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Milí èitatelia,

s potešením som prijala ponuku prihovori� sa vám úvodným slo-
vom v poslednom tohtoroènom èísle periodika Sociálna preven-
cia, ktoré pripravil kabinet sociálnej prevencie Národného osve-
tového centra.

Informaèno-vzdelávací bulletin rezortu kultúry Sociálna preven-
cia sa od svojho poèiatku v jednotlivých monotematickýck èíslach 
každoroène venoval aj problematike drog a drogových závislostí, 
najmä z aspektu primárnej prevencie. Som preto rada, že práve 
táto problematika nielenže uzatvára štvrtý roèník vydávania pe-
riodika, ale pomyselne aj rok 2009. 

Dnes, po štyroch rokoch jeho existencie, som presvedèená, že vy-
sokokvalitné autorské príspevky našich i zahranièných autorov 
spolu s nápaditos�ou vizuálu, grafickým vyhotovením a kvalitou 
tlaèe i jeho bezplatná adresná distribúcia zaradili rezortný bulle-
tin medzi významné periodiká s celoštátnym dosahom a nadre-
zortným záberom. Je preto chvályhodné, že taký široký záber, aký 
prezentuje Sociálna prevencia, vzniká a je každoroène profilova-
ný práve na pôde kultúrno-osvetovej inštitúcie, akou je Národné 
osvetové centrum a jeho kabinet sociálnej prevencie, jediné takto 
špecializované pracovisko rezortu.
Ocenením jeho kvality je dozaista nielen váš èitate¾ský záujem, 
ale rovnako aj zverejnenie všetkých doteraz vydaných èísiel na 
webovom portáli Úradu vlády SR – www.infodrogy.sk.
 
Želám vám pouèné èítanie tohto hodnotného èasopisu a mnoho 
podnetných inšpirácií v preventívnej èinnosti v oblasti drog a zá-
vislostí. 

PhDr. Zuzana Miková, MPH 
riadite¾ka generálneho sekretariátu
Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog v SR

Vážení èitatelia,

posledné tohtoroèné èíslo 4/ 2009 informaèno-vzdelávacieho bul-
letinu rezortu kultúry Sociálna prevencia, ktorý vychádza v Ná-
rodnom osvetovom centre nepretržite a každoroène od roku 2005, 
sme zacielili predovšetkým na problematiku drogových závislostí, 
a to najmä z aspektu tzv. ilegálnych drog.

Náš rezortný bulletin týmto èíslom završuje štvorroènú tradíciu 
vydávania jedného monotematického èísla zameraného na prob-
lematiku nelegálnych drog predovšetkým z aspektov prevencie, 
lieèby, resocializácie èi problematiky harm reduction. Ako zosta-
vovate¾ka a odborná redaktorka verím, že èitate¾ov opätovne za-
ujme novos�ou prezentovaných tém.
K naplneniu tohto predsavzatia zaiste pomohli príspevky renomo-
vaných èeských i slovenských odborníkov, ktoré nájdete v pravi-
delných rubrikách: príspevky zo zahranièia, štatistické príspevky, 
teoreticko-informaèné príspevky, príspevky z regiónov èi autentic-
ké a èitate¾sky ve¾mi atraktívne sebaskúsenostné príspevky.
Bulletin vo svojom závere prináša aj výberovú rešerš printových 
a internetových zdrojov, ktoré sa viažu k tematickému zameraniu 
periodika.

Ïalším, prvým budúcoroèným èíslom, ktoré Národné osvetové 
centrum – kabinet sociálnej prevencie plánuje vyda� v roku 2010, 
zaèneme jubilejnú pä�roènicu existencie tohto periodika. Pre mòa 
ako šéfredaktorku bulletinu je potešite¾né, že edièný titul sa stre-
táva s neobyèajne ve¾kým záujmom èoraz širšej èitate¾skej verej-
nosti a všetky vydané èísla sú prezentované na webportáli Úradu 
vlády SR – infodrogy.sk. Verím, že aj zameraním èísiel v jeho jubi-
lejnej pä�roènici budeme v tomto trende pokraèova�... veï platí, že 
prevencia je najefektívnejším spôsobom riešenia problému. Preto 
sa jej i naïalej mienime s osobitným dôrazom venova�.
 
Želám vám príjemné a pouèné èítanie a teším sa na stretnutie 
v novom èísle v roku 2010.

PhDr. Ingrid Hupková, PhD. 
riadite¾aka kabinetu sociálnej prevencie NOC
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„Inteligenciu“ si možno predstavi� ako strechu, pod ktorú sa 
zmestia rôzne duševné schopnosti a zruènosti. Tak sa uvažu-
je o inteligencii telesnej a pohybovej, interpersonálnej, intra-
personálnej (t. j. týkajúcej sa schopnosti sebauvedomovania), 
emoènej, verbálnej (jazykovej), logickej a matematickej, inte-
ligencii súvisiacej s vnímaním prírody, inteligencii zrakovej 
a priestorovej, hudobnej, duchovnej a podobne.
V tomto texte uvádzame charakteristiky, ktoré pomáhajú pre-
kona� návykovú chorobu. Tie sme súhrne nazvali „triezva in-
teligencia“. Triezvu inteligenciu možno rozvíja� a zvyšova� za 
pomoci psychoterapie a ïalších postupov.

Zložky triezvej inteligencie
Triezvu inteligenciu je možné približne rozdeli� na vnútorné 
(zložky 1. až 7.) a vonkajšie (zložky 9. až 11.), aj keï je zrejmé, 
že tieto kategórie sa prekrývajú.
1. Schopnosti týkajúce sa motivácie 
Sú to schopnosti sám seba motivova� k zdravému spôsobu 
života a vyh¾adáva� také prostredie a situácie, ktoré tieto 
motivácie posilòujú. Pokia¾ je možné, vyhýba� sa prostrediu, 
ktoré pôsobí opaène. Využíva� motiváciu, zvláš� negatívnu, na 
zvládnutie cravingu (baženia). Takto sa dajú používa� negatív-
ne skúsenosti z minulosti i skúsenosti iných ¾udí.
2. Schopnosti týkajúce sa vnímania svojho tela a psychiky
Tie u¾ahèujú identifikáciu vnútorných spúš�aèov (t. j. podnetov 
aktivujúcich baženie), ako sú napríklad seba¾útos�, únava ale-
bo smäd. To potom umožòuje na tieto spúš�aèe vèas reagova� 
a zvláda� ich. Patrí sem i schopnos� sebareflexie, priznanie zá-
vislosti, rozpoznávanie baženia „v preobleèení“ atï. 
3. Schopnosti týkajúce sa starostlivosti o zdravie
Zdravie je na rebríèku hodnôt vysoko. O zdravie sa treba dob-
re stara�. Zdravie dlhodobo motivuje na prekonanie návykovej 
choroby.
4. Schopnosti týkajúce sa životného štýlu a organizovania èasu
Èlovek vedie zdravý a vyvážený spôsob života (primeraný spá-
nok, zdravé stravovacie návyky atï.). Dobrou organizáciou 
èasu predchádza vyèerpaniu práve tak ako nude.
5. Schopnos� zvláda� baženie (craving) a udržova� si dobrú 
sebakontrolu
Èlovek vie nereagova� na baženie a oddiali� rozhodnutie, 
ako kona�, až na èas, keï baženie zmizne. Má široký reper-
toár stratégií proti baženiu a zároveò ich používa samostatne 
aj v kombináciách. Nepretržite si udržiava dobrú sebakontrolu 
(napríklad primeraným odpoèinkom, zdravým spôsobom živo-
ta, dolieèovaním atï.).
6. Schopnos� predchádza� alebo zvláda� nadmerný stres a re-
laxaèné zruènosti
Èlovek dokáže odhadnú� mieru stresu, ktorá je únosná. Nad-
mernému stresu sa vyhýba. Pozná a používa relaxaèné techni-

ky, napríklad na navodenie spánku, zmiernenie bolesti alebo 
nepríjemných duševných stavov a vyèerpania. Prvky relaxácie 
(napríklad èiastoènú relaxáciu alebo pokojné dýchanie do bru-
cha) vèleòuje i do normálnych denných aktivít, ak je to vhodné.
7. Schopnosti týkajúce sa systému hodnôt
Schopnos� abstinova� sa dostáva v rebríèku hodnôt vysoko, 
èlovek si uvedomuje, že je to nutná, i keï nie vždy postaèujúca 
podmienka, ktorá otvára cestu k slobode a hodnotám materiál-
nym, vz�ahovým, duchovným a ïalším.
8. Schopnos� predchádza� recidíve, prípadne ju rýchlo zvlád-
nu� s pomocou druhých
Èlovek dlhodobo využíva stratégie na prevenciu recidívy, ale 
má zároveò pripravený plán na ich zvládnutie. V prípade reci-
dívy urýchlene vyh¾adá úèinnú pomoc.
9. Schopnosti týkajúce sa vnímania okolia a mediálna gramot-
nos�
U¾ahèujú identifikáciu vonkajších spúš�aèov (napríklad riziko-
ví známi) a vèasnú reakciu na ne. To sa týka i podnetov prichá-
dzajúcich z médií. Zaraïujeme sem tiež schopnos� oceòova� 
prostredie a situácie podporujúce triezvos�.
10. Komunikaèné a asertívne zruènosti vrátane zruènosti od-
mietania
Komunikaèná a asertívna zruènos� zahàòa schopnos� prejavi� 
vhodne svoje pocity, zveri� sa, vedie� sa primerane presadi� 
a využíva� rôzne spôsoby odmietnutia. Èlovek udržiava a zdo-
kona¾uje sie� dobrých vz�ahov, vie sa vcíti�, nachádza� kompro-
misy i primerane háji� svoje práva.
11. Schopnos� využíva� pomoc v okolí
Èlovek sa sústavne udržuje v dobrom stave vïaka svojpomo-
ci, využíva tlaèené materiály i svojpomocné organizácie typu 
Anonymných alkoholikov. Využíva tiež profesionálnu pomoc 
a dokáže vyh¾ada� odbornú pomoc pre rôzne problémy.

Záver
Niektoré z uvedených zložiek triezvej inteligencie sa prekrýva-
jú. Ale i tak považujeme tento koncept za užitoèný. Pomocou 
neho môžu ¾udia lieèiaci sa pre návykovú chorobu lepšie roz-
pozna�, èo je na prekonanie ich problémov prospešné a uži-

TRIEZVA INTELIGENCIA
MUDr. Karel Nešpor, CSc., primár oddelenia na liečbu závislostí v Psychiatrickej liečebni Praha-Bohnice, Česká republika

Príspevky zo zahraničia 
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toèné. Preto sme sa tiež zamerali na faktory, ktoré sa dajú 
ovplyvni� lieèbou alebo nácvikom.

Literatúra
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Ministerstvo zdravotnictví ÈR 2004. 144 s.
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Poznámka:

Všetky uvedené publikácie sú vo¾ne na stiahnutie z www.drnespor.eu. 

Peklo sú tí druhí...?

Ochráni� deti pred všetkým zlým, je zrejme odveká a prirodze-
ná túžba, vlastná všetkým dospelým. Predovšetkým asi chceme, 
aby sa deti v zdraví dožili dospelosti, keï budú menej zranite¾-
ní. To možno, pri istom zjednodušení, považova� za východis-
ko konceptu dnes nazývaného primárna prevencia rizikového 
správania, ktorý ¾udstvo pozná pomerne krátko. Ochraòovanie 
detí alebo primárna prevencia majú jedno spoloèné – tenden-
ciu externalizova� zlo. To znamená, h¾ada� ho nie v nás, v na-
šom správaní, ale vo veciach alebo ¾uïoch okolo nás. Slovami 
Jeana-Paula Sartra – peklo sú tí druhí. To ilustrujú aj slogany 
typu „boj proti HIV/AIDS“ alebo „vojna proti drogám“. Pri-
tom nepriaznivé dôsledky užívania drog nespôsobuje len ich 
existencia – ide o neživé látky – ale rizikové správanie ¾udí, 
ktorí s nimi zaobchádzajú. Zdá sa teda, že peklo môžeme sebe 
èi našim de�om spôsobova� tým, èo niektorí nazývajú výcho-
vou, iní primárnou prevenciou a Don Miguel Ruiz krotením 
detí (1997), hlavne ak volíme zlé postupy.

Ideál primárnej prevencie verzus realita

Ideál prevencie je postavený na jednoduchej predstave, line-
árnej rovnici: informácie => postoje => správanie. Ak podáme 
mladým ¾uïom informácie o rizikovom správaní a jeho mož-
ných dôsledkoch, oni to pochopia a prestanú sa navždy riziko-
vo správa�. Tak jednoducho to, žia¾, nefunguje. Deti a mladí 
¾udia sa èasto nesprávajú s oh¾adom na známe riziká. Nie div, 
nesprávajú sa tak ani dospelí, ktorí sú pre deti vzorom. Denne 
to vidíme napríklad pri porušovaní predpisov v doprave, pri za-
obchádzaní s alkoholom, liekmi, alebo keï dospelí predávajú 
alkohol èi tabak neplnoletým. Vzniká otázka: Keï zákony po-
rušujú dospelí, preèo by ich mali dodržiava� deti a mladí ¾udia?
Avšak to, že èas� ¾udí sa i napriek realizovaným preventívnym 
aktivitám správa rizikovo, môže vies� k záverom, že preven-
cia zlyháva alebo vedie k frustrácii èi zúfalstvu preventívnych 
pracovníkov. A ako je známe, zúfalí ¾udia robia zúfalé èiny. To 
však nie je niè nové.

Všetko tu už raz bolo, po prvé

Doklady o tom, že sa primárnej prevencii alebo – ak chcete – 
úsiliu dospelých ochráni� deti od zlého nie vždy darilo, je mož-
né nájs� v rôznych historických prameòoch. Staèí poèúva� to, 
na èo ¾udia prišli už dávno pred nami a neopakova� rovnaké 
chyby. Antické báje ponúkajú príbeh o otcovi Daidalovi a jeho 
synovi Ikarovi. Ako niektorí dnešní dospelí, ani pán Daidalos 
nebol kladným vzorom pre syna, keï úkladne zavraždil svoj-
ho konkurenta Tala. Preto utiekol pred spravodlivos�ou pod 
ochranu krá¾a Minoa, ktorému postavil známy labyrint pre 
bájneho Minotaura. Minos potom Daidala uväznil, snáï aby 
nepostavil podobný labyrint ešte niekde inde. Ten preto h¾adal 
cestu na útek pomocou krídel, ktoré sám skonštruoval. Ako
skonèil Ikarus, ktorý bohvie preèo neposlúchol otcove inštruk-
cie, aby nelietal ve¾mi vysoko ani nízko, všetci vieme. Ale preèo 
sa správal tak rizikovo, že nakoniec prišiel o život, sa môžeme 
len dohadova�. Informácie o rizikách predsa dostal.
Nezabudnime na rozprávky, napríklad na tú o neposlušných 
kozliatkach. Matka koza ich musela necha� doma, keï išla 
nakupova�, a zakázala im otvára� návštevám, pretože v okolí 
sliedil hladný vlk. Hoci kozliatka èelili pre nás �ažko predsta-
vite¾nému riziku – by� zožrané zaživa – správali sa rizikovo. 
Ešteže išlo o rozprávku, ktoré sa spravidla konèia dobre. 
Dá sa namieta� – nie div, že Ikarus a kozliatka sa správali ne-
poslušne, keï pochádzali z neúplných rodín. Tvrdí sa predsa, 
že také deti sú rizikovým správaním viac ohrozené. Lenže ako 
si potom vysvetli� neposlušnos� Šípkovej Ruženky, ktorá vy-
ústila do storoèného spánku celého krá¾ovstva? Bola z úplnej 
rodiny a jej otec disponoval všetkými predstavite¾nými pros-
triedkami, aby naplneniu sudièkinej veštby zabránil. Napriek 
tomu sa mu to nepodarilo.

Limity primárnej prevencie

Pracovníci v prevencii nemajú prostriedky ako krá¾ Šípka. Na-
vyše žijú v prostredí, kde sa len málokto vyzná v mori èasto si 
odporujúcich informácií, ktoré na nás odvšadia¾ útoèia. A èo 

SLEPÉ CESTY PRIMÁRNEJ 
PREVENCIE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA

PhDr. Josef Radimecký, PhD., MSc., Centrum adiktológie – Psychiatrická klinika 1. lekárskej fakulty a VFN Univerzity Karlovej v Prahe, Česká republika
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potom deti? Okrem rád dospelých, ktoré sa nemusia vždy zho-
dova� – napríklad tie od rodièov, uèite¾ov, lekárov, policajtov 
èi politikov – majú informácie od vrstovníkov aj z mnohých 
médií (TV, mobily, PC, internet, tlaè), ktoré nezriedka rizikové 
správanie – hlavne tzv. celebrít – skôr adorujú. K ïalším fak-
torom, ktoré môžu ovplyvòova� správanie ¾udí, patria postoje 
a správanie známych osobností, hudba, móda, umenie, šport, 
veda, životný štýl èi hodnoty vyznávané spoloènos�ou. A sú-
èasná konzumná spoloènos� nie je pravdepodobne optimál-
nym prostredím na podporu zdravého životného štýlu, skôr 
naopak.
V záplave rôznorodých vplyvov na správanie èloveka sa dá 
vplyv primárnej prevencie prirovna� k povestnej kvapke 
v mori. A ako vieme, pokia¾ by sme do neho vliali kvapku èi 
celé vedro sladkej vody, more zostane aj tak slané. Potom sa 
niet èo èudova�, že sa prostredníctvom preventívnych aktivít 
nedarí ovplyvni� a zmeni� správanie všetkých mladých ¾udí raz 
a navždy.

