, Segrott, 2010). Za posledné 

roky narástla potreba riešiť pravidelnú a nadmernú konzumáciu alkoholu u mladých ľudí. 

Priemerný vek, v ktorom mladý ľudia v Európe začínajú s pitím je 12 a pol roka a za poslednú 

dekádu narástlo množstvo spotrebovaného alkoholu u mladých adolescentov aj v SR. Podľa štúdie 

ESPAD v SR uviedlo v roku 1995 57 % študentov, že užilo alkohol za posledných 30 dní a v roku 

2007 až 72,3 % (Nociar, 2007). 5 a viac dávok po sebe vypilo za posledný mesiac v roku 1995 

30,5 % a v roku 2007 56 % študentov. Napriek tomu, že konzumačné správanie mladých ľudí 

záleží od rôznych kultúrnych, sociálnych a politických špecifík, sú konzumácia alkoholu u 

maloletých adolescentov a epizódy nárazového pitia obzvlášť závažným problémom. Podľa 

HBSC štúdie (2005/2006) 5 % 11-ročných, 11 % 13-ročných a 26 % 15-ročných pije alkohol 

pravidelne (in Rometsch et al., 2009). Dospelí (t.j. rodičia, iní dôležití dospelí) si vo všeobecnosti 

neuvedomujú akú majú zodpovednosť ako rolové vzory. Podľa štúdie ESPAD (2007) uviedlo v 

Európe užívanie alkoholu za posledný rok 82 % študentov (priemerný vek 15,1 rokov). Priemerne 

43 % 15-ročných žiakov konzumovalo značné množstvo alkoholu za posledných 30 dní a tieto 

čísla od roku 1995 do 2007 zaznamenávajú značný nárast (Hibell et al., 2009)  

Dôležité sú aj údaje podľa štúdie ESPAD v SR o tom, ako je pre adolescentov ľahké dostať sa k 

alkoholu ,väčšina z nich priznala, že to nie je vôbec ťažké: 91,3 % žiakov uviedlo, že je ľahké si 

kúpiť pivo, 90,4 % si ľahko zaobstará víno a 80,8 % sa dostane k tvrdému alkoholu (Nociar, 

2007).  

 

 

Teoreticko-metodologické východiská  

 
Obdobie strednej a neskorej adolescencie je podľa výskumov mnohých vedných disciplín 

významným prechodným životným obdobím, kedy si mládež vytvára svoju identitu vo vzťahu k 

drogám (White, Jackson, 2004) Táto identita sa viaže na škálu presvedčení a vzorcov správania – 

individuálnych, sociálnych, kultúrnych, historických – a tie majú vzťah k ďalším aspektom 

identity akými sú pohlavie, rasa, náboženstvo, hudobná subkultúra. Rozhodovanie o drogách u 

mladých ovplyvňujú viacnásobné faktory v ich sociálno-ekologickom prostredí. Vyrastanie v 

rodine alebo v komunite, kde sa v značnej miere užívajú drogy je známym prediktorom užívania 

drog (Diamond et al., 2009). Štúdie tiež poukazujú na význam vnímaných rovesníckych noriem, 

prijatých noriem a zapojenia rovesníkov do užívania drog. Ostatné štúdie zistili, že to ako 

mladí ľudia vnímajú aké normy akceptujú ich rovesníci, je lepším prediktorom pitia alkoholu ako 

miera vnímaného užívania drog rovesníkmi (Andrews et al., 2002). Podľa teórie očakávania 

výskumy potvrdili, že očakávanie účinkov a dôsledkov od užívania drog a zvlášť alkoholu, 

ovplyvňujú a predikujú budúce užívanie a správanie, napr. mladí ľudia s veľkými očakávaniami 

pozitívnych a povzbudzujúcich účinkov od konzumácie alkoholu, začínajú piť v skoršom veku, 

pijú častejšie a vo väčších dávkach v porovnaní s tými, ktorí majú negatívnejšie očakávania 

(Diamond, et al., 2009).  



Významný je aj vplyv rizikových a ochranných faktorov rodiny na pitie mladých ľudí, ktorému 

sa v poslednom období vo výskume tiež venuje pozornosť. Rodinné vzťahy a interakcie majú 

rozhodujúci vplyv na načasovanie užívania alkoholu u mladých. Jedným z kľúčových ochranných 

faktorov je dohľad zo strany rodičov (angl. parental monitoring), ktorý v pozitívnej korelácií s 

rodinnou súdržnosťou vykazuje významne nižšiu mieru konzumácie alkoholu. Rodinné násilie a 

konflikt, liberálnejšie rodičovské postoje voči užívaniu drog, alkoholu a menej závažným 

trestným činom spolu aj s anamnézou zneužívania návykových látok v rodine, vzájomne pozitívne 

korelovali a tiež spolu s vyššou mierou konzumácie alkoholu (Moore, Rothwell, Segrott, 2010).  

Existuje mnoho príkladov stratégií drogovej prevencie, ktoré sa zameriavajú len na jednu 

„úroveň“ intervencie (na jedinca, rodinu, školu, médiá, mesto) a preukazujú strednú mieru 

úspešnosti v prevencii alebo znižovaní užívania drog. Mnoho intervencií bolo vytvorených a 

otestovaných v rámci druhého stupňa základných škôl a určených pre školskú triedu. Meta-

analýza F. Faggiana (2008) drogových preventívnych programov ukázala, že najefektívnejšie 

školské programy sa zameriavajú na životné zručnosti vs. vedomosti, používajú interaktívne 

techniky facilitácie a zapájajú rovesníkov. Tieto programy vo všeobecnosti využívajú kombináciu 

vedenia aktivít dospelými a rovesníkmi, aby vplývali na zmeny v presvedčeniach a postojoch voči 

drogám a budovali zručnosti ako odolať a tým podporili u mladých schopnosti odmietnuť 

ponúkané drogy.  

Výskumy uvádzajú, že ak sa intervencie drogovej prevencie zacieľujú tiež na rodičov, rovesnícke 

skupiny, ako aj na zmeny v sociokultúrnom prostredí, tak môžu mať väčší dopad ako len tie, ktoré 

menia správanie mladých jednotlivcov. Cieľom multiúrovňových intervencií sú často 

štrukturálne a environmentálne zmeny v komunitách – akými sú zníženie reklamy na alkohol v 

miestnych podnikoch alebo podpora vytvorenia alebo lepšieho dodržiavania zákonov týkajúcich 

sa užívania legálnych a nelegálnych drog. Tieto zmeny môžu mať širší a dlhodobejší dopad (Perry 

et al, 1996; Roberts, 2010; Diamond et al. 2009, Rometsch et al, 2009).  

 

Transteoretický model zmeny správania  

Transteoretický model zmeny správania bol vytvorený výskumným tímom okolo Prochasku a 

DiClementeho (in Rometsch et al., 2011). Dnes sa považuje za východiskový koncept pre 

programy včasnej intervencie v rámci prevencie závislosti. Tento model hovorí, že efektívnu 

prevenciu je možné realizovať už v skorých štádiách, kedy dotknutá osoba ešte sama od seba 

neprejavuje záujem o pomoc a poradenstvo. Model vníma zmenu správania ako proces, ktorý 

prebieha niekoľkými štádiami. Rozlišuje 4 štádiá pripravenosti na zmenu: prekontemplatívne, 

kedy osoba nepociťuje problém alebo len v malej. Uvedomovanie si problému narastá pri 

prechode do ďalšej kontemplatívnej fázy, v ktorej stále osoba osciluje medzi tým, že chce a 

nechce zmeniť svoje správanie. Ako náhle vstúpi do fázy prípravy, začína plánovať konkrétne 

kroky, ktoré sa overujú- testujú vo fáze akcie a upevňujú po dlhšom čase v štádiu udržiavania. 

Zmena je vnímaná ako proces alebo prúd, ktorý sa môže prerušiť v akejkoľvek fáze, čo vedie k 

návratu do predchádzajúceho štádia (recidíva). 

 

Model ponúka intervenčné programy pre jednotlivcov, ktorí:  

 

nevyjadrujú túžbu po zmene svojho problematického správania,  

signalizujú prvé pochybnosti o svojom správaní, ale naďalej zostávajú nerozhodní,  

začali sa pripravovať na zmenu.  

 

• intervencia prispôsobená štádiu zmeny správania sa môže realizovať prostredníctvom:  

 

poskytovania neutrálnych informácií o psychoaktívnych látkach a jedle  



posilňovaním motivácie jedinca rozmýšľať/prehodnocovať svoje užívanie alkoholu a iných 

návykových látok  

poukázaním na vzorce konzumačného správania, zvyky, spúšťače, výhody a nevýhody 

užívania alkoholu a iných návykových látok.  

 

Risflecting© - schopnosť zvládať riziko (angl. risk competence)  
Tento prístup vytvorený Geraldom Kollerom sa v rámci ro.pe tréningu© aplikuje s cieľom 

oboznámiť mladých ľudí s optimálnym zvládaním rizikových situácií a súčasne im priblížiť 

alternatívy k tomuto rizikovému správaniu, ktoré je typické pre ich vek. Jedná sa pedagogický 

prístup, ktorý sa zaoberá ľudskou potrebou po zážitkoch spojených s opojením a rizikom. Podľa 

tohto prístupu je možné dosiahnuť optimalizáciu správania jedinca prostredníctvom vedomého 

skúmania seba samého, sociálnej situácie a návykovej látky, ktorá sa spája s rizikovým 

správaním. Einwanger a Schöngruber (2006) považujú rizikové správanie za typickú a 

pravdepodobne nevyhnutnú súčasť adolescencie – len málo mladých ľudí dokáže fungovať bez 

psychologickej a sociálnej, niekedy tiež fyziologickej a hormonálnej reakcie na správanie 

prinášajúce opojenie a riziko (angl. risk and rush-inducing behaviour). Prevencia by sa mala preto 

zamerať na zlepšenie schopností vyrovnávať sa so zážitkami opojenia a rizika – neznamená to len 

posilnenie osobných kompetencií na úrovni jednotlivca, ale zahŕňa to aj otvorené zdieľanie 

minulej skúsenosti a otvorenú diskusiu v rámci spoločnosti (Koller in Einwanger a Schöngruber, 

2006). Cieľom má byť integrovanie týchto zážitkov na osobnej ako aj sociálnej úrovni a vedieť 

využiť tieto skúsenosti v rámci každodenného života. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt TAKE CARE 

 

 

Jedným z projektov, realizovaných prostredníctvom partnerov EURONETu je projekt 

sekundárnej prevencie TAKE CARE (www.project-take-care.eu), ktorého cieľom je znížiť 

konzumáciu alkoholu a s ňou spojené riziká u adolescentov a mladých ľudí v Európe.  

Projekt sa predovšetkým zameriava na mladých vo veku 12 až 21 rokov, u ktorých bola 

zaznamenaná riziková konzumácia alkoholu.  Cieľom je, aby bol adolescentom alkohol 

dostupný v súlade s vymedzenými národnými zákonmi a zamedzila sa konzumácia alkoholu u 

neplnoletých. U mladých ľudí starších ako 18 rokov sa projekt zameriava na posilnenie 

zodpovedného užívania alkoholu, čím sa znižuje riziko závislosti od alkoholu a s tým 

spojených zdravotných dôsledkov ako aj deviantného správania. 

Hlavným cieľom projektu je znížiť konzumáciu alkoholu a s ňou spojené riziká u 

adolescentov a mladých ľudí a posilniť zodpovedný prístup k alkoholu u mladých nad 18 

rokov a smerovanie k výsledku - zníženie zdravotných rizík. A to aplikovaním 

viacúrovňového prístupu zameraného tieto cieľové skupiny: mládež – rodičia – kľúčové 

osoby – predajcovia. 

 

Kľúčovými metódami v rámci multiúrovňovej intervencie zameranej na 4 úrovne – cieľové 

skupiny  

1. adolescenti/mladí ľudia,  

2. rodičia,  

3. tzv. kľúčové osoby a  

4. predajcovia alkoholu v danej lokalite; 

 

Cieľom je posilnenie zručností mladých ľudí zvládať rizikové situácie prostredníctvom metód 

zážitkového učenia spolu s rovesníckym vzdelávaním a psychoedukáciou. Terénni pracovníci 

a odborníci v rámci prevencie k nim získajú prístup na verejných miestach najmä tam, kde je 

pitie zaznamenané – na kultúrnych podujatiach, v nemocniciach alebo v rámci iných 

pohotovostných služieb, tiež v školách a poradenských zariadeniach. Podporu získajú aj ich 

rodičia a vzťahujúce sa kľúčové osoby, aby si vytvorili jasný a reflektujúci postoj ku 

konzumácii alkoholu. Predajcovia a ich zamestnanci dostanú informácie a zúčastnia sa 

tréningu zameraného na každodenné situácie predaja alkoholu. 

