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1 Úvodní slovo 
 
Milí členové spolku, sympatizanti a příznivci, 
vážení čtenáři výroční zprávy spolku Prevalis. 
 
Dovolte mi Vás přivítat při čtení Výroční zprávy Prevalis za rok 2014. 
Jako každý jiný rok byl pro Prevalis významný, některé změny jsou pro uživatele našich služeb více 
vidět, jiné ne. 
Naše organizace v roce 2014 změnila své sídlo, nová adresa je Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1. Od 
července jsme také přestěhovali naše ostravské zázemí do prostor Ostravia, a. s. na adresu 28. října 
2663/150, 702 00 Ostrava. 
Rok 2014 byl pro nás také rokem certifikačním. V září jsme úspěšně prošli certifikačním procesem a 
naše programy všeobecné a selektivní prevence. 
V Praze a Ostravě byla tradičně pořádána konference Dny prevence a další metodické semináře. 
 
V oblasti školské prevence rizikového chování došlo ke změně na pozici vedoucí sekce, byl rozšířen 
lektorský tým. V Ostravě koordinátorka aktivit v oblasti prevence zajistila potřebné podmínky pro 
zahájení realizace PŠPP v Moravskoslezském kraji od dubna 2014.  
 
V roce 2014 Prevalis nezískal finanční příspěvek (byť jsme žádostí o granty a dotace podali celkem 
dost, na druhou stranu rok 2014 přinesl též zahájení příprav činnosti ve Slovenské republice. 
 
Všem spolupracovníkům děkuji za jejich pracovní nasazení a všem členům a sympatizantům 
organizace za jejich přízeň a podporu. 
 
Mgr. Miroslav Hricz 
předseda spolku 
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2 Historie spolku 
 
2010 založení občanského sdružení, příprava koncepčních materiálů, webových stránek, žádost  

o akreditaci MŠMT v režimu DVPP 
 
2010 realizace prvních metodických seminářů v Ostravě a Plzni ve spolupráci s členy a 

sympatizanty sdružení, příprava nabídky seminářů v roce 2011 
 
2011 spolupořadatel konference Fórum výchovy ke zdraví v Benešově 
 
2011  1. ročník konference Dny prevence v Ostravě 
 
2011  vznik organizační jednotky Společnost pro podporu zdraví 21. století (SPPZ) 
 
2012 vznik organizační jednotky Prevalis Ostrava 
 
2012 spolupořadatel konference Fórum výchovy ke zdraví v Benešově 
 
2012 spolupořadatel semináře Dítě v krizi ve Zlíně 
 
2012 zahájení realizace Dlouhodobého programu primární prevence a prevence kriminality 

(DPPPPK) v Praze 
 
2012 2. ročník konference Dny prevence v Ostravě 
 
2012 1. ročník konference Dny prevence v Praze 
 
2012 spuštění Informačního a metodického portálu IZDRAVI.INFO 
 
2013 spolupořadatel konference Fórum zdraví ve vzdělávání v Benešově 
 
2013 spolupořadatel semináře Dítě v krizi ve Zlíně 
 
2013 zrušení organizační jednotky Prevalis Ostrava 
 
2013  vznik Pracoviště Praha a Pracoviště Ostrava 
 
2013  2. ročník konference Dny prevence v Praze 
 
2013 zahájení realizace programů selektivní a indikované školské primární prevence 
 
2013 příprava na certifikační řízení 
 
2013 rozšíření lektorského týmu programů všeobecné prevence 
 
2013 zahájení realizace studie „Emoční prožívání školní docházky“, příprava reprezentativního 

výzkumu 
 
 



4 

 

2014 účinnost nového občanského zákoníku, transformace Prevalis na spolek a SPPZ na pobočný 
spolek 

 
2014 spolupořadatel semináře Dítě v krizi ve Zlíně 
 
2014  získání certifikátu pro programy všeobecné a selektivní školské primární prevence 
 
2014  zahájení realizace Dlouhodobého programu primární prevence a prevence kriminality 