Zúfalí ¾udia robia zúfalé èiny

Ako sme už naznaèili, to, že prevencia ovplyvòuje správanie 
(nielen) mladých ¾udí len v obmedzenej miere, môže vies� 
pracovníkov v prevencii k zúfalstvu. V dôsledku toho môžu 
zavádza� postupy èi programy, ktoré s efektívnou prevenciou 
nemajú niè alebo len málo spoloèné. Ide napríklad o bezplat-
né èi lacné programy, ktoré sú postavené predovšetkým na 
nácviku odmietania (proste povedz nie) alebo na odovzdávaní 
zastrašujúcich, jednostranných informácií. Ale preèo naprík-
lad dospelí ¾udia drogy, vrátane legálnych, užívajú, keï sú len 
zlé? Ako sa na to dá mladým ¾uïom odpoveda�? Vážne si mys-
líme, že sú takí hlúpi?
Iní ponúkajú akcie s páèivými heslami: „Povedz NIE drogám 
– povedz ÁNO životu.“ V Èeskej republike sa scientológovia, 
èasto kritizovaní za svoje praktiky, usilujú nakloni� si akciou 
s uvedeným sloganom verejnú mienku, aby dosiahli štatút cir-
kvi. Preto usporadúvajú cyklobeh a obchádzajú mestá, v kto-
rých rozdávajú letáky s jednostrannými informáciami o zle 
drog a oslovujú radných s petíciou za mestá bez drog. Politici 
radi podpíšu – dostanú sa do novín a niè ich to nestojí – ale 
situácia v meste sa nezlepší. Iným zúfalým èinom je podpora 
športu na úkor špecifickej prevencie. Ale ani keby sme celú 
republiku prestavali na jedno ve¾ké ihrisko, problémy s riziko-
vým správaním by sme zrejme raz a navždy nevyriešili.

Všetko tu už raz bolo, po druhé

História ilustruje, že aj naši predkovia siahali po zúfalých èi-
noch. V antickom Ríme za pôvodcu problémov považovali 
bezuzdné pitie vína u vyznávaèov boha Bakcha. Zúfalý konzul 
Postumius preto nechal okolo roku 186 pr. n. l. povraždi� bez 
súdu 7 000 Bakchových vyznávaèov, avšak ani tak nezbavil 
Rím nadmerného pitia. Bakcha stotožnili s rímskym bohom 
Liberom a pilo sa ïalej. 
V ranom stredoveku, v súvislosti s nástupom kres�anstva, na 
korenárky a drogistov, ktorí využívali lieèivé a omamné vlast-

nosti rastlín, pozerali sa ako na èarodejníkov. Preto mnohí 
z nich skonèili na hranici. Vtedajší vykladaèi kres�anstva po-
važovali odpustky, svätenú vodu èi sviece za úèinnejšie ako 
lieky z rastlín.
Kávu v Oriente objavili niekedy v 13. storoèí. Ale ešte z 15. 
storoèia sa zachoval príbeh dervišov, ktorí v Mekke holdovali 
káve a po vypití viacerých šálok tancovali v uliciach. Za to boli 
odsúdení na pranier. Až v roku 1551 vydal sultán povolenie 
na otvorenie prvej verejnej kaviarne. Avšak ešte v 17. storoèí 
spísali anglické ženy petíciu proti káve, pretože ich muži vraj 
po nej boli rovnako neplodní ako púšte, z ktorých pochádzala 
(Escohotado, 1996).
Keï sa objavili Kolumbovi námorníci s dymiacimi fajkami 
v ústach, varovala inkvizícia, že ide o dielo Satana. V roku 
1603 vydal anglický krá¾ Jakub I. knihu Kritika tabaku, pova-
žovanú za prvú vládnu protifajèiarsku kampaò, a zvýšil clo na 
tabak o 2 000 %. Dôsledkom bol rozmach pašovania a domá-
ceho pestovania tabaku. Neuspel rovnako ako ïalší vládcovia. 
Ruský cár Michal III. Fiodoroviè dával fajèiarovi i jeho dodáva-
te¾ovi ureza� nos, sultán Murad IV. zase useknú� hlavu èi kon-
èatiny, èínsky cisár dynastie Ming zaviedol za obchodovanie 
s tabakom a za jeho fajèenie trest smrti (Gilman a Xun, 2004). 
Ani tieto zúfalé pokusy však nepomohli zlikvidova� užívanie 
tabaku.

Historia magistra vitae...?

Rímske príslovie hovorí, že dejiny sú uèite¾kou života, teda že 
sa z nich môžeme pouèi� pre súèasnos�. Zdá sa však, že aj keï 
je táto schopnos� vlastná krysám, èloveku príliš nie (Hartnoll, 
2004). Ako inak sa dá vysvetli�, že opakujeme stále tie isté 
chyby?
Na ilustráciu môžeme uvies� preh¾ad èlánkov na webe èes-
kého Národného monitorovacieho centra pre drogy a drogo-
vé závislosti www.drogy-info.cz Èím všetkým proti drogám? 
Vedú rôzne druhy športov, ktorých vyznávaèi tvrdia, že ich 
disciplína – napríklad skejtbordy, futbal, basketbal, bejzbal, 
hokejbal, golf, squash, aerobik, bojové športy, ba i zápas bez 
pravidiel – odvádzajú mladých ¾udí od užívania drog. Nájdu 
sa však tiež takí, ktorí idú proti drogám (sic!) s dravcami, váž-
nou hudbou, asfaltom, horúcim uhlím alebo dokonca nasade-
ním húseníc andskej mory na listy koky. Preèo sa krysy pouèia 
a my nie?

Kto sa hrá, nehnevá?

Slogan sa stal v kontexte primárnej prevencie ob¾úbeným. Ak 
by totiž platil, dalo by sa pod hlavièku prevencie zahrnú� èo-
ko¾vek, ale má to svoje paradoxy. Prvým je, èi je vôbec možné 
stále sa hra� len „pekne“, bez štipky hnevania. Ïalší – èo do-
spelí týmto sloganom de�om hovoria? Chcú ich zabavi� alebo 
sa ich zbavi�? Nedá mi nespomenú� verš básne K. J. Erbena 
Poludnica. Matka v strese, pretože manžel sa má každú chví¾u 
vráti� z práce na obed a jej sa nepeèie peèienka, hovorí die�a-
�u, ktoré sa dožaduje jej pozornosti „... hraj sa, tu máš kohú-
ta“. Die�a ho hodí do kúta a nakoniec si ho odnesie Poludnica, 
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respektíve matka pri pre�ahovaní s Poludnicou zahrdúsi die�a 
skôr, než manžel vojde do dverí.
Ïalším úskalím je skutoènos�, že hra je v detskom podaní prá-
ca. A pre tých, ktorí prepadli práci, sme vymysleli nelichotivú 
nálepku – vorkoholik. Chceme teda z našich detí vychova� ge-
neráciu vorkoholikov? Alebo dokonca gamblerov? 
Problém predstavujú i novodobé „hraèky“, ako sú televízory, 
poèítaèe, mobily, internetové hry a pod. Namiesto všestranné-
ho rozvoja detí podporujú pasívny životný štýl, de�om a mla-
dým ¾uïom èasto ponúkajú nepatrièné a/alebo nereálne vzory 
a v dôsledku predstavujú riziko pre možný rozvoj tzv. proces-
ných závislostí. Dnešné deti to majú �ažké. Vážne, poèuli ste 
o závislosti od dreveného kohúta z éry Poludnice?

Športom proti drogám

Tomu nezriedka veria i dospelí, ktorí sa športu príliš neveno-
vali. Ako si môžu by� istí, že kto športuje, drogy neberie? V lie-
èebniach pre ¾udí so závislým správaním sa môžeme málokedy 
stretnú� s klientom, ktorý niekedy nešportoval. Môžeme tu 
však stretnú� i tzv. vrcholových športovcov. Nehovoriac o do-
pingu v športe alebo o bohatierskych veèierkoch niektorých 
športovcov, plných alkoholu a ïalších radovánok. Tie slogan 
prinajmenšom spochybòujú.
Rad zahranièných výskumov naznaèuje, že šport môže ako 
protektívny faktor vo vz�ahu k rizikovému správaniu hra� rolu 
cca do 11-12 rokov veku detí, neskôr už nie (Toblerone a kol., 
2001). Navyše sa zdá, že slogan športom proti drogám ve¾a 
športových organizácií zneužíva na získavanie peòazí z verej-
ných zdrojov. Napriek tomu, že výdavky na šport, respektíve 
špecifickú primárnu prevenciu sú neporovnate¾né. Napríklad 
èeské ministerstvo školstva vydalo v roku 2008 na šport cca 
750 mil. Kè, na primárnu prevenciu 24 mil. Kè.
V roku 2001 uspela loby v Èeskej republike pri schva¾ovaní 
štátneho rozpoètu v parlamente, keï z 90 mil. Kè urèených na 
služby prevencie, lieèby a minimalizácie rizík spojených s uží-
vaním návykových látok získala 40 mil. Kè na výstavbu ihrísk, 
vydávaných za prevenciu. Z rôznych zdrojov sa však zdá zrej-
mé, že tento prístup je neefektívny, pretože „prvé experimenty 
s marihuanou sa èasto odohrávajú na detských ihriskách alebo 
v skejtparkoch“ (Radimecký, 2008).

Odstrašujúce príklady

Niektoré èeské školy usporadúvajú pod hlavièkou prevencie 
so svojimi žiakmi výlety do väzníc alebo lieèební s cie¾om uká-
za� im, ako by mohli skonèi�. To pripomína komickú scénku 
z filmu J. Menzela Vesnièko má støedisková, v ktorej lekár po-
siela hypochondrického pacienta krèmára do pelhøimovského 
krematória, aby vedel, do èoho ide. Pre zmenu, pri návštevách 
študentov v terapeutickej komunite na lieèbu užívate¾ov návy-
kových látok je možné obèas poèu� i komentár „tu je to pekné, 
asi zaènem bra� drogy“.
Samostatnou kapitolou sú aktivity, ktoré vedenie niektorých 
škôl vydáva za primárnu prevenciu užívania návykových látok. 
Ide o drogových psov na školách, hromadné testovanie žiakov 

èi stery z lavíc, ktoré pátrajú po stopách drog. Ich paradoxom 
je budovanie atmosféry strachu, nedôvery a podozrievavosti, 
èo je v rozpore so zásadami efektívnej prevencie v školách. 
Nezdravé prostredie a vz�ahy provokujú skôr nezdravé než 
zdravé správanie. Navyše ak psi nenájdu v škole drogy alebo 
stery z lavíc sú negatívne, znamená to, že ich žiaci neužívajú? 
Anonymne získavané údaje hovoria skôr o opaku. Maximálne 
je možné, bohužia¾, poveda�, že žiaci si ten deò drogy do školy 
nepriniesli alebo ich nepoložili na lavice. A testovanie žiakov 
rýchlotestmi na prítomnos� drog v tele? V lieèbe sa používajú 
len ako orientaèné, a pokia¾ sú pozitívne, musia by� ich záve-
ry overené nákladnejšími a sofistikovanejšími laboratórnymi 
testami. Vedeli ste napríklad, že keï si dáte makovú buchtu, 
môžu vám rýchlotesty ukazova�, že ste pozitívny na užitie he-
roínu? A èo s tým v škole?

Hranie na city

Vynucovanie s¾ubov od detí na záväzky na celý život, aj keï 
nemajú povedomie o svojej budúcnosti a o tom, èo ich môže 
v živote stretnú�, nebolo typické len pre komunistickú spoloè-
nos�. Obdobou u nás známych s¾ubov iskrièiek a pionierov, že 
budú celý život verní svojej socialistickej vlasti, bola i kampaò 
„proste povedz nie“ (Just Say No), ktorú v 80. rokoch 20. sto-
roèia viedla niekdajšia prvá dáma Nancy Reaganová. V kam-
pani hrala rolu i pieseò Dannyho Quinna s rovnakým názvom 
ako kampaò, v ktorej sa okrem iného spievalo:
„Poznal som die�a, èo bolo stále pod vplyvom
Pritom strácalo život, èo okolo neho šiel
Nikdy nežilo život priamo
A teraz je už na to ve¾mi neskoro...“
Je zrejmé, že autor sa pokúsil zachyti� skutoèný príbeh mladé-
ho èloveka, ktorý sa pre užívanie návykových látok dostal do 
problémov. Ako je známe z praxe lieèby závislého správania, 
niektorí užívatelia drog aj ich rodiny prežívajú neskutoène 
tragické príbehy. Je však otázkou, èi je také „hranie na city“ 
dospievajúcich, ktorí dokážu by� èasto cynickí, primeraným 
prístupom, ktorý má svoje miesto v primárnej prevencii rizi-
kového správania.

Èo na to zodpovedné miesta

Viacerí zahranièní odborníci i èeské zodpovedné miesta, ako 
Rada vlády pre koordináciu protidrogovej politiky, minister-
stvá školstva, zdravotníctva èi vnútra sa zhodujú, že „pre-
h¾adávanie školských priestorov psami nepatrí do primárnej 
prevencie užívania návykových látok v školstve“. Ministerstvo 
školstva, mládeže a telovýchovy navyše v metodickom pokyne 
zdôrazòuje, že „za neúèinnú prevenciu je považované zastra-
šovanie, citové apely, jednoduché odovzdávanie informácií, 
jednorazové akcie, potláèanie diskusie“.
Zdá sa, že zodpovedné miesta v Èeskej republike majú jasnú 
predstavu o tom, èo nie je prevencia alebo èo nefunguje. To, 
že sa i napriek tomu môžeme v niektorých èeských školách 
stretnú� s uvedenými neodporúèanými postupmi, vedie k záve-
ru, že vedúci pracovníci škôl buï pokyny a odporúèania zod-
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povedných miest nepoznajú, alebo ich poznajú, ale neriadia 
sa nimi. Ako však potom môžu chcie� od svojich žiakov, aby 
sa správali pod¾a zákonov a predpisov, keï tak sami nerobia? 
Veï ani neznalos� zákona neospravedlòuje...

Najvýznamnejší faktor úspešnosti

H¾adanie úèinnej prevencie rizikového správania pripomína 
honbu za svätým grálom. Máme tendenciu vyvíja� nové, sofis-
tikované preventívne programy a po ich hodnotení sa èudova�, 
že u všetkých detí èi mladých ¾udí nefungujú stopercentne. 
Vari nám chýba odvaha alebo chu� pripusti� si, že pravdepo-
dobne žiadny ideálny program neexistuje a že menej môže by� 
viac. Niektoré výskumy naznaèujú, že najvýznamnejším fakto-
rom úspešnosti preventívnych programov zrejme nie sú èo ako 
sofistikované programy, ale jasne demonštrovaný záujem o ži-
vot mladých ¾udí, na ktorý niekedy máme tendencie zabúda�. 
De Haes (1986) uvádza: „Programy, ktoré venujú pozornos� 
mladým ¾uïom, kto sú a ako žijú, uèia ich, ako prekonáva� 
každodenné �ažkosti atï., sú úèinné nielen vo vz�ahu k zlepšo-
vaniu situácie v užívaní drog, ale i pri znižovaní výskytu iných 
– rebelantských èi ïalších foriem správania vyžadujúcich po-
zornos�.“ Teda tých, ktorým v súèasnej terminológii hovoríme 
rizikové správanie. Autor navyše argumentuje, že na realizáciu 
úèinných preventívnych programov je podstatnejšie, èi sa ich 
autori orientujú v psychológii dospievajúcich než v rôznych 
formách rizikového správania. Úèinnejšie ako pozýva� na rôz-
ne témy externých odborníkov, sa zdá, je zapájanie uèite¾ov, 
ktorí majú záujem o danú tému, svojich žiakov a ich problémy.

Ciele primárnej prevencie rizikového správania

To, že preventívne programy pravdepodobne nebudú fungo-
va� ideálne a neodradia všetky deti èi mladých ¾udí od riziko-
vého správania raz a navždy – keï sú obklopení mnohými 
opaènými príkladmi v životoch nás dospelých – vzalo do úvahy 
i èeské ministerstvo školstva. V roku 2005 pridalo k pôvod-
ným dvom cie¾om primárnej prevencie užívania návykových 
látok, teda k 1) predís� rizikovému správaniu, a 2) odsunú� 
rizikové správanie do èo najneskoršieho veku detí ešte tretí, 
zrejme najrealistickejší cie¾. A síce 3) zníži� výskyt možných 
nepriaznivých zdravotných a sociálnych dôsledkov rizikového 
správania. 
To bol asi správny krok. Ako sme totiž demonštrovali, niektorí 
¾udia vždy mali, respektíve majú tendenciu správa� sa rizikovo 
a nezáleží na tom, èi ide o deti, mladých èi dospelých ¾udí. 
Taktiež sa zdá, že len �ažko môžeme presvedèi� naše deti, aby 
sa nesprávali rizikovo, ak im niektorí dospelí poskytujú svoje 
rizikové správanie ako vzor, hoci aj nevedome. Frustráciu zo 
zdanlivej nefunkènosti primárnej prevencie si môžeme ušet-
ri�, pokia¾ si stanovíme reálne ciele a oèakávania. Ako sme 
argumentovali, primárna prevencia je kvapka v mori faktorov, 
ktoré môžu správanie ¾udí ovplyvòova�, a vo¾ba je nakoniec 
vždy na každom z nás. Napokon sa zdá, že najúèinnejšia a naj-
lacnejšia prevencia je náš záujem o deti a mladých ¾udí, o ich 
životy, radosti a prípadné starosti. Všetko tu už raz bolo, staèí 
sa len z histórie pouèi�.

Zoznam použitej literatúry je k dispozícii u autora.