 

 

 

 

http://www.project-take-care.eu/


OZ PREVENCIA V & P

KĽÚČOVÉ OSOBY

MLÁDEŽ
RODIČIA

PREDAJCOVIA

Viacúrovňový prístup (podľa projektu SeM, Nemecko, Rometsch et
al., 2009)

 
 

 

Metódy – Viacúrovňový prístup: 

 

 Deti/ adolescenti/mladí ľudia 

 Terénna práca (street work/outreach) 

 Optimalizácia vnímaného rizika (risk optimisation) 

 Rovesnícke vzdelávanie (peer education) 

 Psycho-edukačný prístup (Psycho-education) 

 Rodičia 

 Domáci večierok (home party – Tupperware party) 

 Kľúčové osoby 

 Motivačný rozhovor 

 Zamestnanci predaja 

 Zostavenie informačného materiálu/ tréning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rope© tréning 

 

Popis intervencie:  

Jedná sa o 4-denný tréning pre mladých ľudí vo veku 12 až 21 rokov, počas ktorého sa učia, 

ako narábať s rizikovými situáciami. Tréning je zostavený na základe uvedených konceptov:  

1. Optimalizácia vnímaného rizika (risk optimisation), ktorá sa realizuje prostredníctvom a) 

metód zážitkového učenia - absolvovaním kurzu horolezectva, kedy majú mladí ľudia 

príležitosť zažiť riskovanie a potom reflektovať na túto situáciu a preniesť ju na ďalšie 

rizikové situácie akou je napr. konzumácia návykových látok (alkoholu). Podporuje zručnosti 

zvládať rizikové situácie a iné osobné a sociálne zručnosti.  

b) interaktívnym cvičením zameraným na vnímanie a tvorivosť – adolescenti sami fotografujú 

alebo natáčajú videá, ktoré vzájomne prezentujú na tému: “Veci v mojom okolí, ktoré majú 

niečo spoločné s konzumáciou alkoholu.“  

2. Psycho-edukácia - mladí často podceňujú závažnosť pitia alkoholu a vlastnú zraniteľnosť, 

preto je dôležité: poskytnúť informácie o účinkoch alkoholu, o právnych predpisoch, o tom, 

ako sa vytvára závislosť, ako pristupovať k priateľom, ktorí majú problém s alkoholom či 

drogami, vnímať dôvody pitia, možnosti povedať NIE a nájsť alternatívy ku konzumácii 

návykových látok  

3. Rovesnícke vzdelávanie - okrem absolventov tréningu, môžu z vedomostí, zmenených 

postojov a správania profitovať aj ostatní rovesníci v rámci ich rovesníckej skupiny (učenie na 

základe príkladu)  

 

Homeparty 

 

Domáci večierok (homeparty) 

 

- táto metóda bola vyvinutá v Holandsku (De Grift (1999): 

 

 inšpirovaná tzv. Tupperware parties – rodičia sa stretávajú v súkromnej obývačke a 

diskutujú o témach týkajúcich sa prevencie 

 cieľová skupina: rodičia s nízkym sociálno-ekonomickým statusom, ktorí žijú v 

sociálno - znevýhodnenej oblasti a tiež  rodičia pochádzajúci z etnickej minority „ešte 

neoslovení“ konvenčnými prístupmi 

 vedú sa podľa potrieb účastníkov a kladú dôraz na ochranné faktory v rámci 

rodičovskej výchovy 

 cieľom prístupu: je pozitívne vplývať na konzumačné správanie u detí a mladých ľudí 

prostredníctvom tréningu ich rodičov ako hlavných vzťahových figúr.  

   Zaoberať sa kultúrnymi a sociálnymi mechanizmami, ktoré posilňujú  

  zneužívanie alkoholu, drog 

   Posilniť uvedomenie si rodičov, že sú vzormi, ich všeobecné výchovné    

  schopnosti a najmä v súvislosti s alkoholom a drogami 

   Posilniť ich rodičovské zručnosti vo vzťahu ku konzumácii alkoholu a drog 

   Zvýšiť znalosti o účinkoch a rizikách návykových látok 

   Zlepšiť komunikáciu 

   Zvýšiť znalosti o podpornom systéme v rámci užívania drog a iných 

miestnych organizáciách 

 

 

 

 



Kľúčové osoby: 

 

– tréning založený na Motivačnom interview 

 

 Tí, ktorí sú tzv. vstupnou bránou pre mladých v snahe konštruktívne intervenovať a 

odporučiť ich na ro.pe. tréning (streetworkeri, CPPPaP, CVČ, tréneri, učitelia atď.) 

zostávajú s mladými ľuďmi v kontakte aj po absolvovaní programu 

 Tréning zameraný na vedenie rozhovoru s mladými užívateľmi založenom na 

Motivačnom Interview – 12 tém: vlastný postoj k užívaniu drog, zmena správania je 

proces, zaoberanie sa ambivalenciou, znalosti o drogách, rozvinutie diskrepancie atď. 

 

Predajcovia 

 

 Akcie – festivaly, koncerty, tanečné party... 

 Obsluha – bary, krčmy... 

 Distribúcia – supermarkety, malé obchody 

 Tréning predajcov v danej oblasti: 

 Poznať legislatívu o alkohole 

 Ako pristupovať k mladým ľuďom, ktorí si chcú kúpiť alkohol 

 Ako pristupovať k mladým ľuďom, ktorí sú už pod vplyvom alkoholu 

 Vytvoriť si vlastné pravidlá o predaji alkoholu a prístupe k mladým, ktorí sú už 

pod vplyvom alkoholu; spolupráca s miestnou políciou, poskytovanie prvej 

pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motivačné rozhovory 
 

Motivačné rozhovory (z angl. Motivational Interviewing, MI, ďalej MR) predstavujú široko 

použiteľnú metódu terapeutickej práce v pomáhajúcich profesiách, vytvorenú pôvodne 

predovšetkým pre prácu s klientmi závislými na alkohole a cigaretách. Jej autormi sú William 

R. Miller a Stephen Rollnick. Metóda vychádza predovšetkým z rogersovského, na klienta 

orientovaného prístupu. Zahŕňa tiež niektoré prvky systémovej kognitívno behaviorálnej 

terapie. Pri pohľade na situáciu klienta využíva táto metóda transteoretický model zmeny 

vytvorený v osemdesiatych rokoch minulého storočia autormi Prochaskom a  DiClementem, 

nazývaný "Koleso zmeny" (pozri ďalej). Pre metódu motivačných rozhovorov je typické 

najmä prenesenie zodpovednosti za zmenu a udržanie zmeny z poradcu na klienta, 

práca s postavením klienta v Kolese zmeny a práca na zmenách klientovho správania. 
Charakteristickým rysom metódy MR je nedirektívne smerovanie klienta k žiaducim zmenám 

v jeho správaní a zachovanie týchto zmien. (Lainz, 2010).  

 

Cieľové skupiny indikované pre využitie metódy MR 

 

Metóda motivačných rozhovorov bola pôvodne určená pre klientov s problémami v oblasti 

závislého správania, najmä fajčenia a pitia alkoholu. Jej použitie sa však postupne rozširovalo, 

dostupné sú skúsenosti z využitia motivačných rozhovorov pri práci s užívateľmi marihuany, 

heroínu, s HIV pozitívnymi alebo so sexuálnymi deviantmi. Motivačné rozhovory patria 

medzi odbornou verejnosťou medzi stále uznávanejšie intervencie terapeutickej práce s 

osobami, ktoré sa stretávajú s niektorou z foriem naučeného kompulzívneho alebo 

problémového správania. Úspešne sa uplatňujú v celom spektre programov liečby osôb - 

od fajčiarov, cez problémových užívateľov alkoholu či nezákonných drog až po osoby s 

problémami v stravovacích návykoch (napr. pri mentálnej anorexii (Miller, Rollnick, 2003). 

Možno teda povedať, že hlavnou cieľovou skupinou sú osoby s problémami v oblasti 

závislého správania. Širšou cieľovou skupinou motivačných rozhovorov potom sú ľudia s 

potrebou zmeny škodlivého alebo ohrozujúceho správania najrôznejšieho druhu.(napr. 

sebapoškodzovanie, nedodržiavanie liečebného postupu pri chronických ochoreniach) 

Napriek tomu, že myšlienkový základ motivačného tréningu bol vytvorený v oblasti práce so 

závislosťou, je možné tento model aplikovať na akúkoľvek situáciu, ktorá zahŕňa 

vyjednávanie o zmene správania (Miller a Rollnick, 2003). Cieľové skupiny a možnosti 

využitia metódy motivačných rozhovorov a jej prvkov sa tak stále rozširujú a skúmajú sa 

možnosti ich využitia v najrôznejších oblastiach. 

 

Popis metódy motivačných rozhovorov 
 

Vznik metódy motivačných rozhovorov  

V druhej polovici 70 rokov pracoval William R. Rollnick, jeden z neskorších autorov metódy 

motivačných rozhovorov, s alkoholikmi a pri práci s nimi používal prevažne behaviorálne 

metódy. Pri výskume (pozri Miller, Rollnick, 2003, s. 28 - 32) prekvapivo zistil, že kontrolná 

skupina klientov, ktorej členovia prešli hodnotením, boli povzbudení a k čítaniu im bola 

odporučená svojpomocná kniha, vykazovala zlepšenie porovnateľné s klientmi, s ktorými 

bolo vykonaných desať terapeutických sedení. Prvým záverom tohto výskumu bolo, že 

empatia a reflektívne načúvanie musia byť súčasťou všetkých účinných rýchlych intervencií.  

 



Ďalším výskumom bolo zistených a popísaných šesť účinných zložiek rýchlej intervencie, 

uvádzaných obvykle pod akronymom FRAMES: 

 Spätná väzba (Feedback) - poskytovanie spätnej väzby klientovi, 

 Zodpovednosť (Responsibility) - zodpovednosť za zmenu predovšetkým na strane klienta, 

 Rada (Advice) - konkrétne rada klientovi, 

 Ponuka viacerých možností (Menu) - ponuka viacerých alternatív, dáva klientovi pocit 

slobody a kontroly nad vlastným konaním, 

 Empatia zo strany poradcu (Empathy), 

 Podpora dôvery klienta vo vlastné schopnosti (Self-efficacy). 

 
Proces zmeny podľa Prochasku a DiClementeho 

 

Schému procesu zmeny zostavili Prochaska a DiClemente v osemdesiatych rokoch minulého 

storočia. Táto schéma popisuje zmeny v správaní a prežívaní človeka prechádzajúceho 

procesom rozhodovania o zmene, práci na zmene a na udržaní zmeny. Aj keď je pôvodne 

zostavená na základe skúseností v liečbe závislostí (alkoholových, nikotínových a ďalších), dá 

sa veľmi dobre aplikovať v podstate na akýkoľvek proces zmeny správania človeka. Ako 

píše DiClemente, „tento vzor ponúka integratívny rámec pre pochopenie procesu zmeny 

správania, bez ohľadu na to, či táto zmena zahŕňa začatie, zmenu alebo ukončenie 

konkrétneho jednania" (DiClemente, Velasquez in Miller, Rollnick, 2003). Schéma popisuje 

fázy procesu zmeny a proces zmeny chápe ako cyklický proces. Preto je nazývaný ako 

"Kruhový model zmeny", niekedy "Koleso zmeny".  

Proces zmeny podľa Prochasku a  DiClementeho obsahuje týchto šesť fáz: 

prekontempláciu, kontemplácie, rozhodnutie, akciu, udržovanie zmeny, recidívu/relaps. 

Pri grafickom znázornení je to zvyčajne kruh rozdelený na 4-6 častí. Toto rozpätie je 

spôsobené tým, že rôzni autori rôzne popisujú a chápu postavenie fáz prekontemplácie a 

relapsu  a tieto fázy potom buď zaraďujú do kruhovej schémy, alebo ako fázy mimo kruhu. 

Na samotnom popisu týchto fáz sa však nič nemení. Autori metódy motivačných rozhovorov 

sami používajú schému s piatimi fázami umiestnenými v kruhu a fázu prekontemplácie mimo 

kruh.  

 

Obr. č.3 Koleso zmeny 
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Prekontemplácia  

- je fáza "pred uvažovaním", teda pred uvažovaním o zmene správania. Typické je, 

že človek nevníma potrebnosť zmeny, nie je si vedomý nutnosti akejkoľvek zmeny 

svojho správania. Typickým znakom je, že ak nejaký problém pociťuje, vidí jeho 

príčinu vo svojom okolí, nie u seba samotného. Prípadný nesúlad vo svojom správaní 

a prežívaní si dokáže dobre racionalizovať. V problematike závislostí je typické, že 

človek svoje prípadné problémy nespája so svojou závislosťou, ale vidí ich príčinu 

inde.  

 

Kontemplácia 

- býva nazývaná ako fáza uvažovania a zvažovania. Zmenou oproti predchádzajúcej 

fáze je fakt, že človek je schopný aspoň niektoré svoje súčasné problémy, rozpory, 

spojiť so svojim súčasným správaním a ich riešenie so zmenou tohto správania. 

Človek teda v tejto fáze začína zvažovať možnosť zmeny svojho správania. Stále je 

prítomné uspokojenie závislého z užívania drogy, avšak sa objavujú, prípadne 

narastajú pochybnosti o tom, či je vhodné pokračovať v užívaní i naďalej. 

 

Rozhodnutie  

- predstavuje fázu, kedy problémy, negatíva súčasnej situácie začínajú prevládať. V 

tomto štádiu si človek uvedomuje ich spojitosť so súčasnou situáciou a rozhoduje sa 

pristúpiť k zmene správania. Práve v tejto fáze je závislý klient najviac prístupný a 

odhodlaný k zmene. "V optimálnom prípade tu končí predliečebná starostlivosť a 

klient vstupuje do liečby, tým však nekončí potreba motivovať klienta" (Kalina, 2008, 

s. 123). 

