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PREDSLOV <<< 

Milí priatelia,

ďalší diel informačno-vzdelávacieho bulletinu Sociálna pre-

vencia je na svete. Jeho zámerom je  oboznámiť odbornú i laickú 

verejnosť s problematikou „nelátkových“ závislostí, ktoré sú v mno-

horakých podobách čoraz častejšie súčasťou spoločenského 

života dneška. 

Sociálna prevencia prináša okruhy tém ako – technologická  

závislosť spojená s používaním mobilu a internetu, patologické 

hráčstvo – gambling, patologické nakupovanie – oniománia 

alebo shoppingholizmus, workoholizmus, problematiku patolo-

gických spoločenstiev – siekt a kultov, ako aj poruchy príjmu 

potravy – anorexia, bulímia a záchvatovité prejedanie. Hoci 

tieto témy nie sú spoločensky neznáme, verejnosť ich reflektuje 

pomerne slabo. 

Akákoľvek osveta a aktivita zo strany odborníkov a ľudí, ktorí 

sa s podobnými problémami stretli na vlastnej koži, je preto 

nepochybne nenahraditeľným pomocníkom pri riešení životných 

tragédií postihnutých jednotlivcov.  

Rozpoznávanie príznakov, pomenúvanie problémov, spro-

stredkúvanie poznatkov, zdieľanie skúseností, hľadanie riešení

či ponúkanie pomoci, to je len malý výber z toho, čo táto 

publikácia prináša. Hoci by som radšej vyslovila pria-

nie, aby podobné práce nemuseli vznikať, dovoľte mi, aby

som sa v mene Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ako 

aj v mene vlastnom úprimne poďakovala všetkým, ktorí akým-

koľvek spôsobom prispeli k prezentácii tejto témy.  

Verím, že Sociálna prevencia osloví široké spektrum čitateľov 

a nájde svoj odraz v zdravšej a šťastnejšej spoločnosti.

    Mgr. art. Barbora Skraková,

riaditeľka odboru tradičnej kultúry 

a kultúrno-osvetovej činnosti

sekcia menšinových a regionálnych kultúr,

Ministerstvo kultúry SR

Vážení čitatelia,

informačno-vzdelávací bulletin Sociálna prevencia, ktorý je 

zameraný na nelátkové návykové choroby, na fenomén „nelát-

kových závislostí“ – ako ich často nazývame – predovšetkým 

zo zorného uhla osvety a prevencie, vzbudil veľký záujem 

a dopyt ešte pred vydaním. Jedným z hlavných dôvodov je zaiste 

istá miera novosti problematiky samotnej (napríklad technolo-

gické závislosti – mobily, internet, problematika patologických 

spoločenstiev – siekt a kultov), ale aj vôbec nie nových a nevyh-

nutných činností, ktoré môžu prerásť do patologických rozmerov 

návykového správania a závislosti (patologické hráčstvo – gam-

bling, patologické nakupovanie – oniománia alebo shopping-

holizmus, poruchy príjmu potravy – anorexia, bulímia a záchvato-

vité prejedanie, workoholizmus a iné).

Ako šéfredaktorka periodika a zostavovateľka vydania si veľmi 

vážim spoluprácu s renomovanými odborníkmi, ktorí sa vo svojej 

praxi stretávajú s problémami nelátkových návykových chorôb 

a riešia problematiku nielen z aspektu terapie, ale aj prevencie 

– predovšetkým lekárov psychiatrov, ale aj psychológov a psy-

choterapeutov, rovnako aj ľudí, ktorí cez osobnú skúsenosť svoju 

či z blízkeho okolia poznajú deštruktívnu silu závislosti. Oso-

bitne by som v tejto súvislosti vyzdvihla spoluprácu s primárom 

MUDr. Karolom Nešporom z Českej republiky. Zároveň oceňujem 

zrozumiteľný a prístupný štýl, ktorým sa autori snažili čitateľom 

sprostredkovať takú náročnú tému. 

Spätná väzba od pracovníkov nielen kultúrnych zariadení, ale 

aj zariadení mimo rezortu kultúry, z akademickej pôdy, ohlasy 

čitateľov, rastúce množstvo objednávateľov, ale aj rad ďakovných 

listov, ktoré sme dostali do redakcie, svedčia o osožnosti tohto 

periodika, ktoré vzniklo na pôde Národného osvetového centra 

a ktoré plní významnú osvetovú a edukačnú funkciu.

        

                PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie,

Národné osvetové centrum

    

PhDr Ingrid Hupková PhPhDD

 Mgr. art. Barbora Skraková,
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>>> PRÍSPEVKY ZO ZAHRANIČIA

Úvod
 
Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb nemožno v prípade pa-
tologického hráčstva alebo nezdržanlivého nakupovania hovoriť 
o závislosti v pravom zmysle slova. Tieto návykové choroby 
majú však so závislosťou od psychoaktívnych látok mnoho 
spoločného. V tomto článku ponúkame prehľad najčastejších 
nechemických návykových chorôb a budeme sa zaoberať ich 
prevenciou a liečbou.

Spoločné rysy návykových chorôb
 
Ako je známe, závislosť od psychoaktívnych látok je definovaná 
šiestimi znakmi, k diagnóze závislosti patrí výskyt ktorýchkoľvek 
troch alebo viacerých v poslednom roku. O aké znaky ide? 

Znaky závislosti
1. znak: silná túžba alebo pocit nutkania užívať psychoaktívnu
              látku (craving, baženie),
2. znak: zhoršené sebaovládanie vo vzťahu k látke,
3. znak: telesný odvykací stav,
4. znak: narastajúca tolerancia, t. j. odolnosť proti látke,
5. znak: zanedbávanie iných potešení alebo záujmov pre látku,
6. znak: pokračovanie v užívaní látky napriek jasnému dôkazu              
 škodlivých následkov

Pri nechemických závislostiach sa, prirodzene, nestretávame 
s telesnými odvykacími ťažkosťami ani rastom tolerancie. Určitá 
analógia by sa však našla aj v týchto prípadoch. Odvykaciemu 
stavu trochu zodpovedá nepokoj  patologického hráča, ktorému 
je napríklad v dôsledku uväznenia znemožnené hazardne hrať. 
Analógiou rastu tolerancie môže byť nárast finančných pro-
striedkov vkladaných do hazardnej hry. Ostatné znaky závislosti 
sú prítomné aj pri nechemických závislostiach a v určitej pozme-
nenej podobe sa dostali aj do definície patologického hráčstva.

Patologické hráčstvo

Ide o vážny a rozšírený problém. Niektoré riziká hazardných hier 
pozri v nasledujúcom prehľade.

Niektoré riziká hazardných hier

• depresia, úzkosti, 
• vyššie riziko sebapoškodzovania,
• kriminalita (krádeže doma, podvody, 
   sprenevery, neplatenie výživného atď.),
• zaostávanie v sociálnych zručnostiach,
• rozvoj patologického hráčstva,
• vyššie riziko násilia zo strany iných osôb,
• rastúce riziko problémov s alkoholom a drogami,
• zanedbávanie práce, školy a kvalitných záujmov,
• rodinné problémy, rozvody, osamelosť,
• homosexuálna prostitúcia u chlapcov,
• sociálne problémy a bezdomovstvo

Patologické hráčstvo je iba jedným z mnohých rizík, ktoré 
so sebou prinášajú hazardné hry. Viaceré, niekedy i závažné prob-
lémy môže spôsobiť aj jednorazová prehra väčšieho množstva 
peňazí u človeka, ktorý nie je patologickým hráčom. Patologic-
ké hráčstvo sa definuje v Medzinárodnej klasifikácii chorôb 
(MKN-10).

Definícia patologického hráčstva 
• V priebehu najmenej jedného roka sa vyskytnú dve alebo viac 
epizód hráčstva.

• Tieto epizódy nie sú pre jedincov výnosné, ale opakujú sa 
napriek tomu, že vyvolávajú tieseň a narúšajú každodenný 
život.

• Jedinec opisuje silné nutkanie k hre, ktoré možno ťažko 
ovládnuť, a hovorí o tom, že nie je schopný silou vôle odolať 
hre.

NÁVYKOVÉ CHOROBY NECHEMICKEJ POVAHY

MUDr. Karel Nešpor, CSc.,
primár psychiatrickej nemocnice, Bohnice, Praha, Česká republika
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• Jedinec je zaujatý myšlienkami a predstavami o hraní a okol-
nosťami, ktoré túto činnosť sprevádzajú.

Odporúčanie ľuďom, ktorí majú problém s hazardnou hrou
• Stiahnite si z webových stránok www.drnespor.eu knihu Už 
som prehral dosť a vyplňte si v nej dotazníky na patologické 
hráčstvo. Je pre vás výhodné vedieť, ako na tom ste, a vyplatí sa 
vám o svojom probléme vedieť viac.  
• Vyhýbajte sa hazardným hrám a prostrediam, kde sa hry pre-
vádzkujú. Ušetríte si tak baženie (craving) po hazardnej hre. 
Baženie je nebezpečné a nepríjemné.
• Nenoste pri sebe väčšie čiastky peňazí a znemožnite si prístup 
k bankovému účtu (napríklad výber z konta je viazaný dvoma 
podpismi). Znížite tým riziko baženia a zlepší sa vaše seba-
ovládanie.
• Dlhy splácajte plánovite a uvážlivo, viac o tom pozri spomenu-
tá kniha. 
• Nepite žiadny alkohol, najmä nie v rizikovom prostredí. Neberte 
drogy. Triezvi sa budete lepšie ovládať.
• Rodinu poctivo informujte a požiadajte o pomoc pri abstinencii 
a liečbe.
• Posilňujte svoju motiváciu na prekonanie problémov. Pripo-
mínajte si zlé dôsledky hry a výhody abstinencie.
• V kríze využívajte linky telefonickej pomoci alebo kontakt 
s niekým dôveryhodným z rodiny či z okolia.
• Pomôcť vám môžu aj svojpomocné organizácie, ako sú 
Anonymní hráči či Anonymní alkoholici. U nás i v zahraničí je 
bežné, že medzi Anonymných alkoholikov chodia aj ľudia, ktorí 
nemajú problém s alkoholom, ale s hazardnou hrou.
• Vhodná je taktiež desenzitizácia proti hazardnej hre. Jej zvu-
kovú nahrávku si môžete stiahnuť z uvedených stránok www.
drnespor.eu.
• Kognitívna reštrukturácia znamená rozpoznať a prerušiť re-
ťazce myšlienok vedúcich k recidíve. Tieto myšlienky potom tre-
ba nahradiť vhodnejšími. 
• Užitočné môžu byť aj lieky, ktoré miernia baženie po hazard-
nej hre (napríklad antidepresíva), môže vám ich predpísať váš 
lekár.
• Liečbu s pomocou profesionálov a svojpomocnú liečbu 
praktikujte dlhodobo a jej intenzitu prispôsobujte okolnostiam. 
Vhodné je mať viac kontaktov na začiatku liečby, pri kríze alebo 
pri recidíve (napríklad aj tri a viac kontaktov v týždni). Po dlhšej 
abstinencii sa môže intenzita znižovať (napríklad po roku absti-
nencie môžu stačiť napríklad dva kontakty mesačne). 

Prevencia patologického hráčstva
Prevencia problémov spôsobených hazardnou hrou a alkoho-
lom alebo drogami má mnoho spoločného. Preto tiež je výhodné
ich spájať a zasadiť do širšieho rámca povzbudzovania k zdra-
vému spôsobu života.

Čo môže urobiť jednotlivec: Predovšetkým sám hazardne 
nehrať. Môže taktiež pred hazardnou hrou varovať priateľov 
a známych. 

Čo môžu urobiť rodičia: Je toho veľa a do značnej miery sa to 
kryje so zásadami prevencie problémov spôsobených alko-
holom a drogami. Odporúčam preto knihu Alkohol, drogy 
a vaše deti (dostupná na www.drnespor.eu). Stručne povedané, 
pomáha láskavý, ale pevný štýl výchovy s jasnými a presadzo-
vanými pravidlami a odmietaním hazardnej hry.

Čo môže urobiť škola: Môže presadzovať zákaz akýchkoľvek 
hazardných hier v školskej budove a jej okolí. Prevenciu 
problémov spôsobených hazardnými hrami je vhodné zasadiť 
do rámca výchovy k zdravému spôsobu života. Pre normálnu 
populáciu detí a dospievajúcich sú najúčinnejšie interaktívne 
programy, pri ktorých sa dieťa učí sociálnym zručnostiam 
(napríklad odmietať alebo rozhodovať sa), relaxovať, dozvie sa, 
kde hľadať pomoc pri rôznych problémoch atď. Ponúkanie pozi-
tívnych alternatív rizikového správania je účinné najmä u detí 
a dospievajúcich so zvýšeným rizikom. Dôležitá je tiež včas 
poskytnutá liečba, čo môže škola niekedy sprostredkovať.

Čo môže urobiť spoločnosť: Účinná prevencia zahŕňa znižovanie 
dopytu po hazardnej hre a znižovanie jej dostupnosti. Dopyt 
možno znižovať pomocou účinných programov zahŕňajúcich 
pokiaľ možno viac sektorov (jednotlivec, rodina, vrstovníci, ško-
la, pracovisko, masmediálne prostriedky atď.). Dostupnosť je 
možné znižovať zákonmi a obmedzeniami určitých druhov ha-
zardných hier a nekompromisným presadzovaním zákonných 
obmedzení. 

Nezdržanlivý vzťah k počítačom (internet, počítačové hry)
V tomto prípade nejestvujú ustálené diagnostické kritériá, nie-
ktorí odborníci navrhujú, aby sa používali prispôsobené dia-
gnostické kritériá pre patologické hráčstvo alebo závislosť.  
Výskumy v rôznych častiach sveta ukazujú, že ide o častý prob-
lém. Väčšmi sú ohrození tí, ktorí trpia nejakou inou duševnou 
poruchou. Napríklad v jednej skupine takto postihnutých osôb 
sa zistil súbežný výskyt afektívnych porúch, úzkostné poruchy 
(sociálne fóbie), bulímia a iné poruchy príjmu potravy, patologic-
ké nakupovanie, sklon k nezvládanému hnevu a zneužívanie 
alkoholu alebo iných návykových látok. Nadmerné používanie 
internetu môže súvisieť aj s manželským konfliktom alebo syndró-
mom vyhorenia (teda chronickým pracovným stresom). „Závislí 
od počítačov“ teda tvoria nesúrodú skupinu. Je preto vhodné 
analyzovať ich špecifické potreby a pomôcť im nachádzať lepšie 
spôsoby, ako ich uspokojovať.

Prehľad niektorých rizík nadmerného 
vysedávania pri počítači

Telesné riziká
• nezdravý životný štýl s nedostatkom pohybu,
• obezita,
• ochorenia pohybového systému (chrbtica, zápästie),
• zvýšené riziko úrazov a väčší sklon riskovať,
• virtuálna nevoľnosť (po pretekaní v aute a pod. môže hráč 
odpadnúť),
• zhoršenie medziľudských vzťahov a úzkosť v sociálnych 
vzťahoch,
• epilepsia,
• očné ochorenia

Psychické riziká
• zanedbávanie školy a neprospievanie v škole,
• zanedbávanie reálnych vzťahov pre plytké a povrchné kon-
takty na internete,
• zvýšená agresivita a oslabenie prosociálneho správania, 

SOCIÁLNA PREVENCIA
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• existuje taktiež súvislosť medzi hraním počítačových hier, bit-
kami a šikanovaním i súvislosť so zníženou známkou zo sprá-
vania, 
• vyššie riziko problémov spôsobených alkoholom a inými 
látkami (tu sa nemusí uplatňovať príčinná súvislosť, ale vplyv 
spoločných rizikových činiteľov, napríklad nezáujem rodičov 
o to, čo deti robia)

Liečba nezdržanlivého správania vo vzťahu k počítačom
• rozbíjanie návykových stereotypov (púšťať počítač v inom 
čase atď.),
• pracovať s pozitívnou motiváciou (iné dobré ciele) aj s nega-
tívnou motiváciou (nepriaznivé následky v rôznych oblastiach 
života),
• abstinencia najmä od vysokorizikových foriem (napríklad on-
-line hier),
• hľadanie alternatívnych aktivít (napríklad telesné cvičenia),
• relaxačné techniky,
• liečba často sa vyskytujúcich iných problémov (napríklad so-
ciálna fóbia),
• prípadne aj nácvik sociálnych zručností, rodinná terapia a sku-
pinová terapia

Prevencia problémov spôsobených počítačmi u detí (tipy
pre rodičov)
• Rozpoznávajte varovné signály, ako sú náhle zhoršenie 
prospechu a správania, únavnosť, strata záujmov a ubúdanie 
kvalitných priateľov.
• Spolupracujte s ďalšími členmi rodiny, najmä s tými, ktorí žijú 
v spoločnej domácnosti.
• Aj tu je dôležitá „pevná láska“, teda dávať najavo záujem 
a vrelosť, ale taktiež prejaviť obavy, upozorniť na problémy a trvať 
na zmene.
• Pomáha stanoviť pravidlá týkajúce sa práce s počítačom 
a ďalších stránok života dieťaťa a trvať na ich presadzovaní.
• Umiestiť počítač na miesto, kde ho rodič bude vidieť. Zníži sa 
tým riziko nevhodného používania (pornografia, násilné hry) 
a dospelí budú mať lepší prehľad o množstve času, ktorý dieťa 
takto strávi.
• Rozvíjajte iné, dobré záujmy dieťaťa, uvažujte o lepších spô-
soboch trávenia voľného času vrátane fyzickej aktivity, ktorá 
vykompenzuje dlhé sedenie.
• Vyhľadajte psychologickú alebo ďalšiu odbornú pomoc pri prí-
padných duševných alebo iných problémoch dieťaťa.

Ďalšie návykové choroby nechemickej povahy
 
Výpočet ďalších návykových chorôb nechemickej povahy by 
mohol byť dlhý. Bude zahŕňať okrem iného nezdržanlivý vzťah 
k práci, patologické nakupovanie a s tým súvisiace zadlžovanie 
alebo nezdržanlivý vzťah k sexu. Niektorí odborníci do sused-
stva týchto porúch zaraďujú aj poruchy príjmu potravy ako 
bulímia alebo prejedanie ako reakciu na stresujúcu udalosť. 

Dôležité je, že návykové choroby spolu úzko súvisia a že kto-
rákoľvek z nich môže prechádzať do inej. Tých, čo trpia napríklad 
„závislosťou“ od práce, je preto potrebné varovať pred alkoho-
lom, pretože závislosť od alkoholu by sa u nich mohla vytvoriť 
omnoho rýchlejšie než za normálnych okolností. Ďalšie zdra-
votné riziká týchto porúch sú pre ne špecifické – napríklad pri 
„závislosti“ od práce sú to choroby súvisiace so stresom, pri 

prejedaní obezita, pri iných poruchách príjmu potravy, naopak, 
nedostatočná výživa.