Rok 2009 je nielen dvadsiatym rokom od politických zmien 
v našich štátoch, ale tých dvadsa� rokov sa rozvíjajú aj prístu-
py k prevencii drogových závislostí a ïalších oblastí, ktoré sa 
týkajú iného rizikového správania. V prvých porevoluèných 
rokoch mnohí z nás, ktorí sa zapodievame prevenciou, mali 
možnos� poznáva� túto prácu vo viacerých európskych štátoch 
a zistili sme väèšinou, že naše poh¾ady na prevenciu sa ve¾mi 
nelíšia: prevencia sa musí zaèína� vèas (najlepšie v predškol-
skom veku), musí by� dlhodobá, podávanie informácií musí 
by� pravdivé, práca s de�mi musí by� rôznorodá a musia sa 

využíva� rôzne prístupy. Nefunguje zastrašovanie, zákazy, 
programy zamerané nešpecificky alebo napríklad zamerané 
iba na emócie. Ïalej sme boli väèšinou zoznamovaní s ve¾mi 
prepracovanými postupmi pri zavádzaní programov: s definí-
ciou cie¾ov, možných prekážok, so zostavovaním preventív-
nych tímov a podobne. Bolo to ve¾mi všeobecné, hlavným prí-
nosom týchto medzinárodných stretnutí a študijných pobytov 
boli skôr impulzy a podnety pre iné oblasti riešenia drogovej 
problematiky, ako fungovanie lieèebných komunít, programy 
harm reduction a resocializácie. 
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Materiály z oblasti prevencie, s ktorými sme sa zoznamova-
li v niektorých štátoch, hlavne v Anglicku, boli impozantné 
z h¾adiska tlaèe a celkovej prezentácie a ve¾akrát poskytovali 
i ve¾mi dobré návody na preventívnu prácu, ale ich ve¾kým 
nedostatkom bolo zameranie iba na prácu s de�mi 2. stupòa 
základnej školskej dochádzky. A to bol ve¾ký rozpor s prokla-
movanou nutnos�ou zaèa� s prevenciou už v predškolskom 
veku. Táto oblas� ma zaujímala najviac, ale, bohužia¾, moja 
zvedavos� bola márna. Jediné, èo som mohla vidie�, boli úplne 
nešpecifické bloky, zamerané iba na problematiku zdravého 
životného štýlu a podpory zdravia. Teda to, èo bolo u nás roky 
súèas�ou výchovnej práce s de�mi v materských školách a èo 
bolo obsiahnuté v osnovách predmetu prvouka na 1. stupni 
základných škôl. Ve¾mi rada by som èitate¾ov zoznámila s naj-
novšími trendmi prevencie v tomto vekovom období v zahrani-
èí, ale neboli trendy staré, ako môžu by� nové!
Pokúsim sa vás teda previes� filozofiou prístupu preventívne-
ho programu k predškolským de�om a k žiakom 1. stupòa. 
Tento program zaèal vznika� pred viac ako 15 rokmi a jeho 
postupné rozširovanie a zdokona¾ovanie nám pomohlo vytvo-
ri� koncepciu, ako sa pokúša� naplòova� ciele prevencie, kto-
ré pod¾a MŠMT ÈR sú: „zamedzenie alebo aspoò oddialenie 
experimentu s drogou a následnej možnej závislosti“.
Je samozrejmé, že na zaèiatku bolo nieko¾ko zásadných otá-
zok.
Otázka 1 by sa dala formulova� zhruba takto: Èo vlastne chce-
me docieli� a o aké poznatky zo psychológie (ale i pedagogiky) 
sa môžeme opiera�?
Chceme, aby sa deti v ïalšom živote nejako správali, respektí-
ve nesprávali: aby nebrali drogy alebo aby nepod¾ahli èinnos-
tiam, ktoré tiež vedú k závislostiam
Vieme, že na vznik správania musíme ma� nejaké znalosti, nie-
kedy i zruènosti, ïalej musíme ma� názory, postoje a motívy. 
Odovzdáva� znalosti nie je také �ažké (pochopite¾ne, hlavne 
pre tých, ktorí sú na túto èinnos� profesijne zameraní). S po-
stojmi je to ove¾a zložitejšie: vytvárajú sa niekedy nenápadne 
a postupne, niekedy búrlivo a rýchlo – vždy v závislosti od po-
znania, ale ešte od nieèoho ve¾mi vnútorného, od emócií, pre-
žívania v kontexte so situáciou, v ktorej sa práve nachádzame, 
i od ¾udí, ktorí nám nejaké posolstvo odovzdávajú. Postoje sa 
vytvárajú od útleho detstva a vieme, že keï z pôvodného neut-
rálneho stavu vznikne postoj urèitým smerom, ve¾mi dobre sa 
posilòuje a ve¾mi �ažko mení do opaèného smeru. Taktiež je 
známe, že podobné postoje sa posilòujú. Tak môže negatívny 
postoj k alkoholu vies� k negatívnemu postoju k iným drogám 
alebo pozitívny postoj k zdravému spôsobu života môže vies� 
k nechuti ohrozova� akúko¾vek èas� svojho zdravia drogou ale-
bo nebezpeèným správaním.
Tieto poznatky podporujú po prvé nutnos� vèasného zaèiat-
ku prevencie. Bohužia¾, prevencia realizovaná až na 2. stupni 
ZŠ naráža na už vytvorené kladné postoje k drogám, ktoré je 
ve¾mi �ažké zmeni�, a tým pádom zbytoène znižuje úèinnos� 
tejto práce. Po druhé nám predchádzajúce úvahy umožòujú 
vytvori� preventívny program, ktorý bude vybrané informácie 
poskytova� spôsobom umožòujúcim rozvíjanie žiaducich po-
stojov.

Otázka 2: Aké okruhy znalostí – informácií – nám pomôžu 
spomínané postoje k drogám ovplyvni� a akým spôsobom, aby 
to fungovalo?
Vzh¾adom na kontext podpory zdravia je dôležité pochope-
nie pojmu zdravie v jeho troch zložkách, úlohy zdravia pre 
spokojnos� v živote a toho, èím si zdravie chránime a èím po-
škodzujeme. Ïalšie okruhy: dôležitos� nièím neovplyvnite¾né-
ho vedomia, existencie rastlín i ïalších vecí alebo èinností, 
ktoré môžu ublíži�, ale by� aj užitoèné, dôvody, ktoré vedú 
k užitiu rôznych látok alebo rizikovému správaniu (zveda-
vos�, problém alebo trápenie, nerozumné prianie, túžba po 
energii alebo výkone alebo túžba po výhre a zisku), kto za to 
môže (droga – díler – užívate¾), ako sa (ne)správa� k cudzím 
¾uïom, kto pomôže, vytváranie právneho vedomia, základ 
pochopenia pojmu závislos�, rôzne úèinky a následky drog, 
súvislosti s ïalšími sociálnopatologickými javmi (šikanovanie, 
xenofóbia, rasizmus, trestné èiny, ohrozenie cudzími osobami 
a podobne).
Program sa odohráva na základe špeciálnych rozprávok ale-
bo príbehov. Deti sa rozprávajú o príbehu a samy nachádzajú 
„pouèenie“, niekedy hrajú niektoré situácie a riešenia v impro-
vizovaných scénkach. Na nachádzanie niektorých informácií 
používame pre najmenšie deti ma¾ovanky, väèšie deti v skupin-
kách pracujú so špeciálnymi materiálmi, ako doplòovanie viet, 
triedenie faktov, vymýš¾anie koncov príbehov.
Z tohto poh¾adu sa javí zaèiatok preventívneho pôsobenia na 
deti vo veku 5 – 7 rokov nanajvýš optimálnym a zároveò nanaj-
výš nutným. Musíme si uvedomi�, že preventívne pôsobenie je 
ve¾mi dlhodobý proces a že poznatky a základy formovania 
postojov, ktoré sa de�om dostanú v tomto veku, je nutné ïalej 
rozvíja� a prehlbova�. Iba dlhodobá a rôznorodá preventívna 
práca, vedená rôznymi formami, metódami a ¾uïmi, môže 
v budúcnosti prinies� kladné zmeny v postojoch a správaní 
mladých ¾udí k drogám. Vzh¾adom na to, že prevencia drogo-
vých závislostí v tomto pomerne útlom veku musí by� založená 
na širšom kontexte podpory zdravia, sú obsahom programu 
i témy úplne nešpecifické, zdanlivo sa nevz�ahujúce k prob-
lematike alkoholu, tabaku alebo iných drog. Sú to kapitoly 
o hygiene, výžive, pohybe a vz�ahoch s ostatnými ¾uïmi. Tie-
to okruhy sú dostatoène obsiahnuté vo výuèbových osnovách 
predmetu prvouka, a preto ich pri realizácii programu, vzh¾a-
dom na èasové možnosti, prenechávame uèite¾om.
Celý preventívny program by mal by� rozložený rovnomerne 
do poslednej triedy materskej školy alebo prvej triedy základ-
nej školy a naplòovanie vytýèených cie¾ov v našom programe 
pokraèuje po celý 1. stupeò ZŠ.
Otázka 3: Je možné presvedèi� pedagógov, aby náš program 
prijímali, alebo ako ich motivova�, aby sa snažili aj o vlastnú 
preventívnu prácu?
V prvých rokoch to bolo ve¾mi �ažké. Stretávali sme sa s údi-
vom nad tým, preèo hovori� o závislostiach s de�mi, ktoré ešte 
drogy zïaleka neberú, s obavami, èi takýto prístup nepovedie 
k zvýšenej zvedavosti alebo k akémusi návodu na experiment. 
Tieto obavy sa nám podarilo rozptýli�, o èom svedèí objem 
našej práce v MŠ a základných školách. Za ostatných 12 rokov 
sme realizovali 356 programov v MŠ a 808 programov na 1. 
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ABÚZUS ALKOHOLU 
V TEHOTENSTVE A JEHO 

ZÁVAŽNÉ DÔSLEDKY
MUDr. Jana Schmidtová, Detská psychiatrická liečebňa Opařany, Psychiatrická ambulancia ÚVN, Praha, Česká republika

stupni ZŠ v Prahe. Program predstavuje vlastne prácu s jednou 
triedou, ktorej sa za školský rok venuje priemerne 5 hodín.
K ïalšiemu rozptýleniu obáv dochádzalo pri školení pedagó-
gov, kde zvláš� mimopražských uèite¾ov zoznamujeme s našou 
metodikou a uèíme ich, ako pod¾a nej pracova�. Týchto kurzov 
sme v spomínaných 12 rokoch uskutoènili 161. Na ilustráciu 
uvádzam ïalej niektoré výstupy z prieskumu zameraného na 
vlastnú prácu preškolených pedagógov. Z 320 dotazníkov roz-
poslaných v roku 2006 preškoleným uèite¾kám MŠ a 1. stupòa 
ZŠ sa vrátilo 48 %. Prakticky všetky uèite¾ky pod¾a vrátených 
dotazníkov realizujú vo svojich triedach prevenciu pod¾a me-
todiky Inštitútu Filia, ktorú väèšina uèiteliek hodnotí ve¾mi 
kladne. Zdôrazòuje sa hlavne primeranos� veku, systematic-
kos�, zrozumite¾nos� a názornos�. Uèite¾ky kladne hodnotia 

fakt, že prevencia sa v tomto veku realizuje a že deti dostávajú 
pravdivé informácie s možnos�ou vlastného prežívania a for-
movania postoja. V nadväznosti na toto odporúèajú seminár 
ostatným pedagógom a takmer všetky by mali záujem o ïalšie 
preškolenie. Zaujímavé je zistenie, že 80 % uèiteliek informo-
valo o tom, že prevencii venujú pozornos� aj rodièia detí a že 
sa nestretávajú s námietkami. Èasto sa opakujúce prianie uèi-
teliek (26 %) dosta� ïalšie doplòujúce pomôcky, nás povedie 
k rozvíjaniu a skvalitòovaniu metodiky, ktorú v praxi používa-
me už 13 rokov a takmer rovnaký èas ju dávame na školeniach 
k dispozícii uèite¾om.
Výsledok prieskumu potvrdzuje, že v súèasnosti si ve¾a peda-
gógov uvedomuje dôležitos� vèasného zaèatia prevencie a ne-
vyhnutnos� jej systematickosti a dlhodobosti. 

Abúzus alkoholu u žien

V súèasnosti je pitie alkoholu u žien na verejnosti èoraz viac 
tolerované. Abúzus alkoholu u žien (rovnako ako u mužov) sa 
objavuje v èoraz nižších vekových skupinách. Priamym dôsled-
kom tohto javu je, že závislos� od alkoholu u žien èoraz viac 
zasahuje do reprodukèného veku ženy a súvisí s problémovým 
pitím alkoholu v gravidite. 
Jednou zo základných charakteristík abúzu alkoholu u žien je, 
že pijú väèšinou samy a svoj problém s alkoholom skrývajú. 
Preto nezriedka i najbližšie okolie ženy dlhý èas netuší, aký 
ve¾ký problém žena má. Pokia¾ otehotnie a pije v gravidite, 
môže sa zisti� abnormálne materské správanie v tehotenstve 
až pôrodom postihnutého die�a�a.
Abnormálne materské správanie zahrnujúce abúzus alkoholu 
v gravidite súvisí s komplexom sociálnych, emocionálnych a fy-
zických faktorov. V období gravidity sa môže zvyšova� stres 
matky nielen samotným tehotenstvom, ale i starostlivos�ou 
o ïalšie deti a obmedzením jej prítomnosti v domácom pro-
stredí a niekedy i sociálnou izoláciou.
Tu je významná úloha partnera matky, pokia¾ tento zlyháva 
alebo nie je vôbec v rodine prítomný, preberá tehotná mat-
ka zodpovednos� za hmotné zabezpeèenie rodiny a ïalšie 
povinnosti. Matky nadužívajúce alkohol v tehotenstve majú 
v anamnéze nezriedka sexuálne zneužívanie, psychické ale-
bo i fyzické týranie a sú vystavené nadmernej fyzickej zá�aži 
nielen v dospelosti, ale významne èasto i v detstve. Niektoré 
z nich boli samy exponované teratogénnemu úèinku alkoholu.

Teratogénny úèinok alkoholu

Alkohol je teratogén. Prvé práce opisujúce teratogénny vplyv 
alkoholu na vyvíjajúce sa embryo a jeho následné poškodenie 
sa objavujú v rokoch 1968 – 1973 (Lemoine, P. et al., 1968, Jo-
nes, K. et al., 1973). Potvrdili zhubný vplyv alkoholu na vývoj 
plodu a zároveò tiež skutoènos�, že nadmerné pitie alkoholu 
v období gravidity môže vies� k pôrodu die�a�a so závažným 
postihnutím. Takéto die�a vykazuje rad špecifických somatic-
kých znakov a zároveò je väèšinou prítomný mentálny defekt 
die�a�a. Súbor týchto príznakov sa oznaèuje za fetálny alkoho-
lový syndróm (FAS). 
FAS ako samostatnú klinickú jednotku vymedzil v roku 1973 
Jones, ktorý ako prvý opísal abnormálne èrty typické pre je-
dincov vystavených intrauterinnému vplyvu alkoholu. Od toho 
èasu je FAS známy ako negeneticky podmienené poškodenie 
intelektu a zníženie frekvencie jeho výskytu v populácii môže-
me ovplyvni� len preventívne.
Predpokladá sa vplyv alkoholu èi jeho metabolitov v priebe-
hu embryonálneho vývoja. Pri abúze alkoholu v gravidite sa 
odhaduje riziko, že sa narodí die�a s alkoholovou fetopatiou 
30 – 50 %. Preukázanie abúzu alkoholu u matky v gravidite 
má zásadnú diagnostickú dôležitos�, postihnutie plodu záleží 
na množstve konzumovaného alkoholu matkou, tiež na indivi-
duálnej citlivosti plodu na alkohol, veku matky a ïalších fak-
toroch. Pri pití 5 a viac štandardných pohárov aspoò každý 
víkend u ženy staršej ako 30 rokov zvyšuje riziko poškodenia 
plodu 2 – 5 x.
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V súèasnom období stúpa i poèet matiek závislých od nealko-
holových drog. Pokia¾ žena v gravidite užíva okrem alkoholu 
ešte ïalšie drogy alebo fajèí, postihnutie plodu je závažnejšie. 
Abúzus alkoholu v tehotenstve vedie k strate autoregulácie ce-
rebrálnej perfúzie – deti týchto závislých matiek majú výrazne 
zvýšenú citlivos� mozgu na hypoxiu, zvyšuje sa u nich riziko 
ischémie v perinatálnom a novorodeneckom období, ve¾mi 
èasto sa objavuje úmrtie plodu ešte pred pôrodom (ageneze 
corpus callosi). Ïalej sa uvažuje o tom, že hypoxické vplyvy za-
príèiòujú kognitívne deficity (dyslexie, dyskalkúlie) a sú spoje-
né s drobnými štrukturálnymi odchýlkami – poškodením CNS. 
Teratogénny úèinok alkoholu môžu zvyšova� niektoré faktory, 
zvláš� zneèistenie prostredia (napríklad olovom), psychický 
stres, fyzické pre�aženie, fajèenie. 

Vrodené alkoholové poruchy FAS a FASD

Zistilo sa, že alkohol okrem FAS môže spôsobi� širokú škálu 
poškodení. Spektrum postihnutí sa pohybuje od plne vyjadre-
ného FAS cez miernejšiu, i keï klinicky signifikantnú prítom-
nos�ou špecifických somatických znakov a neurovývojového 
postihnutia mozgu, zahrnujúceho hyperaktivitu, poruchy uèe-
nia, poruchy správania…
Sú to závažné vrodené poruchy, ktorých spoloèným kauzál-
nym faktorom spôsobujúcim postihnutie je intrauterinná ex-
pozícia plodu alkoholom.

Zoradenie vrodených alkoholových porúch – FASD pod¾a zá-
važnosti od naj�ažšieho po najmenej závažné postihnutie je 
takéto:
1. FAS,  
2.  FAE – fetal alcoholic effect / partial FAS alebo èiastoèný 

FAS,
3. ARBD – alcohol related birth defects, 
4. ARND – alcohol related neurodevelopmental disorders.

FAS

Prejav abúzu alkoholu u matky v tehotenstve má zásadnú 
diagnostickú dôležitos� pre diagnostiku FAS, pretože doteraz 
neexistuje žiadny objektívny laboratórny test tejto poruchy. 
Diagnóza môže by� postavená na základe prítomnosti 
typického druhu abnormalít a súèasne na zistení abúzu 
alkoholu u matky poèas tehotenstva alebo v èase otehotnenia. 
Dôležité je potvrdenie abúzu samotnou matkou alebo 
blízkymi príbuznými. Dôraz sa kladie na výskyt súborov 
kritérií (príznakov), z ktorých každý je u jednotlivca niekedy 
zjavne zrete¾ný, inokedy �ažšie rozpoznate¾ný, z nich každý sa 
môže vyskytova� v situácii, keï alkohol nie je vyvolávajúcou 
príèinou.
Diagnóza FAS môže by� stanovená, ak nie sú informácie 
o abúze alkoholu u matky (u die�a�a s typickou faciálnou 
stigmatizáciou a ïalšími znakmi FAS), pokia¾ sú ostatné 
možné diagnózy vylúèené. 
Dosia¾ bolo opísané v odbornej literatúre nemalé množstvo 
pacientov s FAS, u každého boli zistené nasledujúce 

základné príznaky, ktoré sa vyskytujú vo väèšine prípadov. 
Abnormality z troch základných kategórií (1. retardácia 
rastu, 2. charakteristické znaky na tvári, 3. abnormality alebo 
dysfunkcia CNS /zahàòajúce pokles intelektu, dojèenskú 
iritabilitu a problémy s príjmom potravy) sa vyskytujú pri 
väèšine vrodených vývojových chýb, preto poèas diagnostického 
procesu je na stanovenie diagnózy nevyhnutné anamnestické 
zistenie škodlivého užívania alkoholu matkou.