 

Akcia (konanie),  

- nastáva vo chvíli, kedy je človek rozhodnutý k zmene, spočíva v realizácii zmien. 

Závislý klient teda v tejto fáze reálne uskutočňuje kroky vedúce k zmene stavu (napr. 

odstránenie závislosti, zmiernenie jej následkov zdravotných, ...). 
 

Udržiavanie  

- je fáza, v ktorej človek udržuje dosiahnuté zmeny. V prípade človeka s problémom 

závislosti sa jedná teda o pozitívne zmeny v tejto oblasti (abstinencia, bezpečnejšie 

užívanie). Táto fáza môže byť vnímaná ako zložitá alebo ohrozujúca, pretože sa 

človek vracia do bežného života, kde napríklad doteraz užíval a ktorú teraz vníma ako 

ohrozujúcu pre udržanie zmeny.  

Relaps 

- nastáva, ak sa človek vracia k pôvodnému správaniu, do fázy prekontemplácie, 

v oblasti závislosti teda obvykle späť k užívaniu. Relaps môže nastať sa počas 

ktorejkoľvek predchádzajúcej fázy v tejto schéme.  

 

Na tomto procese zmeny vnímania je potrebné upozorniť na niektoré zásadné myšlienky a 

pohľady, ktoré prináša. Prvým je chápanie procesu zmeny ako cyklického procesu, ktorý sa 

na ceste ku zmene môže i niekoľkokrát zopakovať. Prochaska s DiClementem uvádzajú 

napríklad u fajčiarov priemerne okolo štyroch opakovaní cyklu na ceste k abstinencii (v 

Miller, Rollnick, 2003, s. 15). Ďalším dôležitým prvkom tohto konceptu je prispôsobenie 

druhu intervencie poskytovanej terapeutom podľa toho, v ktorej fáze sa klient 

nachádza. "Nemá napríklad veľký zmysel dávať klientovi dobré rady, keď ich nie je 

evidentne, ochotný akceptovať  vzhľadom k štádiu motivácie, kedy nestojí o zmenu "(Nešpor, 



2007, s. 61). Miera klientovej motivácie k zmene nie je považovaná za povahový rys ale skôr 

za "stav pripravenosti k zmene alebo túžby po nej". 

 

Princípy motivačných rozhovorov  

Pre správne pochopenie metódy motivačných rozhovorov je veľmi dôležité pochopiť jej 

princípy. Z tých totiž všetky metódy a techniky motivačných rozhovorov vychádzajú a tieto 

princípy im dodávajú širší kontext. Ako zdôrazňujú Miller Rollnick (2002), metóda 

motivačných rozhovorov nie je len sadou techník na vykonávanie poradenstva. Je to spôsob 

bytia s ľuďmi, pravdepodobne úplne odlišný od zaobchádzania, na aké boli doteraz zvyknutí. 

Tieto princípy ukazujú predovšetkým spôsob myslenia a prístupu ku klientovi, na ktorom je 

metóda motivačných rozhovorov postavená.  

 

Hlavné princípy metódy motivačných rozhovorov sú: 

 vyjadrovanie empatie 

 rozvíjanie rozporov 

 využitie odporu 

 podpora vlastných schopností klienta. 

 

Vyjadrovanie empatie 
Empatický postoj terapeuta je jednou zo základných charakteristík motivačných rozhovorov. 

Vychádza z terapeutickej zručnosti empatie používanej v terapii zameranej na človeka. 

"Empatiu tak chápeme ako pocitovo nesený spôsob poznávania iného jedinca, ktorý sa 

prejavuje ochotou a snahou čo najpresnejšie vnímať, zachytiť a pochopiť jeho aktuálny  i 

potenciálny vnútorný svet so všetkými subjektívnymi významami a pocitmi "(Vymětal,  

Rezková, 2001, s. 83). Empatiou je teda mienená snaha o čo najpresnejšie vnímanie 

vnútorného prežívania človeka, vrátane subjektívnych obsahov, ktoré k jednotlivým prvkom 

svojho prežívania on sám prisudzuje. S empatiou úzko súvisí emočná účasť a pozitívny 

záujem o druhého človeka. Empatia je založená na postoji, ktorý je označovaný ako prijatie, 

akceptácia. Snahou terapeuta je teda v maximálne možnej miere porozumieť klientovmu 

vnútornému prežívaniu, jeho náhľadom a názorom bez toho, aby ich posudzoval a hodnotil. 

"Je však dôležité si uvedomiť, že prijatie a pochopenie neznamená to isté čo súhlas alebo 

schválenie. Je možné prijať a chápať klientov pohľad na vec, a pritom s ním nie je nutné 

súhlasiť "(Miller, Rollnick, 2002, s. 49). V praxi sa pre vyjadrenie žiaducej miery empatie 

používa výraz "ocitnúť sa v klientových topánkach".  

 

Rozvíjanie rozporov 
Tento princíp spočíva v tom, v že v empatickej atmosfére, kedy človek otvorene hovorí o 

svojom prežívaní je nutné nájsť rozpor medzi jeho súčasným konaním a dlhodobými 

hodnotami a cieľmi. Príkladom takéhoto rozporu môže byť nesúlad medzi súčasným 

správaním (pitie alkoholu, fajčenie, zlá životospráva) a klientovými dlhodobými plánmi 

(kariéra, založenie rodiny, udržanie dobrej kondície, zdravia). Aj keď si tento rozpor klienti 

často aspoň čiastočne uvedomujú, obvykle sa snažia na neho nemyslieť, spravidla preto, že 

taký rozpor vnímajú ako ohrozujúci pre vlastnú osobu, často sa tak dostávajú do slepej uličky 

nerozhodnosti. Pri vedení motivačného rozhovoru je preto dôležité v klientovej reči taký 

rozpor rozoznať, zväčšovať ho a zdôrazňovať. Pritom je ale nevyhnutné rozlišovať dva 

rozmery tohto rozporu. Jedným rozmerom je dôležitosť zmeny, tu je treba zdôrazňovať a 

podporovať jej uvedomovanie si klientom. Druhým rozmerom je veľkosť rozporu (teda 

vzdialenosť medzi súčasným správaním a správaním žiaducim). To nie je treba nijak 

zvlášť zdôrazňovať. Ak klient totiž bude pociťovať tento rozdiel (teda vzdialenosť, ktorú musí 

počas procesu absolvovať) ako príliš veľký a náročný, môže to znižovať motiváciu a 



predovšetkým sebavedomie klienta. Pritom snahou je, aby proces rozvíjania rozporov 

prebiehal pokiaľ je možné v klientovej hlave, nie pomocou vonkajších donucovacích 

činiteľov (strach o zamestnanie, tlak zo strany rodiny a pod.). Rozvíjanie rozporov je podľa 

Millera s Rollnickom (Miller, Rollnick, 2002, s. 38) tým momentom, keď sa motivačné 

rozhovory začínajú odlišovať od obyčajnej na klienta zameranej terapie a stávajú sa 

direktívnym (direktívnym v zmysle smerovania, nie v zmysle vedenie a nariaďovania ), 

zameranými na rozlíšenie ambivalencie v klientovom prežívaní a na využitie tejto 

ambivalencie v prospech zmeny klientove konanie. Pri zručnom použití potom motivačné 

rozhovory zmenia klientovo vnímanie rozporov bez akéhokoľvek pocitu donútenia alebo 

nátlaku.  

 

Využitie odporu  

Princíp využitia odporu (tiež "tanec s odporom", anglicky roll with resistance) býva niekedy 

označovaný ako "psychologické judo". Dôležité je ale pripomenúť, že pri motivačných 

rozhovoroch nejde o víťazstvo nad klientom, skôr o spoločné dosiahnutie cieľa. Použitie tohto 

princípu by malo byť protipólom situácie, kedy je na jednej strane poradca predkladajúci 

argumenty v prospech zmeny a na druhej strane klient vysvetľujúci, prečo zmena nie je 

možná. V motivačných rozhovoroch teda nie je klientovi oponované a vysvetľované, prečo je 

jeho stanovisko zlé, skôr je jeho názor reflektovaný, a prípadne poradcom formulovaný inak, 

v prospech zmeny. Tento princíp je spojený tiež s rešpektom ku klientovi. Predovšetkým na 

klientovi totiž záleží, či sa rozhodne pre zmenu a akým spôsobom ju bude chcieť uskutočniť. 

Prípadná klientova váhavosť a neistota je vnímaná a prijímaná ako prirodzený jav počas 

procesu zmeny. Poradca obvykle nepredkladá ďalšie riešenie a ciele, skôr klientovi ponúka k 

zváženiu dostupné informácie. "Prístup je preniknutý myšlienkou" vezmi si, čo môžeš a 

zvyšok nechaj byť ", čo dovoľuje klientovi vyberať si z rôznych rád. Proti tomu je ťažké 

bojovať "(Miller, Rollnick, 2003, s. 53). 

 

Klient môže na stretnutie prísť s odporom vyvolaným inými vplyvmi (klient donútený k 

liečbe rodičmi, klient s nariadenou liečbou pod.) Princíp využitia odporu zhrňujú autori takto: 

 - Vyhnite sa argumentácii pre zmenu. 

 - Odporu neodporuj priamo. 

 - Nové pohľady a možnosti sú vítané, ale nie nevyhnutné. 

 - Klient je primárnym zdrojom informácií pri hľadaní odpovedí a riešení. 

 - Odpor je signálom, že je potrebné zmeniť postup "(Miller, Rollnick, 2002, s. 40). 

 

Známky odporu u klienta: 

 prečo je zmena nevýhodná 

 prečo zotrvávať v súčasnom stave 

 zľahčuje závažnosť problému 

 neprijíma zodpovednosť 

 vyjadruje pesimizmus 

 „Áno, ale…“ 

            Zmena je menej pravdepodobná 

 

Naopak, pokiaľ klient:  

 

 uznáva rizika súčasného stavu 

 uznáva výhody zmeny 

 vyjadruje optimizmus 

 vyjadruje chuť zmenu uskutočniť 

 

Zmena je viacej pravdepodobná 

 

Podpora vlastných schopností klienta  

Tento princíp motivačných rozhovorov vychádza z toho, že dôvera vo vlastné schopnosti a 

presvedčenie klienta o vlastnej schopnosti úspešného splnenia úlohy tvoria dôležitú 

zložku motivácie k zmene. Ak klient nebude presvedčený o možnosti úspešnej zmeny, bude 

oveľa menej ochotný sa do procesov vedúcich k zmene osobne angažovať. Ďalším dôležitým 



činiteľom tohto princípu je viera, dôvera samotného pracovníka v schopnosť klientove zmeny, 

prístup k tejto zmene ako záležitosti uskutočniteľné a možné. Tento poradcov postoj musí byť 

klientovi dávaný dostatočne najavo. V prípade, že klient tento postoj necíti, jeho schopnosť 

zmeny sa znižuje. Celý proces by sa zo strany poradcu mal odohrávať nie v štýle "Ja ťa 

zmením", ale skôr  vo forme ponuky "Ak si to želáš, pomôžeme ti sa zmeniť". Vhodnou 

metódou povzbudenia môže byť príklad iných ľudí, ktorí túto cestu už zvládli, alebo úspechy 

pri zmenách vlastného správania v minulosti.  

 

Fázy metódy motivačných rozhovorov 

 

 Pred popisom fáz metódy motivačných rozhovorov je potrebné najskôr pripomenúť 

terapeutické ciele pracovníka v jednotlivých fázach procesu zmeny podľa Prochasku a 

DiClementeho tak, ako ich popisujú Miller a Rollnick (Miller, Rollnick, 2003, s . 17) alebo 

širšie tiež Kalina (Kalina, 2008, s. 123 - 124).  

 

Vo fáze prekontemplácie je úlohou poradcu vyvolať a posilniť u klienta pochybnosti a 

vnímanie škodlivých a ohrozujúcich javov, ktoré vyplývajú zo súčasného správania. Ďalším 

dôležitým cieľom je udržanie kontaktu s klientom.  

Vo fáze kontemplácie je hlavným cieľom posilňovanie klientovej sebadôvery a schopnosti 

samostatného rozhodovania. Tiež nakláňať rovnováhu žiadúcim smerom, pripomenúť dôvody 

pre zmenu a nebezpečenstvo, pokiaľ zmena nenastane. Je vhodné posilňovať klientove 

sebavedomie realizáciou drobných pozitívnych zmien.  

Vo fáze rozhodnutia  je najdôležitejšie poskytovať klientovi podporu a motiváciu k tomu, aby 

sa rozhodol pre najvhodnejšiu možnosť smerujúcu k zmene.  

Vo fáze akcie (konania) pomáha poradca klientovi v uskutočňovaní zmien a snaží sa udržovať 

klientovu motiváciu k zmene.  

Vo fáze udržiavania je dôležité pomáhať klientovi nachádzať postupy zabraňujúce relapsu, 

predvídať možné ohrozenia a pracovať na ich odstraňovaní.  

Vo fáze relapsu (návratu k pôvodnému správaniu) je dôležité pomôcť klientovi zvládnuť 

psychickú reakciu na relaps a pomôcť obnoviť uvažovanie o zmene. 