Liečba ďalších návykových chorôb nechemickej povahy
Možno uplatniť postupy používané pri iných návykových cho-
robách, napríklad vyhýbanie spúšťačom (t. j. podnetom aktivu-
júcim návykové správanie), prácu s motiváciou (uvedomovať 
si nevýhodnosť návykového správania), dobrú organizáciu 
času a ozdravenie životného štýlu, kognitívnu reštrukturáciu 
(t. j. prerušiť reťazce myšlienok vedúcich k recidíve a nahradiť 
ich vhodnejšími). Pri „závislosti“ od práce je možné ponúknuť 
svojpomocnú príručku, ktorá je taktiež k dispozícii na stiahnutie 
z www.drnespor.eu. 

Prevencia ďalších návykových chorôb
Prekrýva sa do značnej miery s prevenciou iných návykových 
chorôb, užitočná je napríklad práca s motiváciou alebo nácvik 
zručností rozhodovania.

Literatúra na ďalšie štúdium
Nešpor, K.: Návykové správanie a závislosť. Tretie aktualizované 
vydanie. Praha: Portál 2007; 176.
Nešpor, K.: Už som prehral dosť. Praha: Sportpropag 2006; 130 
(na stiahnutie na www.drnespor.eu).
Nešpor, K.: „Závislosť“ od práce. Praha: Grada 1998; 144 (na 
stiahnutie na www.drnespor.eu). 
Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše deti. Ako problé-
mom predchádzať, ako ich rozpoznávať, ako ich zvládať. Piate 
revidované vydanie. Praha: Sportpropag 2003; 104 (na stiah-
nutie na www.drnespor.eu).



Úvodzovky v názve pri slove „závislosť“ sú na mieste, pretože 
nejde o závislosť v pravom zmysle slova, ako ju definuje Medzi-
národná klasifikácia chorôb (MKN-10). Ide však o relatívne častý 
problém, ktorý sa v mnohých ohľadoch podobá iným návyko-
vým chorobám. Podstatným rozdielom je to, že pri liečbe tejto 
poruchy budeme sotva niekomu odporúčať úplnú a trvalú absti-
nenciu od práce. Aj keď nie je táto porucha v MKN-10 výslovne 
vymenovaná alebo definovaná, existuje užitočný diagnostický 
nástroj, ktorého validita bola overovaná na americkej populácii. 
Ide o Test rizika závislosti od práce (Work addiction risk test) 
profesora Robinsona.

Test rizika závislosti od práce (Work addiction risk test) 
profesora Robinsona
Odpovedajte na nasledujúce otázky niektorou z nasledujúcich 
možností. Za každú odpoveď si pripočítajte počet bodov, ktoré 
zodpovedajú príslušnej odpovedi:
 – rozhodne nie: 1 bod; skôr nie: 2 body; skôr áno: 3 body; iste 
áno: 4 body
Pokiaľ žiadna z ponúknutých možností nezodpovedá skutočnosti, 
vyberte si tú, ktorá je jej najbližšie. Odpovedzte na všetky otázky 
a žiadnu nevynechajte.

• Väčšinu vecí robím radšej sám, než aby som požiadal o po-
moc.
• Som netrpezlivý, keď mám na niekoho čakať alebo keď trvá 
niečo veľmi dlho (napríklad pomaly sa pohybujúci rad).
• Vyzerá to, že sa stále ponáhľam a že sa naháňam s časom.
• Keď mám prerušiť nedokončenú prácu, som podráždený.
• Som veľmi zamestnaný a mávam súčasne rozpracovaných 
viac vecí.
• Robím viac vecí súčasne, napríklad obedujem, píšem poznám-
ky a pritom ešte telefonujem. 
• Často sľubujem viac, než sa dá splniť.
• Keď nerobím nejakú prácu, mám pocity viny.
• Je pre mňa dôležité vidieť konkrétne výsledky práce.
• Viac ma zaujímajú výsledky práce než práca ako cesta, ktorou 
sa k nim dostávam.
• Pripadá mi, že pracovné záležitosti nepostupujú dostatočne 
rýchle alebo že sa v tejto oblasti príliš dlho nič nedeje.
• Prestávam sa ovládať, keď sa veci nevyvíjajú podľa mojich 
prianí alebo keď mi okolnosti nevyhovujú.
• Kladiem rovnakú otázku znova a znova bez toho, aby som si 
uvedomoval, že som na ňu už dostal odpoveď.
• Trávim množstvo času tým, že v duchu plánujem a premýšľam 
o budúcich veciach a nevnímam súčasnosť.
• Pokračujem v práci aj vtedy, keď mi spolupracovníci hovoria, 
že „padla“.
• Rozčuľujem sa, keď ľudia nedosahujú moje meradlo dokona-
losti.
• Keď sa dostanem do situácie, ktorú nemôžem riadiť či ovplyv-
ňovať, cítim sa rozrušený.
• Mám sklon dávať si pri práci svoje vlastné termíny a pracovať 
pod ich tlakom.
• Keď nepracujem, je pre mňa ťažké uvoľniť sa.

• Strávim viac času prácou než zábavou s priateľmi, koníčkami 
a voľnočasovými činnosťami.
• Mám sklon začínať projekty ešte pred tým, než boli pri-
pravené.
• Veľmi ma rozladí, keď urobím napríklad len malú chybu.
• O práci veľa rozmýšľam a venujem jej viac času a energie než 
vzťahom s priateľmi a ľuďmi, ktorých mám rád.
• Zabúdam, ignorujem alebo odbíjam narodeniny, výročia, ro-
dinné stretnutia a sviatky.
• Robím závažné rozhodnutia ešte predtým, než mám k dis-
pozícii potrebné údaje a než mám možnosť si vec dôkladne 
premyslieť.
Spočítajte body, ktoré ste získali. Podľa autora zodpovedá:
• pásmo 54 až 63 bodov – ľahkej forme závislosti od práce,
• pásmo 64 až 84 bodov – strednej forme závislosti od práce,
• pásmo 85 bodov a viac – ťažkej forme závislosti od práce.

Krátko o prevencii a liečbe „závislosti od práce“, teda 
inšpirácia pre každého
• Svojpomocná príručka pre „závislých“ od práce je voľne na 
stiahnutie z www.drnespor.eu.
• Opíšte svoj typický deň. V prípade, že sú tam len samé povin-
nosti, mali by ste to zmeniť. 
• Oddeľte profesijný život a súkromie. Taktne a dôrazne odmie-
tajte nadmerné pracovné zaťaženie. Prepracovaný človek by 
nemal priberať nové úlohy najmenej dovtedy, kým sa nezbaví 
tých skorších.
• Náležite sa starajte o svoje zdravie a telo. V prípade ochorenia 
venujte liečeniu potrebnú pozornosť.
• Na dlhodobé udržiavanie výkonnosti je dôležitá relaxácia, 
odpočinok, spánok, dobré záujmy, nejaká forma duchovného 
života, kvalitné a v pokoji zjedené jedlo atď. Preto je potrebné ich 
plánovať rovnako zodpovedne ako pracovné aktivity. Odpočinutý 
človek je tvorivejší a výkonnejší.
• Z hľadiska duševného zdravia sú užitočné dobré vzťahy v ro-
dine i kolegiálne vzťahy na pracovisku. Ľudia rovnakej profesie 
bývajú schopní si dobre porozumieť a podeliť sa o praktické 
skúsenosti.
• Ľuďom vystaveným nadmernej pracovnej záťaži prospieva 
zvládnutie nejakej relaxačnej techniky (jogová relaxácia, autogé-
nny tréning a pod.). 
• Hlavne duševne pracujúci nutne potrebujú nejakú formu 
cvičenia alebo fyzickej práce.
• Rozpoznávajte hranice svojich možností. Využívajte schop-
ných druhých ľudí, spolupracujte s nimi a kroťte svoju nadmernú 
ctižiadostivosť.
• Pomáha aj smiech a humor.

„ZÁVISLOSŤ“ OD PRÁCE

MUDr. Karel Nešpor, CSc.,
primár, Psychiatrická liečebňa Bohnice, Praha, Česká republika

Odporúčaná literatúra
Nešpor K.: Závislosť od práce. Praha: 
Grada 1998; 144, k dispozícii voľne 
na stiahnutie z www.drnespor.eu.
Nešpor K.: Liečivá sila smiechu. Praha: 
Vyšehrad 2007; 160.
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Najčastejšie vznášanou námietkou proti „závislostnej“ povahe 
nelátkových závislostí je absencia konkrétnej exogénnej látky, 
ktorá by ich spôsobovala. Je pritom zrejmé, že ani „klasická“ 
závislosť nie je vyvolaná len priamym pôsobením tej-ktorej 
exogénnej substancie, ale je sprostredkovaná funkciou via-
cerých mozgových štruktúr a neurotransmiterových systémov. 
Neurónové dráhy, na ktoré pôsobia psychoaktívne látky, sú 
totožné s tými, na ktoré pôsobia aj mnohé iné prejavy ľudského 
správania, vrátane prijímania potravy, sexu alebo hrania o pe-
niaze.

Závislosť je komplexnou poruchou – to, ako sa človek stáva 
závislým, je pravdepodobne rovnako zložité ako samotná činnosť 
mozgu. Napriek doterajším výskumom nie sú všetky aspekty 
syndrómu závislosti dostatočne jasné – napríklad oblasti cravin-
gu a straty kontroly. Neexistuje lineárny vzťah medzi množstvom 
užívanej látky a intenzitou závislosti, neexistuje jednoznačný 
vzťah medzi charakterom užívania a začiatkom závislosti a nie 
je ani pevný vzťah medzi experimentovaním a závislosťou. Takže 
napriek našim vedomostiam o čiastkových prejavoch závislosti, 
ako napríklad zraniteľnosť, mechanizmy tolerancie, abstinenčný 
stav, mechanizmy mozgového odmeňovania, senzitizácia alebo 
craving, nie sme v súčasnosti schopní s istotou predpovedať, 
kto stratí kontrolu a stane sa závislým a kto nie.

Podobne ako je to s našimi poznatkami o mechanizmoch závis-
losti, ostáva ešte veľa nejasného aj v genetike závislosti. Sme 
stále veľmi vzdialení od možnosti genetickej identifikácie tých 

jedincov, ktorí sa stanú závislými. Samotná genetická vulnera-
bilita málo vypovedá o individuálnej pravdepodobnosti užívania 
psychoaktívnej látky alebo zneužívania nelátkových podnetov.

Ako vyplýva z predchádzajúcich odsekov, je ťažké odhadnúť 
počty potenciálnych nelátkovo závislých pacientov, tobôž už 
prezentovať exaktné štatistické údaje. Je veľmi pravdepodob-
né, že reálne čísla prinesie až čas – napríklad pri patologickom 
hráčstve už môžeme hovoriť o 3- – 5-percentnom výskyte v ce-
losvetovej populácii. V porovnaní so závislosťami od psycho-
aktívnych látok sú nelátkové závislosti (závislosť od internetu, 
nakupovania, telefonovania a pod.) menej nápadné preto, že ne-
spôsobujú bezprostrednú devastáciu organizmu cudzorodými, 
pre ľudské telo jedovatými látkami. Ich vývoj tak môže prebiehať 
dlhšie nerozpoznaný a odhalia sa až v plne rozvinutom štádiu.

Keďže nikto nemá „napísané na čele“, do akej miery je alebo 
nie je ohrozený, je nutné, aby bol každý človek informovaný 
o tom, že nielen vzťah k návykovým látkam, ale aj k rôznym 
činnostiam, stavom a aktivitám prinášajúcim radosť či potešenie 
môže nadobudnúť chorobný charakter a viesť k rozvoju závis-
losti. Každý človek by mal dokázať rozpoznať – na sebe alebo 
na svojich blízkych – varovné znaky signalizujúce riziko vzniku 
závislosti. A každý by mal vedieť, čo v takom prípade urobiť. Fak-
tom ostáva, a nie je to fráza, že ohrození sme všetci.

KTO JE OHROZENÝ NELÁTKOVOU ZÁVISLOSŤOU?

MUDr. Ludvik Nábělek,
psychiatrické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

 TEORETICKÉ PRÍSPEVKY <<<



V ostatných rokoch sa čím ďalej, tým viac akceptuje existencia 
závislostí bez prítomnosti vyvolávajúcej látky pochádzajúcej 
z vonkajšieho prostredia (tzv. nelátkové závislosti, napríklad pa-
tologické hráčstvo, závislosť od internetu, telefonovania, pato-
logické nakupovanie a pod.) s obdobnými diagnostickými krité-
riami, priebehovými charakteristikami i všeobecnými zásadami 
liečebných postupov. Akcentuje sa genetická a neurobiologická 
príbuznosť látkových a nelátkových závislostí, ako aj spoločné 
vyústenie tejto skupiny psychických porúch vrátane terminálne-
ho štádia debakla a beznádeje s najťažšími sociálnymi dôsled-
kami.

Najnovšie výskumy dejov zúčastňujúcich sa na sprostredkúvaní 
procesov mozgového odmeňovania poukazujú na spoločný 
základ tohto, zdá sa, kľúčového faktora rozvoja závislostí 
v širšom zmysle slova – bez ohľadu na to, či majú podnety spô-
sobujúce príjemné zážitky (a preto opakovane vyhľadávané) po-
vahu pre organizmus cudzej, psychické funkcie ovplyvňujúcej 
látky (závislosti od psychoaktívnych látok), alebo povahu 
činností, aktivít alebo stavov (nelátkové závislosti). Zdá sa pri-
tom, že mozgu „je jedno“, či je základom jeho odmeny exo-
génna látka (napríklad alkohol alebo opiát), alebo rôzne ne-
látkové podnety (napríklad sexuálna aktivita, hazardné hranie, 
„adrenalínové“ športy, sektárska alebo kultová činnosť), keďže 
dokáže rôzne vonkajšie podnety transformovať do spoločného 
systému odmeňovania. Zjednodušene možno povedať, že u ľu-
dí s oslabenou schopnosťou prežívania príjemných pocitov 
a stavov na základe prirodzených, z každodenného života vy-
plývajúcich podnetov dochádza k zvýšeniu ohrozenia závislost-
ným správaním.

Túžba po riziku a napätí je vo väčšej či menšej miere prítomná 
azda u každého človeka. Mnohí ľudia priam vyhľadávajú situácie, 
v ktorých nie je vopred jasné, „ako to dopadne“ – prináša im 
to zážitky príjemného napätia či vzrušenia. Už filozof Schopen-
hauer [3] rozlíšil tri druhy možných pôžitkov motivujúcich ľudské 
konanie. Popri takzvaných pôžitkoch reprodukcie, kam radí 
pôžitky z jedla, pitia, trávenia, odpočívania a spánku, pôžitkoch 
senzibility, ktoré spočívajú v pozorovaní, meditovaní, vynalie-
zaní, filozofovaní a pod., opisuje tiež pôžitky iritability, kam zara-
ďuje tanec, divadlo, spoločnosť, karty, hazardné hry, kone, ženy, 
pijatiku, cestovanie, poľovačky, ba dokonca aj boje a vojny.
  
Holandský historik Huizinga [2] definuje hru ako dobrovoľnú 
činnosť, ktorá je vykonávaná v rámci pevne stanovenej časovej 
a priestorovej hranice podľa dobrovoľne prijatých, ale potom 
bezpodmienečne záväzných pravidiel, ktorá má svoj cieľ v sebe 
samej a sprevádza ju pocit napätia, radosti a vedomie „iného 
bytia“, ako je „všedný život“. Hazardné hry navyše poskytujú 
potenciálnu možnosť s ničím neporovnateľného finančného pro-
fitu, čo vytvára spolu s ponukou zážitku zo samotného hrania 
mimoriadne atraktívnu a, ako sa ukázalo, z hľadiska zachovania 
zdravého rozumu aj mimoriadne nebezpečnú kombináciu.

Pokusom o klasifikáciu hier z hľadiska primárnych vnútorných 
významov je Calloisovo triedenie hier [1]. V horizontálnej línii 

rozdeľuje hry podľa štyroch primárnych princípov na agonálne, 
aleatorické, vertigonálne a mimetické.

1. Agonálne hry (z gréckeho slova agon – zápas) spočívajú na 
princípe zápasu, boja, súperenia a súťaže. Ich zmyslom je do-
siahnutie víťazstva na základe vynaloženého úsilia, obratnosti 
a vôle.

2. Aleatorické hry (z latinského slova alea – kocka) sa zaklada-
jú na princípe náhody a šťastia. Ich zmyslom je výzva osudu, 
pokúšanie šťastia. Výhra je daná náhodou, výsledok hry nie je 
možné ovplyvniť úsilím ani vôľou.

3. Vertigonálne hry (z latinského slova vertigo – závrat) spočívajú 
na vychýlení z rovnováhy či všednosti a na dosiahnutí pocitu 
fyzického, resp. psychického „závratu“.

4. Mimetické hry (z gréckeho mimesis – zobrazenie, nápodoba) 
– určujúcim princípom je fantázia, napodobňovanie, predstie-
ranie, predvádzanie. Ich vlastným zmyslom je duplikácia reality, 
zmazávanie rozdielu medzi skutočným a zdanlivým.

Calloisova klasifikácia má aj svoj vertikálny rozmer, ktorý 
umožňuje diferenciáciu hier od jednoduchých k zložitejším, 
tak ako to zodpovedá vývinu hrania v priebehu ontogenézy, 
t. j. od raných detských hier bez jasných pravidiel k čoraz väčšej 
zložitosti a komplikovanosti, kde prevládajú presne sformulo-
vané pravidlá s pevnými konvenciami.

Pri agonálnych hrách tak môžeme sledovať vývoj od detského 
zápolenia a zápasenia bez stanovenia pravidiel cez atletické 
a iné športové súťaže až po hry so zložitými pravidlami typu fut-
balu či hokeja.

Pri aleatorických hrách sa zase dostávame od detského roz-
počítavania a hádzania mincou či kockou (Človeče, nehnevaj 
sa) ku kartovým hrám, stávkovaniu, rulete a lotérii.

Pri vertigonálnych hrách sledujeme vývojový trend od detského 
šantenia cez hojdačky a kolotoče k tancu a k rôznym, často tzv. 
adrenalínovým športom (horolezectvo, skialpinizmus, rafting, 
kaňoning, parašutizmus).