(DPPPPK) v Moravskoslezském kraji 
 
2014 získání akreditace MŠMT pro specializační studium školních metodiků prevence  
 
2014  realizace 3. ročníku konference DNY PREVENCE v Ostravě a Praze 
 
2014  příprava výběrového řízení nových lektorů všeobecné prevence v Praze a Moravskoslezském 

kraji 
 
2014 udělení povolení MV SR k vyvíjení činnosti na území Slovenské republiky 
 
2014 příprava pracoviště v Bratislavě 
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3 Poslání a cíle spolku 
 

Zde uvádíme původní text Stanov  občanského sdružení. Změnu chystáme až v roce 2015. 
1. Sdružení je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým sdružením. 
2. Hlavním posláním sdružení je veřejně prospěšná činnost, zejména úsilí o podporu inovativních 

přístupů ve vzdělávání, úsilí o propagaci vědy a vědeckých poznatků, úsilí o rozvoj komunitního 
vzdělávání, úsilí o podporu volnočasových aktivit s dětmi, práce s dětmi, úsilí o podporu a 
ochranu zdraví, úsilí o primární a sekundární prevenci rizikových jevů, úsilí o provázení osob 
ohrožených závislostmi a dalšími sociálně patologickými jevy jejich obtížným životním obdobím. 
Vedlejší činností sdružení je úsilí o vzdělávání v oblasti inovativních přístupů ve vzdělávání, vědy, 
komunitního vzdělávání, v oblasti volnočasových aktivit, v oblasti výchovy ke zdraví, první pomoci, 
podpory pohybových a sportovních aktivit, ochrany člověka za mimořádných událostí a v oblasti 
prevence rizikového chování u členů a sympatizantů sdružení. 

3. Sdružení: 

• Realizuje konference informující o inovativních přístupech ve vzdělávání, o nových výsledcích 
vědy. 

• Realizuje přednášky, metodické semináře a workshopy věnované inovativním přístupům ve 
vzdělávání a novým vědeckým poznatkům a podílí se na výzkumné činnosti v souladu s posláním 
sdružení. 

• Provozuje vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost také v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů, sociálních služeb, rozvoje osobnosti, teambuildingu a výchovy ke zdravému 
životnímu stylu. 

• Realizuje výjezdy (pobytové akce – víkendové, letní i jiné) ve volném čase dětí, realizuje 
mimoškolní činnost žáků základních škol. 

• Realizuje adaptační programy a kohezní výjezdy v rámci prevence rizikového chování ve školách a 
školských zařízeních. 

• Realizuje programy primární prevence rizikového chování (vč. užívání návykových látek), 
intervenční programy v případě výskytu a dalšího rizikového chování ve školách i dalších sociálně 
patologických jevů ve školách a školských zařízeních. 

• Realizuje aktivity v oblasti ochrany a podpory zdraví. 

• Poskytuje všeobecnou, selektivní a indikovanou primární prevenci užívání návykových látek, 
dalších forem rizikového chování a psychosociální pomoc osobám ohroženým sociálně 
patologickými jevy provozuje informační, vzdělávací a poradenské služby pro širokou veřejnost. 

• Provozuje informační a poradenskou činnost v oblasti přípravy, realizace a evaluace primárně 
preventivních programů ve školách a školských zařízeních, v oblasti vědy a v oblasti inovativních 
přístupů ve vzdělávání. 

• Provozuje informační a poradenskou činnost v oblasti přípravy, realizace a evaluace komunitního 
vzdělávání a v oblasti přípravy, realizace a evaluace činnosti Center komunitních aktivit při školách 
a školských zařízeních. 

• Provozuje informační a poradenskou činnost v oblasti podpory a ochrany zdraví, první pomoci, 
podpory pohybových a sportovních aktivit. 

• Realizuje program Center komunitních aktivit při školách a školských zařízeních. 

• Spolupracuje se školami a školskými zařízeními, institucemi a organizacemi návazné péče státního 
i nestátního sektoru. 

• Pořádá semináře, kurzy a workshopy pro členy a sympatizanty sdružení. 