 

Prvou charakteristikou, ktorá je jasne viditeľná pri konfrontácii motivačných rozhovorov so 

schémou zmeny je, že motivačné rozhovory sú výborným poradenským prístupom pre 

počiatočné štádiá zmeny, najmä fázy prekontemplácie a kontemplácie. Klienti v týchto 

fázach nechcú byť poučovaní o tom, ako najlepšie dosiahnuť abstinenciu, a byť tlačení k 

záväzku, s ktorým nie sú stotožnení, alebo na ktorý nie sú pripravení. Pre tieto skoré fázy 

kruhu zmeny je určená prvá fáza motivačných rozhovorov, kedy klienti môžu byť 

nekonfrontačným, prijímajúcim prístupom zo strany terapeuta motivovaní k zvažovaniu 

vlastnej situácie, jej pozitív i negatív.  

Druhá fáza prichádza vo chvíli, keď sa klient rozhodne k zmene. "V tomto bode sa klient 

rozhodol pre zmenu. V tejto fáze sa náplň práce poradcu postupne mení od motivovania 

klienta viac na poskytovanie odporúčaní a trénovanie tak, aby si klient postupne vytváral 

funkčný plán zmeny, predvída prekážky zmeny a nachádza možné podporné mechanizmy 

"(DiClemente, Velasquez, 2002, s. 203).  

Prvá fáza motivačných rozhovorov je teda používaná do zistenia, v akom štádiu procesu 

zmeny sa klient nachádza, a ďalej vo fázach prekontemplácie a kontemplácie až do klientovho 

rozhodnutia o zmene. Druhá fáza motivačných rozhovorov je používaná od klientovho 

rozhodnutia, a ďalej v štádiu akcie a udržovania. Pri popise fáz motivačných rozhovorov je 

nutné upozorniť na niektoré dôležité aspekty. Jednak je nutné rozlišovať medzi fázami 

procesu zmeny (prekontemplácie, kontemplácie, rozhodnutia, akcie, udržovania a relapsu) a 



fázami motivačných rozhovorov. Ďalej je potrebné upozorniť, že prechod medzi fázami, ako 

u procesu zmeny, tak aj medzi fázami motivačných rozhovorov, nie je skokový. Jedná sa 

obvykle o plynulý, postupný prechod od jednej fázy k druhej. Tiež je nutné zdôrazniť, že 

jeden klient sa môže v jednom časovom období rozhodovať o viacerých zmenách, pričom v 

každom z týchto procesov rozhodovania sa môže nachádzať v inej fáze procesu zmeny, ako to 

spomína DiClemente a Velasquez (DiClemente, Velasquez, 2002, s. 204).  

 

Metóda motivačných rozhovorov obsahuje dve fázy: 

1. Budovanie motivácia k zmene 

2. Posilňovanie záväzku k zmene 

 

 

Budovanie motivácie k zmene  

Na začiatku tejto fázy, optimálne pri prvom stretnutí by malo dôjsť k formulácii cieľov, o 

ktorých dosiahnutí bude poradca s klientom usilovať. "Ciele musia byť realistické a 

dosiahnuteľné a klient s nimi musí súhlasiť" (Pates, 2000, s. 9). K tomu je potrebné dodať, že 

nemenej dôležitý je aj súhlas poradcu s týmito cieľmi.  

Hlavným cieľom tejto fázy je spoločne s klientom vybudovať motiváciu k zmene. To sa deje 

prostredníctvom prijímajúceho a oceňujúceho prostredia a vzťahu medzi klientom a 

terapeutom. 

 

 

Základné postupy metódy MR vo fáze budovania motivácie  
 

Motivačné rozhovory používajú päť základných postupov (otvorené otázky, reflektívne 

načúvanie, oceňovanie, sumarizovanie, vyvolanie reči zmeny). Štyri z týchto postupov 

vychádzajú z prístupu orientovaného na klienta, piaty postup je najdirektívnejší, je typický pre 

motivačné rozhovory a mal by byť jednotiacim prvkom, cieľom pre používanie 

predchádzajúcich štyroch postupov.  

 Otvorené otázky 

Najmä na začiatku terapeutického vzťahu je dôležité, aby sa poradcovi podarilo vytvoriť 

prostredie prijatia a dôvery, v ktorom môže klient bezpečne preberať svoje problémy. V 

počiatočnom období by teda mal hovoriť prevažne klient. K tomu ho možno povzbudiť 

vhodne kladenými otázkami, takými otázkami, ktoré klienta povzbudia k odpovediam a k 

ďalšiemu rozvoju komunikácie s poradcom. Otvorené otázky práve k takému rozvoju 

komunikácie pomáhajú, sú to otázky, na ktoré sa nedá príliš dobre odpovedať krátko, 

jednoslovne.  

Uzavretá otázka: Pijete veľa? Pravdepodobná odpoveď: Nie. 

Otvorené otázky: Ako často pijete? Čo vám to prináša? Ako sa potom cítite?  

Predpokladám, že keď si tu, máš záujem si o niektorých veciach porozprávať so 

psychológom/poradcom. O čom by si rád hovoril? 

Rozumiem, že si tu kvôli gamblingu. Pomôž mi porozumieť celej záležitosti, Čo sa ti na tom 

páči a aká je druhá strana mince, čo sa týka hrania? 

Dôležité sú reakcie poradcu na prvé klientove odpovede a účasť poradcu pri rozvíjaní 

týchto odpovedí. Vhodné sú otázky bez názorového podtónu alebo otázky zisťujúce 

klady i zápory súčasnej iných situácie pre klienta. Reakcie klientov sa môžu Tu sú 

príklady:  

rôzniť. Pre niektorých bude dostatočným impulzom k rozvinutiu komunikácie jedna otvorená 

otázka, bude treba pri ich ceste podporovať častejšie kladenými otázkami. Otvorené otázky 



nie sú dogmou, ale by mali prevažovať najmä v počiatočných štádiách kontaktu, ale aj v 

priebehu celého terapeutického vzťahu. Pomáhajú ako poradcovi t 

ak aj samotnému klientovi lepšie sa zoznamovať s problémom v celej jeho šírke.  

 

 Reflektívne načúvanie  

Reflektívne načúvanie vychádza z aktívneho počúvania. Poradca dáva prostredníctvom 

reflexie klientovi najavo, že ho počúva a zároveň kontroluje, či spomínanému dobre 

porozumel. "Reflektovanie nie je pasívny proces. Terapeut sa rozhoduje, čo bude reflektovať, 

a čo ponechá bez povšimnutia, čo zdôrazní a čo potlačí, aké slová použije pre zachytenie 

významu "(Miller, Rollnick, 2003, s. 68). Pri použití reflexie za účelom povzbudenie klienta k 

ďalšiemu skúmaniu témy je napríklad vhodné mierniť intenzitu klientových výrokov tak, aby 

sa mohol presnejšie vyjadriť a doplniť, čo mal presne na mysli. V opačnom prípade (pri 

prílišnom posilňovaní výroku) je pravdepodobné, že sa klient zarazí a bude sa snažiť 

"zachrániť situáciu" (zmierniť výrok, vysvetľovať, že "tak to nie je"). Použitie reflexie je 

vhodné najmä po položení otvorených otázok.  

 

Možno rozlíšiť niekoľko druhov reflexií: 

 Jednoduchá reflexia je v podstate zopakovaním klientovho výroku. Je vhodné ju uviesť 

vlastnými slovami (napr. „Ak tomu dobre rozumiem ...", „Takže hovoríte, že ..."). 

 Parafrázovanie je zopakovanie klientovho výroku poradcovými vlastnými slovami. 

 Dekódovanie je vyjadrenie hlbšieho, napríklad aj skrytého zmyslu klientovho výroku. 

 Reflexia emócií je vyjadrením toho, ako poradca vníma klientov emocionálny vzťah k 

preberanej téme (napr.: „Vyzerá to, že Vás to naštvalo."). 

 Zosilnená reflexia obsahuje klientov výrok, ale poradcom sú niektoré jeho časti zámerne 

posilnené, zdôraznené tak, aby ich význam vynikol. 

 Zdvojená reflexia je reflexiou dvoch výrokov spomenutých klientom, ktoré môžu byť 

navzájom v rozpore. U tohto druhu reflexie je potrebné zdôrazniť, že výroky treba spájať, 

pokladať vedľa seba (teda používať spojky „a, a zároveň"), aby ich prípadnú rozpornosť 

mohol formulovať sám klient. V praxi je možné rôzne druhy reflexie kombinovať. 

 

 

 Potvrdzovanie  
Oceňovanie a potvrdzovanie klienta počas procesu je ďalšou formou budovania vzťahu s 

klientom, posilňovanie jeho sebavedomia a ochoty ku zdieľaniu svojho prežívania. Aj keď 

samotné reflektívne načúvanie pôsobí na klienta nepriamo odmeňujúcim dojmom, je priame 

ocenenie v tomto ohľade veľmi užitočné. Oceňované môžu byť aj zdanlivé maličkosti 

(dochvíľnosť, pokračovanie v kontakte). Množstvo a druh prejavovaných ocenení  je potrebné 

prispôsobovať jednak kontextu situácie a tiež konkrétnemu klientovi.  

 

 Zhrnutie   

Zhrnutie je ďalším postupom používaným v motivačných rozhovoroch. Je využívané k tomu, 

aby sa ucelene a prehľadne zopakovalo všetko podstatné, čo bolo povedané a môže veľmi 

dobre fungovať ako podnet k ďalšiemu smerovaniu klienta. Miller a Rollnick rozlišujú tri 

druhy zhrnutia. 

Priebežné zhrnutie  sa dá využiť predovšetkým v priebehu klientovho objasňovania situácie, 

napríklad vo chvíli, kedy klient povedal všetko, čo chcel povedať. V priebežnom zhrnutí sú 

predložené všetky podstatné veci povedané klientom.  

Previazané zhrnutie je užitočné pre reflektovanie klientovej nerozhodnosti. Typický priebeh 

ambivalencie vyzerá ako prebiehanie medzi argumentami pre nutnosť zmeny a argumentami 

pre zachovanie súčasného stavu. Previazané zhrnutie umožní klientovi počuť usporiadane 



dôvody pre i proti a uvedomiť si, že problém má kladné i záporné stránky. Najčastejšie 

používanými vyjadreniami pri tomto druhu zhrnutia sú: „Na jednej strane ... a na druhú 

stranu ...", „a zároveň". Do zhrnutia môžu byť podľa uváženia pridané aj informácie z iných 

zdrojov.  

Úplné zhrnutie (tiež sumár, najnovšie tiež prechodové zhrnutie – angl. transitional summary - 

pozri Miller, Rollnick, 2002, s. 75) je vhodné použiť najmä na konci stretnutia, kedy je 

potrebné zhrnúť všetky témy, ktoré boli počas stretnutia preberané. Pri tomto druhu zhrnutia 

je vhodné najprv upozorniť klienta, že sa poradca pokúsi o také zhrnutie, a že klient môže 

poradcu poopraviť, ak s niečím nesúhlasí, alebo chce niečo dodať. Skrátené prechodové 

zhrnutie možno použiť aj na začiatku ďalšieho stretnutia, aby boli pripomenuté preberané 

témy (podľa Miller, Rollnick, 2003, s. 68 - 70). 

 

 

 Vyvolanie reči zmeny  

Vyššie uvedené postupy by mali byť poradcom využívané v záujme toho, aby sa u klienta 

podarilo vyvolať reč zmeny. Pôvodne bol tento prvok autormi označovaný ako seba 

motivujúce vyhlásenie (pozri napr Miller, Rollnick, 2003, s. 70), avšak v druhom vydaní už 

pristúpili k termínu reč zmeny. Reč zmeny a odpor k zmene sú v novšom vydaní knihy tiež 

vnímaná komplementárne, ako dve strany jednej mince, vyjadrujúce obe strany klientovej 

ambivalencie. Oproti konfrontačným prístupom, kde obvykle predovšetkým pracovník 

predkladá dôvody pre zmenu a klient sa týmto argumentom bráni, popiera, používajú 

motivačné rozhovory opačný model, kedy je klientovi poskytnuté bezpečné a prijímajúce 

prostredie, v ktorom môže bezpečným a pre seba neohrozujúcim spôsobom formulovať 

problém a argumenty pre zmenu. 

Dajú sa rozlíšiť štyri druhy reči zmeny podľa toho, k čomu sa vyjadrujú (podľa Miller, 

Rollnick, 2002, s. 24): 

 

1. Nevýhody súčasného stavu 
Rozpoznávanie nevýhod súčasného stavu vyjadruje predovšetkým nespokojnosť so súčasným 

stavom. Môže, ale nemusí obsahovať aj priznanie problému (porov. Miller, Rollnick, 2003, s. 

71). Hlavným obsahom týchto vyhlásení je však rozpoznanie vedľajší stránok súčasného 

správanie klientom. 

2. Výhody zmeny 

Táto forma reči zmeny v sebe sústreďuje predovšetkým rozpoznávanie výhod, ktoré by malo 

prípadné dosiahnutie zmeny klientom. 

3. Optimizmus týkajúci sa zmeny 
Reč zmeny tohto druhu vyjadruje sebavedomie klienta ohľadom vlastnej schopnosti zmenu 

uskutočniť. Optimizmus môže byť vyjadrený rôznou formou, hlavným posolstvom je, že 

zmena je možná. 

4. Úmysel zmeniť sa 

V takomto vyhlásení je obsiahnutý úmysel zmeniť sa. Tento úmysel môže byť vyjadrený 

priamo alebo nepriamo, napríklad predložením predstáv, ako by vyzerala situácia po zmene. 