Pri mimetických hrách prebieha vývoj od detského napo-
dobňovania cez iluzívne hry s bábikou či bábkami k mas-
kovaniu, preobliekaniu, prestrojovaniu, hraniu rôznych rol až po 
dramatické či kinematografické umenie.

Uvedená klasifikácia ponúka aj rozlíšenie medzi normálnym 
a patologickým hraním. Z psychopatologického hľadiska konšta-
tujeme u závislých hráčov najmä rozpad hrovej integrity, stratu 
zmyslu hry a stratu hrovej reverzibility.

K PROBLEMATIKE NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

MUDr. Ludvik Nábělek, 
psychiatrické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
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K popretiu zmyslu hrania a k rozpadu aleatorických hier dochád-
za pri prepadnutí hazardu či poverám. 

Rozpad agonálnej hry sa objavuje vtedy, keď v záujme dosiah-
nutia víťazstva dochádza k porušovaniu pravidiel, zneužívaniu 
stratégie a taktiky (ovplyvňovanie výsledkov, doping, podplá-
canie), agresívnemu presadzovaniu túžby po víťazstve a moci.

Pri vertigonálnych hrách je prepad do patológie zrejmý pri na-
hrádzaní rozkoše z hry či radosti z pohybu navodzovaním závra-
tov prostredníctvom závislostí od návykových látok, resp. tzv. 
nelátkových závislostí.

Základným momentom straty zmyslu hry pri mimetických hrách 
je nemožnosť návratu z ilúzie do skutočnosti, ktorá môže mať 
rôzne medzistupne.

Pod pojmom hazardná hra rozumieme takú hru, ktorá je spojená 
s určitým peňažným vkladom a popri možnosti výhry je tu tiež rizi-
ko peňažnej straty. Jej výsledok závisí výlučne alebo v prevažnej 
miere od náhody (automaty, loto, ruleta, kartové hry, čiastočne 
tiež tipovanie športových a iných výsledkov a pod.). Patologický 
vzťah k hraniu hazardných hier sa zväčša vyvíja postupne. Pr-
votným motívom návštevy herne býva zvedavosť alebo snaha 
o bezprácny zisk a až opakovanými kontaktmi s automatmi, ru-
letami či inými formami hazardu sa môže aktivizovať tendencia 
hrať pre hranie samotné a pre pocity, ktoré vyvoláva. „Kariéra“ 
patologického hráča má svoje zákonitosti a je porovnateľná 
s „kariérou“ človeka závislého od alkoholu alebo inej psychoak-
tívnej látky. 

Popri patologickom hraní treba upozorniť na ďalšie typy aktivít 
s podobnými či blízkymi charakteristikami: 

1. Hry založené na šikovnosti (napríklad videohry, biliard, kolky 
a pod.) nie sú klasickými hazardnými hrami, hoci – ako ukazujú 
naše skúsenosti – tiež sa môžu zneužiť na hazard. Uzatváraním 
stávok s vysokými sumami vloženými na výsledok nadobúdajú 
charakter hazardnej hry. V prípade videohier možno konštatovať, 
že keď sa človek intenzívne zaoberá týmto druhom zábavy, môže 
to predstavovať predprípravu na prechod k „tvrdším“ hracím mo-
dalitám (analógia prechodu od „mäkkých“ drog k „tvrdým“).

2. Spoločenské hry typu kartových hier, kociek a pod. o celkom 
malé sumy taktiež nepredstavujú typické hazardné hry, i keď aj 
pri nich sa môže prihodiť, že niekto nedokáže prestať (strata 
kontroly) alebo sa nedokáže vyrovnať s prehrou. Abstinujúcim 
hazardným hráčom sa neodporúča zúčastňovať sa na žiadnych 
spomenutých hrách, lebo môžu predstavovať mostík k recidíve 
hrania.

3. Súťaže zamerané na výhru – v hypermarketoch či iných 
obchodoch, ale tiež v rôznych denníkoch alebo iných médiách 
ponúkajú najrôznejšie možnosti výhier spojených so sloganmi 
„kúp a vyhraj“, resp. „zapoj sa a vyhraj“. Ide tu väčšinou o mar-
ketingové ťahy zamerané na získavanie zákazníkov – podmien-
kou možnosti výhry býva objednávka, resp. kúpa tovaru alebo 
informácie o ňom, pričom sľúbené potenciálne výhry bývajú 
veľmi atraktívne: auto, dom, cesta okolo sveta a pod. Zákaz-
ník, ktorého pozornosť je upriamená na možnosť prezento-
vaných ziskov (v „najsofistikovanejšej“ podobe sa prejavuje 

v informáciách typu „práve ste sa stali víťazom či majiteľom...“), 
si ani neuvedomuje, že nakupuje zbytočnosti, veci, ktoré nechce 
a nepotrebuje. Môže dôjsť k posunu hodnôt, vyhľadávaniu 
ďalších a ďalších možností výhier, nekontrolovanému zbieraniu 
rôznych kupónov, uzáverov od fliaš, obalov a pod. Hoci takéto 
„na výhru zamerané súťaže“ netreba preceňovať, aj ony môžu 
zohrať rolu akejsi „nástupnej drogy“, lebo iniciujú popri ima-
ginácii ľahko dosiahnuteľných ziskov tiež určité oboznámenie 
s pravidlami a zážitkovými obsahmi hazardného hrania.

4. Pyramídové a reťazové hry sľubujú vysoké zisky pri urči-
tom primárnom vklade. Na tom, aby sa pyramída, resp. reťaz 
neprerušila, má záujem samotný účastník hry, ktorý musí 
zabezpečiť ďalších prispievateľov. Takéto pyramídové hracie 
systémy vyvolávajú dojem, že je v nich možné v krátkom čase 
vyhrať veľké sumy s malým rizikom. Skutočný stav veci môže 
ozrejmiť jednoduchý výpočet: v pyramídovej hre (väčšinou 
majú iné, zavádzajúce označenia), pri ktorej musí každý hráč 
naverbovať len dvoch nasledovníkov, by bolo po desiatich ko-
lách 2 097 a po pätnástich kolách 65 535 čakateľov na výhru, 
pričom zaručený zisk má zakladateľ, resp. prevádzkovateľ hry, 
zatiaľ čo riziká a z nich vyplývajúce škody nesú ďalší účastníci 
hry. Vo všeobecnosti tak pri pyramídových hrách nejde ani tak 
o hazardnú hru ako o podvod.

5. Počítačové hry môžu taktiež – najmä v detskom veku – ne-
priaznivo ovplyvniť osobnostný vývin jednak zužovaním indi-
viduálnych možností voľby, jednak skutočnosťou, že zážitky 
sprostredkované počítačovými hrami vyúsťujú v porovnaní s re-
alitou do celkom iných oblastí života. Opäť je – ako pri všetkých 
podobných hrách – dôležité, koľko, čomu, kedy, či sám, alebo 
v spoločnosti priateľov sa človek venuje počítačovým hrám. 
Skúsenosti z praxe ukazujú ako okolitý svet hráča zrazu ustu-
puje do pozadia a všetko okrem hry sa stáva nedôležitým, 
ako rýchlo hráč, ak vôbec, hltá jedlo, aby sa mohol čím skôr 
vrátiť k počítaču, ako podráždene reaguje na každé vyrušenie, 
ako trpia všetky ostatné záujmy a povinnosti, keď je „očarený“ 
počítačovými hrami. 

6. Internet a internetové hazardné hry – v ostatných rokoch 
sa stal internet, ktorý bezpochyby poskytuje množstvo 
nezastupiteľných výhod a možností, neoddeliteľnou súčasťou 
ľudskej existencie. Popritom sa začali objavovať ľudia, ktorí sa 
rôznymi formami využitia internetu zapodievajú tak excesívne, 
že možno ich označiť za „závislých od internetu“. Vznikol aj – nie 
celkom ohrabaný – termín „weboholizmus“. Problematikou závis-
losti od internetu sa zaoberajú seriózne psychiatrické výskumy, 
vznikli a testujú sa rôzne liečebné modality vrátane svojpomoc-
ných skupín pre internetovo závislých. Keď sa človek nadmerne 
zaoberá internetom, dôsledkom toho je opäť redukcia možností 
osobnostného rozvoja – znižujú sa možnosti voľby, možnosti na-
dobúdania skúseností v reálnych životných situáciách a oblas-
tiach, trpí bezprostredná komunikácia s priateľmi a známymi. 
Zdanlivá spoluúčasť na „svetovom dianí“ prostredníctvom in-
ternetu môže ponúknuť ilúziu vlastnej významnosti či dôležitosti 
na úkor reálneho rozhodovania a napĺňania sociálnych kompe-
tencií. 

Uvedené poznámky k problematike internetu a počítačových 
hier sa, prirodzene, vzťahujú aj na obzvlášť nebezpečnú kom-
bináciu hrania hazardných hier prostredníctvom internetu, 



ktorá v súčasnosti predstavuje azda najväčšie ohrozenie pre 
nedostatočne informovaných užívateľov. Ďalšou, v našich pod-
mienkach zatiaľ zriedkavou, formou hazardného hrania sa môže 
stať rizikové podnikanie na burzách, finančných trhoch s akciami 
a pod. – zážitku napätia z toho, ako dopadnú neisté finančné 
transakcie, zodpovedajú aj obrovské straty a riziká.

Ako vidno, všeobecné znaky – diagnostické kritériá – sú pre 
všetky závislosti spoločné, stačí len obmeniť predmet závis-
losti v jednotlivých formuláciách. Pri každej závislosti hovoríme 
o zvýšenej tolerancii (na dosiahnutie očakávaného účinku 
je potrebná zvýšená dávka látky, resp. zvýšená hodnota uza-
tváraných stávok, zvýšená hladina rizika), o abstinenčnom syn-
dróme (prerušenie dodávania látky do organizmu, prerušenie 
relevantnej aktivity, napríklad telefonovania alebo hrania, spô-
sobuje špecifický komplex subjektívne nepríjemne prežívaných 
príznakov), o strate kontroly (postihnutý nie je schopný ovládať, 
regulovať množstvo požitej látky či frekvenciu a čas venovaný 
príslušnej činnosti) a o redukcii zodpovedajúcich sociálnych, 
pracovných či rekreačných aktivít a kontaktov. Závislý človek 
pokračuje v užívaní látky (aktivite, činnosti) i napriek evidentným 
zdravotným alebo psychologickým problémom, ktoré spôsobu-

je. Prakticky celá jeho existencia sa zúži na aktivity spojené so 
získavaním prostriedkov na návykovú látku (činnosť), jej užívanie 
(realizáciu) a odstraňovanie vzniknutých dôsledkov. 

Za logické zavŕšenie pokračujúcej konceptualizácie problema-
tiky nelátkových závislostí, ktorých je patologické hráčstvo, čo 
sa týka množstva postihnutých pacientov i závažnosti osobných 
a spoločenských dôsledkov, vedúcim reprezentantom, možno 
pokladať navrhovanú koncepciu spoločnej kategórie závislost-
ných porúch zahŕňajúcich tak látkové, ako aj nelátkové závis-
losti, ktorá by sa mala objaviť v pripravovaných revíziách psy-
chiatrických klasifikačných a diagnostických systémov.
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TECHNOLOGICKÉ ZÁVISLOSTI

MUDr. Pavel Malovič, MPH.,
hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre telovýchovné lekárstvo a antidopingový komisár UEFA

Drogy ako heroín, kokaín, pervitín, crack či marihuana dokážu 
z človeka vyrobiť závislú trosku, artefakt ľudskej bytosti – 
osobnosť rozpadajúcu sa po fyzickej i psychickej stránke. To 
je dnes už známy a nespochybniteľný fakt, proti ktorému sa 
spoločnosť bráni a bojuje s ním takmer zo všetkých síl so strie-
davými úspechmi či neúspechmi.

Inak je to s neodolateľnou príťažlivosťou moderných technológií, 
ktoré priniesli nový druh závislosti, na prvý pohľad nezhubnej 
a relatívne „bezpečnej“, vyvíjajúcej sa však do hrozivej podoby, 
pripomínajúcej najpesimistickejšie vízie spisovateľov sci-fi žánru 
o virtuálnom svete... Záležitosti nepríjemnej tak pre samotného 
závislého človeka, ako aj pre jeho blízkych, rodinu, priateľov 
a pritom stále ešte považovanej „iba“ za viac-menej roztomilý 
druh špecifickej zábavy, ventil na uvoľnenie intelektuálnej ener-
gie alebo „vedľajší produkt“ inej psychickej poruchy. 

Informačné technológie a komunikácie prinášajú so sebou zme-
ny, ktoré od základu menia pohľad súčasníka na okolitý svet. Ten-
to druh technológií a digitálna technika umožňujú vznik nových 
multimediálnych služieb i aplikácií, kombinujúcich zvuk, obraz 
a text, prostredníctvom telekomunikácií prístupných kdekoľvek 
na svete. Prenikanie takýchto nových informačno-komuni-
kačných technológií (IKT) do všetkých úrovní ekonomiky a spo-
ločenského života mení našu spoločnosť na „informačnú“. 
Vzhľadom na to, že ide o zmeny ďalekosiahle a globálne, 
týkajú sa nás kedykoľvek a kdekoľvek. Život si už takmer nevie-
me predstaviť bez platobných kariet, telefónov, televízie, 
počítačov...    

S týmto súvisí aj pojem informatizácia – proces budovania mo-
dernej informačnej spoločnosti. Medzi prostriedky uľahčujúce 
získavanie informácií v informačnej spoločnosti patria médiá. 
Títo pomocníci na zvládnutie čoraz náročnejšej pracovnej ná-
plne, technické náhradky poetickej komunikácie listami a „ne-
praktických“ úradných písomností, ale aj hračky na vyplnenie 
voľného času jedincov, čoraz menej schopných originálneho 
života a insitnej tvorivosti, sú tak čoraz väčším strašiakom. 
Mnohoúčelový internet s on-line hazardom a pornografiou, 
chatovanie, počítačové hry, DVD, MP3, seriálové simulanty re-
ality v televíznych programoch, viacrozmerná komunikácia 
prostredníctvom mobilných telefónov – to všetko (a mnoho 
iných variantov) môže spôsobovať závislosť, ktorá je v konečnom 
dôsledku a v mnohých perspektívnych ukazovateľoch ešte 
hrozivejšia ako tá „klasická“ chemická... Nepríjemne gradujúca 
situácia v technologicky mimoriadne expandujúcich vyspelých 
štátoch, ktorá sa u nás už diskrétne prejavuje a mohutnejšie 
sa objaví pravdepodobne v časovom horizonte troch až piatich 
rokov, varuje pomerne výrazne.
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Neodolateľná príťažlivosť internetu  

Najprogresívnejším a stále najnovším súčasným médiom je 
internet, ktorý poskytuje exponenciálny nárast základných, 
všestranných aj špecializovaných poznatkov. Aby človek nebol 
informačným analfabetom a stal sa gramotným, musí vedieť 
rozpoznať, kedy sa u neho vytvára informačná potreba (a kedy 
spotreba), dokázať si ju zorganizovať a správne použiť. V treťom 
tisícročí sa o to snažíme už u detí v základných školách, keď ešte 
nevedia posudzovať hodnoty a záväzky. V prípade nesprávneho 
pedagogického vedenia a možnosti odpozorovať nevhodné vzo-
ry (môžu nimi byť nielen starší spolužiaci, ale aj učitelia i rodičia 
– ako prvé prirodzené príklady) sa už v pomerne útlom veku 
prestávajú ovládať a postupne cítia nutkavú potrebu byť stále 
v kybersvete. Začína sa to tým, že všetky možné činnosti – hoci 
aj stravovanie – vykonávajú podľa možnosti pred internetom 
s odôvodnením, že im tam lepšie chutí. Odcudzujú sa rodine, 
okoliu, strácajú kamarátov v ozajstnom svete, prestávajú byť 
v kontakte s realitou... Experti na počítačovú problematiku tohto 
druhu tvrdia, že problém sa dramatizuje a zamieňa za počítačovú 
eufóriu z objavenia niečoho nového. Mnohí si určite spomenú 
na vlastné skúsenosti bezhlavého surfovania, chatovania alebo 
videohier. Niekoho to držalo pár dní, iného niekoľko mesiacov, 
ale veľká časť užívateľov sa vrátila z kybersveta naspäť do reali-
ty. V súčasnosti je faktom, že mnoho počítačových nadšencov 
bez ohľadu na vek zotrváva vo svete virtuálnej reality tak dlho, 
že môžeme začať hovoriť o závislosti od internetu (Internet Ad-
diction Disorder – IAD). Postihnutá osoba dlhodobejšie zaned-
báva svojej osobné a rodinné vzťahy, školské, pracovné aj so-
ciálne povinnosti. Objavujú sa poruchy správania i koncentrácie, 
zanedbaný vzhľad a zároveň fyzické poruchy, ako napríklad 
bolesti chrbtice, ramien, rúk, prstov, hlavy, zhoršovanie zraku 
(suché oči), nekontrolovateľná nadváha etc.

Napriek tomu, že vedci, psychológovia a lekári stále iba 
diskutujú, či je IAD vôbec skutočná diagnóza a forma závislosti, 
poznáme už sedem hlavných symptómov, ktoré priamo pouka-
zujú na rozvinutie tohto problému:

1. Strata kontroly nad časom    
Postihnutý prestáva ovládať svoj časový harmonogram a ob-
dobie strávené pri blikajúcej obrazovke ide na úkor iných ak-
tivít, ktoré boli dosiaľ pre neho typické. Márne sľubuje, že čas 
strávený za počítačom obmedzí, nedarí sa mu to. Postupne 
stráca nad sebou kontrolu. 
  
2. Klamanie
Nehovorí pravdu o tom, čo cez deň robil alebo koľko času strávil 
na internete.

3. Zmena psychického stavu 
Objavuje sa nekontrolovateľný nepokoj, nesústredenosť, zvýše-
ná nervozita, podráždenosť, nespavosť.

4. Zmena osobnosti
Potenciálne postihnutý sa stáva prostredníctvom internetu 
niekým iným, ako v skutočnosti je, žije dvojitý život, niekedy až 
schizofrenického typu. Vlastne ani nevie, akého pohlavia sú jeho 
noví virtuálni priatelia, ktorí majú neutrálne prezývky, vie o nich 
iba to, čo mu o sebe napíšu oni sami.  

5. Emocionálna nestabilita
Pocit šťastia, keď si sadne za počítač a pripojí sa na internet, 
striedajú pocity viny z množstva času stráveného surfovaním, zo 
zanedbávania povinností v škole, práci, rodine a zanedbávania 
starostlivosti o svojich blízkych.