• Pořádá kulturní akce (koncerty, divadelní představení, zahradní slavnosti apod.) pro členy a 
sympatizanty sdružení a kulturní aktivity k dosažení cílů sdružení  

Může být kolektivním členem jiného zájmového sdružení s podobným zaměřením v zájmu realizace svého 
poslání, může být sdružení společníkem jiného právního subjektu. 
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4 Základní údaje o Prevalis 
 

Název: PREVALIS 

Právní forma: spolek 

Sídlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 

IČ:/ DIČ: 22854771 / CZ22854771 

Registrace: MV ČR 29. 9. 2010 pod č. j. VS/1-1/81401/10R 

Spolkový rejstřík: Městský soud v Praze, spisová značka L21968 

Akreditace MŠMT v režimu DVPP: č. j. 32 326/2010-25 

URL: www.prevalis.org, www.izdravi.info     

E-mail: prevalis@prevalis.org, podporazdravi@gmail.com 

Telefon: +420 777 763 579 

Bankovní spojení: 2900359069/2010, Fio banka, a. s. (CZK) 
 

Spolek PREVALIS vznikl v roce 2010 (jako občanské sdružení) spojením odborníků z oblasti 
výchovy ke zdraví, podpory a ochrany zdraví a prevence rizikového chování (resp. sociálně 
patologických jevů) a prevence kriminality, kteří v těchto oblastech pracují mnoho let. 
 

Pobočné spolky 
 

Název: Společnost pro podporu zdraví 21. století 

Právní forma: pobočný spolek 

Sídlo: Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 

IČ / DIČ: 22759204 / CZ22759204 

Registrace: MV ČR 15. 12. 2011 pod č. j. MV-141313-2/VS-2011 

Spolkový rejstřík: Městský soud v Praze, spisová značka L49718 

Bankovní spojení: 2500494675/2010, Fio banka, a. s. 
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5 Struktura spolku Prevalis 
 
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je shromážděním všech členů spolku. 
Rada spolku je řídícím orgánem. Řídí činnost spolku v období mezi jednotlivými členskými 
schůzemi. Rada volí a odvolává předsedu spolku. Ten je statutárním orgánem. Předseda 
spolku má právo jmenovat statutární zástupce s plnými nebo omezenými možnostmi jednat 
jménem spolku navenek. 

 
Předseda spolku:    Mgr. Miroslav Hricz 
 
Rada spolku:  MUDr. Soňa Beranová 
  Mgr. Miroslav Hricz  
  Eva Zendlová 
Statutárními zástupci spolku jsou jmenováni: 
Bc. Adéla Dvořáková, Mgr. Adam Rádl, Jiří Stupka, DiS., Mgr. Monika Škábová. 
 
Aktivity organizace zajišťují kanceláře Praha, Ostrava a jednotlivé sekce. 
Vedoucí kanceláře Praha: Mgr. Monika Škábová; 
vedoucí kanceláře Ostrava: Bc. Adéla Dvořáková; 
 
Vedoucí sekce ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE je Mgr. Linda Růžičková (od 15. 4. 2014,  
do 14. 4. 2014 Mgr. Adam Rádl). 
 
Vedoucí sekce VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT je Mgr. Monika Škábová. 
 
Vedoucím sekce ORGANIZAČNÍ A PROJEKTOVÉ PODPORY je Bc. Adéla Dvořáková (od 1. 10. 
2014, od 15. 4. 2014, nově vzniklá sekce do 30. 9. 2014 Mgr. Adam Rádl). 
 
Vedoucí sekce ADMINITRATIVNÍ A FUNDRAISINGOVÉ PODPORY je Ing. Ilona Hriczová  
(15. 4. 2014, sekce vznikla transformací  oddělení marketingových a PR aktivit). 
 