Dôležité je, že klient začína vyjadrovať túžbu, odhodlanie zmeniť sa.  

 

Posilňovanie záväzku k zmene  

V tejto fáze je už klient k zmene naklonený. Poradca v tejto fáze pomáha klientovi nachádzať 

prijateľné riešenia jeho situácie a uskutočňovať ich. Vhodnou formou môže byť napríklad 

ponuka viacerých možností riešenia vrátane informácií o ich kladoch a záporoch tak, aby sa 

klient mohol sám kvalifikovane rozhodnúť.  

 



 

Postupy metódy MR vo fáze posilňovanie záväzku k zmene  
 

Pri práci na budovaní motivácie s klientom je nutné včas rozpoznať prvky v klientovom 

správaní, ktoré naznačujú, že klient začína byť pripravený na zmenu. Tieto prvky sa zvyčajne 

začínajú objavovať plynulo, s postupným narastaním ich frekvencie, nie skokovým nárastom. 

Medzi tieto signály naznačujúce väčšiu ochotu a pripravenosť klienta k zmene patrí: 

- znížený odpor (klient sa nesnaží odporovať, neobjavuje sa odpor) 

- zníženie snahy diskutovať o probléme (klient sa správa, ako by mal prebrané všetky 

podstatné témy, vzbudzuje dojem, že čaká na ďalší krok) 

-  riešenie (klient sa správa, ako by našiel nejaké riešenie, je pokojnejší, uvoľnený, 

niekedy môže pôsobiť až rezignovaným dojmom) 

-  reč zmeny (klient uznáva nevýhody súčasného stavu a potrebu zmeny, optimizmus 

ohľadom zmeny alebo úmysel zmeniť sa) 

- otázky týkajúce sa zmeny (klient zisťuje, čo by mal urobiť pre uskutočnenie zmeny) 

- predstavy ohľadom zmeny (klient si skúša predstavovať, ako bude vyzerať jeho život 

po uskutočnení zmeny, skúša tiež predvídať prípadné ťažkosti) 

- experimentovanie (klient skúša zmenu nanečisto, „na skúšku") 

(Podľa Miller, Rollnick, 2002, s. 127) 

 

V prípade, že sa začínajú častejšie objavovať tieto signály, je možné uvažovať o 

prechode do fázy posilňovania záväzku. Celkové nastavenie vzťahu medzi klientom 

a poradcom by sa prechodom do druhej fázy nemalo nijako zvlášť meniť, poradca len môže 

začať niektoré techniky (konkrétne príklady pozri Miller, Rollnick, 2002, s. 130 - 133) 

používať viac cielene, takže priebeh stretnutia začína byť viac zameraný na konkrétnejšie 

problémy. Nie je teda nutné začať klientovi vysvetľovať, čo by mal robiť, skôr je dôležité 

pýtať sa klienta, ako by chcel problém riešiť on. Stále by to však mal byť klient, kto prijíma 

dôležité rozhodnutia. Prechodové zhrnutie je veľmi vhodné využiť na začiatku. Malo by 

obsahovať rekapituláciu toho, kam až sa klient s poradcom dostali. Dôležité je, aby toto 

zhrnutie obsahovalo aj reflexiu klientových pretrvávajúcich ambivalencií.  

 

Špecifiká motivačných rozhovorov s adolescentmi 
 

Realizácia MR s mladými ľuďmi si vyžaduje zohľadniť niektoré faktory špecifické pre túto 

vekovú skupinu (Tober in Miller, Rollnick, 2003): 

1. Čas – poradenstvo s adolescentmi sa často realizuje v obmedzených časových 

i priestorových podmienkach (škola, spoločenské podujatia), preto je dobré plánovať 

ich na kratšiu dobu. Čím má poradca dlhšiu prax s MR, tým potrebuje na MR menej 

času – často stačia dve stretnutia. 

2. Nízka sebadôvera a malé schopnosti – nízka sebadôvera a viera vo vlastné 

schopnosti často vyplýva z celkom realistického odhadu mladého človeka, ktorého 

názory a túžby nie sú brané do úvahy a niekto rozhoduje za neho. Preto môže byť 

lepšie vytvoriť počas  sedenia u mladého človeka možnosť pre posilnenie pocitov 

vlastnej dôležitosti a nie sa hneď snažiť hľadať príklady, ako zvládať každodenný 

život.  

3. Reakcie na autoritu – problémoví mladí ľudia očakávajú, že ľudia, ktorí majú 

autoritu, reagujú na nich negatívne a často s nimi nesúhlasia. V motivačných 

rozhovoroch existuje možnosť obísť pascu nevôle a odporu, ktoré väčšinou 

charakterizujú reakcie mladých ľudí na autoritu, zvyšujú klientovu vieru v samého 

seba a v jeho vlastné schopnosti mať istú mieru kontroly nad svojím životom. 



4. Nutnosť aplikovať motivačné rozhovory aj na ostatné úrovne – v prípade 

poradenstva adolescentov zameranom na problém užívania návykových látok sa často 

stáva, že nie je možné objaviť dôkaz závislosti na nejakej látke alebo nejaké 

poškodenie, ktoré by sa dalo vzťahovať k zneužívaniu látok. Samotná droga môže byť 

menej dôležitá než správanie spojené s jej užívaním. Často sa môže jednať o väčšie 

množstvo rôznych látok. Nebezpečenstvo striehne skôr v riskantnom spôsobe života 

mladých ľudí, aj keď neviazanejší život je v tomto období považovaný za normálny, 

zatiaľ čo v staršom veku už nie. To sú faktory, ktoré spôsobujú, že sa menej 

zameriavame na zneužívanie látok a viac na problémy na sociálnej a medziľudskej 

úrovni. Obavy a reakcie tretej strany môžu spôsobovať rovnako vážne problémy ako 

zneužívanie drog. Preto je treba aby sa terapeut pohyboval medzi viacerými úrovňami 

zmeny, zameral sa na motiváciu k zmene na úrovni fungovania v spoločnosti a na 

vzťahy s ľuďmi. 

5. Vplyv skupiny rovesníkov -  pitie a užívanie drog je väčšinou súčasťou noriem 

správania určitej subkultúry a do určitej miery je prijaté celou vekovou kategóriou. 

Terapeut si preto musí dávať pozor, aby sa nenechal vtiahnuť do dopredu 

pripraveného popierania problému a musí sa opakovane snažiť sústrediť na 

individuálne okolnosti a problémy, ktoré daný mladý človek na sebe rozpoznal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skupinová dynamika 

 

Úvod do skupinovej dynamiky  

 

Skupinovou dynamikou označujeme súhrn komplexných a vzájomných síl a proti síl, pôsobiacich 

v spoločnom sociálnom prostredí, v skupine. Skupinová dynamika je daná celým skupinovým 

dianím, cieľmi a normami skupiny, ich štrukturáciou, pozíciami a rolami v skupine, skupinovými 

interakciami a vývinom tak skupinových vzťahov ako aj celej skupiny. Vyniká a utvára sa spolu 

so vznikom a zahájením práce skupiny a je v istom zmysle charakteristikou akejkoľvek skupiny. 

Skupinová dynamika je v existencii skupiny imanentná. Sú preto nesprávne všetky tie vyjadrenia, 

ktoré občas počuť, a ktoré konštatujú, že napr. psychoterapeutická alebo výcviková skupina 

„nemá dynamiku“, čím sa, zrejme, chce povedať, že skupina nemá žiaduci dynamiku v zmysle 

potrebného napätia a kohézie, prípadne vývoja žiaducich skupinových noriem a cieľov, 

skupinových vzťahov, optimálneho vývoja celej skupiny a pod. Skupina má teda svoju dynamiku 

vždy, bez nej by nebola skupinou. Inou otázkou je, či je dynamika skupiny reflektovaná, 

dostatočne známa, resp. cieľavedome využívaná. Skupinovou dynamikou myslíme: • vzťah 

jednotlivca ku skupine • vzťah medzi skupinami Skupinová dynamika to sú skupinové procesy. 

Pretože jednotlivci v skupine navzájom reagujú a ovplyvňujú sa, skupina tak vyprodukuje 

množstvo dynamických procesov. Tieto procesy zahrňujú: normy, role, vzťahy, vývin, potreba 

niekam patriť, sociálny vplyv, ovplyvňovanie správania. Skupinovú dynamiku utvára celý rad 

skupinových elementov: ciele a normy skupiny, vodcovstvo a štruktúra skupiny, jej identita, 

interakčné a komunikačné procesy v skupine, kohézia a tenzia, projekcia minulých skúseností a 

vzťahov do aktuálnych interakcií, skupinová atmosféra a jej prežívanie členmi skupiny, pozície a 

role v skupine, tvorba podskupín, vývoj skupiny v čase alebo fázy skupinového vývoja, druhy 

výrokov v skupine a ich interakčný zmysel, neverbalita a jej význam a nakoniec vzťahy jedincov 

a skupín. Jednotlivé prvky skupinovej dynamiky sú navzájom všetky úzko späté a spolupôsobia v 

neustálej interakcii.  

 

Bruce Tuckman (1965) definoval 4-stupňový model, ktorý nazývame Tuckmanové stupne 

skupiny. Tuckmanov model poukazuje na to, že ideálny skupinový proces by mal pozostávať zo 

štyroch etáp:  

• Formovanie – Skupina sa stmeľuje a jednotlivý členovia sa navzájom spoznávajú a formuje sa 

skupina  

• Kryštalizácia – súperenie o vodcovstvo a skúšanie skupinových procesov  

• Vyjasnenie – Spoločné dosiahnutie fungovania skupiny - prispôsobenie sa členom skupiny, 

rozvoj dôvery a produktivity)  

• Realizácia – Skupinová práca sa stáva efektívnou – skupina pracuje efektívne a kooperatívne na 

spoločných cieľoch.  

Tuckman neskôr pridal aj piaty stupeň – ukončenie skupiny - „odformovanie“ skupiny – 

zanechanie členstva v skupiny.  

Je dôležité si uvedomiť, že skupinová dynamika sa deje bez ohľadu na veľkosť skupiny, aj keď je 

viac dynamická výraznejšie ovplyvňuje psychosociálne výsledky. Skupiny, ktoré majú 6 a 16 

členov, pravdepodobne budú prechádzať podobnými procesmi. Benefity skupinovej práce: 

Sledovanie zážitkov v sociálnom kontexte, ktorý sa približuje skutočnému životu.  

Skupinová práca poskytuje možnosť pozorovať a reflektovať svoje vlastné sociálne zručnosti a 

zručnosti ostatných členov skupiny.  

Skupinová práca poskytuje možnosť poznávania ako cez aktívnu participáciu tak aj cez 

pozorovanie. Skupinová práca ponúka možnosť dať a prijať spätnú väzbu, zamerať sa na svoje 

problémy, ktoré ovplyvňujú náš život. Členovia skupiny získavajú vďaka práci cez svoje osobné 

zážitky v podpornom a dôvernom prostredí. Sociálna podpora pomáha ľuďom rásť.  



Pokiaľ chcete pracovať so skupinou (či už sú to deti, rodičia alebo učitelia), je potrebné uvedomiť 

si niekoľko základných informácií. Jedným z najdôležitejších fenoménov v rámci skupiny je 

skupinová atmosféra, ktorá sa tvorí počas práce so skupinou a ovplyvňuje samotné dianie v 

skupine. Otázka však je, ako to dosiahnuť, ako zabezpečiť optimálnu atmosféru v rámci skupiny?  

- Mali by sme rešpektovať fakt, že nie všetci členovia skupiny sa budú rovnako zapájať ale aj 

odmietnu kresliť pri niektorých aktivitách.  

- Dôležité je rešpektovanie súkromia a jedinečnosti jednotlivcov a byť veľmi obozretný pri 

analyzovaní negatív. Analýzy by mali poukazovať na pozitívne stránky.  

- Od začiatku sledujeme vývin stupňov skupiny – jej vytváranie – a dynamické procesy.  

- Dbajte na to, aby diskusia v skupine skončila v pozitívnom duchu.  

- Je dôležité zdôrazniť, že názory členov skupiny môžu byť rozdielne.  

- Odporúča sa zdôrazniť, že nie všetci účastníci sú kresbovo zruční a talentovaní na kreslenie, ale 

technika kreslenia nie je v tomto prípade dôležitá ako obsah kresby.  

- V každej sociálnej skupine sa od samého začiatku začínajú úplne prirodzeným spôsobom odvíjať 

procesy skupinovej dynamiky. Tieto zákonitosti je potrebné rešpektovať (alebo aspoň o nich 

niečo vedieť).  

- Ak sa vyvinie v skupine búrlivá atmosféra – je dôležité ukončiť ju v pokojnom duchu alebo 

kompromisom. Úlohou lektora je strážiť, aby príliš verbálne typy nezvíťazili na ostatnými.  

- Každý člen skupiny má právo povedať NIE.  

- Diskusiu vedieme citlivo, tak aby sa k téme vyjadril každý kto chce.  

 

Prvé stretnutie Prvé stretnutie (zahájenie) by malo byť zameraní na motiváciu detí, aby sa na 

stretnutia tešili. Odporúča sa zaviesť formalizovaný rituál (zmena priestoru, sadnutie na vankúše 

na zem, do kruhu, prinesenie loga programu a pod.). Spôsob a štýl vedenia prvého stretnutia 

závisí jednak od skúseností účastníkov s takýmto typom práce ako aj od odborných ale viac menej 

osobných skúseností lektora, ktorý skupinu vedie.  