6. Zúfalstvo
Potenciálne postihnutý reaguje mimoriadne podráždene aj na 
minimálny podnet alebo je zúfalý, ak z nejakej príčiny nemôže 
stráviť ľubovoľný čas za počítačom. Vehementne bráni svoje prá-
vo využívať počítač, nehľadiac na to, že tento čas by mal venovať 
bežným činnostiam v škole, práci alebo rodine.

7. Fixácia („pripútanie“)
Dotyčný často myslí na prácu s počítačom aj pri iných aktivi-
tách, napríklad v škole, pri rodinnom výlete, pri práci v zamest-
naní. Počítač a pripojenie k internetu sú pre neho dôležitejšie 
ako ktorákoľvek súkromná, pracovná alebo školská záležitosť. 
Peniaze určené na iné účely neustále investuje do inovácie hard-
véru, do prídavných programov a vylepšení počítača.

Tí, čo sa našli v niektorom zo siedmich symptómov, riskujú, že 
sa stanú závislými od niektorej služby na internete. Ak sa našli 
v dvoch a viacerých bodoch a stav trvá viac mesiacov, môže 
nastať vážnejší problém – progredujúca až agresívna závislosť.  

Pri nadužívaní internetu sa veľmi často objavujú aj niektoré pato-
fyziologické následky:

a) vytvára sa určitý podmienený reflex (zrýchlenie srdcovej 
frekvencie až búšenie srdca, stúpajúci krvný tlak, zadržiavanie 
dychu, prechádzajúce do „hysterického“ dýchania) pri pripájaní,

b) pri „pobyte“ v menšej skupine na internete (chatovanie) sa 
človek dostane do iného stavu mysli, podobného tranzu alebo 
meditácii (absolútna koncentrácia na obrazovku monitoru bez 
schopnosti vnímať bezprostredné okolie),

c) pri rýchlom posúvaní textu sa vytvárajú obrazové halucinácie 
a snové predstavy,

d) vyvíja sa extrémna rozrušenosť, keď vnútorný svet pripojeného 
užívateľa vyruší nejaký podnet z vonkajšieho sveta.  

Neprehliadnuteľným faktorom ovplyvňujúcim nadmerné užívanie 
internetu a postupnú závislosť od neho sú aj individuálne dis-
pozície (predpoklady) jedinca. Pokiaľ niekto trpí trvalými psy-
chickými ťažkosťami (odcudzenie, komplexy, pseudodepresie, 
úzkostné stavy, neschopnosť komunikácie), môže plynule prejsť 
ku komunikácii prostredníctvom siete, kde mu anonymita dovolí 
problémy tajiť a lákavá izolovanosť umožňuje vyhýbať sa kritic-
kým situáciám reálneho sveta. Nadväzovanie vzťahov často veľmi 
intímnych a komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty 
nezriedka nevyústi do „normálneho“ reálneho pokračovania 
vzájomnej fyzickej prítomnosti a vyvíjajúceho sa skutočného 
stavu, ale zostáva vo fiktívnej rovine, ktorá je relatívne bezkon-
fliktná a umožňuje hocikedy „vycúvať“. Môže vzniknúť i „totálna“ 
závislosť od vysokofrekvenčného chatovania alebo vymieňania 
e-mailov, tzv. e-mailoholizmus.

Napríklad v USA sú obyvatelia natoľko zaťažení na e-maily, že 
41 % užívateľov kontroluje svoje schránky už ráno doma hneď 



po prebudení, potom v kúpeľni, pri raňajkách, počas jazdy au-
tom do práce a dokonca aj v kostole. Priemerný používateľ má 
viac ako tri e-mailové kontá a svoju poštu kontroluje nie menej 
ako päťkrát v priebehu dňa. Pri čítaní, posielaní a odpovedaní 
strávi aspoň dve hodiny denne a viac. Až 25 % respondentov 
priznáva, že bez skontrolovania obsahu svojej schránky vydrží 
nanajvýš jeden až dva dni.

Takmer polovica obyvateľov britských ostrovov si už nevie 
predstaviť život bez e-mailu. Podľa výsledkov zisťovania závis-
losti od tohto druhu komunikácie podľa veku vysvitlo, že 
u mladých respondentov do 19 rokov je to 40 %, v skupine 
20 až 24 rokov 43 %, medzi 25- až 34-ročnými 50 % a u 35- až 
44-ročných 44 %.     

Aj keď diagnóza závislosti od internetu (IAD) nebola dosiaľ 
oficiálne zaradená do diagnostických zoznamov a jednotná 
definícia tejto „psychickej poruchy“ vlastne neexistuje, v mno-
hých európskych krajinách realizujú výstavby a prevádzku kliník 
špecializovaných na liečbu tohto typu závislostí (ale aj ďalších 
– od videohier, mobilných telefónov a pod.). V USA funguje sys-
tém, ktorý je obdobou spolkov Anonymných alkoholikov – sku-
pinové terapie pre osoby závislé od internetu. Takže môžeme 
byť „plní očakávania“ aj u nás a situáciu začať brať konečne 
vážne...
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S novou generáciou prichádza nová doba, nový životný štýl, 
technické vymoženosti slúžiace modernému človeku. Našimi 
dôležitými pomocníkmi sú internet (elektronická pošta), telefo-
novanie a posielanie SMS z mobilného telefónu, ale aj nakupo-
vanie pod jednou strechou v supermarketoch. Nová technika 
a možnosti sú v službách moderného človeka. V ostatných rokoch 
sa stretávame u mnohých ľudí s tým, že sa im tieto vymoženosti 
vymkli spod kontroly a majú s nimi vážne problémy.

Charakteristika oniománie

Asi pred 100 rokmi nemecký psychiater Kraepelin opísal tzv. 
„nakupovacích maniakov“, ktorí nedokážu racionálne nakupovať 
napriek svojmu kvalitnému intelektu.

Pre tzv. oniomániu (chorobné, nutkavé nakupovanie) je typická 
neovládateľná túžba nakupovať, v dôsledku čoho jedinec kupuje 
viac, než si môže dovoliť alebo než potrebuje. Nakúpené veci 
doma skladuje, zväčša ako nepotrebné a zavadzajúce, lebo ich 
len zriedka naozaj používa (Benson, A. L., 2000).

Oniománia je impulzívno-kompulzívna porucha zatiaľ, podľa 
MKCH-10, ešte nezaradená. Hollander a kolektív (1996) po-
ukazujú na spoločné charakteristiky a vzájomné prekrývanie 
niektorých psychiatrických porúch, ako sú somatoformné 
ochorenia, ale aj poruchy kontroly impulzov, ku ktorým patria pa-
tologické hráčstvo i kompulzívne nakupovanie. V USA trpí tým-
to problémom – chorobným nakupovaním – odhadom 1,5 – 2 %

populácie (Komorovska, V., 1996). Oniomániou trpia takí ľudia, 
ktorí si kupujú viac, ako potrebujú, a utrácajú viac, než si môžu 
dovoliť. Je to väčšmi problém žien ako mužov, keďže aj pútače 
a reklamy sú v supermarketoch viac nastavené pre ženy (Engs, 
R., 2006).

Pred samotným nákupom pociťujú veľké a neodolateľné napätie 
mať túto vec, vlastniť ju. V čase nákupu sa dostavujú silné po-
city vzrušenia až eufórie (napríklad pri rozbaľovaní kúpenej veci, 
ako to opisovali aj u nás liečené pacientky) a potom nasledu-
jú výčitky svedomia, ktoré však majú len krátkodobé trvanie. 
V tomto smere je to veľmi podobné nelátkovej závislosti – pato-
logickému hráčstvu.

Nakupovanie je spojené s pocitom šťastia a sily. Viacero vý-
skumov potvrdilo, že mnoho jedincov, trpiacich touto poruchou 
trpí zároveň aj zmenami nálad, poruchami príjmu potravy, ale aj 
inými závislosťami (McGraw, R., 2005).

Jedinci trpiaci touto poruchou cítia eufóriu, keď nakupujú, po-
city viny a zahanbenia, keď si uvedomia, koľko za tovar minuli, 
klamú okoliu (blízkym), odkiaľ majú finančné zdroje a koľko 
zase minuli (McGraw, R., 2005). Chorobní nakupovači nekon-
trolovane nakupujú aj tovar, ktorý nepotrebujú, prežívajú pocit 
vzrušenia a eufórie počas nakupovania, čo im pomáha zvyšovať 
ich sebavedomie a zlepšovať náladu. Nakupujú aj napriek tomu, 
že si už povedali „dosť“. Preto zažívajú čoraz väčšie a väčšie 
finančné problémy, financie na nákupy si požičiavajú, zadlžujú 
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sa, ich vzťahy s blízkymi príbuznými sa zhoršujú, lebo im klamú, 
zažívajú i problémy v spoločenskom živote. Zvýšené nakupo-
vanie funguje pre nich aj ako liek na samotu, smútok alebo hnev 
(Benson, A. L., 2000).

K najčastejším spúšťačom chorobného nakupovania patria 
spúšťače týkajúce sa tovaru, ako sú obaly tovaru, jeho farba, 
vôňa, ale aj bombastické reklamy a pútače na nový, akciový tovar. 
Ďalšie spúšťače sa týkajú jedinca a sú to hlavne jeho psychické, 
najčastejšie emočné problémy, ako sú samota, opustenosť, 
stresy, nuda a nedostatok podnetov, ako aj nespokojnosť a ne-
naplnenosť jedinca vo svojom živote, partnerskom spolužití... 
U bohatších jedincov sú istými spúšťačmi ich voľné finančné 
prostriedky, ktorých majú dostatok, napriek tomu sa však cítia 
osamotení a nedocenení.

V našom zariadení OLÚP, n. o. Predná Hora sme liečili už viac 
pacientok s problémami chorobného nakupovania. Na lepšiu 
ilustráciu uvediem kazuistiku pacientky s problémom chorob-
ného nakupovania.

Základné údaje: Išlo o 45-ročnú, slobodnú, stredoškolsky 
vzdelanú pacientku, odoslanú na trojmesačnú ústavnú protialko-
holickú liečbu pre diagnózu závislosť od alkoholu. Až dodatočne, 
po lekárskom vyšetrení bola stanovená aj spoludiagnóza onio-
mánia, chorobné nakupovanie. V anamnestických údajoch bez 
pozoruhodností, až na závislosť od alkoholu (liečená od roku 
1989) a časté kolísanie nálad, asi tri roky prechodne liečené an-
tidepresívami.

História problému pacientky s chorobným nakupovaním: 
Počiatky nakupovania opisovala pacientka už v detstve, keď ako 
7-ročná matke kupovala krémy na tvár, a „mala z toho radosť“. 
Potom bolo dlhšie obdobie jej života bez problémov. Až počas 
stredoškolského štúdia začala mať znovu zvýšenú tendenciu 
nakupovať, keď začala viac o seba dbať, maľovať sa. Začala 
dostávať na to financie od matky (na šminky, rúže, voňavky, 
nakupovala to vtedy hlavne v Tuzexe). Intenzívne nakupovanie 
u pacientky nastalo posledných päť rokov, pred prijatím do 
nášho zariadenia, keď pacientka žila už len s matkou a bola 
zárobkovo činná. Stala sa tiež dílerkou Avonu. To bolo pre ňu 
aj istým spúšťačom, keď sa začala pri nákupoch viac zaujímať 
o kozmetiku. Najskôr na ňu míňala výplatu, neskôr financie zo 
svojej vkladnej knižky, asi 40 000,- Sk, a potom financie z mat-
kinej vkladnej knižky, okolo 100 000,- Sk. Asi po dvoch rokoch 
sa začalo finančné zadlžovanie, neplatenie bytu, pôžičiek od ne-
bankových subjektov a pod. Jej dlhy sa nakoniec vyšplhali do 
výšky 250 000,- Sk. Pri samotných nákupoch pacientka prefe-
rovala hlavne kozmetiku (voňavky, mala ich asi 50, krémy na 
tvár, mala ich asi 40, šminky – asi 30 kusov). Neskôr si začala 
kupovať aj oblečenie kabelky (asi 15 kusov), sukne, blúzky (asi 
25 kusov a pod.). Sama pacientka uviedla, že keď sa rozhodla 
kúpiť si kabelku, nakoniec si k tomu musela dokupovať aj sukňu, 
blúzku, ale aj topánky. K najčastejším dňom, keď sa venovala 
nákupom, patrili dni jej výplaty, ale hlavne vtedy, keď sa cítila 
sama, opustená a mala depresie.

Pocity a správanie pri oniománii: Pred samotným nákupom 
pociťovala veľké napätie a nervozitu, pri platení tovaru veľké 
vzrušenie až eufóriu, ktoré prežívala ešte raz, keď si vec preze-
rala doma. Potom nasledovali výčitky typu: „Zase si to nezvládla, 
načo si to kúpila, z čoho budeš žiť...“

Kúpenú vec nakoniec odložila do skrine vedľa niekoľkých ďalších 
a ďalej sa o ňu veľmi nezaujímala. Stávalo sa, že niektoré z na-
kúpených vecí, hlavne tie, ktoré pre ňu neboli až také hodnotné, 
darovala.

Dôsledky chorobného nakupovania: Vážne ekonomické, ako aj 
rodinné problémy ju prinútili nakoniec ísť sa liečiť, keďže začala 
problémy znovu „riešiť alkoholom“ a zrecidivovala.

Liečba oniománie: Pacientka bola zaradená do komplexnej 
ústavnej režimovej liečby závislostí (alkoholizmu), ako aj ústavnej 
liečby tzv. nelátkových závislostí medzi gamblerov, s absolvo-
vaním skupinovej psychoterapie (kognitívno-behaviorálnej).

Motivovali sme ju na liečbu a edukáciou získala základné in-
formácie o svojej poruche. Formulovali sme základné ciele 
terapie:

1) Dosiahnuť maximálny možný počet spôsobilostí a zručností 
klientky pri fungovaní v živote, kde v rámci protistresových sku-
pín sa naučila zvládať stresové záťaže, riešiť problémy, napríklad 
plán splácania dlhov, mesačný finančný rozpočet, zmenu 
životného štýlu, v ktorom sa učila aktívne fungovať už počas 
liečby. Cvičila relaxačné techniky (prevenciu stresov a silnej 
túžby nakupovať). V rámci asertivity nacvičovala otvorenú ko-
munikáciu s rodinou.

2) Pri prevencii recidív sme analyzovali spúšťače, ich zabezpe-
čenie, správanie a dôsledky chorobného nakupovania, bola to 
tiež príprava na krízy v abstinencii, spolupracovali sme s rodi-
nou.

3) Špecifickým cieľom bolo dosiahnuť fungovanie pacientky 
v bežnom živote, kde sa naučí nakupovať kontrolovane.

V behaviorálnych intervenciách bola pacientka exponovaná na-
kupovaniu (in vivo), pod kontrolou terapeuta, s kontrolou nevyh-
nutného nákupu a bločkov. 

Pacientka pracovala aj na kognitívnej reštrukturácii facilitujúcich
presvedčení tykajúcich sa chorobného nakupovania a reštruk-
turácii dysfunkčného myslenia.

Farmakoterapia: Farmakami typu SSRI, ako je zrejmé z nie-
ktorých prác (Bullock, K, Koran, L., 2003), sme u pacientky tera-
peuticky ovplyvňovali jej hladinu depresie, impulzivity, ako aj 
kompulzií k chorobnému nakupovaniu.

Katamnestické sledovanie: Po ukončení trojmesačnej ústavnej 
liečby, v katamnestickom sledovaní po roku od ukončenia liečby 
bolo zistené od pacientky aj príbuzných, že pacientka abstinuje, 
je zamestnaná, spláca svoje dlhy, kontrolovane nakupuje, rodi-
na jej v tom aktívne pomáha.

V závere príspevku uvediem ešte na ilustráciu skrátenú kazuis-
tiku liečeného pacienta závislého od internetu.

Anamnestické údaje: 29-ročný muž so základným vzdelaním, 
zamestnaný, trikrát ústavne liečený pre závislosť od heroínu, pri-
jatý na súdom nariadenú ústavnú protitoxikomanickú liečbu.
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Pochádzal z neúplnej rodiny, jeho otec bol alkoholik, ktorý su-
icidoval, a matka bola zbavená rodičovských práv. Preto vyrastal 
ako dieťa pri starej matke. Ostatné údaje bez pozoruhodností.
Internetová anamnéza: Asi pol roka úplne abstinuje od heroínu, 
ale z obavy pred tzv. rizikovými miestami a priateľmi začal 
navštevovať (4 – 5 mesiacov) internetové kaviarne. Počiatočná 
dĺžka pobytu na internete bola 1 – 2 hodiny denne, asi po me-
siaci 3 – 4 hodiny denne cez pracovné dni a až 8 – 10 hodín 
cez víkendy. Sám o tom hovoril: „Pracujem, aby som mohol 
netovať.“ Hlavným cieľom bolo komunikovať s ľuďmi o svojich 
problémoch cez virtuálny svet, tzv. zoznamky, občas používal 
aj internetovú pornografiu. Sám o tom hovoril: „Na internete ma 
nikto neodsudzoval, že som feťák.“

Jednoznačnými spúšťačmi pre internet boli u neho samota 
a nuda, ako aj nedostatok kvalitných podnetov vo voľnom čase.
Pred samotným „netovaním“ mal zvýšené potenie, zrýchlený 
tep, v celom tele pocit nepokoja, nervozity a napätia (craving), 
veľké vzrušenie cítil počas „netovania“ a príjemný pocit pohody 
po odpojení z internetu.

Závažné však boli hlavne dlhodobé negatívne dôsledky závis-
losti od internetu. Pacientovi sa výrazne zmenil životný štýl, začal 
unikať od okolitého sveta reality (skutočných a nerizikových 
priateľov) do virtuálneho, neskutočného sveta cyberpriestoru. 
Začal sa sociálne aj spoločensky izolovať, uzatvárať do seba, 
v dôsledku dlhodobého vysedávania pri internete pociťoval 
čoraz väčšiu únavu, nevyspatosť, bolesti hlavy, očí, chrbtice, čo 
sa odrazilo aj na počiatočných problémoch v práci. Začal tiež 
zanedbávať svoje každodenné bežné povinnosti (starostlivosť 
o pravidelnú stravu, pranie, upratovanie…). 