Základné diagnostické kritériá FAS – (pod¾a Žižka, J., 1994)
sú:
1. mikrocefália,
2. blefarofimóza,
3. malý vzrast prenatálny i postnatálny,
4. abúzus alkoholu u matky v tehotenstve.

Dojèatá najviac postihnuté FAS majú nízku pôrodnú hmotnos�. 
Ïalej je u nich prítomný výrazný hypotonický syndróm, 
nezriedka mikrocefália a zvýšená dojèenská iritabilita. Za 
tým nasleduje porucha rastu a mierne až stredné oneskorenie 
vývoja. 
Faciálne znaky sa prejavujú pri miernej až strednej mikrocefálii, 
ïalej je prítomný hypotelorizmus, dlhé hypoplastické filtrum 
a tenká horná pera. Posledné èlánky prstov sú malé a piaty 
necht môže by� dysplastický. 
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Poškodenie srdca sa vyskytuje zhruba u tretiny detí a èasté 
malformácie sú VSD, Fallotova tetralógia a ASD. Èasté môžu 
by� aj anomálie oblièiek, oblièky bývajú väèšinou signifikantne 
menšie. Dôležitým znakom môžu by� i nadpoèetné bradavky. 
Nezriedka sa objavujú oèné malformácie. Boli opísané 
i bodové kalcifikácie epifýz, rozštepy pier a podnebia. 
Pre FAS sú charakteristické èrty tváre a retardácia rastu sa 
mení s vekom a sú rozdielne u rôznych etnických skupín. 
Diagnózu možno lepšie stanovi� u dojèiat a malých detí pod¾a 
prítomnosti dysfunkcie CNS a typickej tvárovej morfológie, 
ale komplikovane ju možno urèi� u detí starších ako 2 roky.
V dlhodobých štúdiách bolo zistené, že v adolescencii je 
tvárová morfológia pre FAS už menej charakteristická (aj 
keï v nižšom veku boli prítomné typické faciálne znaky 
FAS), hoci množstvo znakov a symptómov pretrváva. 
Je to predovšetkým mikrocefália, hypotelorizmus, dlhé 
hypoplastické filtrum, úzka horná pera, nevyvinutá dolná 
èe¾us�.
Deti s FAS mávajú zvyèajne v priemere hodnotu intelektu – 
IQ okolo 60 – 70, èo zodpovedá ¾ahkej mentálnej retardácii, 
aj keï celkove sa môže intelektový výkon pohybova� od istého 
intelektuálneho hendikepu až po intelekt v pásme normy.
FAE
Fetal alkohol effects / Partial FAS

Diagnóza FAE vyžaduje splnenie podmienky – potvrdenie 
abúzu alkoholu u matky v tehotenstve a zároveò prítomnos� 
nieko¾kých znakov na tvári, typických pre FAS, ïalej zistenie 
niektorých z nasledujúcich znakov: 
1.  vývojové abnormality CNS ako: subnormný intelekt, t. j. 

IQ v rozmedzí 70 – 85, kognitívna dysfunkcia a poruchy 
správania,

2. deficit v raste oproti norme. 

Institut of Medicines 1996 definoval kritériá pre èiastoèné 
FAS/FAE ako komplex charakteristických znakov – porúch 
správania, a kognitívne dysfunkcie, ktoré nemajú žiadny 
vz�ah k vývojovej zrelosti (maturácia) alebo k rodine, èi do-
mácemu prostrediu a zahrnujú:
– poruchy uèenia,
– deficitný školský výkon,
–  poruchy sebaovládania, impulzivitu a nedostatoènú kontro-

lu impulzívneho správania,
– problémy vo vz�ahu s ostatnými, 
– zníženú schopnos� porozumie� sociálnym situáciám,
– deficit v oblasti jazyka, zvláš� v porozumení a použití reèi,
– zníženú schopnos� abstraktného myslenia,
– �ažkosti v poètových schopnostiach,
– poruchy pamäti, sústredenia, úsudku.

Porucha ARND a ARBD

Pokia¾ je plod vystavený alkoholu menej intenzívne než v prí-
pade FAS alebo FAE, vplyv teratogénneho efektu alkoholu 
sa môže prejavi� klinicky ako porucha, ktorá je charakterizo-
vaná buï samostatnými abnormalitami CNS (ARND), alebo 

charakteristickými somatickými anomáliami (ARBD). Stano-
venie obidvoch diagnóz je podmienené preukázaním abúzu 
alkoholu u matky v tehotenstve.

ARND 
Alcohol related neurodeveloptmental disorder

ARND znamená poškodenie nervového systému plodu bez 
toho, aby došlo k somatickým znakom a anomáliám typickým 
pre FAS. Je teda charakterizovaná samostatnými abnormali-
tami CNS.
Zahrnuje tieto prejavy:
– problémy pri uèení,
– neschopnos� porozumie� správne sociálnym situáciám,
– poruchy abstraktného myslenia,
– poruchy pamäti, sústredenia, úsudku,
– poruchy správania, zlé sebaovládanie, impulzivitu.

ARBD
Alcohol related birth defects

ARBD znamená somatické postihnutie plodu bez toho, aby 
došlo k vývojovému poškodeniu mozgu. Je charakterizovaná 
samostatnými somatickými anomáliami bez abnormalít CNS. 
Somatické anomálie zodpovedajú niektorým klinickým pre-
javom, ktoré sú opísané pri FAS, ale ich výskyt je v ove¾a 
menšej miere, než by to zodpovedalo diagnóze FAS alebo 
FAE, a nie je kombinovaný s vývojovým poškodením CNS.

Behaviorálne prejavy FAS a FASD a psychiatrické ochorenia

Prenatálne vystavenie alkoholu spôsobuje somatické, ne-
urologické a psychologické poškodenia. Jednotlivci s FASD 
väèšinou pochádzajú z dysfunkèného prostredia, môžu by� 
mentálne retardovaní a mávajú problémy s návykovými lát-
kami. Možný rozvoj závislosti spolu s neuropsychologickým 
a somatickým postihnutím vedie k vážnym každodenným 
problémom ¾udí s FASD. V dospelosti pretrváva poškodenie 
kognitívneho vývoja hlavne v oblasti matematiky, zvláš� v po-
èítaní, logike a vo vyšších poètových operáciách, deficit po-
zornosti, verbálneho uèenia a exekutívnych funkcií. Ïalej je 
prítomná obmedzená schopnos� rozlíši� príèinu a následok. 
Kognitívny deficit postihnutých je ove¾a výraznejší, než ako 
by zodpovedalo samotnej výške intelektu. 

Výskumné práce v zahranièí dávajú do súvislosti abúzus al-
koholu u matky s agresívnym a disociálnym správaním detí 
týchto matiek. U 1/3 detí vystavených v tehotenstve stredným 
alebo vysokým dávkam alkoholu bolo nájdené zrete¾né sig-
nifikantné agresívne správanie, ktoré sa v bežnej populácii 
vyskytuje v 4 – 5 %. Iné štúdie preukazujú súvislos� medzi 
pijanskými �ahmi matky poèas tehotenstva a antisociálnym 
správaním, zlým školským výkonom a poruchami uèenia v 14 
rokoch veku. Pôsobenie alkoholu na plod poèas vnútroma-
ternicového vývoja je významným faktorom pri rozvoji po-
rúch sexuálnej preferencie a sexuálnej motivovanej agresie. 

13
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Záver
Abúzus alkoholu v tehotenstve vedie k závažnému poškode-
niu die�a�a – prejavom FASD. Tieto vrodené poruchy alko-
holového spektra sú celoživotné a príznaky ochorenia sa roz-
víjajú od narodenia a raného detstva, avšak významnú úlohu 
majú i v adolescencii a v dospelosti. 
Na stanovenie diagnózy porúch FASD je okrem typických 
príznakov nutné preukázanie abúzu alkoholu u matky v te-
hotenstve, èo býva v praxi ne¾ahké. 
Prvé väèšie nápadné prejavy v správaní die�a�a sa objavia 
v škole. Vtedy môžu by� postihnutí jedinci väèšmi nápadní 
svojou hyperaktivitou, špecifickými poruchami uèenia, urèi-
tými faciálnymi znakmi a ïalšími odchýlkami od normy.
V adolescencii a dospelosti bývajú ve¾mi èasto sami závislí od 
alkoholu alebo iných nealkoholových drog, nezriedka mávajú 

konflikty so zákonom a dopúš�ajú sa niekedy aj ve¾mi závaž-
ných kriminálnych èinov.
Ve¾mi frekventovaným javom u klientov s FASD je nestabil-
nos� rodinného prostredia. Zahàòa najmä alkoholizmus jed-
ného, èasto i oboch rodièov, brachiálne násilie v rodine, nie-
kedy aj sexuálne zneužívanie a nevhodné sociálne podmienky. 
V súvislosti s tým potom môže by� die�a odobrané do ústavnej 
starostlivosti z pôvodnej rodiny alebo poskytnuté na adopciu.
Napriek komplikovanosti tohto problému je dôležitá cielená 
pomoc de�om s FASD aj ich rodinám a zabránenie traumati-
zácii die�a�a. Špecifickou úlohou je edukácia žien vo fertilnom 
veku, gravidných žien a ich rodín v etiológii �ažkostí, a to naj-
mä s oh¾adom na plánovanie ïalšieho tehotenstva matky a jej 
napojenie na preventívne programy FASD.
Literatúra je k dispozícii u autorky.

Keï sa Wolfgang Götz, riadite¾ EMCDDA – Európskeho mo-
nitorovacieho centra pre drogovú závislos� a kontrolu drog, 
agentúry EÚ, zriadenej na monitorovanie situácie v oblasti 
nelegálnych drog v únii, pýtal nedávno pri príležitosti vydania 
výroènej správy tejto agentúry, èi je Spice (v preklade korenie) 
príchu�ou vecí, ktoré majú prís�, urèite nemal na mysli jemne 
opaprikované a okorenené obedové menu. Vzh¾adom na kon-
text zrejme narážal na nový fenomén drogovej scény. Bylinná 
alebo rastlinná zmes, pozostávajúca niekedy až zo štrnástich 
zložiek, ponúkaná aj vo forme vonných tyèiniek bežne naprík-
lad cez internet pod názvom Spice, totiž zïaleka nie je taká 
nevinná, ako by mohol napoveda� jej názov alebo informácie 
o zložení uvádzané na obale. Vo viacerých šaržách boli zistené 
nové syntetické kanabinoidy, dosia¾ ich bolo identifikovaných 
devä�. Ako syntetické látky to teda urèite nie sú náhodné prí-
mesi, ktoré sa tam dostali nedopatrením; ich prítomnos� v rast-
linnom materiáli svedèí o úmysle. Potom však aj „zabúdanie“ 
deklarova� ich prítomnos� na obale musí by� úmyselné. Rafino-
vané je ich zameranie na cie¾ovú populáciu – v súèasnosti sa 
tak môžu sta� ich nevedomými (!) užívate¾mi paradoxne mladí 
¾udia túžiaci uniknú� z reality všadeprítomných drog cez ezo-
teriku alebo cez návrat k prírode a k jej „èistým“ produktom. 
To najlepšie len príde: ponúkanie, šírenie a obchodovanie s tý-
mito látkami nie je drogovým trestným èinom. „Èaro“ synte-
tických kanabinoidov a iných dizajnérskych drog, h¾adajúcich 
svoje uplatnenie dizajnovaním svojich úèinkov pod¾a predpok-
ladaných potrieb trhu, je práve v tom, že ako nové istý èas 

nie sú na zoznamoch kontrolovaných látok pod¾a konvencií 
OSN, a sú teda v tomto zmysle legálne. Spice si tak nachádza 
aj druhú èas� klientely, vedomú si zloženia i úèinkov, ktorá h¾a-
dá špecifické legálne opojenie a vytvára s dílermi konšpiraènú 
komunitu „zasvätených“. O „ich tajomstve“ sa však vie, infor-
mácie o Spice sa v systéme vèasného varovania EMCDDA za-
èali objavova� zaèiatkom roka 2008. Odvtedy sa ich výskyt za-
znamenal v 14 krajinách EÚ, Slovensko nevynímajúc. Viaceré 
štáty pripravujú (SR) alebo už iniciovali legislatívne opatrenia 
na zaradenie týchto produktov a v nich obsiahnutých psychot-
ropných látok na zoznamy kontrolovaných látok.
Prirodzene, Spice nie je hlavným drogovým problémom v sú-
èasnej Európe a látky mimo legislatívnej kontroly sa vyrábali aj 
predtým – v tomto je situácia rovnaká ako v ostatných oblas-
tiach kriminálnej èinnosti, opatrenia sociálnej ochrany sú vždy 
krok pozadu za vynaliezavos�ou páchate¾ov trestnej èinnosti. 
Fenomén Spice je však v istom zmysle predstavite¾om aktu-
álnych trendov meniacej sa drogovej scény, ktorú na tomto 
modelovom príklade možno charakterizova� širokou škálou 
nových látok, agresívnym marketingom produktov, úmyselne 
neoznaèovaných, rastúcim využívaním internetu na ich šírenie 
a rýchlos�ou, s akou výrobcovia reagujú na kontrolné opatre-
nia.
Ïalšie hlavné trendy v užívaní drog v EÚ, ktoré identifikovala 
spomínaná výroèná správa EMCDDA, sú:
�  stabilizovaný trend užívania nelegálnych drog, avšak na rela-

tívne vysokej úrovni;

KORENISTÁ PRÍCHUŤ 
DROGOVEJ BUDÚCNOSTI?

RNDr. Imrich Šteliar, vedúci Národného monitorovacieho centra pre drogy, Úrad vlády SR

Štatistické príspevky

Prevencia IVB.indd   14 2.12.2009   20:28:00



SOCIÁLNA PREVENCIA DROGOVÉ ZÁVISLOSTI – PREVENCIA 15

�  pokles užívania kanabisu, a to dokonca medzi mladými ¾uï-
mi;

� situácia v oblasti užívania kokaínu a heroínu sa nezlepšuje;
�  významným problémom sú užívatelia viacerých drog súèas-

ne.
Slovensko má v drogovej oblasti svoje špecifiká. Celkový po-
kles užívania kanabisu, na Slovensku stále najviac užívanej 
drogy, sa ho netýka. Pod¾a posledných prieskumov u stre-
doškolákov užívanie ako v jednej z mála európskych krajín 
zaznamenáva pokraèujúci nárast. Pod¾a koordinátora pries-
kumov Alojza Nociara skúsenos� s marihuanou aspoò raz 
v živote má na Slovensku 32 % stredoškolákov vo veku 16 ro-
kov, èím Slovensko zastáva v Európe poprednú piatu prieèku 
(graf 1).
Druhým špecifikom Slovenska je, že pokým v štátoch západ-
nej Európy je kokaín závažným problémom, u nás takú rozší-
renos� užívania nedosiahol. V Európe stúpa poèet záchytov 
(92 000), výrazne vyššia je prevalencia užívania v populácii 
(až 5,5 % roèná prevalencia vo Ve¾kej Británii) a takisto podiel 
užívate¾ov využívajúcich rôzne služby – až 22 % prvolieèených 
v roku 2007 bolo práve užívate¾ov kokaínu; závažný je tiež 
vysoký poèet pridružených úmrtí. Pri analogických premen-
ných je na Slovensku pre nízke hodnoty dokonca �ažké hovo-
ri� o trendoch – pod¾a prieskumu z roku 2006 sa napríklad 
roèná prevalencia (užitie za posledný rok) pohybovala okolo 
1 % , avšak súdiac pod¾a poètu osôb v lieèbe nejde v prevažnej 
miere o èasté užívanie so závažnými zdravotnými dôsledka-
mi, v roku 2006 bol podiel osôb vstupujúcich do lieèby pre 
problémy s kokaínom 2 %. Medzi klientmi prichádzajúcimi 
do kontaktu s nízkoprahovými programami sa v roku 2008 
dokonca nevyskytol nikto s kokaínom ako primárnou drogou. 
Na druhej strane, na Slovensku je stále rastúcim problémom 
užívanie iných stimulaèných drog amfetamínového typu, me-
dzi ktorými jednoznaène dominuje metamfetamín, ktorý je 
známy tiež pod názvom pervitín. Fakt, že znaènej èasti užíva-
te¾ov pervitínu jeho užívanie prináša znaèné zdravotné problé-
my, naznaèuje vysoký podiel týchto užívate¾ov medzi pacient-
mi zdravotníckych zariadení, lieèenými prvýkrát v živote, aj 
medzi klientmi nízkoprahových programov harm reduction, 
zhodne po 35 %. Istá èas� užívate¾ov pervitínu sa navyše ïalej 
stráca v skupine pacientov/klientov užívajúcich súèasne viac 
drog, kde nie je možné stanovi�, ktorá z nich je primárna. Po-
diel takýchto užívate¾ov je okolo 10 %, tak u lieèených, ako 
aj v nízkoprahových organizáciách. Štruktúru pacientov lieèe-
ných v zdravotníckych zariadeniach rezortu zdravotníctva SR 
znázoròuje graf 2.
Podiel pacientov lieèených v dôsledku užívania pervitínu pri-
tom od konca minulého storoèia ustaviène rástol s kulminá-
ciou v roku 2004 a po èiastoènom poklese od roku 2006 znova 
mierne rastie. Znepokojenie okrem takého vysokého podielu 
medzi pacientmi vyvoláva vysoký pomer pacientov lieèených 
prvýkrát v živote v porovnaní s opakovane lieèenými – až 60 % 
(graf a). To naznaèuje dynamiku rastu, takže sa dá oèakáva�, 
že spomínaný rastúci trend sa tak skoro nezastaví. 
Aj ustavièný nárast záchytov metamfetamínových drog (graf 
b) podporuje prognózu ïalšieho šírenia užívania pervitínu, èi 

už samostatne, alebo ako pridruženej drogy v rámci polyúzu. 
Užívanie metamfetamínu ako sekundárnej drogy popri pri-
márnom užívaní opiátov sa v roku 2007 vyskytlo až u polovice 
pacientov lieèených v zdravotníckych zariadeniach (graf 3).
Pod¾a európskej správy heroín vykazuje stabilizovaný trend, 
nie však pokles, ten sa v Európe po nieko¾kých predchádzajú-
cich rokoch zastavil. Osem krajín hlásilo nárast prvolieèených 
pre užívanie heroínu/opiátov ako primárnej drogy. Medzi 
nimi je aj Slovensko – po dlhodobom poklese poètu od roku 
1998 sme v rokoch 2006 – 2008 zaznamenali mierny vzostup 
takýchto pacientov (graf c).
Spomínali sme, že pri metamfetamínoch je vysoký podiel pr-
volieèených – na porovnanie, u užívate¾ov opioidov, naopak, 
dominujú v lieèbe chronickí užívatelia, pomer prvolieèených 
v tejto skupine je len 30 %. Spôsoby a frekvencia užívania me-
tamfetamínov a opiátov sú znaène rozdielne, kým u užívate¾ov 
opiátov sa vyskytuje až 86 %-ný výskyt ich injekènej aplikácie, 
pri metamfetamínoch je to len 30 %-ný výskyt. Azda s tým sú-
visí tiež zastavenie dlhodobého poklesu injekèného užívania 
drog pacientmi (graf d). Rozdiely sú tiež vo frekvencii užívania 
– kým u užívate¾ov opiátov prevláda frekventované užívanie 
(denne – vyše 70 %), u metamfetamínových je rozloženie na 
kategórie frekvencie menej strmé (denné užívanie u menej než 
40 % pacientov), ako to ukazuje aj graf 4. Táto skutoènos� 
spolu s vysokým podielom sekundárneho užívania metamfe-
tamínu popri opiátoch mimoriadne komplikuje poskytovanie 
služieb „na mieru“.