S pravidlami skupiny musia byť všetci oboznámení (najlepšie ich tvoriť v kooperácii s 

účastníkmi) a deti by mali dostať základné informácie o tom ako budú stretnutia prebiehať. 

Nezabudnite deťom dať priestor na ich vyjadrenie sa k očakávaniam a k priebehu a ak je to 

potrebné zmeňte postupy alebo metódy.  Dĺžka prvého stretnutia je v kompetencii lektora.  

 

Záverečné stretnutie Posledné stretnutie by malo byť zameraný na zhodnotenie programu. Je 

potrebné pozitívne zdôrazniť, že každý si odnáša z programu cenné poznatky, ktoré mu budú 

nápomocné pri zlepšení medziľudských vzťahov v jeho reálnom živote Musíme pochváliť aj tých 

účastníkov, ktorí sa zapájali menej. Nemali by sme zabudnúť na fakt, že každý z nás je 

osobnosťou, ale nie každý z nás má rovnaké sociálne alebo iné podmienky pre svoj život a vývin. 

Ľudia v pozitívnom, stimulujúcom a sociálnom prostredí sa cítia spokojnejšie, sebaistejšie a 

všeobecne lepšie. Dobrá sociálna klíma zlepšuje sociálnu interakciu a komunikáciu medzi ľuďmi 

a ponúka dobré východisko pre vyriešenie viacerých problémov. Dobrá sociálna klíma uľahčuje 

hovoriť o problémoch, ale tiež umožňuje otvorenú diskusiu. 

 

 

 

 

 

 

 



Risflecting© - schopnosť zvládať riziko (angl. risk competence)  
 

Tento prístup vytvorený Geraldom Kollerom sa v rámci ro.pe tréningu© aplikuje s cieľom 

oboznámiť mladých ľudí s optimálnym zvládaním rizikových situácií a súčasne im priblížiť 

alternatívy k tomuto rizikovému správaniu, ktoré je typické pre ich vek. Jedná sa pedagogický 

prístup, ktorý sa zaoberá ľudskou potrebou po zážitkoch spojených s opojením a rizikom. Podľa 

tohto prístupu je možné dosiahnuť optimalizáciu správania jedinca prostredníctvom vedomého 

skúmania seba samého, sociálnej situácie a návykovej látky, ktorá sa spája s rizikovým 

správaním. Einwanger a Schöngruber (2006) považujú rizikové správanie za typickú a 

pravdepodobne nevyhnutnú súčasť adolescencie – len málo mladých ľudí dokáže fungovať bez 

psychologickej a sociálnej, niekedy tiež fyziologickej a hormonálnej reakcie na správanie 

prinášajúce opojenie a riziko (angl. risk and rush-inducing behaviour). Prevencia by sa mala preto 

zamerať na zlepšenie schopností vyrovnávať sa so zážitkami opojenia a rizika – neznamená to len 

posilnenie osobných kompetencií na úrovni jednotlivca, ale zahŕňa to aj otvorené zdieľanie 

minulej skúsenosti a otvorenú diskusiu v rámci spoločnosti (Koller in Einwanger a Schöngruber, 

2006). Cieľom má byť integrovanie týchto zážitkov na osobnej ako aj sociálnej úrovni a vedieť 

využiť tieto skúsenosti v rámci každodenného života. 

 

Koncept optimalizácie vnímaného rizika  

Rakúska alpská asociácia pre mládež (skr. OEAV - Österreichische Alpenvereinsjugend) vyvinula 

troj-pilierový model, ktorý adaptuje prístup risflecting© (vytvorený v rámci snowboardingu a 

iných športových aktivít) do praktického modelu (projekt Risk’n Fun). V tomto zmysle „riziko“ 

neznamená maximalizovať riziko, nájsť optimálne riziko je v protiklade k negácii/popieraniu 

rizika a jedná sa o akceptovanie prítomnosti rizika, ako súčasti života a toho, čo je spúšťačom 

príťažlivosti. 

 

Model optimalizácie vnímaného rizika (obr. č.1) je založený na troch pilieroch, ktoré obsahujú 

základné kompetencie/schopnosti – predstavuje spôsob kompetentného zvládania s tzv. 

prestávkou (break) – (spôsobilosť zastaviť sa predtým než sa rozhodneme postúpiť riziko alebo 

ho nepostúpiť a hľadať alternatívu) : 

 

• Schopnosť vnímať – umožňuje pozrieť sa na situáciu pozorne a detekovať ju ako rizikovú 

(prostredie/vnútorná pripravenosť, napr. lezenie na útes/strach)  

• Schopnosť zhodnotiť – umožňuje analýzu konkrétnej situácie a identifikovanie čistých faktov 

(spôsob zabezpečenia/ochranné prostriedky)  

• Schopnosť rozhodnúť sa – je to schopnosť spojiť všetky aspekty pochádzajúce z vnímania a 

rizika a na ich základe urobiť pre seba správne rozhodnutie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr.1 : OPTIMALIZÁCIA VNÍMANÉHO RIZIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohou modelov konania orientovaných na zážitky a na pedagogiku zážitkov musí byť 

podporovať sprostredkovanie schopností a spôsobilostí vyrovnávať sa s rizikami v zmysle 

opakovaného preberania zodpovednosti za „samého seba, za vlastné konanie a vyplývajúce 

dôsledky“. Cieľom metód zameraných na konanie je podpora rozvoja osobnosti v zmysle 

sebavedomého a na reflexii založeného rozhodovania. Cieľom živého učenia sa musí byť podpora 

scitlivenia, resp. senzibilizácie „break“ momentov, aby konanie po prijatí rozhodnutia 

neprichádzalo cez zaťažujúce pochybnosti zo zóny pôžitku. Ide nám o „poctivosť“ a o prevzatie 

zodpovednosti pri sprevádzaní mladých ľudí. Jediné, čo je isté, je to, že nič nie je isté“ a na to by 

mali byť pripravené aj opatrenia orientované na zážitok a na pedagogiku zážitku (Einwanger a 

Schöngruber, 2006).  

Avšak podmienkou uplatnenia tohto prístupu je, že mladý človek ma zabezpečené základné 

životné podmienky – primerané bývanie, stravu, priaznivé sociálne a emocionálne prostredie a 

pod., inak bude vyhľadávať v zásade častejšie situácie, v ktorých sa vystavuje nebezpečenstvu. 

Rizikové situácie bude vyhľadávať nie z dôvodu hľadania skúseností opojenia alebo pôžitku, ale 

ako kompenzáciu, únik z neznesiteľných životných podmienok alebo ako formu tzv. samoliečby. 

(Táto skutočnosť sa nám potvrdila aj v praxi v rámci tohto projektu, ktorého sa zúčastnili aj 

adolescenti pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia a adolescenti z detského 

domova). 

 

 

 

 

 

 

OPTIMALIZÁCIA VNÍMANÉHO RIZIKA  
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HOMEPARTY 

 
Metóda je inšpirovaná tzv. Tupperware parties – rodičia sa stretávajú v súkromnej obývačke a 

diskutujú o témach týkajúcich sa prevencie 

Cieľová skupina: rodičia s nízkym sociálno-ekonomickým statusom, ktorí žijú v sociálno - 

znevýhodnenej oblasti a tiež  rodičia pochádzajúci z etnickej minority „ešte neoslovení“ 

konvenčnými prístupmi: 

- skupiny sa vedú podľa potrieb účastníkov a kladú dôraz na ochranné faktory v rámci 

rodičovskej výchovy 

Cieľom prístupu: je pozitívne vplývať na konzumačné správanie u detí a mladých ľudí 

prostredníctvom tréningu ich rodičov ako hlavných vzťahových figúr.  

   Zaoberať sa kultúrnymi a sociálnymi mechanizmami, ktoré  posilňujú  

  zneužívanie alkoholu, drog…  

   Posilniť uvedomenie si rodičov, že sú vzormi, ich všeobecné výchovné   

  schopnosti a najmä v súvislosti s alkoholom a drogami 

   Posilniť ich rodičovské zručnosti vo vzťahu ku konzumácii alkoholu a drog 

   Zvýšiť znalosti o účinkoch a rizikách návykových látok 

   Zlepšiť komunikáciu 

   Zvýšiť znalosti o podpornom systéme v rámci užívania drog a iných  

  miestnych organizáciách 

 

 
 
Koncept intervencie:  

 

V tejto kapitole uvádzame koncept jednotlivých prístupov pre cieľové skupiny:  
Mládež: ro.pe-training© 
Rodičia: Homeparty 
Kľúčové osoby: tréning vychádzajúci z metód motivačného rozhovoru 
Predajcovia: Balíček (pomôcky) na okamžité situačné použitie pri predaji 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mládež: ro.pe-training© 
 

 

Priebeh intervencie:  

 

Časový: 

� Individuálny rozhovor 

� Predskupinové stretnutie  

� Skupinový tréning (4 dni, prípadne možný variant 2x2 dni) 

� Stretnutie po intervencii  

 

 

Veľkosť skupiny: 

� Max. 15 osôb, spolu chlapci a dievčatá), ak je možné sledovať homogenitu skupiny podľa: 

o veku 

o etáp osobného vývinu 

o vzorca rizikového správania (užívania alkoholu) 

 

Obsah intervencie: 

 

Program pozostáva z rôznych aktivít: 

- Metódy zážitkového učenia – sociálno-psychologické – zamerané na spoznávanie, kooperáciu, 

vnímanie vlastnej pripravenosti riskovať 

- Prechádzka mestom s digitálnym fotoaparátom – téma: „vzťah medzi konzumáciou a 

závislosťou“ vytvorenie prezentácie – uverejnenie na facebooku (zvýšiť citlivosť na tému 

závislostí) 

- Teória – optimalizácia rizika 

- Horolezectvo – aktivity sú vedené certifikovanými trénermi – horolezcami: 

- Zoznamovanie sa s výstrojom, učenie sa základných postupov, zaväzovanie uzlov, istenie 

partnera – spúšťanie 

- Postupné zvyšovanie náročnosti terénu 

- Deti/mladí ľudia získavajú nové zručnosti, zažívajú rizikové situácie, zvyšovanie záťaže,   

  vlastné hranice, budovanie dôvery, vedieť zhodnotiť riziko vs. bezpečnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.PE tréning 
 

 

 

 

čas 1. deň 2. deň 3. deň 4. deň 

Dopoludnia Privítanie a zoznámenie sa 

s účastníkmi 

Organizačné inštrukcie 

Úloha a ciele tréningového 

programu 

Prezentácia projektu 

Lezenie 1 

 

Túra ku skale 

 

Informovanie o horolezeckej 

výstroji a použití 

Lezenie 3 

 

Túra ku skale, príprava 

horolezeckých potrieb 

 

Zlaňovanie/istenie 

Lezenie/istenie 

 

 

Reflexie na lezenie 

 

Vedomosti a sebaposúdenie 

- účinky a riziká alkoholu 

- rozvoj závislosti 

- alternatívy uživania 

popoludní Aktivita 1: 

Prenášanie vajca (30 min) 

 

Teória – optimalizácia rizika 

(30 min) 

 

Prechádzka krajom 

s fotoaparátom 

(3 hodiny) 

Lezenie 2 

 

Skupinová aktivita – rituál 

dôvery 

 

 

Zlaňovanie/istenie 

Lezenie/istenie 

 

Aktivita 2: 

Pád  - &  reflexie 

Škála rizika 

 

- sebaposúdenie vlastného 

rizika 

 

Aktivita 3: 

Rizikový beh 

(vnímanie vlastného rizika) 

Sebapercepcia 

 

Právne aspekty: 

Zákonné normy na ochranu 

detí a mládeže/vodičov 

motorových vozidiel 

 

Evalvácia / záver 

(metóda piatich prstov) 

 

večer Prezentácia fotografii 

Ak je možné – vystavenie na 

youtube alebo facebook 

Príprava večernej párty, 

opekačky a pod. 

Párty 

(opekačka, gitara a pod.) 

 



Praktické cvičenia  v ro.pe -tréningu© 

 

Rozohrievačky 
 

Závod s loptičkami 

Cieľ: uvoľnenie, rozohriatie 

Materiál : 2 – 4  vankúše, loptičky, balóniky a pod. 

Dĺžka trvania aktivity: cca 5 -10 min. 

Priebeh: Skupina vytvorí kruh, vedúci hodí dvom členom skupiny stojacim oproti sebe 

loptičky. Hráči začnú hádzať loptičku. Každý hráč si musí zapamätať od koho loptičku chytil 

a komu ju hodil, toto pravidlo musí byť dodržané počas trvanie celej hry. Hráči sa snažia čo  

najrýchlejšie zbaviť loptičky tým, že ju hodia spoluhráčovi, nesmú sa pomýliť.  Náročnosť 

hry sa zvyšuje zrýchľovaním tempa a pridávaním nových loptičiek do hry. 

 

Šalát zo zlozvykov 

Cieľ:  uvoľnenie, rozohriatie  

Materiál :  – 

Dĺžka trvania aktivity: cca 5 -10 min. 