Terapia internetovej závislosti pacienta: 
– zaradenie aj do skupinovej psychoterapie nelátkových závis-
lostí (popri toxikomanickej liečbe),

– podrobná edukácia o problematike novodobých nelátkových 
závislostí,
– analýza svojich spúšťačov (ich zabezpečenia), správania, dô-
sledkov internetovej závislosti,

– práca na zmene postojov a náhľadu na svoju závislosť,

– práca na zmene životných cieľov, hodnotovom rebríčku, zvlá-
daní cravingu,

– analýza svojho životného štýlu, denného režimu (v práci, voľ-
nom čase..) a ich zmenách,

– podrobná analýza a riešenie svojho nevyhnutného pracovného 
fungovania na internete, s vylúčením internetového surfovania 
doma, vo voľnom čase. Miesto toho kvalitné záujmy a koníčky, 
napríklad starostlivosť o psa,

– podrobný plán doliečovacích aktivít (kluby abstinentov – ab-
stinujúcich narkomanov).
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Vo svojom príspevku sa postupne zameriam na nebezpečné 
spoločenstvo, jeho charakteristické znaky a typy, nábor, pouká-
žem na psychickú manipuláciu a jej dôsledky, na spôsoby opus-
tenia spoločenstva a záver príspevku zameriam na prevenciu.

Nebezpečné spoločenstvo, 
jeho charakteristické znaky a typy

Keďže slovenský právny poriadok nepozná termín sekta, bu-
deme ďalej hovoriť o nebezpečnom spoločenstve. Vyznačuje 
sa praktikami psychickej manipulácie, uctievaním vodcu alebo 
vedenia a ekonomickým, fyzickým, psychickým alebo sexuál-
nym zneužívaním svojich členov. Narúša integritu osobnosti, 
poškodzuje zdravie, ohrozuje život a nesie aspoň niektoré 
z nasledujúcich znakov: autoritatívne vedenie, selekcia infor-
mácií, fyzická alebo ideová uzavretosť, utajovanie štruktúr 
a náuky a konfliktnosť. Podľa toho, z akých princípov vychádza-
jú, nebezpečné spoločenstvá rozdeľujeme na: náboženské, 
terapeutické, komerčné a politické. 
   
Nábor

Ak sa niekto domnieva, že sa nedá zverbovať, je to omyl, lebo 
zraniteľný je každý z nás. Závisí to predovšetkým od týchto vnú-
torných a vonkajších faktorov: pocit osamelosti a túžba niekam 
patriť, nespokojnosť s vlastným životom, neúspechy v škole 
a zamestnaní, túžba po bezpečí, sklamanie zo vzťahu, problémy 
v dospievaní, túžba po rodičovi, strach z osobnej zodpoved-
nosti, hľadanie zmyslu života, túžba po duchovných zážitkoch, 
po dokonalých odpovediach na spoločenské problémy, skla-
manie z dnešnej konzumnej spoločnosti, strach z budúcnosti, 
túžba nasledovať alternatívne životné modely, ochota angažovať 
sa za lepšiu budúcnosť.

Existujú rôzne spôsoby náboru: oslovenie na ulici, na prednáške, 
pozvanie na výlet, pouličný predaj literatúry. K aktuálnym metó-
dam verbovania patria: prezentácia v elektronických a tlačových 
médiách, ponuka rôznych komunikačných, manažérskych se-
minárov, jazykové, liečiteľské kurzy a pod. Náborár pôsobí 
prirodzene a obratne odpovedá na nedôverčivé otázky. Mali by 
sme vedieť, že má takéto modelové situácie dobre nacvičené. 

Často sa pôsobiskom takýchto organizácií stávajú školy 
a kultúrne zariadenia. Prenikajú sem prostredníctvom osve-
tových programov s protidrogovou tematikou, zameraných 
na sexuálnu výchovu, rodinu či na zlepšenie zdravotného stavu 
školopovinnej mládeže a pod. Orientujú sa na ľudí inteligent-
ných, vzdelaných, ekonomicky zabezpečených, intelektuálne 
a spirituálne zvedavých v akomkoľvek veku.  

Psychická manipulácia, jej prostriedky a dôsledky

Psychická manipulácia je spoločenský proces, pri ktorom 
dochádza k rozkladu ľudskej identity a k jej nahradeniu novou. 
Pritom sa pôsobí na jej zložky (správanie, spôsob myslenia 

a emócie). Každá zložka silne ovplyvňuje ostatné. Ak sa zmení 
jedna, ostatné majú tendenciu sa zmeniť tiež, aby sa zmenšil 
rozpor medzi nimi. Tento mechanizmus využívajú nebezpečné 
spoločenstvá – zámerne vytvárajú v ľuďoch nesúlad medzi tými-
to zložkami a tým ich ľahšie manipulujú. 

Ovplyvňovanie správania obsahuje kontrolu prostredia, ošatenia, 
jedla, spánku, práce a pod. Ďalšou zložkou je riadené mysle-
nie, vďaka ktorému si členovia vštepia náuku skupiny, osvoja si 
nový spôsob vyjadrovania a metódy zabraňujúce slobodnému 
mysleniu. Poslednou zložkou je kontrola emócií. Základom 
je vyvolanie pocitov viny a strachu. Vina vedie ku konformite 
a poslušnosti. Strach spája členov skupiny dvojnásobným pu-
tom. Boja sa vonkajšieho nepriateľa, ale i potrestania od vodcu. 

Pri psychickej manipulácii sa používajú nasledujúce techniky: 
hypnóza (často maskovaná relaxáciou alebo meditáciou), tlak 
rovnocenných vrstovníkov v skupine, bombardovanie láskou 
(vytvorenie rodinného prostredia použitím objatí, dotykov, 
bozkov a lichôtok), odmietnutie starých hodnôt a presvedčení 
(podpora nového životného štýlu), zmätočná doktrína (podpora 
slepej poslušnosti a odmietnutie logiky, na ktorú sa využívajú 
prednášky, plné ťažko pochopiteľných doktrín), metakomuniká-
cia (implantovanie podprahových správ zdôraznením určitých 
kľúčových slov alebo fráz počas dlhých prednášok), odstráne-
nie súkromia, strata prehľadu o čase, verbálne zneužívanie 
(používanie vulgárneho a urážlivého jazyka), spánková de-
privácia a vyčerpanosť (dosahuje sa predlžovaním psychickej 
a fyzickej činnosti a neposkytnutím adekvátneho priestoru na 
odpočinok a spánok), uniformita ošatenia (potlačenie individu-
ality), spievanie a odriekanie (napríklad 16-slovnej mantry 1 728 
x denne), spoveď (verejné odhalenie svojich najvnútornejších 
pocitov a pochýb), finančný záväzok, izolácia (separácia od 
rodiny, priateľov a spoločnosti), riadený súhlas (raz odmena 
a inokedy trest za vykonanie rovnakej úlohy), zmena stravo-
vacích návykov, systematické budovanie pocitov viny a strachu, 
nahradenie vzťahov (rozbitie pôvodných manželstiev a vytvore-
nie nových), hudba, tanec.                  

Prostriedky psychickej manipulácie fungujú, u každého stačí 
vytvoriť len optimálne podmienky. Tí, čo si myslia, že sú imúnni, 
sa robia len viac zraniteľnými. Musíme si uvedomiť, že tu ide 
o útok na city, a nie intelekt. Dva základné princípy psycholo-
gického presvedčovania sú: Ak chcete prinútiť človeka, aby sa 
správal tak, ako chcete, musíte ho najprv prinútiť veriť tomu, 
čomu veríte vy. Náhle zmeny prostredia vedú k zvýšeniu suges-
tibility a k prudkým zmenám v postojoch a presvedčení.
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Psychická manipulácia prebieha v troch fázach. V prvej (roz-
mrazenie) ide o vytvorenie podmienok na prijatie novej ideoló-
gie a pravidiel. V ďalšej sa začína zmena správania, myslenia 
a emócií do podoby kultovej identity. Nakoniec je potrebné 
člena opätovne zmraziť – teda upevniť zmenu, aby sa stal ne-
mysliacou a poslušnou bytosťou v rukách vodcu nebezpečného 
spoločenstva. 

Možné dôsledky členstva v takejto organizácii sú: strata schop-
nosti realistického úsudku a kritiky, mučivé pocity strachu, viny 
a hanby, náhla zmena hierarchie hodnôt, stavy vyčerpanosti 
v dôsledku extrémnej životnej záťaže, depresie, psychosomatické 
poruchy (bolesti hlavy, žalúdočné vredy), absencia solídneho 
školského vzdelania, neuspokojivé sociálne zabezpečenie, 
strata schopnosti vykonávať svoje povolanie, strata finančných 
prostriedkov, strata okruhu priateľov mimo organizácie, závislosť 
od mimoriadnych zážitkov a vydierateľnosť organizáciou. 

Spôsoby opustenia spoločenstva

Existujú tri spôsoby opustenia nebezpečného spoločenstva: 
odchod, vyhodenie a výstup. Odchod nastáva vtedy, keď sa člen 
preň sám rozhodne. Vyhodenie je najnebezpečnejšou formou 
opustenia skupiny. Dochádza pri ňom k okamžitému pretrhnutiu 
kontaktov s členmi skupiny, na ktorých bol človek naviazaný. Ak 
nenájde podporu vo svojej rodine (u priateľov), je tu vysoké ri-
ziko samovražedného správania. Výstup zo skupiny prebieha na 
základe vypracovanej stratégie za pomoci kvalifikovaného tímu 
(psychológ, právnik, teológ, sociálny pracovník) spolupracu-
júceho s rodinou. 

Najdôležitejšie je pomôcť človeku vrátiť sa do stavu „pred“. Tre-
ba apelovať na jeho záujmy, priateľov, aby sa k nim vrátil. Človek 
musí opäť v niečom nájsť zmysel života a zaplniť prázdno vo 
svojom vnútri, ktoré mu po opustení skupiny ostalo. V opačnom 
prípade hrozí, že upadne do inej závislosti. Resocializácia je 
dlhodobý postupný proces, ktorý si vyžaduje veľké nasadenie 
celého tímu, ale najviac bývalého člena.   

S členom takejto skupiny by sme mali: pokúsiť sa udržiavať pravi-
delný kontakt cez mail alebo telefón (i keď odpovedá iba občas, 
je to lepšie, ako keby neodpovedal vôbec), pri každej príležitosti 
mu vyjadriť úprimnú lásku, viesť si denník komentárov, postojov 

a udalostí spojených s jeho životom v tejto skupine, vždy, keď sa 
vráti domov, privítať ho bez ohľadu na to, čo povie, odkladať si 
kópie listov, ktoré sme mu napísali, ako i jeho listy, zaznamenať 
si všetky mená, adresy a telefónne čísla ľudí spojených so sku-
pinou, ovládať sa, ak má člen urážajúce poznámky, prečítať si 
všetky odporučené knihy o nebezpečných spoločenstvách 
a psychickej manipulácii, vyhľadať pomoc a informácie v orga-
nizáciách špecializujúcich sa na prácu s nimi.

Nemali by sme: prijímať rýchle rozhodnutia, skôr ako po-
drobne neprebádame problém vyplývajúci z členstva v skupine, 
hovoriť: ste v sektárskej skupine, máte vymytý mozog, dávať 
mu peniaze, obviňovať sa (rodina nie je na vine), konať v hneve 
a byť k členovi skupiny nepriateľskí, cítiť sa osamotení, stáva sa 
to každoročne mnohým rodinám, podceňovať vplyv, ktorý má 
skupina na svojich členov, znepriateliť si jej člena vysmievaním 
jeho presvedčeniam, odsudzovať ho, vysmievať sa vodcovi (ve-
deniu) skupiny alebo jej členom, vzdávať sa nádeje na úspech 
pri pomoci členovi rodiny bez ohľadu na to, ako dlho tam už je, 
a v neposlednom rade zanedbávať seba alebo ostatných členov 
rodiny.       
 
Prevencia

Skôr ako sa na pozvanie zúčastníme na nejakej akcii, ktorá sa 
odohráva v neznámom prostredí, mali by sme si zistiť: meno 
sponzora, presvedčenie skupiny, s ktorou sympatizuje, o čom 
akcia bude, čo sa očakáva od nás, či môžeme kedykoľvek 
dobrovoľne odísť. Pokiaľ vieme alebo máme podozrenie, že ide 
o podujatie nebezpečného spoločenstva, musíme ovládnuť svo-
ju zvedavosť, nerozprávať sa s náborárom, nebrať žiadne letáky 
a nechodiť na žiadnu ich akciu. 

Rodičia by si mali všímať akékoľvek podozrivé zmeny (správa-
nia, vizáže, životosprávy), lebo môžu byť indikátorom toho, že 
ich dieťa sa nachádza v nejakej skupine. Mali by sme si čítať 
literatúru, ktorá sa venuje tomuto fenoménu.   

Najdôležitejšou ochranou pred nebezpečnými spoločenstvami 
je rozvoj vlastnej osobnosti, otvorenosť pre život, ktorý máme 
reálne prijímať s radosťami aj starosťami. Dôležitú úlohu zohráva-
jú fungujúca rodina a zdravé sociálne vzťahy.
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PORUCHY PRÍJMU POTRAVY

Mgr. Júlia Štermenská,
klinická psychologička, psychoterapeutka, FNsP Ružinov – Denná psychiatrická nemocnica, Bratislava

Reklama a televízia – lákavé reklamy na dobré jedlo, usmievajúci 
sa a spokojní ľudia, krásne štíhle modelky. Čo si z toho vybrať? 
Väčšina sa s podobným tlakom naučí žiť. Z času na čas sa síce 
stane, že pod vplyvom trúchliacej, depresívnej nálady človek 
siahne po nejakej maškrte či dobrom jedle, že zastoná nad 
napratanou sukňou čí džínsami, ale je to stále v poriadku. I keď
podobné myšlienky sú niekedy nepríjemné, sú prirodzenou 
súčasťou života, v ktorom je ešte stále dôležitejšia rodina, práca, 
škola... ako to, čoho koľko zjeme alebo koľko vážime. 

O poruche príjmu potravy hovoríme vtedy, ak človek používa 
jedlo na riešenie svojich emocionálnych problémov. V ťažkej 
situácii sa snaží uľaviť svojim pocitom prostredníctvom jedla 
alebo diéty. 

Medzinárodná klasifikácia chorôb delí poruchy príjmu potravy 
takto:
F:50.0 mentálna anorexia,
F 50.1 atypická mentálna anorexia,
F 50.2 mentálna bulímia,
F 50.3 atypická mentálna bulímia,
F 50.4 prejedanie spojené s inými s inými psychickými poru-
chami,
F 50.5 vracanie spojené s inými psychickými poruchami,
F 50.8 iné poruchy príjmu potravy.

Môže sa zdať, že sa jednotlivé formy od seba veľmi nelíšia. 
Jednu vec majú spoločnú. Ak trpíte niektorou z nich, budete 
neprestajne myslieť na jedlo, telesnú hmotnosť a diéty, prestá-
vate robiť veci, ktoré ste predtým prirodzene robili, vyhýbate sa 
im. Väčšinou o nich hovoríme v ženskom rode. Je to preto, že 
poruchami príjmu potravy trpia predovšetkým dievčatá a ženy. 
Asi len 5 % mužov trpí mentálnou anorexiou a približne rovnako 
je to i pri bulímii. 

Poruchy príjmu potravy sú veľmi komplexný problém. I keď 
sa prejavujú v spôsobe manipulácie s jedlom a s telesnou 
hmotnosťou, nesúvisia len s nimi. Gro problémov pramení 
z vnútorných nevyrovnaných konfliktov. Rovnako dôležité ako 
psychické faktory môžu byť aj biologické. K najčastejším patria 
poruchy regulačných funkcií hypotalamu, somatotyp, počet tu-
kových buniek pri obezite alebo poruchy minerálneho metabo-
lizmu. 

Mentálna anorexia

Mentálna anorexia je úmyselne vyvolané a úmyselne udržiavané 
ubúdanie na váhe. Obavy z tučnoty a ochablosti telesných kontúr 
sú neustále v popredí ako neodbytná, ovládajúca myšlienka. Pa-
cienti sa sami usilujú o nízku váhu, ktorej následkom je zvyčajne 
podvýživa rôznej závažnosti, sekundárne endokrinné a metabo-
lické zmeny a narušenie telesných funkcií. 
Medzi príznaky patria: diétne obmedzovanie, nadmerné cvičenie, 
užívanie anorektík a diuretík. Približne z 95 % sú postihnuté ženy, 
väčšinou vo veku medzi 12 a 18 rokov, i keď porucha sa môže 
objaviť i po štyridsiatke.

Ako rozpoznať mentálnu anorexiu
Pomerne často rodine i priateľom trvá veľmi dlho, než sa im 
podarí zistiť, že dcéra, manželka... trpí anorexiou. Skrývajú, že 
sa snažia hladovať. Počas rodinného obeda sa v jedle štúrajú 
a predstierajú, že jedia. Často majú dobrý dôvod, prečo nestih-
nú jesť s ostatnými. Cvičia neskoro v noci alebo sa zamykajú na 
toalete, kde vracajú alebo užívajú laxatíva. Súčasťou anorexie 
je i to, že sa stránia spoločenského života. Samy si vypracujú 
rutinný systém, ktorý sa poväčšine skladá len z diét, cvičenia, 
prečisťovania. Tým sa snažia čeliť všetkým pocitom, ktoré 
sa v nich v skutočnosti odohrávajú. Obávajú sa riešiť situácie 
tvárou v tvár. Niekedy priebeh môže byť rýchly. Milé a priateľské 
dievčatá sa zrazu začnú správať odmietavo, stroho až agresívne. 
Odťahujú sa od spoločenských kontaktov. 

Ako sa správa anorektička
• Dodržiavanie diéty jej poskytuje vzrušujúci pocit moci a kon-
troly. Objaví, že prostredníctvom diéty rozhoduje o tom, ako 
bude vyzerať jej telo. 
• Väčšina ľudí si uvedomuje, že zníženie telesnej hmotnosti 
nie je zárukou úspechu v škole, že sa tým nezachráni ľúbostný 
vzťah, nevylepšia vzťahy v rodine ani neuľahčí rozhodovanie. 
Anorektička verí, že v znížení telesnej hmotnosti je tajomný kľúč 
k úspechu. 
• V dôsledku dodržiavania diéty a telesnej hmotnosti máva 
pocit nadradenosti nad ostatnými ľuďmi. Podľa jej iracionálneho 
uvažovania sú ostatní ľudia slabí a nedokážu sa ovládať, pretože 
musia jesť.
• Anorektička, ktorá dosiahne taký stav vychudnutia, že si to 
všimnú iní ľudia, sa stáva stredobodom pozornosti. Často ich 
pozornosť víta. Robí ju to inou, výnimočnou. Pripadá si statočná, 
hrdinská a silná.
• Mnohokrát je veľmi spoločenská a komunikatívna, ale jej roz-
hovor sa začína i končí pri rozprávaní o hmotnosti, diétach
a pod.
• Posadnutosť hmotnosťou sa prejavuje rôznymi rituálmi pri 
jedení, napríklad pomaly krája, prežúva jedlo, veľa cvičí... 