Aká bude teda budúcnos�, pokia¾ ide o užívanie drog? Naz-
naèené trendy na európskej i domácej úrovni poukazujú, že 
drogy z nášho života výrazne nevymiznú. Ukazuje sa, že pop-
ri tradièných drogách sa objavujú nové, prièom ich šírenie 
a marketing nadobúdajú nové rozmery a intenzitu. Keï sme 
na úvod uviedli slová riadite¾a EMCDDA, možno by sa hodili 
tiež na záver: „Pokia¾ je Spice príchu�ou vecí, ktoré prichá-
dzajú, Európa sa bude musie� ubezpeèi�, že prijaté opatrenia 
zodpovedajú tejto narastajúcej výzve.“
Umiestnenie èloveka do ústavu na výkon väzby alebo výkon 
trestu odòatia slobody je zvyèajne hlbokým zásahom do jeho 
života. Èlovek je vytrhnutý z bežného života, ktorý mu umož-
òoval vo¾ný pohyb, dodržiavanie urèitých zvyklostí, kontakt 
s okolím, rodinou, spolupracovníkmi, priate¾mi. Vo väzení sa 
èlovek musí ve¾mi rýchlo prispôsobi� a dodržiava� stanovené 
pravidlá a predpisy, ktoré si pobyt vo väzenskom zariadení vy-
žaduje.
Osobitne prvý pobyt vo väzenskom zariadení je iste šokom, na 
ktorý postihnuté osoby reagujú individuálne a rôzne. Èasté sú 
reakcie psychického rázu, protesty, sebapoškodenia, hladovky, 
v prežívaní rezonuje množstvo starostí o budúcnos� po skon-
èení pobytu vo väzenskom zariadení, staros� o rodinu. Viac-
krát trestaná osoba je zvyèajne „vyškolená“ pobytom vo väzen-
skom zariadení a má k vzniknutej situácii vo väèšine prípadov 
iný prístup, ktorý býva racionálny, so snahou bezproblémovo 
zvládnu� vzniknutú situáciu. Osoby závislé od alkoholu, drog, 
resp. omamných látok môžu zaèiatok pobytu vo väzení preží-
va� mimoriadne dramaticky.
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Graf 3: Podiel metamfetamínu ako sekundárnej drogy u pa-
cientov lieèených primárne pre užívanie opiátov v SR 2007.
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií
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Graf 4: Frekvencia užívania opiátov a metamfetamínov 
v SR v roku 2007
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Graf 1: Užitie marihuany aspoò raz za život – porovnanie Slo-
venska v kontexte EÚ. Zdroj: ESPAD 2007

Graf 2: Poèty a štruktúra pacientov lieèených v SR pre problémy 
s užívaním drog – pod¾a primárnej drogy, lieèení prvýkrát v živote.
Zdroj: NCZI
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Zvládanie celej škály nielen adaptaènej problematiky väzne-
ných osôb, ale aj systému zaobchádzania s nimi si vyžaduje 
multidisciplinárny prístup. Penitenciárne zaobchádzanie vy-
chádza zo zásady, že každý obvinený a odsúdený má právo 
na poskytovanie psychologickej, sociálnej, zdravotnej, ale aj 
pedagogickej starostlivosti v súlade s jeho individuálnymi reso-
cializaènými potrebami. Osobitná pozornos� sa v slovenskom 

väzenstve venuje riešeniu problematiky drogových závislostí.
Realitou nie iba slovenského väzenstva je, že mnohé osoby 
pred uväznením nedbali na svoje zdravie a životným štýlom 
si vytvárali podmienky na vznik mnohých ochorení, vrátane 
ve¾mi nebezpeèných, ako sú tuberkulóza, AIDS, hepatitída, 
parazitárne ochorenia. Mnohí sa dostanú do väzenia ako alko-
holici a drogovo závislí.  
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Toxikománia vo väzenských zariadeniach má svoju históriu, 
ktorá sa mení, avšak je vždy prítomná. Menia sa len drogy. 
Do roku 1989 sa v slovenských väzniciach užívali najmä rôzne 
analgetiká, hypnotiká, antiepileptiká. Drogová scéna sa zaèala 
postupne meni� a do väzníc sa zaèali dostáva� osoby, ktoré 
užívali opiáty, kokaín, kanabis, amfetamíny a pod. Na vznik-
nutú situáciu muselo väzenstvo reagova�, a to predovšetkým 
zdravotnícka služba, úsek výkonu väzby a výkonu trestu, úsek 
ochrany a obrany, ako aj ïalšie zložky.
Už v roku 1973 boli vo vybraných väzniciach zriadené stredis-
ká súdom nariadenej protialkoholickej ochrannej lieèby. Od 
roku 1991 sa poèas výkonu trestu odòatia slobody vykonávajú 
vo väzenských zariadeniach všetky druhy ochranných lieèení, 
t. j. psychiatrické, sexuologické, protialkoholické a protitoxi-
komanické. V ostatnom období sa vykonáva aj ochranné lieèe-
nie patologického hráèstva.
 Nárast poètu drogovo závislých vo väzenských zariadeniach 
a ich záujem o lieèenie podnietili pracovníkov väzenstva zria-
di� oddelenia dobrovo¾nej protialkoholickej a protitoxikoma-
nickej lieèby. V roku 1998 bolo v Ústave na výkon trestu od-
òatia slobody pre mladistvých v Suèanoch zriadené oddelenie 
dobrovo¾nej lieèby s kapacitou 17 miest a v Ústave na výkon 
trestu odòatia slobody v Hrnèiarovciach nad Parnou oddelenie 
s kapacitou 24 miest. V roku 1995 vláda schválila Národný 
program boja proti drogám, ktorý bol postupne rozpracovaný 
a v podmienkach zboru sa plní v troch oblastiach:
1.  Systematické vzdelávanie pre príslušníkov zboru, ako aj väz-

nené osoby – obvinených a odsúdených v drogovej proble-
matike.

2.  Realizuje sa vèasné zis�ovanie výskytu drog v ústavoch 
zboru, identifikácia osôb užívajúcich drogy a vytvárajú sa 
podmienky na zníženie rizika prieniku drog do väzenských 
zariadení.

3.  Vytvárajú sa podmienky na súdom nariadenú a dobrovo¾nú 
protialkoholickú a protitoxikomanickú lieèbu poèas výkonu 
trestu odòatia slobody.

Systematickému vzdelávaniu príslušníkov sa venuje predovšet-
kým Inštitút vzdelávania ZVJS v Nitre. Pre obvinených a odsú-
dených sa vo všetkých ústavoch systematicky realizuje osveta 
s protidrogovou problematikou. 
Zvláštna pozornos� je venovaná záchytu osôb, ktoré pred vza-
tím do výkonu väzby alebo výkonu trestu odòatia slobody uží-
vali drogy. Pri vstupnej lekárskej prehliadke vyšetrujúci lekár 
zis�uje užívanie drog. Získané dotazníky pracovníci odboru 
zdravotnej starostlivosti každoroène vyhodnocujú. Dynamic-
kos� nárastu poètu záchytov potvrdzuje vedená štatistika. Nap-
ríklad v roku 1993 bolo iba 8 zaevidovaných osôb. Najväèší 
poèet záchytov je každoroène v Ústave na výkon väzby v Bra-
tislave. Napríklad v roku 2003 to bolo 390 osôb, èo je 65,4 % 
z celkového poètu záchytov. Popri Bratislave sú najèastejšie zá-
chyty v ústavoch v Leopoldove a Nitre. Alarmujúci je v súèas-
nom období poèet záchytov u žien, a to priemerne až v 25 %. 
Poèet osôb, ktoré udávali užívanie drog pred nástupom do 
výkonu väzby alebo do výkonu trestu odòatia slobody bol 
v roku 2008 na hodnote 996, èo je oproti roku 2007 nárast 
o 21 osôb. Percentuálne vyjadrenie drogovo evidovaných z cel-

kového poètu obvinených a odsúdených za rok 2008 predsta-
vuje 11,65 %. 
Na psychiatrických oddeleniach súdom nariadenú ochrannú 
lieèbu absolvovalo v roku 2008 spolu 439 odsúdených a dob-
rovo¾nú protialkoholickú a protitoxikomanickú lieèbu absolvo-
valo 49 odsúdených. Najèastejšie užívanou drogou bol heroín, 
nasledovali pervitín, alkohol a marihuana. Najèastejšou apli-
kaènou formou bola injekèná a nasledovalo fajèenie.
Na zis�ovanie výskytu drogy sa v ústavoch zabezpeèujú tes-
taèné platnièky na rýchly skríning drog v moèi. Používajú sa 
predovšetkým v ústavoch, kde sa vykonávajú kontaktné náv-
števy, na oddeleniach dobrovo¾nej protitoxikomanickej lieèby 
a v drogovo èistých zónach.
Zbor využíva na zis�ovanie látok so špecifickým pachom (dro-
gy) tiež služobných psov. Využívajú sa na kontroly priestorov 
ubytovní odsúdených a balíkov doruèovaných väzòom.
Dôležitou súèas�ou riešenia drogovej problematiky je zabez-
peèenie lieèby drogovo závislých. K riešeniu drogovej prob-
lematiky vo väzniciach prispievajú aj tzv. drogovo èisté zóny. 
V roku 2003 boli drogovo èisté zóny zriadené v štyroch ústa-
voch na výkon trestu odòatia slobody. V súèasnosti má Zbor 
väzenskej a justiènej stráže zriadených šes� drogovo èistých 
zón s celkovou kapacitou cca 367 miest.
Význam bezdrogových zón pri riešení prevencie závislostí je 
nespochybnite¾ný, aj keï, žia¾, sporadicky zaznamenávame 
aj porušenie režimu èistých zón. Vyskytujú sa prípady užitia 
alkoholu na pracoviskách mimo ústavu a u niektorých odsúde-
ných poèas povolenej návštevy mimo ústavu. Všetci odsúdení, 
ktorí porušili režim, sú z drogovo èistých zón premiestnení do 
pevného ústavu, resp. do oddielu so štandardným režimom.
 Na systém monitorovania drogovej a alkoholovej závislosti 
prostredníctvom zdravotných služieb nadväzuje systém moni-
torovania a diagnostikovania závislosti podrobením odsúde-
ných psychodiagnostickému vyšetreniu. Uvedené vyšetrenie 
absolvuje každá osoba nastupujúca do výkonu trestu odòatia 
slobody. Výsledky psychologického vyšetrenia sa využívajú 
v resocializaènom procese tak, aby penitenciárne zaobchádza-
nie s odsúdeným reflektovalo jeho individuálne potreby a ciele 
vyplývajúce z úèelu výkonu trestu odòatia slobody. Resociali-
zácia je zameraná na reintegráciu odsúdených do spoloènosti. 
S cie¾om rieši� elimináciu drogovej závislosti, ale najmä uplat-
òova� úèinnú prevenciu u odsúdených boli v súlade s celospo-
loèenskými zámermi zriadené špecializované oddelenia, v rám-
ci ktorých majú drogovo a od alkoholu závislé osoby možnos� 
podrobi� sa špecializovanému zaobchádzaniu, resp. intenzív-
nej dobrovo¾nej lieèbe alebo trest vykonáva� v podmienkach 
bezdrogovej zóny, kde je resocializaèné pôsobenie zamerané 
na komplexnú prevenciu drogovej a alkoholovej závislosti. 
Cie¾om èinnosti oddelení dobrovo¾nej lieèby je privies� odsú-
deného k trvalej abstinencii, k schopnosti dokáza� rieši� život-
né problémy bez drogy. Najlepšie výsledky v lieèbe sa dosahu-
jú, ak terapeutické pôsobenie zvnútoròuje proces lieèby, ak je 
proces hlboko motivovaný, teda samotným pacientom poòatý 
zodpovedne. Preto je ponímaný komplexne a najmä s cie¾om 
zásadne zmeni� životný štýl tak, aby bol bez drogy. Na odde-
leniach dobrovo¾nej lieèby je pevne stanovený denný režim, 

18

Prevencia IVB.indd   18 2.12.2009   20:28:01



SOCIÁLNA PREVENCIA DROGOVÉ ZÁVISLOSTI – PREVENCIA 

ktorého základom je komunitný systém podporujúci aktívnu 
úèas� pacientov na lieèbe. Uvedený systém organizácie lieèby 
umožòuje otvorenú výmenu informácií, názorov, prezentáciu 
postojov na všetkých úrovniach. Komunitný model umožòuje 
realizova� korektívne ciele s oh¾adom na to, že podporuje nie-
len interaktivitu odsúdených a personálu, ale reflektuje spek-
trum bežných, ale aj väèších problémov ¾udí rôzneho veku, 
postavenia, tiež ich postoje a skúsenosti. Umožòuje vzájomné 
porozumenie a podporu na prekonávanie osobných problé-
mov a �ažkostí. Komunitným systémom je možné efektívne 
riadi� skupinové procesy, korekciu správania a vytvára� pod-
mienky na to, aby si pacienti nielen uvedomovali, ale aj èoraz 
viac preberali zodpovednos� za kvalitu svojho života a premýš-
¾ali o vz�ahoch k iným, najmä k svojim blízkym, ktorým svojou 
závislos�ou od drog èasto ve¾mi ubližovali. 
K metódam terapeutického pôsobenia, ktoré sa na oddele-
niach dobrovo¾nej lieèby využívajú, patria: skupinová psycho-
terapia, didaktoterapia, sociálnopsychologický výcvik, pra-
covná terapia, písanie denníkov, pohybové aktivity, relaxaèné 
cvièenia. Úèinným prvkom pôsobenia na vô¾ovú zložku osob-
nosti a upevòovanie sebadisciplíny je bodovací systém. Na od-
delení v Hrnèiarovciach nad Parnou sa uplatòuje lieèba pozos-
távajúca zo štyroch nieko¾kotýždòových fáz, ktoré umožòujú 
pacientovi posúva� sa v lieèbe. Aby sa pacient dostal do vyššej 
fázy, je potrebné splni� príslušné kritériá. Ide o èoraz nároènej-
šie povinnosti a výkon funkcií. Nedôslednos� a nezodpovedné 
vykonávanie uložených úloh má za následok sankcie, ktoré 