Priebeh: Traja účastníci sú požiadaní, aby prezradili svoje zlozvyky ( obhrýzanie nechtov, 

pozeranie TV, surfovanie na internete a i.).Každému zo skupiny je potom priradení  jeden z 3 

zlozvykov, ktorý si musí zapamätať. Hráči sedia v kruhu, jeden ide do stredu a jeho stolička 

sa odoberie preč. Úlohou stredného hráča je dať pokyn pre ostatných. Uvedie ho napr.: " 

Vymenia si stoličky všetci tí, ktorí si obhrýzajú nechty." Všetci  hráči, ktorých sa daný pokyn 

týka, musia vstať a vymeniť si čo najrýchlejšie navzájom miesta. Jeden z pokynov môže znieť 

„Vymenia si stoličky všetci tí, ktorí majú nejaký zlozvyk“ (šalát zo zlozvykov), vtedy si 

vymenia miesta všetci hráči. Každý hráč sa snaží obsadiť jednu stoličku a sadnúť si na ňu. 

Ten kto zostane bez miesta, zostáva v strede a pokračuje v zadávaní  pokynov. 

Obmena: Môžeme vymedziť tému ktorej sa majú pokyny týkať - drogy, zhubné kulty, škola, 

partnerské vzťahy, doma a pod. 

Zvracajúca kengura 

Cieľ:  uvoľnenie, rozohriatie  

Materiál :  – 

Dĺžka trvania aktivity: cca 5 -10 min. 

Priebeh: Hráč stojaci v strede kruhu  hráč povie nejaké slovo, slovné spojenie ( napr. 

hriankovač, práčka, zvracajúca kengura a i.) a ukáže na niekoho v kruhu. Tento hráč spolu so 

susedom po ľavej aj pravej ruke musia toto slovo, slovné spojenie do 2 sek. pantomimicky 

znázorniť. Hráči, ktorí nezareagujú dostatočne rýchlo, z hry vypadávajú. 

 

Základné aktivity 
 

Cvičenie A : Áno, Nie 

Cieľ:  spoznanie sa účastníkov, ich postojov, návykov, motivácie ku kurzu  

Materiál :  papierová lepiaca páska 

Dĺžka trvania aktivity: cca 5 min 

Priebeh: Vedúci nalepí na dlážku v strede miestnosti lepiacu pásku tak, aby ňou vymedzil 

dva priestory. Priestor na ľavo od pásky označí papierom s nápisom  „Áno“. Priestor na ľavo 



od pásky označí papierom s nápisom  „Nie“. Vedúci začne čítať pripravené otázky, účastníci 

na ne odpovedajú bez slov, postavia sa na ľavú alebo pravú stranu od pásky, nediskutujú, 

všímajú si kto sa kde zaradil. 

Príklady otázok, inštrukcií: 

Narodil som sa v Bratislave 

Do školy chodím rád/a 

Mám sestru alebo brata 

Utiekol som už niekedy z domu 

Niektorí ľudia si o mne myslia, že som zbabelec 

Mal som už  „opicu“ ( alkoholové okno) 

Som zamilovaný 

Bol som niekedy zamilovaný 

Skúsil som nelegálne drogy 

Denne trávim na počítači viac ako dve hodiny 

Často miniem viac peňazí ako dostanem 

 

 

Cvičenie B: Vznášajúce sa vajce 

Účastníci: 8 -16 účastníkov, vedúci  

Miesto realizácie: cvičenie sa dá realizovať vonku aj vnútri, je potrebný priestor  minimálne 

10 x 10 m. 

Materiál: kovový krúžok s priemerom 4 - 6 cm,  na ktorý sa uviažu špagáty s dĺžkou  2 m 

(podľa počtu účastníkov) a bude slúžiť aj ako držiak na vajce. Vajce (neuvarené), plus 

náhradné 1 -2 ks. 

Dĺžka trvania: 15 -30 minút 

Príprava: Vedúci nájde vhodné miesto na cvičenie, nachystá materiál. 

Opis realizácie: Vedúci nachystá krúžok s naviazanými špagátmi a položí ho na zem, do 

stredu krúžku umiestni vajce. Úlohou celej skupiny je udržať vajce na držiaku tak, že každý 

z účastníkov stojí, drží napružený špagát vo výške postavy a spoločne premiestnia vajce po 

vytýčenej trase na miesto určenia. Vajce im nesmie z držiaka spadnúť, nesmú pustiť špagáty. 

Inštrukcia: Každý účastník chytí do ruky jeden koniec špagátu, ktorý bude napružený. 

Vzdialenosť medzi účastníkmi by mala byť približne rovnaká. Na pokyn sa dajú do pohybu. 

Úlohy na pozorovanie: ---- 

Moderovanie: Vedúci v úvode aktivity zdôrazní účastníkom, že cieľom aktivity je ich 

vzájomná spolupráca na danej úlohe. Určuje trasu, ktorú majú s vajíčkom prejsť (napr. cez 

dvere miestnosti, úzky priestor), ak vajíčko spadne, nahradí ho novým. Aktivita by mala 

končiť s pozitívnym výsledkom – prenesenie nerozbitého vajíčka na pôvodné miesto, kde 

aktivita začínala. Neznamená to však, že sa majú porušiť pravidlá aktivity. 

Evaluácia: Je vhodné urobiť fotodokumentáciu realizácie tejto aktivity, príp. jej ukončenia. 

Vzájomná spolupráca a prepojenie účastníkov symbolizuje schopnosť pracovať na spoločnom 

cieli.  

Cieľ: aktivita je vhodná na úvod kurzu, objasnenie a potvrdenie si, že účastníci dokážu  

„ťahať za jeden koniec“. 

 

Cvičenie C: Prechádzka s fotoaparátom 

Účastníci: 8 -16 účastníkov, vedúci  

Miesto realizácie: Mesto, dedina, lokalita, v ktorej sa realizuje kurz. Miestnosť na projekciu, 

evaluáciu.  

Materiál: niekoľko fotoaparátov, príp. mobilov s možnosťou zaznamenávania fotografií ( 

počet závisí od počtu skupín), počítač na spracovanie záznamov, dataprojektor na prezentácie.  



Dĺžka trvania:3 -4 hodiny 

Opis realizácie: Účastníci kurzu sa rozdelia do menších skupín. Každá skupina bude mať 

fotoaparát, ktorým bude počas prechádzky zaznamenávať faktory, javy, ktoré súvisia 

s konzumáciou alkoholu, resp. iných drog a odrazia sa na prostredí. Cieľ: zaznamenať vzťah 

medzi konzumáciou a závislosťou. Účastníci si všímajú vlastnú aktivitu, pocity, prežívanie 

počas realizácie. 

Príprava: Skupiny idú do „terénu“ s časovým odstupom, aby sa nerušili.Následne po aktivite 

spracujú fotografický materiál do prezentácie. 

Inštrukcia: Účastníci môžu urobiť akékoľvek množstvo fotografií, záverečná prezentácia 

bude obsahovať len niektoré z nich.  

Úlohy na pozorovanie: ---- 

Moderovanie: Vedúci musí úlohu zadať presne a jasne! Je možné zvýšiť množstvo fotografií 

ak sa očakáva, že prezentácia bude bez slovných komentárov.   

Evaluácia: Účastníci pracujú po skupinách s cieľom vytvoriť záverečnú prezentáciu pre 

plénum. Po ukončení aktivity sa rozoberú pocity účastníkov, ich participácia, rozdelenie úloh, 

aktivita  

Cieľ: Posilnenie vnímania zodpovednosti, špeciálne vo vzťahu k závislostiam. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ro.pe QUIZ 

 

Ak piješ alkohol dlhší čas, potrebuješ neskôr toho vypiť viacej, aby si 
dosiahol rovnaký účinok. 
 
Pre otravu alkoholom sa môžeš dostať do kómy alebo dokonca zomrieť 
(zástava srdca). 
 
Alkohol má povzbudzujúce účinky. 
 
Ak sa cítiš depresívne, pomôže ti, ak sa napiješ alkoholu. 
 
Či sa stane z teba problémový pijan záleží len od toho, v akej partii 
kamarátov sa pohybuješ. 
 
Čím v mladšom veku začneš s pitím, tým lepšie budeš znášať alkohol, 
keď budeš starší.  
 
Alkohol pozitívne vplýva na sebaúctu mladých ľudí. 
 
Mladí ľudia sú oveľa zraniteľnejší voči negatívnym účinkom nadmerného 
pitia alkoholu ako dospelí. Prečo?  

a) ešte si nevybudovali toleranciu 

b) ich organizmus nie je ešte dostatočne silný 

c) sú menší a stále rastú 

 
Čo nazývame „nárazové pitie“? Keď pijete... 

a) 10 dávok za večer 

b) 5-6 dávok za večer 

c) 5-6 dávok za 2 hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štádia závislosti 
 

ZÁVISLOSŤ 

 

 

NÁVYK 

 
 

ZNEUŽÍVANIE 

 
 

ZÁBAVA, ODDYCH 

 
 

 

 



Drogy sa užívajú preto, aby sa vyhlo nepríjemným 

pocitom alebo pre vytvorenie „normálneho“ stavu.  

 

Osoba nemá žiadne iné spôsoby, ako relaxovať 

alebo sa tešiť. 

 

Napriek negatívnym dôsledkom (napr. rozchod 

s priateľkou), osoba neprestane alebo neobmedzí 

užívanie. 

 

Väčšinou sa rozvinie vysoká miera tolerancie 

a nárast dávkovania. 

 

Pri niektorých látkach sa rozvinie telesná 

závislosť. 

 

Užívanie drog je veľmi pravidelné, ale osoba 

nezanedbáva svoje povinnosti (napr. školu). 

 

Osoba má aj zopár iných spôsobov, ako relaxovať 

alebo sa tešiť. 

Väčšinou sa vytvorí tolerancia. 

 

Drogy sa užívajú preto, aby sa znížili negatívny 

pocity (napr. podráždenosť, napätie, nuda) – ale to 

je skôr výnimka, ako pravidlo. 

 



Keď sa tolerovaná dávka zväčšuje (napr. má po pití 

alkoholu „opicu“) 

 

Osoba má aj niekoľko iných spôsobov, ako 

relaxovať alebo sa tešiť. 

 

Po drogách sa siaha len špeciálnych príležitostiach. 

 

Drogy sa užívajú preto, aby sa zintenzívnili 

pozitívne pocity, pred užitím drogy sa osoba cíti 

dobre a nemá žiadne obavy. 

 

Dávka je obmedzená. 

  

Osoba má aj iné spôsoby, ako relaxovať alebo sa 

tešiť. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOME PARTY 

 

- doplnime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Techniky pre HOMEPARTY 

 

Situačné hry 
 

Prečítajte nasledujúce situácie a s rodičmi diskutujte o konštruktívnych reakciách. 

 

Alternatíva: 

Situácie napíšte na malé kartičky, jeden rodič si vyberie kartu a spontánne reaguje. Rodičia sa 

postupne vystriedajú. 

 

Premýšľajte, ako by ste správali voči svojmu dieťaťu v nasledujúcich situáciách: 

 

 Váš syn/dcéra vám povie, že žiaci z vyšších ročníkov tajne popíjajú počas prestávky. 

 Niektorý z priateľov vášho dieťaťa pije z času na čas miešané nápoje s alkoholom a veľmi 

mu chutia. 

 Učiteľka zo školy vášho dieťaťa vám oznámi, že Vaša dcéra/syn boli prichytený piť pivo 

počas voľnej hodiny. 

 Vaše dieťa len málokedy chodí von a väčšinu času trávi pred počítačom. 

 Vaše dieťa fajčí vo svojej izbe. 

 Vaše dieťa príde domov zo športovej udalosti v sobotu opité. 

 Vaše dieťa príde domov cez víkend opité. 

 Váš 13-ročný syn/dcéra chce ísť na party kamarátovi domov. 

 Vaše dieťa šoférovalo moped, keď malo vypité. 

 Nájdete kúsok marihuany vo vrecku svojej dcéry/syna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aký je Váš názor? 

 

Aký je Váš názor? 
 
Ako matka, resp. otec, môžem len veľmi málo urobiť proti vplyvu „nevhodných kamarátov“. 

 
 súhlasím                                 

 nesúhlasím 

 

Je pre mňa ťažké hovoriť o alkohole pred mojimi deťmi. 

 

 súhlasím                                 

 nesúhlasím 

 

Narodeninovú oslavu si neviem predstaviť bez alkoholu. 

 

 súhlasím                                 

 nesúhlasím 

 

Radšej akceptujem, že moje dieťa príde domov z času na čas opité, než by fajčilo marihuanu. 

 

 súhlasím                                 

 nesúhlasím 

 

Je pre mňa dôležité, aby ma dieťa nevidelo pod vplyvom alkoholu. 

 

 súhlasím                                 

 nesúhlasím 

 

Informácie o alkohole a drogách by malo dieťa získať v prvom rade v rodine.  

 

 súhlasím                                 

 nesúhlasím 

 

Cítim, že informovanie o alkohole a drogách zostáva na mne. 

 súhlasím                                 

 nesúhlasím 

 

Keby som mal/a podozrenie, že moje dieťa berie drogy, prehľadal/a by som mu izbu. 

 

 súhlasím                                 

 nesúhlasím 

 

 

 



Harmonogram Key-Tréning 

1. deň 2. deň 
 

09:00 

 

 

10:00 

 

10:30 

 

10:50 

 

11:50 

 

A) Úvod 
(predstavenie sa, predstavenie programu) 

 

B) Osobné postoje k užívaniu 
 

Prestávka 

 

C) Adolescenti a ich životný priestor 
 
D) S akým typom adolescentov by ste sa radi, resp. 

neradi rozprávali o užívaní alkoholu? 