Anorexia a rodina
Je iróniou, že väčšinou ide o rodiny, ktoré navonok vyzerajú 
ideálne. Obyčajne bývajú dobre situované, s obidvomi rodičmi. 
Anorektičky zvyčajne vyrastajú v malých rodinách, často majú 
starších rodičov. Otcovia si často túžobne priali mať syna a sú 
vedome alebo podvedome sklamaní, že sa im narodila dcéra. 
Vo vzťahu k dcéram mávajú nerealistické priania a očakávania. 
Matky bývajú pohltené svojou rolou matiek „ideálnych detí“. 
Podieľajú sa na všetkých aktivitách dcér a za to očakávajú lásku 
a poslušnosť. Stáva sa, že obetujú svoju vlastnú kariéru alebo 
tiež bývajú posadnuté výzorom a telesnou hmotnosťou. Dievčatá 
bývajú bystré, inteligentné, pekné a navonok sú vzdialené proto-
typu „problémového dieťaťa“. 
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Zatiaľ čo z materiálneho hľadiska má anorektička všetkého 
dostatok, emocionálne je deprivovaná. Dievčatá bývajú k sebe 
veľmi kritické. Nikdy nie sú spokojné s tým, čo dosiahli, stále 
chcú viac. Taktiež prežívajú pocit, že ich potreby nie sú absolút-
ne dôležité. Dôležité je to, čo si prajú rodičia alebo iní členovia 
rodiny. Popierajú svoje vlastné priania. 
Anorexia sa zriedkakedy vyskytuje v rodinách z rozvojových kra-
jín alebo v rodinách s nízkym príjmom. 

Mentálna bulímia

Ide o opakované záchvaty prejedania a nadmernej kontroly teles-
nej váhy, čo vedie k charakteristickému prejedaniu s následným 
vracaním alebo k užívaniu preháňadiel. Častým následkom sú 
elektrolytické poruchy a somatické komplikácie. Pred mentál-
nou bulímiou sa môže vyskytnúť v priebehu niekoľkých mesia-
cov až rokov epizóda mentálnej anorexie. 

U adolescentných a mladých dospelých sa vyskytuje asi v 1 – 
3 %. O niečo vyššie sa objavuje u študentiek stredných a vysokých 
škôl,  4 – 15 %. Približne v 10 % je opisovaná u mužov.
Obyčajne sa porucha objavuje v období medzi 15 až 24 rokmi. 
Môže sa však vyskytnúť aj u 30-, 40- a 50-ročných.

Ako rozpoznať bulímiu
Na rozdiel od mentálnej anorexie a záchvatovitého prejedania 
mentálna bulímia obyčajne nemá vplyv na telesnú hmotnosť. 
Preto je rozpoznanie ťažšie. Takisto svoje záchvaty prejedania 
i nasledujúceho prečisťovania prísne utajujú. 

Ako sa správa bulimička
• Bulimička môže mať celkom prirodzené stravovacie návyky, 
pokiaľ sa práve neprejedá alebo sa nesnaží držať prísnu diétu. 
Napriek tomu však trpí veľmi intenzívnym strachom, že priberie 
a bude tučná. Prejedá sa minimálne 1-krát do týždňa. Väčšinou 
sú to sladké jedlá alebo jedlá s obsahom škrobu. Mnohokrát 
je schopná jedlo znehodnocovať, napríklad spláchnuť do WC 
a pod. Pretože jedlo vyvracia, je schopná zjesť veľké množstvá. 

• Bulimičky opisujú cyklus prejedania a prečisťovania ako 
neustálu bitku o získanie kontroly. 
• Niektoré začínajú laxatívami, pretože sa im zdá tento spôsob 
civilizovanejší. Laxatíva však nemôžu zabrániť narastaniu teles-
nej hmotnosti. 
• Ženy väčšinou vnímajú svoj problém ako osobné zlyhanie, 
nie ako bežnú poruchu, ktorá sa dá liečiť. Namiesto toho, aby 
vyhľadali pomoc, pociťujú k sebe odpor. Záchvaty prejedania 
opisujú ako únik od všetkých svojich pocitov. Potom sa hanbia, 
že sa nedokázali ovládnuť. Sú znechutené, nenávidia seba, majú 
pocity viny, strach, že správanie neutaja. 
• Mnoho bulimičiek má v anamnéze etapy anorexie. Bulimičky 
s anorektickou minulosťou sa niekedy prejedali aj v anorektic-
kej fáze, ale s jedným rozdielom, že teraz si udržiavajú telesnú 
hmotnosť na prijateľnej úrovni cyklom prejedania a prečisťovania 
namiesto toho, aby hladovali.

Bulímia a rodina
Bulimičky často pochádzajú z rodín, kde sa kladie veľký dôraz 
na vonkajší dojem. Sú vychovávané k tomu, aby hľadali súhlas 
a potvrdenie u ostatných namiesto toho, aby používali vlastný 
rozum a úsudok. Rodina ich naučila, že pochybnosti, strach 
a obyčajné ľudské zlyhanie sú neprijateľné. Preto musia hľadať 
spôsoby, ako tieto a podobné „nedostatky“ treba zakryť a popri-
tom stále vyzerať dokonalo.
Uvádzajú, že keď boli malé, nikto sa o ne priveľmi nestaral. 
Dievča v takej rodine pochopí, že rodičia majú veľa povinnos-
tí, a tak sa naučí spoliehať na seba. Zároveň sa však od neho 
očakáva, že bude pomáhať vytvárať predstavu spokojnej, fun-
gujúcej rodiny. Veľa detí začne obviňovať seba. Ak si pripadajú 
osamotené, neisté, myslia si, že to nie je tým, že rodičia na ne 
nemajú čas, ale že ony nie sú v poriadku. 
Matky bulimických dcér pochybujú o tom, či dokážu byť plnohod-
notnými dospelými ľuďmi. Napriek tomu, že majú zodpovednosť 
za dcéru, nie sú presvedčené, že túto rolu dokážu splniť. Otcovia 
bulimičiek sa často nepodieľajú na výchove detí. Veľa požadujú 
od seba a veľký výkon vyžadujú i od svojich dcér. Netolerujú 
slabosť u seba ani u detí. 



Záchvatovité prejedanie

Biologicky sa dá záchvatovité prejedanie sčasti vysvetliť návykom 
na určité reakcie na jedlo, napríklad preplnený žalúdok – rýchle 
zvýšenie hladiny cukru. U niektorých ľudí je stav hladu prepojený 
so zdravotným stavom (hypoglykémia), pritom rýchle vybudenie 
vedie k rýchlemu útlmu. Preto je veľmi dôležité jesť pravidelnú 
výživnú stravu. 
Takisto alergie na rôzne jedlá, napríklad mlieko, pšeničná múka 
a pod., vedú postihnutého človeka ku konzumácii potravín, s kto-
rými sa jeho organizmus nedokáže úplne normálne vyrovnať. 

Jedna z definícií záchvatovitého prejedania uvádza, že postih-
nuté osoby sa celý deň točia okolo jedla. Takmer všetky ich naj-
intenzívnejšie pocity, strach, pocity viny, očakávania, potešenie 
súvisia s jedlom. Tešia sa na jedlo, cítia sa previnilo, keď sa pre-
jedia, boja sa, že sa prestanú v jedle ovládať. Postihnutá osoba 
pokračuje v jedle, i keď je už nasýtená.
Obvykle z jedla nemávajú žiadne zvláštne potešenie. Niektorí ani 
počas jedla nenachádzajú uspokojenie. Väčšinou sa záchvato-
vité prejedanie vyskytuje u žien a ich percento je menšie ako pri 
mentálnej anorexii a bulímii. Vyskytuje sa vo všetkých vekových 
kategóriách. Niekedy sa v rodinách prenáša ako navyknutý spô-
sob riešenia emocionálne vypätých situácií. 

Ako rozpoznať záchvatovité prejedanie
Síce môže byť snahou o doplnenie chýbajúcich živín alebo reak-
ciou na pokles hladiny cukru v krvi, ale takmer vždy ide o nepria-
me ventilovanie určitých pocitov prostredníctvom jedla. 
Pri záchvatovitom prejedaní môžeme zaznamenať aj dodržiavanie 
rôznych diét. Vtedy majú ženy primeranú telesnú hmotnosť. Ak 
nedodržiavajú diéty, môžu byť obézne. V obidvoch prípadoch je 
však jedlo zdrojom strachu a úzkosti a ich úvahy a prežívanie sa 
sústreďujú na jedlo.
 
V každom prípade, pokiaľ má človek z jedla skutočné potešenie, 
neprenasledujú ho pocity viny a hanby za to, že si doprial krá-
ľovské porcie, oceňuje jeho chuť a výživovú hodnotu, nepovažuje 
ho za zdroj útechy, spôsob odreagovania hnevu ani za cestu 
k upokojeniu, potom určite netrpí záchvatovitým prejedaním.

Liečba

Prvý krok, ako nájsť pomoc pre seba alebo niekoho známeho, 
ktorý trpí poruchou príjmu potravy, je vôbec priznať, že problém 
existuje. O čo rýchlejšia bude intervencia, o to skôr sa podarí 
problém prekonať.
Dôležité je snažiť sa prelomiť ľady mlčanlivosti a jednoznačne dať 
najavo, čo ste si všimli, že o probléme viete. Dôležité je vyhľadať 
chvíľu, keď sa bude môcť s postihnutou osobou porozprávať.
Ak sa podarí problém odhaliť a identifikovať, až potom je možná 
spolupráca s odborníkmi. 

Čo môžu robiť blízki
Veľmi dôležité je uvedomiť si svoje možnosti. Poruchy príjmu 
potravy patria medzi duševné poruchy, a preto liečba spočíva 
v rukách odborníkov. Svojím prístupom a spoluprácou však mô-
žu blízki prispieť k úspešnosti. 
Blízki ľudia majú:
• zostať v kontakte s osobou, ktorá trpí poruchou príjmu potravy. 
I naďalej môžu spolu plánovať a uskutočňovať rôzne akcie ako 
dosiaľ;

• hovoriť s postihnutou osobou i o svojich starostiach a problé-
moch;
• nenechať sa ovplyvniť jej problémami s jedlom (neponúkať 
spoluprácu pri dodržiavaní diét. Mohlo by to dopadnúť tak, že 
ju chcete kontrolovať alebo že ste ďalší človek, ktorého by mala 
potešiť); 
• požiadať o odbornú pomoc alebo radu, najmä vtedy, ak poru-
chou príjmu potravy trpí člen rodiny.

Profesionálna pomoc
• Liečba môže byť ambulantná alebo vo forme hospitalizácie, 
čo závisí od stupňa závažnosti. Prvým krokom býva zrušenie 
následkov hladovania, zvýšenie telesnej hmotnosti a normálna 
skladba potravy.
• Farmakologická liečba môže byť rovnako užitočná. Indikované 
sú antidepresíva, anxiolitiká a v niektorých prípadoch i neuro-
leptiká.
• Psychoterapia. Môže byť individuálna, skupinová, rodinná ale-
bo párová. Prístup závisí od odbornej psychoterapeutickej 
orientácie psychoterapeuta. 
• Využíva sa i spolupráca svojpomocných skupín.
• Rôzne iné možnosti, ako napríklad Linka dôvery, otvorené fóra 
na internete... 

Použitá literatúra je k dispozícii u autorky.
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KULT TELA A KONZUMNÁ SPOLOČNOSŤ

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.,
riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie Národného osvetového centra

Aký je módny ideál našej spoločnosti?

Západná kultúra, charakterizovaná konzumným, na výkon orien-
tovaným štýlom života, sa až nadmerne zameriava na fyzickú 
vizáž a proporcie tela. 

Vyzdvihuje ideál štíhlosti a preferuje najrôznejšie diéty ako zdan-
livo bezpečný prostriedok, prostredníctvom ktorého možno ten-
to ideál dosiahnuť. Byť štíhly, štíhla znamená byť pekný/pekná, 
byť ľúbený/ľúbená, byť úspešný/úspešná. 

Druhým extrémom zamerania na telesnú stránku, ktorý je 
rozšírený najmä v mužskej populácii, je, naopak, až patolo-
gické zacielenie na nárast svalovej hmoty, ktorú okrem cvičenia 
a posilňovania sprevádza neraz aj užívanie rôznych prostried-
kov na zväčšenie svalovej hmoty. MUDr. Pavel Malovič, športový 
lekár, v tejto súvislosti uvádza: „Anaboliká majú za následok 
najdramatickejšiu premenu mužského tela v moderných de-
jinách. Opakom anorektických žien sú muži svalovci z fitnescen-
tier, postihutí chorobným zameraním na svoje telo, tzv. bigorek-
tici.“

Malovič ďalej píše: „Bigorektici sú muži, ktorí prepadli opačnej 
posadnutosti ako ich anorektické polovičky. Zatiaľ čo mnohé 
dievčatá sú presvedčené, že ich telo nie je dostatočne chudé, 
bigorektickí muži veria, že ich telesná schránka a predovšetkým 
svaly sú nedostatočne vyvinuté, že sú až podvyživené. A rovna-
ko ako u anorektičiek snaha o zmenu fyzickej vizáže podstatne 
mení ich spôsob života. Bigorektici trávia značný čas vo fitnes-
centrách nadmerným cvičením, rozmýšľajú o cvičení a o svojom 
svalstve. Rovnako je pre nich príznačné, že sa vyznačujú náh-
lymi premenami nálad, poruchami stravovania a zneužívaním 
anabolických steroidov. Väčšina bigorektikov kontroluje podľa 
psychiatrov svoju muskulatúru – svalstvo – až deväťkrát za deň 
v zrkadle, vo vážnych prípadoch vykonávajú tento prieskum až 
päťdesiatkrát.“
Bigorexia pritom nie je žiadna vzácna choroba. Ide o civilizačnú 
chorobu, pri ktorej v súčasnosti platí, že sklon prepadnúť jej má 
údajne každý druhý muž. Tím psychiatrov pod vedením profe-
sora Harvardskej univerzity Harrisona Popa zistil, že polovica 
amerických mužov nie je spokojná so svojím zovňajškom (v ro-
ku 1972 to bola len jedna šestina), že väčší hrudník si praje 
38 % Američanov, ale prekvapivo len 34 % Američaniek. Médiá 
a vzory nimi sprostredkovávané popri ideáli vychudnutých mo-
deliek presadzujú imidž svalovcov typu Ramba. 

Poruchy príjmu potravy predstavujú ochorenie, ktorého vznik 
významne podmieňujú sociálne a kultúrne vplyvy. Argumentov 
v prospech štíhlosti je viac a svoje miesto medzi nimi má zaiste 
aj reklama. Reklama na krásne štíhle telo a najrôznejšie diéty 
ako prostriedok na dosiahnutie tohto ideálu sú na stránkach 
populárnych ženských časopisov a v iných médiách skoro 
vždy a všade prítomné. Aj odevný priemysel zareagoval na tieto 
zmeny – konfekčné veľkosti módneho oblečenia dospievajúcich 
dievčat a žien čoraz viac preferujú veľkosť S, veľkosti dámskeho 
oblečenia 34 a 36 nie sú vôbec zriedkavosťou. Vytvára sa módny 

ideál štíhleho tela modelky a modela, ktorý nepriamo ovplyvňuje 
ľahko zraniteľných mladých ľudí. Na druhej strane sme neprestaj-
ne presycovaní reklamami na dobré jedlá, ktoré sú často 
nezlučiteľné so zdravou a už vôbec nie kaloricky nenáročnou 
potravou. Čo si z toho máme vybrať? Väčšina z nás sa naučí 
s týmito protirečivými tlakmi žiť, no nedarí sa to všetkým.

Čo sú poruchy príjmu potravy?

Ako uvádza Ľ. Bradáčová, o poruche príjmu potravy hovoríme 
vtedy, ak človek používa jedlo na riešenie svojich emocionálnych 
problémov. Prostredníctvom jedla alebo diéty sa snaží uľaviť 
svojim ťaživým pocitom.

Podľa Hartla a Hartlovej (Psychologický slovník) „o poruchách 
príjmu potravy, inak tiež závislosti od jedla, hovoríme vtedy, ak 
jedlo používame na riešenie emocionálnych problémov, pričom 
myšlienky spojené s jedlom, poprípade diétou a telesnou 
hmotnosťou sa stávajú dôležitejšími než všetko ostatné. Poru-
chami príjmu potravy trpia predovšetkým dievčatá a ženy, asi až 
90 % postihnutých je vo vekovej skupine 15 – 55 rokov, naproti 
tomu muži sú zastúpení iba v 5 %“. 

Poruchy príjmu potravy sú jedným z neželateľných produktov 
našej vyspelej, konzumnej, na výkon orientovanej spoločnosti. 
Ochorenie nie je známe v krajinách tretieho sveta, kde exis-
tuje reálny nedostatok jedla. Aj z tohto je zrejmé, že podobne 
ako i pri iných typoch závislostí ide o vedomú (aj keď nie vždy 
uvedomovanú) formu sebadeštrukcie – sebapoškodzovania 
človeka. Spomenula som, že čo sa týka porúch príjmu potravy, 
najčastejšie hovoríme o probléme v ženskom rode. To potvr-
dzuje aj P.-C. Peggy, ktorá uvádza že z odhadovaného počtu 
ôsmich miliónov ľudí, ktorí v USA trpia poruchami príjmu potravy, 
je iba jeden milión mužov. Vo svojej odbornej psychologickej 
a psychoterapeutickej praxi zameranej na pomoc ľuďom s po-
ruchami príjmu potravy aj ona liečila omnoho viac dievčat a žien 
ako mužov. Práve preto však dodáva, že anorexia, bulímia či 
iné formy záchvatovitého nutkavého prejedania nie sú u mužov 
o nič menej kruté ako u žien. Naopak. Dokonca je podľa autorky 
možné, že muži pacienti trpia oveľa viac, lebo si uvedomujú svo-
ju výnimočnosť a s tým spojené spoločenské problémy, ktorým 
budú musieť čeliť. O tom, že ide o problém nanajvýš významný, 
svedčí fakt, že porucha príjmu potravy predstavuje chorobu 
s najvyššou úmrtnosťou v psychiatrickej praxi. Celkovo 10 až 
25 % pacientov umiera alebo je im dovolené umrieť. P.-C. Peggy 
uzatvára: „Tí, ktorí prežívajú toto ochorenie, neustále prežívajú 
takmer nepredstaviteľné duševné trápenie. Analogicky, ako je to 
pri iných formách závislosti, aj tu platí, že problémy spôsobené 
poruchami príjmu potravy sa netýkajú iba samotných chorých, 
ale často ich najbližších, rodinných príslušníkov. Poruchy príjmu 
potravy ničia postihnutých nielen telesne, ale aj psychicky a so-
ciálne.“



Čo patrí medzi poruchy príjmu potravy?