predstavujú ïalšie povinnosti. Poèas závereènej fázy lieèby 
pacient vykonáva všetky povinnosti platné pre všetky lieèebné 
fázy, je pripravený na vstup do reálneho života, má možnos� 
využíva� všetky výhody, ktoré lieèba v oddiele ponúka. 
Podobne funguje oddelenie dobrovo¾nej lieèby drogových zá-
vislostí v ústave pre mladistvých v Suèanoch. Personál oddele-
nia vedie klinický psychológ, ktorý koordinuje èinnos� oddele-
nia, uskutoèòuje psychologickú diagnostiku, krízovú interven-
ciu, poradenstvo a psychoterapiu, relaxaèné techniky. Pedagóg 
realizuje individuálnu prácu, edukaènú èinnos�, relaxaèné 
techniky, videoprojekciu, športové èinnosti, výtvarnú výchovu. 
Súèas�ou tímu je zdravotná sestra, ktorá zabezpeèuje kontrol-
né vyšetrenia moèu. Lekár psychiater, ktorý býva externý, rieši 
osobné problémy vyvolané závislos�ou od drog, prípadnými 
abstinenènými príznakmi, realizuje prevenciu, v nevyhnut-
ných prípadoch aj medikamentóznu lieèbu. Stabilná skupina 
referentov režimu na oddelení zabezpeèuje režim a disciplínu 
na oddelení v nepretržitej prevádzke. S tímom spolupracuje 
tiež sociálna pracovníèka ústavu.
Terapeutický tím sa každodenne radí, na rannej komunite sa 
zúèastòujú všetci prítomní.
Filozofia terapeutickej komunity vychádza z modelu sociálnej 
výchovy, ktorá využíva komunitu ako hlavný prostriedok tera-
pie na podporu zmien v správaní a postojoch. Komunita spåòa 
sociálne oèakávania, ktoré sú podobné ako sociálne požiadav-
ky, s ktorými sa odsúdený stretáva po prepustení z výkonu tres-
tu odòatia slobody. 
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Aj keï je dosiahnutie reštrukturalizácie osobnosti ve¾mi �až-
ké, nie je nereálne. Dajú sa uskutoèni� urèité korekcie osob-
nostných reakcií a postojov, prežívanie urèitých životných situ-
ácií a vz�ahov k iným ¾uïom, modifikovanie hierarchie hodnôt 
a ïalších podstatných zložiek fungovania osobnosti.
Pôsobenie uvedených špecialistov na oddelení dáva možnos� 
využi� väèší poèet špeciálnych metodík a techník práce, zame-
raných napríklad na nácvik konštruktívneho riešenia problé-
mov, efektívnej komunikácie, asertívnych zruèností, prosociál-
neho správania. Využíva sa transakèná analýza, písanie den-
níka, životopisu, didaktoterapia, biblioterapia, ergoterapia, 
muzikoterapia, kreatívna terapia, pohybová terapia, autogén-
ny tréning, zdravotná osveta a edukácia. Psychoterapeutické 
techniky sa vykonávajú pod odborným doh¾adom psychológa, 
ktorý ich aj vyhodnocuje.
Zaujímavou metodikou pre odsúdených i pre personál je èí-
tanie životopisu, pri ktorom každý jedinec odkrýva svoj život-
ný príbeh pred èlenmi komunity. Dôraz sa kladie na h¾adanie 
anamnestických súvislostí, k¾úèových, formujúcich momen-
tov z detstva a dospievania. Každý odsúdený si vedie denník, 
s ktorým sa denne pracuje.
Základom èinnosti oddelenia je stabilný režim dòa. O jeho 
dodržiavanie dbá celý terapeutický tím. Po rannej èinnosti 
a „sèitáku“ (previerke poèetného stavu v odsúdených) sa za-
èína odborná èas� autogénnym tréningom. V dopoludòajšom 
programe sú zaradené odborné vstupy a èinnosti špecialistu. 
Odpoludòajší program sa zaèína hudobnou relaxáciou. Po-
kraèujú odborné vstupy. Neodmyslite¾nou zložkou režimu je 
pohybová aktivita v areáli ústavu. Vo veèerných èinnostiach je 
i povinné sledovanie televíznych novín a osobné vo¾no.
Klienti sú vedení k prosociálnym postojom, najmä postoju vá-
ži� si, chráni� a zve¾aïova� hodnoty – nielen tie, ktoré vytvorili 
oni sami. Vyžaduje sa primeraná aktivita v rámci lieèebného 
programu, oddielových i celoústavných akcií. Tieto èinnosti sú 
pravidelne bodované a vyhodnocované terapeutickým tímom 
(denne, týždenne, mesaène). Pri dosiahnutí „5 plusových bo-
dov“ dostáva klient návrh na disciplinárnu odmenu, pri do-
siahnutí „5 mínusových bodov“ návrh na disciplinárne potres-
tanie. Odsúdení nie sú zaraïovaní do stáleho zamestnania, 
sú zaraïovaní len na výkon prác v ústave, ktoré sú vhodným 
prostriedkom ergoterapie. Zúèastòujú sa na oddielových aj 
celoústavných krúžkoch na základe mesaèných plánov kultúr-
no-osvetovej èinnosti. Odsúdeným je umožnené vzdelávanie 
v odborných rekvalifikaèných kurzoch, napríklad stolár a ku-
chár, s možnos�ou získa� osvedèenie o jeho absolvovaní, ktoré 
vydáva príslušná škola, a nie je možné z neho zisti�, že bolo 
získané poèas výkonu trestu. 
Na výkon dobrovo¾ného lieèenia sa odsúdený prihlási formou 
písomnej žiadosti. O jeho zaradení rozhoduje odborná komi-
sia. Pred samotným nástupom podpíše odsúdený vyhlásenie, 
že bude rešpektova� všetky pravidlá lieèebného poriadku. Zá-
kladným princípom lieèby drogových závislostí na tomto odde-
lení je dobrovo¾nos�, ktorá predpokladá aktívnu spoluprácu 
klienta s terapeutickým tímom. Základná lieèba trvá 3 mesia-
ce, v prípade potreby je možné lieèbu predåži�. Ak odsúdený 
opakovane poruší lieèebný režim, terapeutický tím rozhodne 

o jeho vyradení z dobrovo¾ného lieèenia a preradení do od-
dielu medzi ostatných odsúdených v príslušnej diferenciaènej 
podskupine.
Problematický býva návrat odsúdeného do pôvodného pro-
stredia, ktorý môže by� štartom ïalšieho pôsobenia v asociál-
nych skupinách, návratu k drogám a k trestnej èinnosti v sú-
vislosti s drogami. Poznanie týchto súvislostí nás vedie k tomu, 
že je potrebné venova� väèšiu pozornos� postpenitenciárnej 
starostlivosti. Bez nej sa výsledky penitenciárnej práce a inten-
zívneho zaobchádzania èasto eliminujú.
V oblasti riešenia a prevencie drogových závislostí považuje-
me teda za mimoriadne dôležité prepojenie penitenciárnej 
a postpenitenciárnej starostlivosti. S uvedeným cie¾om sa sna-
žíme o intenzívnu spoluprácu so sociálnymi kurátormi, pra-
covníkmi diagnostických centier, reedukaèných domovov pre 
mládež, výchovnými poradcami, pracovníkmi zaoberajúcimi 
sa prevenciou kriminality a toxikománie, ale aj študentmi vy-
sokých škôl a pracovníkmi obèianskych združení. 
V podmienkach Zboru väzenskej a justiènej stráže sa proble-
matike lieèby a prevencie drogových závislostí venuje sústavne 
náležitá pozornos� a vytvárajú sa podmienky najmä na apliko-
vanie preventívnych protidrogových programov. Zbor vníma 
problematiku komplexne a takto k nej aj pristupuje. Jedno-
znaène možno konštatova�, že vyvážene pristupujeme k lieèbe 
i prevencii. Aj keï výkon trestu odòatia slobody predstavuje 
krajnú sankciu, v procese zaobchádzania s odsúdenými a v po-
nímaní prevencie si uvedomujeme rozhodujúce predpoklady 
úspešnosti riešenia drogových závislostí najmä v profesionali-
te pôsobenia personálu a preferovaní motivaèného pôsobenia 
s cie¾om korigova� postoje a správanie odsúdených.
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Sociálnopatologické javy tvoria okrem závislostí od drog 
(psychoaktívnych látok) aj také nežiaduce fenomény, ako sú 
kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, násilie v rodinách, 
chudoba a sociálna inklúzia, vojny a medzietnické napätia, 
pandémia HIV/AIDS, fenomén tzv. nelátkových návykových 
chorôb, napríklad závislos� od psychomanipulatívnych skupín 
a siekt, poruchy príjmu potravy, gambling èi komunikaèné 
závislosti, ïalej patologické subkultúry mládeže, syndróm 
CAN (týrané, zanedbávané a zneužívané deti), obchodovanie 
s ¾uïmi a mnohé iné. 

Miovský (2006) uvádza, že závislostné správanie je jednou 
z oblastí tzv. rizikového správania. Medzi rizikové správanie 
pod¾a uvedeného odborníka ïalej patria:
– agresívne správanie,
– prekriminálne správanie,
– sexuálne rizikové správanie,
– poruchy príjmu potravy,
– rasizmus a xenofóbia,
– sekty,
– rizikové športy. 

S oh¾adom na uvedené je celkom zrejmé, že v oblasti 
prevencie sa nemožno zameriava� iba na problematiku 
drog, naopak, je nevyhnutné vníma� drogovú problematiku 
v kontexte s inými sociálnopatologickými javmi. Š. Matula 
(1998, s. 7) v tejto súvislosti hovorí o celospoloèenskom 
komplexnom systéme sociálnej prevencie pred negatívnymi 
javmi. Jednou zo základných priorít celej preventívnej 
politiky je preto spoloèenská stabilizácia a podpora 
sociálnej integrácie. Aj J. van der Stel, popredný odborník 
na oblas� závislostí, autor európskej uèebnice drogovej 
prevencie (1998, s. 40), zdôrazòuje, že zapojenie spoloènosti 
má podstatnú úlohu pre úspech prevencie. V súvislosti 
s deklarovanou nevyhnutnos�ou správne terminologicky 
vymedzi� a používa� základné pojmy a akceptova� pritom 
aj správnos� pojmu z lingvistického h¾adiska Š. Matula 
(2000, s. 27) dôrazne upozoròuje na nesprávne používaný 
pojem protidrogová prevencia. Tento, v praxi ešte stále sa 
vyskytujúci nesprávny termín navrhuje vôbec nepoužíva� 
a zameni� ho za vhodnejší, relevantnejší a správnejší 
pojem prevencia drogových závislostí alebo ešte presnejšie 
prevencia vzniku drogových závislostí.

Špecifická a nešpecifická prevencia
  
Nielen v odbornej literatúre, ale i v preventívnej praxi sa 
udomácòuje rozlíšenie prevencie drogových závislostí na 
špecifickú prevenciu a nešpecifickú prevenciu.
Èeská autorka Dagmar Nováková (2001, s. 1) v tejto súvislosti 
uvádza, že cie¾om primárnej prevencie je, „aby èo najmenej 
¾udí malo problémy s drogami“. Preto sa obsahom prevencie 
stáva nauèi� sa rieši� rôzne problémy a napåòa� svoje potreby. 
A pretože sa to netýka len drog, hovoríme o druhu nešpecifickej 
prevencie. „Do oblasti nešpecifickej prevencie možno zaradi�: 
sebapoznávanie a sebaúctu, zvládanie sociálnych rolí a vz�a-
hov, komunikáciu, predchádzanie a riešenie problémov, aser-
tivitu, rozvíjanie schopností a záujmov vrátane pohybu, športu 
a kultúry. Ide o podporu všetkého toho, èo napomáha rozvíja� 
harmonickú osobnos� jedinca – rôznorodé aktivity smerujúce 
k napåòaniu uvedených zruèností, ktoré sa stávajú neoddelite¾-
nou súèas�ou kvalitných preventívnych programov“. 
J. Kadlèíková (1998, s. 6) píše, že „nešpecifická prevencia 
sa zaèína od narodenia die�a�a v rodine. Drogová prevencia 
z h¾adiska rodiny je široká oblas� pôsobenia, ktorá sa netýka 
len špeciálne zameraných odborníkov, ale i dospelej a dospie-
vajúcej populácie. Jej poslaním je získavanie a upevòovanie 
pozitívnych návykov, rozvíjanie vedomostí o možnostiach pod-
pory zdravia a všeobecne zdravého životného štýlu.“ 
Špecifická prevencia – ako to vyplýva už zo samotného názvu 
– má v centre pozornosti aktivity priamo zamerané na dro-
govú problematiku. Možno sem zaradi� pod¾a D. Novákovej 
(2001, s. 2) „predovšetkým stránku poznatkov (napríklad 
typy, úèinky a následky drog…), ktoré je potrebné úzko spája� 
s modifikáciou postojov, ktoré majú spolu vplyv na správanie“. 
Žia¾, v oblasti prevencie drogových závislostí pretrvávajú niek-
toré mýty, omyly a polopravdy, s ktorými najmä špecifická pre-
vencia musí ráta� a podie¾a� sa na ich odstraòovaní“. 
Vzh¾adom na uvedené skutoènosti a s dôrazom na fakt, že prá-
ve deti a mládež možno všeobecne zaradi� medzi najohrozenej-
šie a v tomto oh¾ade teda aj najrizikovejšie vekové skupiny oby-
vate¾stva, sa do popredia dostáva úèinná prevencia, ktorá má 
nezastupite¾né miesto pri riešení týchto problémov. 
Moderné preventívne stratégie sa zacie¾ujú na oblas� znižo-
vania dopytu po drogách. H¾adajú odpoveï na otázku: „Ako 
a preèo dochádza k vzniku a užívaniu drog, ktoré má pre èlo-
veka nepriaznivé následky?“ 

PREVENCIA DROGOVÝCH 
ZÁVISLOSTÍ A KULTÚRNO-

OSVETOVÁ PRÁCA
PhDr. Ingrid Hupková, PhD., psychologička, psychoterapeutka, riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie, Národné osvetové centrum 
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Kultúrno-osvetová práca a prevencia drogových závislostí

Š. Švec uvádza (1995, s. 233), že osvetový systém edukácie 
(nazývaný tiež socio-kultúrne vzdelávanie) je rovnocenným 
inštitucionalizovaným subsystémom národnej edukácie pop-
ri školskej sústave. Osvetové všeobecné neprofesijné vzdelá-
vanie (detí, dorastu, dospelých i seniorov) k aktivitám socio-
kultúrneho a osobného života je zamerané najmä na rozvoj 
osobných potrieb a zá¾ub vo vo¾nom èase v inštitúciách a za-
riadeniach osvetovej sústavy. 
S. Bakoš (2001, s. 19) v tejto súvislosti podotýka, že osveta 
tvorí osobitný výchovný systém spoloènosti, najmä mimo-
školskej výchovy a vzdelávania mladistvých, detí, dospelých 
i seniorov, do ktorého sa na Slovensku formovala viac ako 
dvesto rokov. Aj touto skutoènos�ou môžeme dokladova�, že 
osveta má jednoznaèné a nezastupite¾né miesto v spoloèens-
kom organizme, lebo svojím pôsobením vplýva na zmýš¾anie, 
cítenie, vedomie, postoje, na konanie ¾udí a uspokojovanie 
ich kultúrnych potrieb a záujmov. 
R. Èornanièová píše (1998, s. 39 – 41), že v „zmysle smerníc 
Ministerstva kultúry SR sa na oznaèenie pracovníkov štát-
neho systému osvetovej práce v praxi používa termín kul-
túrno-osvetový pracovník. V centre jeho pozornosti je èlovek 
a výchova vrátane kultúrno-osvetových aktivít, ktoré sa stá-
vajú nenahradite¾ným špecifickým typom celoživotného vý-
chovného pôsobenia“.
Zákon o osvetovej èinnosti è. 61/2000 z 9. februára 2000, 
uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (èiast-
ka 28 uverejnená 23. februára 2000), s úèinnos�ou od 1. 3. 
2000 upravuje právne vz�ahy, ktorými sa zabezpeèuje osve-
tová èinnos�, postavenie osvetových zariadení, práva a povin-
nosti zriaïovate¾ov osvetových zariadení, ako aj pôsobnos� 
orgánov štátnej správy na úseku osvetovej èinnosti.
Osvetovou èinnos�ou v zmysle citovaného zákona sa rozu-
mie súhrn aktivít, ktoré svojím pôsobením na základe dobro-
vo¾nej iniciatívy, záujmu a tvorivej schopnosti ¾udí prispieva-
jú k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu 
života.
Osvetová èinnos� zvyšuje všeobecnú kultúrnu a vzdelanost-
nú úroveò ¾udí tým, že: 
a)  sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a tech-

niky;
b)  prehlbuje vz�ah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite 

národa, národnostných menšín a etnických skupín a k sta-
rostlivosti o životné prostredie;

c)  vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmo-
vej umeleckej èinnosti;

d)  vyh¾adáva, ochraòuje, uchováva a sprístupòuje ¾udové tra-
dície s dôrazom na tradiènú a ¾udovú kultúru, tvorivo ich 
rozvíja a využíva;

e)  pomáha prevenciu protispoloèenských javov a drogových 
závislostí;

f)  umožòuje ¾uïom napåòa� ich vo¾ný èas kultúrnymi aktivi-
tami.

 
Èinnos� osvetových stredísk (na regionálnej a miestnej úrov-

ni), ktoré sú neoddelite¾nou súèas�ou štátneho osvetového 
systému výchovy a vzdelávania (paralelne sa rozvíjajúceho 
popri školskom edukaènom systéme), má svoje osobitosti 
a špecifiká. Medzi najdôležitejšie z nich (vo vz�ahu k sociál-
nej prevencii) patrí, že napåòanie zdravotno-hygienickej, 
formatívno-výchovnej, sebarealizaènej, socializaènej a pre-
ventívnej funkcie vo¾ného èasu sa v podmienkach kultúrno-
osvetovej práce deje kontinuálne a permanentne od najranej-
šieho obdobia života èloveka až do neskorej staroby. V cen-
tre pozornosti kultúrno-osvetových pracovníkov je èlovek 
vo vo¾nom (mimoškolskom, mimopracovnom) èase, a to vo 
všetkých štádiách svojho ontogenetického vývinu (die�a, mla-
distvý, dospelý èi senior).
Nosite¾om kultúrnej politiky štátu na regionálnej a miestnej 
úrovni je sie� regionálnych mestských a miestnych osvetových 
zariadení, knižníc, galérií, múzeí a hvezdární. Všetky tieto 
subjekty okrem iného participujú aj na podpore celospolo-
èenského úsilia spoji� všetky aktivity a iniciatívy jednotlivých 
rezortov, samosprávnych a neziskových organizácií a vytvori� 
synergicky prepojený prevenèný systém, ktorý by v maximál-
ne možnej miere napomáhal ochráni� mladú generáciu pred 
šírením drog.
Národné osvetové centrum (predtým Osvetový ústav) vzniklo 
ako rezortné odborné pracovisko pre poradenstvo, vzdeláva-
nie a dokumentaènú èinnos� v kultúrno-osvetovej práci. 
Národné osvetové centrum je vrcholnou centrálnou inštitú-
ciou s celoslovenskou pôsobnos�ou, ktorá je odborno-meto-
dickým a poradenským garantom ochrany a prezentácie 
nehmotného kultúrneho dedièstva uchovaného v miestnej 
a regionálnej kultúre s akcentom na rozvoj kultúrno-osve-
tovej èinnosti. Zároveò je strešnou inštitúciou, ktorá je 
zameraná na rozvoj kultúrno-osvetovej èinnosti. Metodicky 
ovplyvòuje èinnos� kultúrno-osvetových zariadení v Sloven-
skej republike. V tomto smere vykonáva teoretickú, kon-
cepènú, rozborovú, metodicko-poradenskú a vydavate¾skú 
èinnos�.
 