 

09:00 

 

 

09:15 

 

09:45 

 
 

10:15 

10:30 
 

11:40 

 

11:50 

 

 

Opakovanie:  Čo si pamatáte zo včera? 

 

I) Právne aspekty 
 
J) Transteoretický  Model 

 

a) Úvod 
Prestávka 

b) Vhodné Intervencie 
 

Prestávka 

 
K) Škálovanie:  

Sebaistota a Doležitosť 

12:30  Obed 12:30 Obed 

 

13.30 
 

13:50 

 

 

15:00 
 

15:15 
 

15:45  

 

16:45 

 

E)  „Idea“  MotRoz (MR) 
 

F) Základné princípy MR (pravidlá)                         
Základné zručnosti (OARS)                                                        
Práca s odporom  

Prestávka 
 

G) Efekt a riziká alkoholu 
 

H) Ambivalencia pri navodzovaní zmeny  
 

Krátke spätné väzby  

 

13:30 

 

15:15 

 

15:30  

 

 

16:40 

 

17.00 

 

      L)   Ako začať rozhovor  a  úspešný rozhovor  

 

Prestávka 

 

M) Závery a klarifikácia nezodpovedaných otázok 

 

 

Hodnotenie a Evalvácia  

 

Ukončenie 



 

 

 
Key-Training  

Sumarizácia: 
Ako iniciovať rozhovor s adolescentami o užívaní alkoholu? 

 

 Buďte si vedomý svojich vlastných postojov a vlastného zvládania intoxikácie – kedy 

je alkohol užívaný ako stimulant, kedy  ako pomoc? 

 Hovorme menej o tvrdých a mäkkých drogách (resp. legálnych a nelegálnych), ale 

viac o tvrdých a makkých  užívateľských sposoboch.  

 Akceptujte a neodmietajte že zmena znamená úsilie:  

Metafora: Dve skupiny ľudí idú na vrch kopca, aby sa potešili z krásneho výhľadu: 

Jedna skupina ide lanovkou a druhá pešo.  (“Možme mať zábavu na party bez alkoholu 

a iných drog!” – “Áno, ale odlišnú”). 

 V konverzácii nebojujte ale skôr “vyzvite do tanca”. 

 Pýtajte sa otvorené otázky, zvlášť o požadovaných / žiadúcich efektoch alkoholu.  

 Povzbuďte reflexiu mládeže:  “Čo ešte … (príjemné, ciele na ďalší rok, prekážky v 

zmene a pod.)?” 

 Adolescentov chválte a dodávajte im pozitívne spatne vazby.  

 Rozvíjajte silné stránky adolescentov, dávajte in spatnú vazbu. Ak je potrebné: “Ktoré  

z tvojich silných stránok možu byť užitočné na dosiahnutie tvojich cielov? 

 Nikdy: nemoralizujte, neupozorňujte, nezastrašujte, nezosmiešňujte, nebuďte 

domýšľavý 

 Hľadajte kde je ambivalencia (“Výhody versus nevýhody”). 

 Pracujte s odporom (ako je napr., prerušovanie, zľahčovanie) a  akceptujte ho ako  

“stopku ” – zmeňte stratégiu! 

 Používajte škálovacie otázky.  

 

 

 

 

 

 

 



Názory – vybrať cca 5: 

 

 “Alkohol jednoducho patrí k našej kultúre” 
 “Alkohol je nebezpečná droga!” 
  “Jas a nikdy nemôžem stať závislým.” 
 “Viem si predstaviť pozvať mojich priateľov na narodeniny a 

neponúknuť in žiadny alkohol” 
 “Keby som videl piť mladistvých tvrdý alkohol na verejnosti, 

zasiahol/a by som. 
 “Niekedy kúpim veci, ktoré práve nepotrebujem – tzv. 

frustračné nakupovanie”  
 “Mladí ľudia by mali byť oboznámení o konzumácii alkoholu v 

bezpečnom prostredí rodiny. Nemali by to byť priatelia a 
podobne. A najlepšie keď majú 15 rokov.(prípadne v cirkevnej 
komunite).  

 “Ak sa mládež chce niečím nadrogovať tak lepšie alkoholom ako 
marihuanou. Alebo “Alkohol  je nebezpečnejší než marihuana“.  

 “Celá diskusia o pití mládeže príliš skoro alebo príliš podrobne  
je podľa mňa preceňovaná. My sme boli rovnakí, keď sme mali 
toľko rokov.  

 “Neprezrádzam mladým aký je môj osobný vzťah k alkoholu” 
  “Myslím si, že je pre mňa ťažké diskutovať s mladými  o 

konzumácii alkoholu”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulár rovnováhy a rozhodování 
 

 

Budem pokračovat v súčasnom 
správaní, stav se nezmení 

 

Dôjde ku zmene správania 
alebo situácie 

 
 

Čo získavám 
 

 

Čím za to platím 

 

Čo získám 

 

Co stratím, čím 
zaplatím 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 



Záznamový arch pre pozorovateľov: OROZ 
 

Všímajte si, kedy pracovník používa jednotlivé techniky motivačných rozhovorv (OROZ). Ak 

ju započujete,  do príslušnej kolonky urobte čiarku. Zapíšte príklady jednotlivých druhov 

reakcií, tak ako ste ich počuli. 

 

 

Reakcie  
 

 

Počet 

(čiarky) 

 

Dobré príklady 

 

Otvorené otázky 

 

 

 

 

 

 

  

 

Reflektovanie 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ocenenie 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zhrnutí 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Záznamový hárok pre pozorovateľa: Reč zmeny 
 

 

Všímajte si u klientov päť druhov reči zmeny. Zapíšte príklady jednotlivých druhov reči 

zmeny, tak ako ste ich počuli.  

 

 

Druh reči 
zmeny 

 

 

Počet 

(čiarky) 

 

Príklady 

 

Prianie zmeniť sa 

 

 

 

 

 

 

  

 

Schopnosť zmeniť 

sa 

 

 

 

 

 

  

 

Dôvody ku zmene 

 

 

 

 

 

 

  

 

Potreba zmeniť sa 

 

 

 

 

 

 

  

 

Záväzok ku zmene 

 

 

 

  

 



PRACOVNÝ  LIST  
 

Štádiá zmeny – cvičenie v skupine: otázky do diskusie 
 
Zamyslite sa nad desiatimi činnosťami v nižšie uvedenom zozname. Pri každej zakrúžkujte 

jednu alebo viac odpovedí, ktoré ukazujú, v ktorom štádiu alebo štádiách zmeny môže byť 

táto činnosť užitočná (možno zakrúžkovať aj viacero odpovedí). Pokúste sa dosiahnuť súhlas 

so skupinou a v prípade, že nesúhlasíte, diskutujte o tom prečo je to tak.  

 

1)  Viesť si denník o svojom spôsobe stravovania, pitia alkoholu alebo fajčenia  
       

      prekontemplácia         kontemplácia           príprava             akcia              udržiavanie 

2)  Navštevovať stretnutia Anonymných alkoholikov 
 

      prekontemplácia         kontemplácia           príprava             akcia              udržiavanie 

3)  Povedať priateľom a rodine, že ste sa rozhodli zvýšiť svoju telesnú aktivitu 
 

      prekontemplácia         kontemplácia           príprava             akcia              udržiavanie 

4)  Dostať výsledky lekárskeho vyšetrenia, ktoré ukazujú, že váš spôsob života začína 

poškodzovať vaše zdravie 
 

      prekontemplácia         kontemplácia           príprava             akcia              udržiavanie 

5)  Zvažovať Pre a Proti fajčenia 
 

      prekontemplácia         kontemplácia           príprava             akcia              udržiavanie 

6)  Pozerať v televízii film o niekom, kto žije nezdravým spôsobom života a kto zomrie 

na srdcovú chorobu 
  

      prekontemplácia         kontemplácia           príprava             akcia              udržiavanie 

7)  Čítať článok o zdravej výžive a stravovaní 
 

      prekontemplácia         kontemplácia           príprava             akcia              udržiavanie 

8)  Vytvoriť zo svojej kancelárie, spálne alebo auta nefajčiarsku zónu a vyvesiť tam 

značku “Zákaz fajčenia” 
 

      prekontemplácia         kontemplácia           príprava             akcia              udržiavanie 

9)  Kúpiť si darček ako odmenu za mesiac zdravšieho stravovania 
 

      prekontemplácia         kontemplácia           príprava             akcia              udržiavanie 

10) Naučiť sa relaxačné techniky 
 

      prekontemplácia         kontemplácia           príprava             akcia              udržiavanie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štádiá zmeny – cvičenie v skupine: odpovede 
 
Každá z činností, o ktorej sa hovorí v tomto cvičení, môže spustiť jeden aj viac procesov 

zmeny, a preto v niektorých štádiách môže byť užitočnejšia než v iných. Nižšie nájdete 

príklady toho, aká môžu ľudia reagovať na tieto činnosti:  

 

1) Viesť si denník o svojom spôsobe stravovania, pitia alkoholu alebo fajčenia 

Na základe tejto činnosti si ľudia môžu uvedomiť, ako sa správajú, čo z ich správania vyplýva 

a aké to má dôsledky. V danej podobe je táto činnosť užitočnejšia v štádiách prekontemplácie 

a kontemplácie. Niektorí ľudia si vedú denník, aby si zaznamenali fakt, že sa usilujú o zmenu. 

Ak sú ich snahy aspoň sčasti úspešné, dá sa denník v štádiu akcie používať aj ako odmena.   

 

2)  Navštevovať stretnutia Anonymných alkoholikov 

Táto činnosť môže spĺňať viaceré funkcie. V globále tvorí súčasť procesu rozhodnutia sa pre 

nový spôsob života, poskytuje odmeny a tiež nové pomáhajúce vzťahy, a preto môže byť 

dôležitá v štádiu prípravy, akcie a udržiavania.  

 

3) Povedať priateľom a rodine, že ste sa rozhodli zvýšiť svoju telesnú aktivitu 

Toto by mohol byť ďalší príklad zaujatia a záväzku, ktorý môže predchádzať nadviazanie 

pomáhajúceho vzťahu a poslúžiť aj vo forme odmeny alebo kontroly prostredia. Táto činnosť 

je užitočná v štádiu prípravy, akcie a udržiavania.  

 

4)  Dostať výsledky lekárskeho vyšetrenia, ktoré ukazujú, že váš spôsob života začína 

poškodzovať vaše zdravie 

Táto činnosť môže viesť k uvedomeniu si problému a k emočnej úľave, a preto bude mať 

väčší vplyv v štádiu prekontemplácie, kontemplácie a prípravy.  

 

5)  Zvažovať Pre a Proti fajčenia 

Táto činnosť môže viesť k seba-prehodnoteniu a mala by byť užitočná najmä v štádiu 

kontemplácie a prípravy.  

 

6)  Pozerať v televízii film o niekom, kto žije nezdravým spôsobom života a kto zomrie 

na srdcovú chorobu 

Táto činnosť môže viesť k emočnej úľave alebo k uvedomeniu si problému, a preto bude 

užitočná v štádiu prekontemplácie a kontemplácie.  

 

7)  Čítať článok o zdravej výžive a stravovaní 

Táto činnosť môže viesť k uvedomeniu si problému, a preto môže byť užitočná v štádiu 

prekontemplácie a kontemplácie. Informácie z článku sa môžu použiť napr. na proti-

podmieňovanie, t.j. na vytvorenie predstavy o novom a zdravom spôsobe jedenia, ktorým sa 

nahradia menej zdravé stravovacie návyky. Ak by sa skutočne takto využili, boli by užitočné 

v štádiu akcie a udržiavania.  

8)  Vytvoriť zo svojej kancelárie, spálne alebo auta nefajčiarsku zónu a vyvesiť tam 

značku “Zákaz fajčenia” 

Táto činnosť môže posilniť zaujatie a poslúžiť aj ako spôsob kontroly prostredia. Preto sa asi 

najskôr použije v štádiu prípravy, akcie a udržiavania.  

 

9)  Kúpiť si darček ako odmenu za mesiac zdravšieho stravovania 

Táto činnosť bude ako odmena užitočná v štádiách akcie a udržiavania.  

 



10) Naučiť sa relaxačné techniky 

Táto činnosť sa môže použiť ako náhrada alebo alternatíva problematického správania. Môže 

by veľmi užitočná v štádiu akcie a udržiavania.  

 

Štádium zmeny určitej osoby nám dáva tak opisnú informáciu stavu, ako aj odporúčajúcu 

informáciu o voľbe liečby. Akčne-orientované terapie môžu byť celkom účinné u tých ľudí, 

ktorí sú práve v prípravnom alebo akčnom štádiu. Tie isté programy však môžu úplne zlyhať 

u tých, ktorí sú ešte v prekontemplačnom a kontemplačnom štádiu.. Zhoda liečby a aktivity so 

štádiom zmeny je veľmi dôležitá. Je nepravdepodobné, že osoba v prekontemplačnej fáze si 

zvolí pripojenie sa k svojpomocnej skupine, alebo si vyvesí nefajčiarsky znak v pracovni. Na 

druhej strane nie je veľmi pravdepodobné, že ak je niekto v udržiavacom štádiu, začne tráviť 

čas čítaním základných zdravotníckych informácií na konkrétnu tému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