Z hľadiska Medzinárodnej klasifikácie chorôb poruchy príjmu 
potravy môžeme zahrnúť do troch základných kategórií:
– mentálna anorexia,
– mentálna bulímia,
– atypické a nešpecifické poruchy príjmu potravy (atypická men-
tálna anorexia, atypická mentálna bulímia, syndróm nočného 
prejedania, záchvatovité prejedanie).

Podľa Ľ. Bradáčovej aj keď jednotlivé formy majú svoje odlišnosti, 
spoločným znakom všetkých sú neustále myšlienky na jedlo, 
telesnú hmotnosť a diéty. To, čo prežívajú ľudia trpiaci touto 
poruchou, je ustavičný a pretrvávajúci, ba až chorobný strach 
z obezity.

Bližšie o poruchách príjmu potravy informuje vo svojom príspev-
ku Mgr. Júlia Štermenská, preto na záver uvediem iba desatoro 
pomoci alebo ako môžu pomôcť rodina a priatelia.

Desatoro pomoci alebo ako môžu pomôcť rodina a priatelia  

1. Poučte seba a ďalších členov rodiny o problematike porúch 
príjmu potravy a možnostiach odbornej liečby. Snažte sa získať 
podporu ľudí, ktorým vy aj chorý dôverujete (či už je to terapeut, 
duchovný, učiteľ, lekár, či sociálny pracovník).

2. Zariaďte, aby rodina a priatelia hovorili s chorým dôverne 
o následkoch porúch príjmu potravy a nevhodnej kontroly hmot-
nosti. Snažte sa zostať pokojní a nesúperiví. Stačí záujem a pri-
meraná starostlivosť. Predčasne nikoho nesúďte, nedávajte 
zjednodušené rady a kategorické návrhy. Nezabudnite, že nie 
ste lekári a že zodpovednosť za svoj osud nesie hlavne chorý 
sám.

3. Dajte chorému najavo svoj vážny záujem a svoje presvedčenie, 
že liečba je nutná, a zároveň svoju ochotu poskytovať mu emo-
cionálnu, finančnú a inú praktickú pomoc.

4. Buďte zodpovední voči chorému, poskytnite mu pomoc 
a podporu najmä v prípade, ak ide o maloletého či mladistvého, 

ale aj voči komukoľvek, kto uvažuje o samovražde, je mu zle 
alebo stratil kontrolu nad sebou.

5. Nenechávajte svoj život rušiť nezvládnuteľnými emóciami, hád-
kami, obviňovaním, vzdorom a výčitkami, ak sa týkajú potravín, 
spôsobu jedenia a telesnej váhy.

6. Podporujte v chorom primeraný pocit dôležitosti a dôstojnosti 
tým, že budete rešpektovať jeho vlastné rozhodnutia a osobnú 
zodpovednosť. Nenechajte sa manipulovať k tomu, aby ste ho 
chránili pred následkami choroby.

7. Buďte trpezliví. Uzdravovanie je dlhodobý proces, pretože 
liečba sa dotýka všetkých stránok života chorého vrátane so-
ciálnych a pracovných.

8. Majte radi svojich blízkych pre nich samotných, nie pre ich 
vzhľad, zdravie, telesnú váhu, krásu alebo úspechy. Podporujte 
zdravé záujmy a pocity. Zbytočne nehovorte o jedle, vzhľade, 
zvykoch pri jedení či telesnej váhe.

9. Pamätajte si, že rodina sama osebe nezapríčiňuje ani nelieči 
poruchy príjmu potravy, ale môže výraznou mierou prispieť 
k uzdraveniu chorého.

10. Uvedomte si, že zotrvávanie pri vine a pri príčinách choroby 
je neproduktívne. Každý extrémny prístup – či už vo výchove, 
alebo v živote – môže byť nebezpečný. 
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DVA POHĽADY NA ZÁVISLOSŤ OD VZŤAHOV 
(RODIČ – DIEŤA)

Mgr. Barbora Kuchárová,
súkromná klinická psychologička, výkonná riaditeľka občianskeho združenia Prima

Závislosť od vzťahov môže mať tri základné podoby: závislosť 
od siekt a kultov, partnerskú závislosť a závislosť vo vzťahu rodič 
– dieťa. Práve poslednému typu závislosti sa v téme závislostí 
alebo, presnejšie, v téme závislých prejavov správania venuje 
najmenšia pozornosť, a to bez ohľadu na vekové špecifiká. Pre-
to vám ponúkam dva pohľady na danú tému, pohľad teoretický 
a pohľad praktický. Pohľad vysokoškolskej pedagogičky a po-
hľad rodinnej poradkyne. 

Vývinoví psychológovia dospeli k záveru, že väzbové sprá-
vanie človeka je primárne, autonómne a celoživotné. Ľudia 
sú vzťahovými bytosťami, a preto vytváranie väzieb patrí 
k najzákladnejším a najpodstatnejším pojmom v živote a vo 
vesmíre. Zatiaľ čo ľudia, ktorí sú si vedomí tohto rozmeru 
svojej existencie, žijú duševne zdravšie, správanie charakteris-
tické celoživotnou nenaviazanosťou speje k difúzii. Poetickou 
paralelou týchto úvah môže byť myšlienka H. Clouda, že „… po-
kiaľ máme rásť a rozkvitať, musíme byť zakorenení a zakotvení 
v láske“. 
H. Cloud ďalej píše, že vzťahové väzby predstavujú dobrý základ 
pre morálku, napomáhajú lepšie zvládanie stresu a podieľajú sa 
na zmysluplnosti života. Mnohé štúdie potvrdzujú, že nedostatok 
vzťahových väzieb môže negatívne ovplyvniť schopnosť človeka 
zotaviť sa z chorôb a že ich absencia sa prejavuje, resp. masku-
je symptómami ako depresia, pocit nezmyselnosti, pocit viny, 
prázdnota, smútok, panika, nedôverčivosť atď. a v konečnom 
dôsledku i závislosť. V tejto súvislosti považujem za vhodné 
upozorniť na fakt, že hoci sa v súčasnosti pojem „závislosť“ 
najčastejšie spája s drogovou závislosťou, ide o komplexný 
fenomén, o ktorom je potrebné hovoriť v širšom kontexte a pri 
ktorom je potrebné rozlíšiť pozitívne a negatívne vymedzenie 
tohto pojmu. Paradoxom je, že človek sa môže stať závislým aj 
od toho, čo mu bolo pôvodne prospešné, ale na druhej strane, 
nežiaducou a niekedy až ohrozujúcou môže byť „nezávislosť“, 
ponímaná ako opak závislosti. Podobné úvahy však nabádajú 
k vysloveniu filozofických a etických otázok, týkajúcich sa ľudskej 
slobody, podstaty človeka a jeho vzťahov k ľuďom, ku všetkému, 
čo ho obklopuje, k sebe samému i k transcendentnému bytiu. 
 
Problémy so závislosťou od vzťahov sa vyskytujú často a v mno-
hých prípadoch majú spoločného menovateľa: neschopnosť 
jedného alebo oboch partnerov odpútať sa od rodiča, od pôvod-
nej rodiny. Tak vzniká pozoruhodný „manželský trojuholník“, 
spolužitie dvoch pod taktovkou tretieho. Napríklad matka roz-
hoduje za vydatú dcéru, kedy má mať so svojím mužom deti 
a či onen pán je vôbec tým pravým kandidátom na ich splode-
nie. Alebo manžel, ktorý chodí pravidelne niekoľkokrát do týždňa 
k matke na večeru, pretože mamičkina strava je neporovnateľne 
lepšia než hocičo, čo uvarí jeho žena. Ako však odlíšiť vcelku 
pochopiteľnú a žiaducu lásku či úctu dospelého dieťaťa k ro-
dičovi a rodiča k dieťaťu od neprimeranej závislosti od vzťahu 
a neschopnosti odpútať sa? 

V krátkosti načrtnem hlavné príznaky vzťahovej závislosti:
1. Postupne dochádza k strate schopnosti slobodne myslieť 
a slobodne sa rozhodovať v tom, čo človek robí. Rozhodnutia sú 
vždy prispôsobené tomu, čo chce druhá osoba.
2. Objavuje sa nutkavosť ísť za ňou, byť v jej blízkosti, pričom 
nevyhovenie nutkavým impulzom spôsobuje narastajúce napä-
tie, nepríjemnú náladu či prípadné pocity viny. 
3. Čoraz častejšie sa dostavujú komplikácie a problémy, ktoré 
narúšajú vzťahy k najbližším, k okoliu. Okolie si všíma, že človek 
prestáva byť sám sebou, a reaguje na to.
4. Napokon takýto človek obetuje svojej závislosti čoraz viac 
času, takže postupne sa z jeho života vytrácajú ostatné hod-
notné a zmysluplné aktivity.
5. Túto zmenu si dotyčný nielenže neuvedomuje, ale ani 
nepripúšťa a z narastajúcich problémov obviňuje skôr „nežičlivé“ 
okolie. 
6. Presne ako pri alkohole alebo drogách, aj pri vzťahovej závis-
losti môžeme postrehnúť buď známky psychickej (emocionál-
nej), alebo aj fyzickej (materiálnej) závislosti.

Historky kolujúce o dominantných nepríjemných svokrách, ktoré 
zbytočne strkajú nos mladým do života, tiež nie sú celkom ne-
pravdivé. Závislé totiž môže byť nielen dospelé dieťa od rodiča, 
ale aj rodič od dieťaťa. Niekedy obidvaja naraz. Zväčša je to práve 
matka (častejšie než otec), ktorá trpí „abstinenčnými príznakmi“. 
A tie ju nútia sledovať, riadiť, viesť a ochraňovať svoje dieťa aj 
dávno potom, čo je dospelé a má vlastnú rodinu. Neschopnosť 
vzdať sa svojho vplyvu a moci nad dospelým dieťaťom pra-
mení niekedy aj z obavy z opustenia, z pocitu prázdnoty a ne-
užitočnosti. V životnom partnerovi/ partnerke svojho dieťaťa 
môže vidieť prekážku, súpera. Zdôrazňujem, že hranica medzi 
pravou, nepodmienečnou, bezhraničnou rodičovskou láskou 
a závislosťou je veľmi krehká a niekedy sa dá ťažko postrehnúť. 
Každý rodič by si ju mal strážiť sám, inak spôsobuje sebe aj 
iným zbytočné problémy. 

Čo robiť, ak je váš partner závislý od rodičov
1. Pokiaľ nie je závislosť príliš silná, snažte sa ju pochopiť, 
tolerovať. Možno ide len o určité prechodné obdobie v jeho 
živote, keď sa cíti viac dieťaťom než dospelým a má túžbu 
oprieť sa o niekoho. Možno túži po nehe, blízkosti, porozumení, 
ktorú mu vy nechtiac či nevedomky odopierate. Možno má 
nejaké problémy, s ktorými sa potrebuje zdôveriť.
2. Hovorte s partnerom o tom, že nechcete súperiť s jeho mat-
kou (otcom), ale zároveň nechcete ani zostať na „vedľajšej koľaji“. 
Vysvetľujte mu svoje pocity a nabádajte ho, aby komunikoval 
o probléme.
3. Snažte sa čo najskôr zbaviť finančnej a ekonomickej závislosti 
od rodičov, pretože to je dôležitý predpoklad vašej slobody roz-
hodovania a psychickej nezávislosti. 
4. Vyjasnite si s partnerom pravidlá spolužitia a snažte sa ich 
dodržiavať. Trvajte na ich dodržiavaní aj z druhej strany. Do-
hodnite si časový harmonogram návštev, rozdelenie domácich 
a iných povinností tak, aby obe strany boli spokojné.



5. Ak zistíte príznaky závislosti ešte pred svadbou, uvážte triezvo 
a zodpovedne, či vaše manželstvo má šancu za týchto okolností 
fungovať. Nádej, že partnera prevychováte, je mizivá.
6. Ak svokra nielenže uprednostňuje a rozmaznáva vášho 
manžela, ale ho proti vám aj popudzuje, zamyslite sa nad svoji-
mi vzťahmi k nej, či sú skutočne „čisté“ a nezaujaté. V takýchto 
prípadoch býva krízový stav už vážny a málokedy ho možno 
zvládnuť vlastnými silami.
7. Pokiaľ všetky vaše doterajšie pokusy o zmenu nepriaznivej 
situácie zlyhali, navštívte odborníka na partnerské a rodinné po-
radenstvo.

Podľa Lukasovej životným umením je pútať sa a napriek tomu 
byť pripravený na odpútanie, opustiť to, čo sme milovali, 

a napriek tomu si zachovať v srdci lásku, otvoriť sa tomu, čo 
sa nám ponúka, a zužitkovávať získané šťastie aj jeho zdieľaním 
a rozdávaním... A vtedy „... s citom pre to, kam patríme, na 
ceste, ktorá nám je ukázaná, a v láske, ktorá v nás prebýva, sme 
tak ideálne vybavení na to, aby sme prežili ľudský život, ktorého 
kvalita a identita je našťastie záväzná navždy“. 

Literatúra 
Naništová, E.: Logoterapia vs. väzby a závislosti? katpsych.truni.
sk/existprob/prispevky/nanist.html. 
Prevendárová, J.: Môj partner je závislý od rodičov. 
www.psychonline.sk/maznacik.html
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Som liečený alkoholik a gambler. Uplynulo sedemnásť rokov 
od čias, keď som posledný raz pil alkohol. Absolvoval som am-
bulantnú liečbu a prestal som piť. Začiatky boli ťažké. Asi nebolo 
nikoho, kto by veril, že nebudem piť. Ale zaťal som sa a okolie si 
pomaly zvyklo. 
Keď som sa po štyroch rokoch zoznámil s výhernými automatmi, 
mal som už dôvery dostatok. Stačilo pár mesiacov, aby som zis-
til, že moja túžba byť pri automate je rovnako silná, ako keď som 
si chcel vypiť. Moje dlhy narastali, rodinu som skoro nevidel. Čím 
väčšie problémy som mal s utajením svojej činnosti, tým viac 
som uvažoval, ako to ukončiť. Došlo to tak ďaleko, že len smrť 
sa mi zdala prijateľná. 
V deň zmierenia zo životom som bol prijatý na liečbu hráčskej 
závislosti. Trvala sedem týždňov a zmysel začala dostávať až 
s odstupom času. Ako sa vyrovnať s veriteľmi, to bola prvá 
vážna téma po príchode domov. Bál som sa pozrieť im do očí 
a povedať, že teraz im ešte neviem povedať, ako im splatím 
dlhy. Pomohla mi s tým manželka a o pár týždňov sme už mali 
predstavu, čo nás v najbližších rokoch čaká. Začal som pracovať 
a hlavne chodiť všade bez peňazí. Predtým bolo jednoducho 
nemožné, aby som bol bez koruny. Prináša to sebou rôzne 
situácie a ja som sa učil, ako ich zvládať. Niekto mal sviatok 
a ja som sa musel opýtať, koľko na to môžeme minúť. Chcel som 
ísť na malinovku a musel som si pýtať peniaze. Všetky peniaze, 
ktoré som dostal, som musel zdokladovať ako dôkaz, že som 
ich minul na dohodnutý účel. Mnohí takýto život nazvú „životom 
pod papučou“. Mne to však pomaly začalo vracať dôveru 
a sebadôveru. Začal som si vážiť peniaze, ktoré zarobíme. 
Najdôležitejšie však bolo, že v prípade pokušenia ísť si zahrať by 
som bol bez peňazí. 

Ako sa nedostať k peniazom mimo rodiny? Mne sa osvedčilo 
zverejnenie svojej choroby. Vedeli o tom všetci známi, rodina, 
kamaráti a spolupracovníci. Kto vám požičia, keď vie, že ste 
gambler. To je presne to, čo každý po liečbe potrebuje.

Ako tráviť čas, kde, s kým a dokedy? To je ďalšia dôležitá 
oblasť, ktorú si treba vyjasniť, hlavne ak zostanete s rodinou. 
Pochopil som to, až keď som prvýkrát meškal s príchodom 
z práce. Manželka ma čakala doma a pokúšala sa žehliť. Keď 
som neprišiel včas, hneď sa jej vynárali myšlienky, či nehrám, 

a nebola schopná nič robiť ani sa sústrediť na prácu. To, čo sa 
mne zdalo ako banalita, že som sa zdržal pri debate o novej pra-
covnej ponuke, bolo pre ňu nekonečným utrpením. Odvtedy až 
dodnes vie, kde som, s kým a kedy sa vrátim. Ak mám meškať, 
dám to vedieť. Čo je lepšie? Vrátiť sa k spokojnej alebo vyner-
vovanej manželke? Vyberte si. Kontrola je u gamblera určite 
o mnoho zložitejšia ako u alkoholika alebo konzumenta tvrdých 
drog. Recidívu možno dlhšie tajiť, ak nemáte komu skladať účty 
svojho času.

Kluby sú miestom, kde sa stretávajú abstinujúci. Niekde sami, 
niekde s rodinnými príslušníkmi a niekde aj s liečiacimi sa. 
My v Banskej Bystrici sa stretávame všetci. Pamätám sa, keď 
som prvýkrát videl človeka rok abstinujúceho. Bolo povzbudi-
vé, že sa to dá. Keď som sa dostal do tejto pozície, bol som 
rád, že aj mne sa to podarilo. My dodnes chodíme „na kluby“ 
spolu s manželkou. Na začiatku to bolo miesto, kde sme sa 
učili komunikovať, povedať si veci, ktoré by sa inde končili nič 
neriešiacou hádkou. Ste v klube, hovoríte o sebe a váš part-
ner s tým buď súhlasí, alebo nie. Všetkých môžete klamať, ale 
partnera nie. Zložíte si ružové okuliare a naučíte sa hovoriť aj tú 
pravdu, ktorú nechcete počuť ani vnímať. Pravda, aj za cenu, že 
spätná väzba sa vám nebude páčiť. 

Posilňovačka. Dlho mi ju navrhovali, kým som sa na ňu prihlá-
sil. Týždeň bez pracovných starostí, rozmýšľania len o sebe. 
V bežnom živote je ťažké zastaviť sa a analyzovať svoj život, skut-
ky, vzťahy. Na posilňovačke som zistil, že je to tak, a absolvoval 
som ich deväť. Na každú ďalšiu som šiel s určitým zámerom 
a väčšinou sa mi podarilo dosiahnuť zmeny, ktoré som chcel. Je 
dôležité o sebe hovoriť, aby vás tí okolo mohli spoznávať. Ťažko 
pomôcť človeku, ktorého nepoznáte. Aj malému dieťaťu je ťažké 
pomôcť, kým nevie hovoriť. 