Poslanie osvetových stredísk

Základným poslaním osvetových stredísk (regionálnych 
osvetových a regionálnych kultúrnych stredísk), ktoré sú 
súèas�ou siete štátnych kultúrnych zariadení, je poskytova� 
poradenské služby realizátorom osvetovej èinnosti, organi-
zova� tvorivé aktivity v rôznych oblastiach záujmovej umelec-
kej a kultúrno-výchovnej èinnosti, podie¾a� sa na uchovávaní, 
ochrane a sprístupòovaní hodnôt ¾udovej kultúry a prispieva� 
k prevencii protispoloèenských javov a drogových závislostí.
Všeobecne môžeme okruhy zamerania kultúrno-osvetových 
zariadení v oblasti sociálnej prevencie definova� takto:
a)  vytváranie priaznivých podmienok na ovplyvòovanie kva-

lity a rozsahu vo¾noèasových kultúrnych aktivít s osobitým 
zrete¾om na vekovú kategóriu detí a mládeže;

b)  h¾adanie vhodných nástrojov a mechanizmov na iniciova-
nie a podporu tvorby a realizácie širokoplošných progra-
mov a projektov kultúrnych aktivít, tematicky zameraných 
na prevenciu negatívnych spoloèenských javov;
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c)  rozšírenie a prehåbenie spolupráce štátnych kultúrnych 
zariadení so špecializovanými odbornými pracoviskami, 
obèianskymi združeniami a regionálnymi združeniami 
miest a obcí pri príprave a realizácii aktivít v oblasti pre-
vencie.

 
Kabinet sociálnej prevencie Národného osvetového centra 
a jeho vybrané projekty v oblasti prevencie drogových závis-
lostí

Kabinet sociálnej prevencie je pracoviskom zameraným na 
oblas� sociálnej prevencie, plní funkciu jediného špecializo-
vaného pracoviska Ministerstva kultúry SR v oblasti sociál-
nej prevencie, t. j. prevencie sociálnopatologických javov. 
Svoju èinnos� profiluje v komplexe aktivít a projektov na 
úrovni primárnej univerzálnej sociálnej prevencie. Kabinet 
sociálnej prevencie plní iniciaènú, metodicko-konzultaènú, 
koordinaènú, vzdelávaciu a poradenskú funkciu a svojím 
pôsobením cielene pomáha profesionalizáciu prevencie 
sociálnej patológie najmä v regionálnych osvetových (ROS) 
a kultúrnych strediskách (RKS) v SR, ale aj iných subjektoch 
pôsobiacich v oblasti vo¾noèasových aktivít a kultúrno-osve-
tovej práce. 

Kabinet sociálnej prevencie ako samostatné rezortné pra-
covisko bol zriadený v roku 1999, 1. augusta tohto roku 
(2009) oslávil 10 rokov od zaèatia svojej odbornej špeciali-
zovanej èinnosti. Oblas� sociálnej prevencie tvorí význam-
nú súèas� hlavných èinností Národného osvetového cent-
ra a spolu so vzdelávaním práve sociálna prevencia tvorí 
jeden zo základných pilierov jeho èinnosti. Èas� celoroènej 
èinnosti v roku 2009 je vedená v tzv. projektovom riadení, 
ktoré Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva 
kultúry SR modelovo overuje (ide o projekt Preèo som na 
svete rád/rada) a ostatná èas� èinnosti je vedená v líniovom 
riadení. V apríli 2009 získalo Národné osvetové centrum 
ako druhá kultúrna inštitúcia v SR certifikát normy STN 
EN ISO.

K¾úèové rezortné projekty v oblasti sociálnej prevencie

Zo širokého spektra èinnosti kabinetu sociálnej prevencie 
sa v príspevku zameriame na dva najvýznamnejšie projekty, 
ktoré sa stali k¾úèovými projektmi Ministerstva kultúry SR, 
zameranými na oblas� sociálnej prevencie:
A)  Projekt: Preèo som na svete rád/rada (celoštátna te-

matická výtvarná sú�až a putovná výstava s medzi-
národnou úèas�ou – k¾úèový projekt Ministerstva kultú-
ry SR, zameraný na redukciu požiadavky mládeže po 
drogách).

B)  Projekt: Informaèno-vzdelávací bulletin rezortu kultú-
ry Sociálna prevencia (periodikum s ISSN èíslom, štyri 
vydané èísla v roku, každé v náklade 2 500 ks, zverej-
nené na portáli Úradu vlády SR www.infordogy.sk a na 
webovej stránke Národného osvetového centra www.
nocka.sk).

A) Preèo som na svete rád/rada

Projekt Preèo som na svete rád/rada sa v roku 2009 reali-
zuje ako jubilejný 15. roèník už tradiène v úzkej spolupráci 
s Kanceláriou Národnej rady SR. 
Projekt pozostáva z celoštátnej tematickej sú�aže, zahraniè-
nej spolupráce a prezentácie a z putovnej celoštátnej výsta-
vy, ktorá iniciuje rad sprievodných podujatí zameraných na 
zdravý životný štýl mládeže bez drog. Základnou myšlien-
kou projektu je rovesnícke (peer) pôsobenie ako jedna z naj-
efektívnejších stratégií pôsobenia v rámci primárnej preven-
cie závislostí. Projekt sme trikrát prezentovali na prestížnej 
pôde Organizácie Spojených národov (ako jediný slovenský 
preventívny protidrogový projekt na pôde všetkých jestvujú-
cich úradovní OSN – Viedeò, New York, Ženeva), ako aj na 
nemenej prestížnej pôde Rady Európy v Štrasburgu.
V histórii projektu sa doò aktívne zapojilo viac ako 15 000 
autorov, ktorí vyjadrili prostredníctvom výtvarnej výpovede 
svoj postoj k drogám a k závislosti. Projekt bol prezentovaný 
na 4 kontinentoch sveta: Európa, Ázia, Amerika, Austrália. 
Putovná výstava vybraných prác prezentovala myšlienku pro-
jektu vo vyše 485 reprízach na Slovensku, ale aj v zahranièí 
(v Maïarsku (Gyõr), Bulharsku (Sofia), Rakúsku (Viedeò, 
OSN), vo Fínsku (Helsinki), USA (New York, OSN), Austrá-
lii (Canberra, Sydney, Adelaide, Tasmánia), Nórsku (Oslo, 
Trondheim, Molde), Francúzsku (Rada Európy, Štrasburg), 
Po¾sku (Varšava, Ciechanów, Poswin), vo Ve¾kej Británii 
(Londýn), Švajèiarsku (Ženeva, OSN) a v Uzbekistane (Taš-
kent, Buchara, Samarkand, Navoi).
Do jubilejného 15. roèníka projektu sa okrem slovenských 
tvorcov zapojili aj mladí ¾udia vo veku od 14 do 18 rokov 
z Fínska, Po¾ska, Uzbekistanu, Talianska a Malty. Nad toh-
toroèným podujatím prevzali záštitu podpredseda vlády SR 
pre vedomostnú spoloènos�, ¾udské práva a menšiny Dušan 
Èaploviè a minister kultúry SR Marek Maïariè.

Už po piatykrát sa v reprezentaèných priestoroch Národ-
nej rady SR ude¾ovali ocenenia finalistom národných kôl 
sú�aže, ako aj 8 mimoriadnych ocenení a ïalších 30 ocene-
ní v jednotlivých kategóriách. V nesú�ažnej kolekcii budú 
prezentované práce ¾udí v procese lieèby závislostí z brati-
slavského Centra pre lieèbu drogových závislostí a z Psy-
chiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku z Kliniky 
drogových závislostí.
 
Projekt sa zaradil medzi k¾úèové celoštátne projekty zame-
rané na primárnu prevenciu drogových závislostí. Bol ocene-
ný prestížnymi oceneniami Organizácie Spojených národov 
a získal aj prestížne slovenské ocenenie Protidrogový èin roka.

B)  Edukácia formou tematickej ediènej èinnosti – projekt Infor-
maèno-vzdelávací bulletin rezortu kultúry Sociálna prevencia 

Neoddelite¾nou súèas�ou edukaèného pôsobenia kabine-
tu sociálnej prevencie sa stala tematická edièná èinnos� 
v oblasti sociálnej prevencie.
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Osobitné postavenie v oblasti ediènej èinnosti majú už štyri 
roèníky periodika s ISSN – Informaèno-vzdelávacieho bul-
letinu rezortu kultúry Sociálna prevencia. Ide o jediné tak-
to zamerané periodikum v rezorte kultúry, ktoré je cielene 
a adresne distribuované inštitúciám zabezpeèujúcim kultúr-
no-osvetovú èinnos�, orgánom štátnej správy, samosprávy, 
mimovládnym organizáciám, vybraným vysokým školám 
a individuálnym žiadate¾om bezplatne, iba za cenu poštov-
ného. Má teda významný nadrezortný charakter. 
Ocenením obsahovej i formálnej stránky periodika zaiste 
je, že každé z doteraz vydaných èísiel je uverejnené na ofi-
ciálnom portáli Úradu vlády SR www.infodrogy.sk (spolu 
s èasopisom Èistý deò len dve periodiká v SR, publikované 
na tomto portáli). Jednotlivé príspevky bulletinu sú aj samo-
statne zverejòované v subpotráloch pre rodièov, tínedžerov, 
užívate¾ov drog a pedagógov (èo je ïalším ocenením nová-
torstva a kvality nášho periodika).
Okrem predhovorov a príspevkov zo zahranièia èasopis 
obsahuje štatistické a teoreticko-informaèné príspevky, prí-
spevky z regiónov, ako aj mimoriadne èitate¾sky atraktívnu 
rubriku sebaskúsenostných príspevkov. Každé doteraz vyda-
né èíslo vyšlo v náklade 2 500 ks a je distribuované v zmysle 
schváleného rozde¾ovníka. 

V roku 2009 vyšli doteraz 3 èísla: 1/2009 Prevencia kri-
minality v úzkej spolupráci s obèianskym združením Preèo 
som na svete rád/rada s finanènou podporou Rady vlády SR 
pre prevenciu kriminality a Ministerstva vnútra SR; 2/2009 
Prevencia nelátkových návykových chorôb (s témami ako 
závislos� od internetu a internetovej pornografie, závislos-
ti od vz�ahov, šport ako nelátková závislos�, oniománia – 
chorobné nakupovanie, gambling – patologické hráèstvo, 
závislos� od psychomanipulatívnych skupín – siekt a kultov, 
chorobná závislos� od jedla a iné...); 3/2009 Legálne dro-
gy – prevencia je zamerané na spektrum legálnych drog, 
poènúc tabakom, alkoholom a zneužívaním liekov až po 
zneužívanie psychotropných lysohlávok èi prchavých látok. 
Posledné èíslo Sociálnej prevencie, ktoré držíte v rukách, je 
orientované, naopak, najmä na ilegálne drogy a možnosti 
prevencie. 
Prostredníctvom tohto bulletinu, ako aj prostredníctvom 
profilácie ïalších osvedèených projektov a aktivít sa snaží-
me o koncepèné a systematické preventívne edukaèné pôso-
benie v oblasti prevencie drogových závislostí. 

Zoznam použitej a citovanej literatúry k dispozícii u autorky.

Príspevky z regiónov

VÝCVIKOVO-VZDELÁVACIE ŠKOLENIE 
PRACOVNÍKOV ŠPECIÁLNYCH 

VÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ 
V OBLASTI UNIVERZÁLNEJ 
A SELEKTÍVNEJ PREVENCIE 
DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

PhDr. Eva Smiková, PhD., Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

Preventívne opatrenia v univerzálnej a selektívnej prevencii 
drogových závislostí sa najmä v poslednom èase vo zvýšenej 
miere orientujú na deti a mládež. Táto orientácia je nepochyb-
ne správna, pretože u mladého èloveka majú rozlièné zásahy 
a opatrenia väèšiu perspektívu úèinku. 
Niet pochýb, že klienti špeciálnych výchovných zariadení – re-
edukaèných centier, diagnostických centier a lieèebno-výchov-
ných sanatórií – patria medzi najohrozenejšiu èas� rizikovej 
populácie. Najdôležitejšia úloha v zabezpeèovaní a skvalitòo-

vaní systematickej, na tejto úrovni už selektívnej prevencie, 
prináleží odborným pracovníkom, ktorí majú najväèšiu mož-
nos� výchovného vplyvu. Keïže komplexná a systematická 
príprava väèšiny pracovníkov pre oblas� drogovej prevencie 
neexistuje, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsycho-
lógie v spolupráci so Slovenským spolkom pre psychoterapiu, 
lieèebnú pedagogiku a socioterapiu a s finanènou podporou 
Úradu vlády SR zabezpeèil vzdelávacie výcvikové školenie 
týchto pracovníkov. 
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V tomto roku Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 
realizovalo projekt podporený Úradom vlády SR – MOTIVÁ-
CIE ’09. Projekt sa zaoberal prevenciou drogových závislostí 
rizikových skupín stredoškolskej mládeže a mladých neús-
pešných uchádzaèov o zamestnanie v komunitných centrách 
Rudòany, Markušovce a Prakovce. Prvá èas� projektu sa usku-

toènila v penzióne Sivec, kde sa skupina peer aktivistov z ok-
resov Gelnica a Spišská Nová Ves venovala aktuálnym témam 
prevencie. Lektormi boli PhDr. Soòa Kostrábová, Mgr. Janka 
Košická a Bc. Milada Wembo. Vo veèerných dialógoch vystú-
pili MUDr. Alica Fronková, MUDr. Vladimír Osif a PhDr. 
Anna Mondoková. Peer aktivisti sa zoznamovali s rovesníckou 

Projekt vzdelávania nadväzuje na realizáciu analogických pro-
jektov, ktoré VÚDPaP úspešne, v závislosti od možností získa-
nia finanèných prostriedkov realizuje už od roku 1990. 
V októbri až decembri 2009 sa uskutoènili tri štvordòové sú-
stredenia vzdelávacieho výcvikového školenia v rekreaènom 
zariadení Dúbrava v obci Prašník pri Pieš�anoch. Lektorský 
tím tvorili: PhDr. Štefan Matula, PhD. (VÚDPaP, Bratislava), 
Mgr. Vladimír Petrik (CPPPaP, Prešov), doc. PhDr. Alojz No-
ciar, CSc. (VŠ sv. Alžbety, Bratislava), Mgr. Ivica Kuracinová 
(CPPPaP, Trnava), PhDr. Alena Kopányiová, PhD. (VÚDPaP) 
a PhDr. Eva Smiková PhD. (VÚDPaP).  
Na výcvikovom školení sa zúèastnilo 35 úèastníkov – psycho-
lógovia, vychovávatelia, pedagógovia, špeciálni a lieèební pe-
dagógovia a sociálni pracovníci. Títo odborníci sa najèastejšie 
dostávajú do priameho kontaktu s rizikovou mládežou. Výcvi-
kové školenie umožnilo:
•  získa� ïalšie teoretické vedomosti a poznatky,
•  prehåbi� sebapoznanie, zvláš� tých osobnostných èàt, ktoré 

môžu ovplyvni� skupinovú prácu, zlepši� vlastné vz�ahy, po-
stoje, prežívanie i správanie,

•  pozna� zákonitosti priebehu skupinových procesov, zlepši� 
citlivos� a vnímavos� na skupinové javy,

• zvládnu� skupinové terapeutické postupy a techniky,
• získa� metodickú pomoc pri zavádzaní získaných poznatkov 
a zruèností do praxe.
Stavalo sa pri tom na princípe, že ak odborník chce takýmito 
spôsobmi ovplyvòova� druhých ¾udí, mal by túto cestu preži� 
sám na sebe.
Poèas výcviku sa pracovalo komunitným režimovým spôso-
bom, ktorý zahàòal raòajšiu rozcvièku a komunitné stretnutie 
všetkých frekventantov.
Dôležitou súèas�ou boli aj teoretické bloky venované Individu-
álnemu reedukaènému programu a návrhu Koncepcie preven-
cie sociálnopatologických javov u detí a mládeže v integrova-
nom systéme výchovného poradenstva a prevencie na obdobie 
rokov 2009 – 2011 (Matula, 2009).
Doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc., prezentoval zaujímavý Pro-
jekt vèasnej identifikácie a krátkej intervencie pri rizikovom 
pití, ktorého cie¾om je v intenciách medzinárodnej spoluprá-
ce s krajinami EÚ v európskom projekte PHEPA II (Primary 
Health Care European Project on Alcohol) šírenie klinických 

smerníc a výcviku v identifikácii a krátkej intervencii pri rizi-
kovom a škodlivom pití alkoholu u mládeže. Úèastníci dostali 
informácie a realizovali praktický nácvik v rámci šiestich lek-
cií:
1.  Základné pojmy (zdravotné a spoloèenské následky; 

štandardné dávky alkoholu a spôsoby pitia);
2.  Vèasná identifikácia (detekcia rizikového a škodlivého pitia; 

skríningové nástroje na jeho identifikáciu);
3.  Krátka intervencia I. (úèinnos� krátkych intervencií; model 

štádií zmeny a procesy zmeny; stratégie nadväzovania 
vz�ahu);

4.  Krátka intervencia II. (základné zložky krátkych intervencií; 
prevencia relapsu);

5.  Závislos� od alkoholu (psychodiagnostické metódy 
a diagnostické kritériá závislosti od alkoholu pod¾a WHO);

6.  Implementácia programu EIBI (Early Identification and 
Brief Intervention).

Ïalší program dòa sa uskutoèòoval pod vedením dvojice 
lektorov v troch podskupinách, kde sa frekventanti trénovali 
v poznávaní seba a iných, uèili sa poèúva� druhých, zvyšovali 
si sociálnu vnímavos� a komunikaèné schopnosti.
Veèerný klub bol programovo zameraný na demonštráciu 
a nácvik techník prakticky využite¾ných pri práci s de�mi 
a mládežou.
Význam výcviku spoèíval aj v tom, že sa na òom stretli od-
borníci z rôznych zariadení a rôznych profesií. Mali tu ne-
tradiènú možnos� konfrontácie doterajších profesionálnych 
skúseností, ale i metodického zbližovania svojich relatívne 
odlišných prístupov k de�om a mládeži ohrozeným sociálnou 
patológiou.
Súèas�ou výcviku bola aj jeho evalvácia, a to formou adminis-
trácie psychodiagnostických metód – Testu 16 PF, Yalomovho 
dotazníka – experimentálna verzia „O“ a Yalomovho dotaz-
níka – experimentálna verzia „U“(Matula, 1985). Každý deò 
frekventanti vypåòali spätnoväzobný dotazník ako reflexiu na 
výcvikový deò.
Väèšina úèastníkov vyjadrila presvedèenie, že osvojené teore-
tické vedomosti nemôžu nahradi� skupinovú skúsenos� a vy-
jadrila prianie, aby absolvovanie takýchto výcvikovo-vzdeláva-
cích akcií a následnej supervízie bolo nevyhnutnou podmien-
kou práce s problémovými de�mi a mládežou.