Společnost pro podporu zdraví 21. století (SPPZ) má právní subjektivitu (je pobočným 
spolkem), jejím statutárním zástupcem je Jiří Stupka, DiS. 
Nejvyšším orgánem pobočného spolku je členská schůze, která je shromážděním všech členů 
SPPZ. 
Výbor pobočného spolku je řídícím orgánem. Řídí činnost pobočného spolku v období mezi 
jednotlivými členskými schůzemi. Výbor volí a odvolává předsedu pobočného spolku. Ten je 
statutárním orgánem. Předseda výboru má právo jmenovat statutární zástupce s plnými 
nebo omezenými možnostmi jednat jménem pobočného spolku navenek. 
Výbor SPPZ: 
Předseda SPPZ:  Jiří Stupka, DiS. 
Tiskový mluvčí:  Adam Drahoš 
Členové výboru:  Mgr. Miroslav Hricz, PaedDr. Lenka Kubrichtová,  
  Mgr. Vladimíra Neklapilová, PhDr. Monika Novotná, Ph.D. 
  a PaedDr. Jan Tupý 
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6 Činnost Prevalis v roce 2014  
 
Hlavním aktivitou PREVALISu je realizace školské primární prevence rizikového chování, 
akreditovaného Programy jsou realizovány v prostorách škol. Dohledovou povinnost nad 
žáky vykonává přítomný pedagog. Zajištění bezpečnosti žáků je záležitostí školy. 
Program probíhá zpravidla v době školního vyučování. Je nabízen v takových časech, aby 
nenarušil plánovanou výuku, ale aby ji doplnil, stal se její součástí. Toho se dosahuje 
jednáním s odpovědnými zástupci škol ještě před započetím programu. 
Účastníci programu jsou o něm informováni předem a jsou motivování k aktivní účasti. 
Programy jsou uskutečňovány bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, vyznání, politické 
přesvědčení, psychický a fyzický stav klientů. 
Programy jsou uskutečňovány bez zbytečných odkladů. 
Programy jsou uzpůsobeny intelektu, věku a zkušenostem cílové skupiny. 
Nabídka programů ŠPP je veřejně dostupná na internetových stránkách, je pravidelně 
rozesílána školám a školským zařízením v Praze a Moravskoslezském kraji. 
Programy jsou inovovány s ohledem na aktuální potřeby zájemců o program. 
Ve školách bylo v roce 2014 realizováno 626 hodin programů prevence. 
 
Vzdělávací akce, které Prevalis pořádá, se konají v Praze a Ostravě. 
Jednalo se o 8 metodických seminářů v Praze, 6 metodických seminářů v Ostravě a v zimním 
termínu 3. ročník konference Dnů prevence v Ostravě a na podzim v Praze. 
Prevalis byl též spolupořadatelem konference Dítě v krizi 2014 – Svět dětí pod lupou ve Zlíně 
začátkem června. 
Seminářů se účastnilo celkem 596 účastníků, někteří opakovaně. 
 

7 Finanční zpráva za rok 2014  
Zůstatek k 31. 12. 2013 – 451,28 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2014 – 428,00 Kč 
V roce 2014 neobdržela organizace Prevalis žádné dary. K 31. 12. 2014 nemělo žádné 
pohledávky. 
V roce 2014 nebyla organizaci Prevalis poskytnuta žádná dotace ze státního rozpočtu. 
 
Podrobné údaje jsou v Příloze – Příjmy a výdaje za rok 2014. Příloha je k dispozici členům 
spolku v kanceláři organizace. 
 

8 Slovo závěrem 
 
Závěrem si dovolím poděkovat všem kolegům, metodikům prevence ve spolupracujících 
školách, ředitelkám a ředitelům těchto škol za kvalitní spolupráci, zpětnou vazbu a podporu. 
Současně děkuji všem členům, sympatizantům a dalším příznivcům za zájem o aktivity 
Prevalisu a podporu. 
Těší nás, když se opakovaně účastníte našich vzdělávacích akcí! Velmi si Vaší důvěry vážíme. 
 
Těším se na spolupráci v roce 2015 
 
Miroslav Hricz 
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Vypracoval: Mgr. Miroslav Hricz, předseda Prevalis 
 
Projednala Rada spolku na své schůzi dne 30. června 2014. 
Projednala a schválila členská schůze dne 1. července 2014. 
 