Stretávanie s inými klubmi. Rodinná terapia je miesto, kde si
možno získať mnohých priateľov, kde si môžu rodinní prí-
slušníci navzájom vymienať skúsenosti zo života so závislými. 

GAMBLER
Združenie abstinentov Slovenska – svojpomocná skupina Nádej, Banská Bystrica
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Je to dôležité pre ďalšie fungovanie rodiny a vzťahov v nej. 
Chodievame na tieto akcie spolu s manželkou. Na jednej strane 
je to „dovolenka“, na druhej strane sa učíte rozprávať o sebe aj 
pred neznámymi rodinami. Vzájomne si odovzdávať skúsenosti 
a pomáhať si. Získali sme takto priateľov po celom Slovensku. 
S mnohými sa častejšie navštevujeme a trávime spolu pekné 
chvíle. Život nemusí byť jednotvárny, ale treba pre to niečo chcieť 
urobiť. Budovať vzťahy možno len tak, že investujete svoj čas. Je 
to príjemné, keď sa ľudia tešia na stretnutie s vami a vy s nimi. 

Pochopenie choroby. Sme ľudia, ktorí sa svojím konaním do-
stali k diagnóze F63. Je to podobné, ako keď sa niekto svojím 
stravovaním prepracuje k cukrovke. Ak chce navonok normálne 
fungovať, mal by počúvať rady lekára a hlavne starať sa o seba 
tak, aby sa nedostal do stavu, ktorý toto fungovanie ohrozuje. 
Za to je už zodpovedný každý sám a nik mu nepomôže, ak to 
sám nechce. 

Svojpomocná skupina je tiež jedno z riešení, ako si pomáhať. 
Odborný lekár totiž nie je vždy k dispozícii a niekedy situácia 

neznesie odklad. Spôsob fungovania takýchto skupín je rôzny. 
My sme vzájomne spojení najviac telefonicky, pretože sme 
z celého Slovenska. Často si telefonujeme, dávame na seba 
kontakty novým abstinujúcim, ktorí začínajú. Vieme, čo sa komu 
deje v rodine, aké má kto problémy a navzájom si pomáhame. 
Niekedy stačí teplé, povzbudivé slovo a všetko je inak. Skoro 
každá cesta do miesta, kde je niekto zo skupiny, sa končí aj 
stretnutím, hoci len na päť minút, aj tak to má cenu. Keď niekomu 
zavolám, takmer vždy má na mňa čas a to isté platí aj naopak. 

Na všetkých gamblerov z Banskej Bystrice, ktorí roky udržujeme 
kontakty a stretávame sa nielen na kluboch, ale aj mimo, sa 
môžu obrátiť o radu všetci, ktorí chcú. Poradia aj naše manželky, 
ktoré ostali napriek všetkému s nami a dali nám šancu na 
zmenu. Najlepšie to vyjadril jeden nositeľ Nobelovej ceny: „Keby 
nie teba, dnes by som tu nestál.“

ZAMYSLENIE MATKY A ZÁROVEŇ ČLENKY SKUPINY 
RODIČOV ZÁVISLÝCH

Ladislava Moravčíková,
členka svojpomocnej skupiny pri ROAD, n. o. v Bratislave a v Trenčíne

Myslím si, že tak ako ja, aj každý iný rodič sa bojí o zdravie 
svojho dieťaťa. Akosi podvedome ho chránime pred choro-
bami a úrazmi. A ak sa nám už niečo „pritrafí“, s istou rutinou 
a samozrejmosťou ideme hľadať pomoc k lekárovi. Nemáme 
zábrany zveriť sa svojmu okoliu so svojím problémom s nádejou, 
že získame ďalšie informácie, ako si pomôcť pri zvládnutí choro-
by či úrazu. Málokedy však takto postupujeme pri zmenenom 
správaní svojho dieťaťa. Použijeme bežne dostupné metódy, ako 
sú ponaučenia, vyhrážky, zákazy, ultimátne podmienky, niekedy 
aj bitky. Chceme to zvládnuť za zatvorenými dverami, v kruhu 
najbližšej rodiny. Prečo? Prečo zrazu ten odstup, uzatvorenie 
pred vonkajším svetom? Strach z pravdy, hanba z nezvládnutej 
výchovy, výčitky? 

Takto som to mala ja a toto počujem od mnohých rodičov, 
s ktorými som bola v kontakte. Vďaka medializácii, osvete a ro-
dinným príbehom z nášho okolia už začíname pripúšťať, že za 
problémami nášho dieťaťa môžu byť drogy. Drogy sú pre nás 
rodičov strašiakom číslo 1, ale koľko príbehov si budeme musieť 
ešte vypočuť, aby sme prijali skutočnosť, že rovnako vážny 
problém je aj gamblerstvo. Stretávam sa dosť často s potrebou 
rodiča získať laboratórnym testom informáciu, či dieťa užíva 
drogy. Negatívny výsledok ho upokojí, dúfajúc, že problémové 
správanie sa skončí „samo“. Neskončí sa. Dieťa je nervóznejšie, 
útočnejšie, stavia sa do obrany, cíti sa podozrievaním urazené, 
hádže vinu na nás, nerešpektuje žiadnu autoritu ani spoločenské 
pravidlá, naše slušné, múdre, šikovné dieťa sa stáva asociálom. 
Súbežne s týmto správaním narastajú aj finančné problémy, 
dlhy, kriminalita, vydieranie, zastrašovanie. Čím skôr sa obrátime 
o radu na odborníka, tým bude výpočet negatívnych následkov 

nižší. Tak ako pri bežnej chorobe či úraze necháme lekára určiť 
diagnózu a následne liečbu, zverme sa so svojím znepokojením 
týkajúcim sa správania dieťaťa a konzultujme s odborníkom 
možné postupy.

Keď sa v myšlienkach stále vraciate k hľadaniu príčiny zmeneného 
správania dieťaťa, ak sa pomaly doma o inom ani nerozprávate, 
pokiaľ je to dôvod na rodinné konflikty a neviete, ako začať riešiť 
tento problém a vlastne aký, je to možno najvhodnejší čas zveriť 
sa na stránke www.infodrogy.sk. Vo fáze, keď ste ako rodič plný 
obáv, aby ste svojimi podozreniami ešte viac neublížili rodine, 
aby ste ich nedostali do „rečí“, aby ste si ich nepoštvali, aby ste 
sami neboli príčinou ďalších konfliktov, keď ešte stále váhate, 
či a akého odborníka navštíviť, môžete túto stránku využiť ako 
odrazový mostík na získanie informácií a kontaktov, ktoré vám 
ponúknu možné riešenia.

Čas, dostupnosť a niekedy aj financie nám neumožňujú 
navštevovať odborníka tak často, ako by sme potrebovali. Z po-
radne odchádzame často plní rozpakov, dokonca s nesúhlasom 
nad poskytnutými radami, s neistotou a váhaním, či nám vôbec 
niekto vie pomôcť. Na stránke www.infodrogy.sk je priestor aj 
na tieto pochybnosti. Čím skôr sa otvoríme a vypustíme svoje 
trápenie, tým skôr máme šancu, že sa k nám dostane informá-
cia, ktorá nás osloví a poskytne riešenia. 
 
Poznámka zostavovateľky: Autorka vedie poradňu pre rodičov 
na webovom portáli www.infodrogy.sk. 
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PREVENCIA KULTOVEJ ZÁVISLOSTI

Mgr. Anetta Cvachová
metodička, Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Rimavská Sobota

SEKTY, MÉDIÁ, ZÁVISLOSTI, NÁSILIE

Bc. Milada Wembo, 

predsedníčka občianskeho združenia Pomoc všetkým v Spišskej Novej Vsi 
a metodička Spišského osvetového strediska

V ostatnom desaťročí sa v postkomunistických krajinách ob-
javila početná a lákavá ponuka príležitostí, ako využívať voľný 
čas. Súčasná mládež voľne nakladá s množstvom disponibil-
ného voľného času, ktorý je však väčšinou determinovaný exo-
génnymi činiteľmi. Konzumné spoločenské prvky ako reklama, 
masmediálne vplyvy, tzv. zábavný priemysel a pod. spôsobujú, 
že voľný čas mládeže je len obmedzene slobodný, resp. často 
zmarený bezcennými až škodlivými formami jeho využívania.

V tomto kontexte je potrebné zamyslieť sa nad pôsobením 
deštruktívnych kultov a siekt na psychický a sociálny vývoj 
mládeže vo voľnom čase a nad metodickým a odborným za-
bezpečením pomoci obetiam takto zmanipulovaného života. 
Významnou podskupinou zainteresovaných do tejto problema-
tiky môžu byť aj štátne kultúrno-osvetové zariadenia, ktoré svo-
jou metodickou a školiacou pôsobnosťou môžu prispieť k osve-
tovo-výchovnému pôsobeniu v prevencii tejto tzv. nelátkovej 
závislosti. Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimav-
skej Sobote v snahe priblížiť vedomosti a poznatky o zhub-
ných kultoch a sektách uskutočnilo školenie, ktoré bolo určené 

všetkým, čo pracujú na úseku prevencie sociálnopatologických 
javov detí a mládeže. Zúčastnili sa na ňom pedagogickí pra-
covníci – koordinátori prevencie zo základných a stredných škôl, 
kultúrno-výchovní pracovníci, pracovníci centier voľného času 
detí a mládeže, ale aj odborníci z iných pozícií. 

Odbornú garanciu nad projektom prevzal PaedDr. Peter Jusko, 
PhD., odborný asistent Pedagogickej fakulty UMB v Banskej 
Bystrici, ktorí sa dlhodobo a systematicky venuje danej prob-
lematike.
Účastníci boli zainteresovaní do jednotlivých charakteristík kul-
tov a siekt, dozvedeli sa o typoch deštruktívnych kultov a siekt, 
o priebehu náborov a nemalá pozornosť sa venovala prevencii 
kultovej závislosti.

Účastníci školenia dostali aj kompletný metodický materiál Zhub-
né kulty a sekty, ktorý z materiálov Pedagogicko-psychologickej 
poradne v Banskej Bystrici a z príspevkov školiteľa zostavilo 
a vydalo Gemersko-malohontské osvetové stredisko.

Preplnená koncertná sála Reduty opäť praskala vo švíkoch. 
Nebol tam koncert, ako by si niekto predstavoval, ale diskusné 
fórum na tému: Sekty, médiá, závislosti, násilie.

Týmto podujatím sa začal 11. ročník preventívnych programov 
stredoškolákov v Spišskej Novej Vsi. Organizátori, občianske 
združenie Pomoc všetkým a Spišské osvetové stredisko, 
zaradili túto tému, pretože mládež i pedagógovia – koordinátori 
prevencie na stredných školách – si ju vyžiadali. Cieľom bolo 
poskytnúť informácie o všetkých registrovaných náboženských 
spoločnostiach i združeniach, ktoré v poslednom období zazna-
menali veľký nárast. 

Podľa slov PhDr. Lapšanského „nekritické preberanie nábo-
ženských prúdov môže viesť k mimoriadne nebezpečnej forme 
závislosti, najmä u mladých ľudí sa táto duševná naviazanosť 
na určitú vieru môže zmeniť až na deštrukciu osobnosti“. Téma 
médií mala prispieť k orientácii mládeže v problematike siekt. 
Rozhľadený, informovaný človek má väčšiu šancu uchovať si 
patričný odstup i nadhľad nad zložitou ideológiou akýchkoľvek 
náboženských spoločností a skupín, ktoré majú vyhranený po-
stoj.

PhDr. Mondoková hovorila o činnosti niektorých siekt vo svete 
i na Slovensku. Uviedla príklady, ako sa mnohí ľudia dostali do 
takých kritických situácií, z ktorých sa nevedeli dostať. Obaja 
lektori odpovedali na množstvo otázok, z čoho vyplynulo, že táto 
téma nebola študentom ľahostajná. 

Žijeme v demokratickej spoločnosti. Stretávame sa s mnohými 
situáciami, ktoré sme dosiaľ nepoznali. Mali by sme byť tole-
rantní a neubližovať si navzájom. Svet nám ponúka mnoho. Je 
na nás, aký cieľ si zvolíme, čo si z tejto širokej palety ponúk 
vyberieme a kam dôjdeme.

PRÍSPEVKY Z REGIÓNOV – AKTIVITY, PROJEKTY A PROGRAMY PREVENCIE<<<
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V roku 1996 sa pod názvom Protidrogové fórum (www.kzp.sk)
na pôde Kultúrnych zariadení Petržalky rozvinula kontinuál-
na verejná diskusia, vyprovokovaná eskaláciou drogových 
závislostí. Vznikol tak pozoruhodný komunikačný most medzi 
laickou a odbornou verejnosťou, ktorý otváral priestor na 
spoločenskú reflexiu problému a spätnú väzbu v konfron-
tácii so šokujúcou realitou. Práve rôznorodosť pohľadov, ná-
zorov a skúseností umožnila účastníkom diskusií postupne 
prenikať k zložitej, multidimenzionálnej podstate problému. 
Tá nespočíva v substanciálnej podobe reprezentovanej kon-
krétnymi drogami, ale vo všeobecnej a zároveň individuálne 
rozdielnej ľudskej predispozícii vytvárať si prostredníctvom 
rizikového správania a pod tlakom sociálnej záťaže dia-
gnosticky definovateľnú poruchu, označovanú za závislosť.                                                                                                                                       

Závislosť, ako globálny fenomén sociálnej patológie, biologicky, 
psychicky a sociálne dimenzovaný, treba vnímať komplexne, 
v zložitých vzťahových a procesuálnych súvislostiach. Pri úvahách 
o závislosti od drog (látková závislosť) je naša pozornosť často 
ohraničená diskusiami o vlastnostiach, účinkoch a dôsledkoch 
užívania konkrétnych látok (tvrdé, mäkké drogy, psychické, 
zdravotné následky, sociálne dôsledky...) či ich sociálnej akcep-
tácii (legálne, nelegálne, „kultové“ drogy...). V horšom prípade 
plytváme energiou na kontraproduktívnu taxonómiu, v lepšom 
prípade sa usilujeme o efektívnejšiu profilaxiu, prevenciu, skrí-
ning či harm reduction. Pri takzvaných nelátkových závislostiach 
(gambling, poruchy príjmu potravy, workoholizmus, závislosť od 
kultov a sexu...) však už nemôžeme prehliadať zložitú subjekto-
vo-objektovú väzbu v živote človeka i Človeka. Práve v zložitej 
dynamike tejto väzby je lokalizovaný mechanizmus predis-
pozície na vznik závislosti. V tomto ohľade kongenitálne deter-
minanty nemusia byť určujúce. V reálnom živote totiž dochádza 

k sumácii individuálnych a sociálnych iniciačných podnetov 
v konkrétnom situačnom rámci. Práve pomenovanie takýchto 
podnetov a ich dôsledky zaujímali účastníkov preventívnych 
interaktívnych diskusií Protidrogového fóra, ktoré sa uskutočnili 
najmä v školách po celom Slovensku. 

Diskutujúci mladí ľudia sa pokúšali sami sebe zodpovedať 
otázku, prečo nás dokáže ovládnuť kult tela, krásy a mladosti či 
vášeň nakupovania do tej miery, že nad nimi strácame kontrolu. 
Veď bigorexia či shoppoholizmus dnes už nie sú len terminolo-
gické výstrelky, ale reálny, eskalujúci problém. 

Zjednodušene možno najčastejšie uvádzané príčiny rozdeliť 
na dve skupiny. Vonkajšie, všeobecné faktory sú prezentované 
globálnymi trendmi konzumného spôsobu života, ako tech-
nológia masovej a mediálnej manipulácie, reklama, novodobé 
ikony, fetiš imidžu, úspechu a publicity, zrýchlenie a sploštenie 
životného štýlu, pseudonormy a pseudoetika subkultúr, pasi-
vizácia sociálnych interakcií, povrchnosť v komunikácii, ab-
sencia emotívneho sýtenia, hodnotová materializácia, stres... 
Vnútorné faktory jednak odzrkadľujú bio-psycho-sociálnu 
dezintegritu (telo ako objekt bez subjektívneho vnemu), mani-
festovanú narcizmom, zároveň úzko súvisia s mechanizmom 
sebaodmeňovania v reakcii na pretlak nezvládaných vonkajších 
podnetov (obranné mechanizmy ako kompenzácia, projekcia, 
vizionárstvo, útek od reality...). Akoby išlo o karikatúru individu-
alizmu (stádovitosť) v dôsledku hedonisticky obmedzenej indi-
viduácie spôsobu života. Nuž, takéto odpovede sú skutočne 
hodné hlbokého zamyslenia.

PROTIDROGOVÉ FÓRUM: 
NAKUPOVANIE, KULT TELA, IMIDŽ... 

V KONTEXTE ZÁVISLOSTÍ

Mgr. Rastislav Šenkirik,
Kultúrne zariadenia Petržalky
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Recenzný posudok

Druhé tohtoročné číslo informačno-vzdelávacieho bulletinu rezortu kultúry Sociálna prevencia s podtitulom 
Prevencia nelátkových návykových chorôb poskytuje čitateľovi exkurz do témy vysoko aktuálnej a pútavej. 

Využiteľnosť poskytovaných informácií vidím najmä z hľadiska ich následnej praktickej aplikácie na úrovni 
špecializovaných zariadení, ale i v prostredí jednotlivých regiónov Slovenska.    

Ide o modernú publikáciu, ktorá sa stavia do reálnej konkurencie s porovnateľnými európskymi publikáciami. 
Výber atraktívnych a kvalifikovaných prispievateľov už dlhodobo radí edičné tituly Národného osvetového cen-
tra medzi žiadané i mimo rezortu kultúry. 

Samotné obsahové spracovanie témy, ako i zostavenie a následnosť príspevkov je vysoko profesionálne. Rada 
by som ocenila oslovenie takých významných a renomovaných autorov, akým je nepochybne MUDr. Karel 
Nešpor, CSc., primár Psychiatrickej liečebne v Bohniciach, ktorý má stále čím obohatiť slovenského čitateľa. 
Na záver by som chcela poďakovať PhDr. Ingrid Hupkovej, PhD., riaditeľke kabinetu sociálnej prevencie Národ-
ného osvetového centra, za ďalší skvelý zostavovateľský  počin. 

 Mgr. Barbora Kuchárová,
súkromná klinická psychologička, psychoterapeutka
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