MOTIVÁCIE ’09
Bc. Milada Wembo, Spišské osvetové stredisko, Spišská Nová Ves
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PROTI ŠKODLIVÝM 
ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC

– MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
V OBLASTI PRIMÁRNEJ PREVENCIE

Mgr. Andrej Popluhár, Galantské osvetové stredisko, Galanta

V programoch a aktivitách z oblasti prevencie závislostí má 
v Galantskom osvetovom stredisku dôležité miesto medziná-
rodná spolupráca a výmena praktických skúseností s koordi-
nátormi a preventistami z Maïarskej republiky. V rámci spolu-
práce Galantského osvetového strediska a Nadácie pre zdravú 
spoloènos� z Gyõru sme zrealizovali viacero seminárov a kon-
ferencií z oblasti prevencie závislostí, ako aj výstav a výtvar-
ných sú�aží pre deti a mládež. Celá škála týchto preventívnych 
aktivít nesie súhrnný názov Proti škodlivým závislostiam bez 
hraníc. Ich cie¾om je vzdelávanie v oblasti prevencie drogo-
vých závislostí a zároveò oboznamovanie s programom, ktorý 
už nieko¾ko rokov v susednej Maïarskej republike v rámci 
primárnej prevencie realizujú pod názvom D.A.D.A. (fajèe-
nie, alkohol, drogy a AIDS). Tento program je zameraný na 
rozvoj osobnosti, sebahodnotenia a jeho zámerom je, aby deti 

a mládež vèas rozpoznali nebezpeèné situácie, rozlíšili pozi-
tívne a negatívne vplyvy. Program využíva zaujímavé metódy 
a formy práce, akými sú situaèné a rolové hry, ako aj riade-
né rozhovory. V rámci aktivít bol preložený z maïarského do 
slovenského jazyka metodický materiál Program D.A.D.A., 
ktorý poslúži ako odborná pomôcka v praxi. Pozitívny ohlas 
na Slovensku i v Maïarsku zaznamenalo pä� roèníkov medzi-
národných výtvarných sú�aží a následných putovných výstav 
Proti škodlivým závislostiam bez hraníc, ktoré prezentovali 
kreatívne schopnosti detí a mládeže a motivovali ich k výtvar-
nému prejavu v oblasti prevencie rôznych druhov závislostí 
a ich negatívnych vplyvov na zdravie a celú osobnos� èloveka. 
V úspešnej medzinárodnej spolupráci chce Galantské osveto-
vé stredisko pokraèova� aj v budúcnosti realizáciou tradièných 
i novovznikajúcich preventívnych programov.

problematikou, s prácou v skupine, uèili sa vystupova� pred 
rovesníkmi, prešli sociálnokomunikaèným výcvikom. Súèas-
�ou projektu bola celoštátna putovná výstava Preèo som na 
svete rád/rada, ktorá bola prezentovaná v gymnáziu v Gelnici 
a v Galérii umelcov Spiša. Prezentaèné výstupy študentov po-
tvrdili nadobudnutie nových informácií a zruèností. Závereè-
nými výstupmi študenti preukázali, že trojdòový pobyt na Sivci 
splnil ich oèakávania. Uvedený projekt sa realizoval poèas 14. 
roèníka preventívnych programov, ktorého organizátormi sú 
obèianske združenie Pomoc všetkým a Spišské osvetové stre-
disko v Spišskej Novej Vsi. 14. roèník trval od 3. 11. do 24. 11. 
2009 v okrese Spišská Nová Ves a od 9. 11. do 30. 11. 2009 
v okrese Gelnica. Na slávnostnom otvorení riadite¾ SOS Ing. 
Miloslav Polomský privítal okrem predsedov študentských 
rád a peer aktivistov zo stredných škôl zo Spišskej Novej Vsi, 
Krompách a Gelnice i poslancov Košického samosprávneho 
kraja, riadite¾ov a pedagógov – koordinátorov zo stredných 
škôl. Medzi hos�ami nechýbali ani krajská koordinátorka dro-
gových závislostí z Obvodného úradu v Košiciach Ing. arch. 
Mária Naïová a Mgr. Jolana Prochotská, poslankyòa mesta 
Spišská Nová Ves. V koncertnej sále Reduty vystúpili mladí 
umelci Janka Kluknavská (klavír), dvanás�roèný, už mediál-
ne známy saxofonista Patrik Žiga a laureáti Talent-art. Nad 
podujatím prevzal záštitu JUDr. Zdenko Trebu¾a, predseda 

Košického samosprávneho kraja. Peer aktivisti na záver zhod-
notili aktivity na všetkých stredných školách a predviedli svoje 
prezentácie zo Sivca. Predsedníèka OZ Pomoc všetkým Bc. 
Milada Wembo a riadite¾ SOS Ing. Miloslav Polomský ocenili 
študentov za jednotlivé aktivity: vzdelávacie, kultúrne, špor-
tové i netradièné, ako napríklad sú�až družstiev SŠ vo varení 
pirohov v Súkromnej strednej odbornej škole SEZ v Krompa-
choch. Do videnia na jubilejnom 15. roèníku v roku 2010.

Motivácie ’09 – výcvik
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Katka X 
Keï ma moja terapeutka oslovila s požiadavkou napísa� svoj prí-
beh o drogách, pomyslela som si, ¾avou zadnou, veï nemusím 
niè vymýš¾a�, ide len o vyrozprávanie faktov. Ale kde zaèa�... 
Keï si spomeniem na prvú skúsenos� s drogou, bol to 1. roè-
ník strednej školy. Mala som 15 rokov, práve mnou trieskala 
puberta, moje sebavedomie bolo krehkejšie než vajeèná škrupi-
na. Chcela som sa zaradi� do spoloènosti, ktorá mi imponovala, 
umelci, intelektuáli, rebeli. Pripadali mi ve¾mi zaujímaví a silní, 
a taká som chcela by� aj ja. Takže keï ma ponúkli marihuanou, 
ani na sekundu som nezaváhala, teda aspoò navonok nie. Vo 
vnútri som umierala od strachu, lebo som nevedela, èo sa bude 
dia�. V podstate niè prevratné, bola som spomalená, nevedela 
som sa na niè sústredi�, a ostatní si zo mòa robili preto žarty. 
Dali mi èíta� èlánok, a ja som nebola schopná sa dosta� ïalej 
ako k druhej vete. Mne síce do smiechu nebolo, ale smiala som 
sa. Prežívala som však úzkos�, bolo mi zle z toho, že sa mi sme-
jú. Ale brala som to ako skúšku, dúfala, že nabudúce to bude 
inak. Aj bolo, našli sme si vždy nejakú inú obe� nášho posmechu 
a moje ego nebolo nato¾ko zraòované. Mala som pocit, že som 
„niekto“, tým som si kompenzovala boles�, ktorú som prežívala 
doma. Rodièia ma bili, ponižovali slovne, snažili sa ma izolova� 
od okolia. Nemohla som chodi� von, ma� priate¾a ani si vodi� 
domov kamarátky. Po vyuèovaní som musela ís� rovno domov, 
ak mama zistila, že sa niekde túlam, bol to ïalší podnet na bit-
ku. Takže som si našla iný spôsob, ako sa socializova� – chodila 
som poza školu. Tak som zapadla medzi „zlé“ decká. Zaèali sa 
drobné krádeže, problémy v škole aj s políciou. Situácia doma 
sa tým len zhoršovala a bitky neutíchali. Chcela som tam neži�, 
ale nemala som 18. Tak som aspoò vypínala hlavu. Marihuana, 
LSD, rohypnol èi iné lieky v kombinácii s alkoholom. Bola to pre 
mòa zábava. Navyše v mojej partii úplne normálna.
Dva týždne po osemnástke som utiekla z domu. Už som mala 
plné zuby tých bitiek, kontroly, zákazov a príkazov. S našimi 
som to nevedela nijako vybojova�. Ani demonštratívny pokus 
o samovraždu mi to neu¾ahèil, mama ma chcela da� na lieèenie. 
Odišla som do Bratislavy ku kamarátke, nadchnutá slobodou, 
neuvedomujúc si praktické dôsledky bežného života. Musela 
som zaèa� pracova�, na školu som musela zabudnú�. Prišli nátla-
ky od šéfa, žiadal sex, ja som ochotná nebola. Zaèal by� na mòa 
zlý. Kamarátov som tiež nemala. S peniazmi mi to príliš nevy-
chádzalo. Prišli prvé depresie. Opä� sa naskytla šanca zapadnú� 
medzi iných a drogy boli dobrým prostriedkom aj na „od¾ahèe-
nie“ nároèného života v cudzom meste. Spoèiatku to boli len 
marihuana a alkohol. Raz mi v nevo¾nosti z kombinácie týchto 
dvoch omamných látok ponúkol niekto neznámy, že má nieèo, 
z èoho sa mi u¾aví a bude mi lepšie. Bolo mi tak zle, že som bola 
ochotná urobi� èoko¾vek, len aby ten stav prešiel. Išla som s ním 
teda na záchod a dal mi slamkou vdýchnu� biely prášok. Ani som 
nevedela, èo to bolo. Toho chalana som nikdy predtým ani po-
tom nevidela. Len ráno, po úžasnej noci, keï som sa koneène 
cítila fajn, som sa spýtala, èo mi to dal. So smiechom (že neviem) 
mi povedal, že pervitín. Zaèala som piko (ako sme tomu hovori-
li) vyh¾adáva�. Chodila som do klubov, kde sa bežne dalo dosta� 
a nikomu nebolo èudné, že sa na záchodoch fetovalo. Pretan-
covala a prerozprávala som na òom celé dni a noci. Zrazu som 

mala ve¾a priate¾ov. Len na prácu som zabúdala. Šéf si všimol, že 
nie som v poriadku, dostala som výpoveï. Ja som sa tešila, aj tak 
som ho nenávidela, bol slizký a otravný. Vôbec som nezvažovala 
následky straty zamestnania. Mne sa u¾avilo a robotu si nejakú 
nájdem, myslela som si. No nebolo to také ¾ahké. Prišlo na pla-
tenie nájmu, a ja som nemala. Zaplatila ho moja spolubývajúca 
a vzala si za to odo mòa nejaké obleèenie a kabelku. Lenže ja 
som už nemala žiadne peniaze... ani na jedlo, ani na drogy a už 
vôbec nie na nájom alebo telefón. Kamarátka mi navrhla rýchle 
riešenie. Prostitúcia – zoznámila ma s kamarátom a ten ma za-
viedol do hotela k nejakému bohatému Rusovi, ktorý bol v Brati-
slave za biznisom. Urobila som to, aj keï som mala strach. Mala 
som pocit, že nemám na výber.
Èlovek si zvykne na všelièo, keï nemá na výber. Ja som si to 
o svojej situácii myslela. Bolo mi zo seba zle, ale aj na to som 
mala náplas�, opä� sa sfetova�, a poriadne, nech zabudnem. Za-
èal sa kolotoè a ja som si ani neuvedomila, ako plynul èas. Dávky 
sa zvyšovali, z víkendového brania sa stala denná potreba, nák-
lady rástli. Ja som už takmer vôbec nespala, takže keï na byte 
vymenili zámky, bolo mi to jedno, aj tak sme sa presúvali s ka-
mošmi z bytu do bytu. Vôbec som si neuvedomila, že som prak-
ticky bezdomovec, že nedodržiavam základnú hygienu. Pracova-
la som v kuchyni ako umývaèka, sem-tam sa podaril nejaký kšeft 
s Rusmi èi inými klientmi. Drogy som obèas kupovala, inokedy 
žobrala, obèas dostala za úplatu sexom. Prespávala som u kama-
rátok èi u dílerov. Ešte stále som nemala pocit, že je nieèo zle. Až 
kým som nezaèala ma� zdravotné problémy. Krvácala som. Asi 
mesiac v kuse a ve¾mi silno. Kamarátka ma zobrala k lekárke 
a tá ma vôbec nešetrila. Krièala na mòa, že som nezodpovedná, 
že som mohla zomrie�, že môžem ma� trvalé následky. A bod-
la do živého, keï sa ma spýtala, èo na to hovorí moja mama, 
že takto fungujem. Zrazu mi došlo, že som s rodièmi nemala 
žiadny kontakt, nevedia, èi žijem. A že vlastne už som aj mohla 
zomrie�. Zrazu mi akoby došli súvislosti. Èo to, preboha, robím? 
Samozrejme, nervovo som sa zrútila a chcela som z tohto bah-
na von. Pokúsila som sa nebra�, ale vydržala som len pár dní. 
Sama seba som oklamala, že ak to viem ovláda� vô¾ou, vlastne 
môžem bra� ïalej a presta�, keï budem chcie�. Ale zaèala som 
ma� depresie aj napriek tomu, že som drogy brala. Raz som sa 
zdôverila kamarátke, ktorá brala len víkendovo. Keï zistila, že 
som v takom stave, okamžite mi ponúkla pomoc. Ponúkla mi 
bývanie, keï jej s¾úbim, že prestanem bra�. Urobila to napriek 
tomu, že jej mama s tým vôbec nesúhlasila. Nas�ahovala si ma do 
bytu a prvý týždeò ma len kàmila a nechala ma spa�. Potom mi 
oznámila, že jej mama ma u nich nechá len v prípade, ak budem 
plati� nájom. Èiže by bolo vhodné, aby som sa zamestnala. Našla 
som si prácu servírky, ktorá ma bavila a z prepitného som mala 
aj okamžite peniaze. Ale opä� som bola niekde, kde som chcela 
zapadnú�. A aj v tejto práci sa pilo a brali sa drogy. Takže som 
opä� neunikla svojmu neduhu. Aj keï som sa zdravotne a sociál-
ne dostala do lepšej pozície, stále som nechápala, že som chorá 
inak. Myslela som si, že život je �ažký a ja som mala smolu. Na 
rodièov, kamarátov, situácie v živote. Postupne som menej brala 
a viac pila. Vystriedala som zopár partnerov, ale drogy a alkohol 
boli stále súèas�ou môjho života. Až keï som po prvýkrát zaèala 
uvažova� o die�ati, pochopila som, že takto to urèite nechcem. 

Sebaskúsenostné príspevky 

Prevencia IVB.indd   28 2.12.2009   20:28:03



SOCIÁLNA PREVENCIA DROGOVÉ ZÁVISLOSTI – PREVENCIA 

Chcela som, aby moje die�a malo všetko, èo som ja nemala. Milu-
júcich rodièov, kompletnú rodinu, aby malo život normálny a ne-
muselo preskáka� peklom ako ja. A tu som došla k poznaniu, 
že môj štýl zábavy nie je vôbec „sranda“. Snažila som sa presta� 
s drogami. Ale nedokázala som odmietnu�, keï som bola opitá. 
Dokonca som ich pod vplyvom alkoholu vyh¾adávala. Presta� 
s pitím sa mi podarilo na 6 mesiacov, ale opä� som s tým zaèala. 
Riešila som svoje depresie, nezhody vo vz�ahu a problémy so 
spánkom alkoholom. A opä� cez alkohol som sa vrátila aj k tvr-
dým drogám. Nevedela som, èo robím zle, a bola som èím ïalej, 
tým neš�astnejšia. Opä� som uvažovala o samovražde. Bola som 
psychicky labilná, odmietala som jedlo. Niè ma netešilo, všetko 
mi pripadalo hrozné a pokus nieèo s tým urobi� smiešne zby-
toèný. Až mi raz na môj neš�astný výlev kamarát ozrejmil, že ja 
nie som hrozná ani odpad. A ani svet a život tu nie je peklo, ak 
zmením postoj. A že som vlastne LEN závislá. Najprv som to 
nechápala, ale to bolo v tom momente nepodstatné. Podstatné 
bolo, že mi poskytol hneï aj riešenie. Zaviedol ma 17. februára 
2008 na stretnutie Anonymných narkomanov. Zaèala som na 
tieto stretnutia chodi�. Dozvedela som sa o našej chorobe mno-
ho faktov, pochopila som, že som naozaj len chorá a že to, èo 
prežívam, sú len symptómy, ktoré majú všetci závislí. A tiež to, 
že sa dá z toho dosta� a ži� plnohodnotný život. Prvýkrát som 
mala pocit, že niekam nemusím zapadnú� – bola som ako oni 
hneï od zaèiatku. Chorá, na dne a dúfajúca, že môžem aj ja ži� 
š�astne. Po 11 rokoch aktívneho brania a pitia som pocítila, že 
mám možnos� vo¾by, že Ja sa môžem rozhodnú�. Tentoraz som 
sa rozhodla urobi� to správne. Som èistá 1 rok a 9 mesiacov. Stá-
le chodím na stretnutia Anonymných narkomanov. Naozaj mi to 
prinieslo silu, lásku a schopnos� pocíti� š�astie, ako mi s¾ubovali 
na zaèiatku, a ja som neverila. Viem, že sa z tejto choroby nikdy 
nevylieèim a bude na mòa zákerne èíha� až do posledného dòa 
môjho života. Ale ja chcem zomrie� èistá a triezva.

Dustin X 
Moje problémy sa zaèali keï som mal jedenás� rokov. Vtedy sa 
k nám nas�ahovala otcova nová frajerka. Vtedy som si myslel že 
je to dobrá osoba lebo dokia¾ som chodil k nim domov správa-
la s ku mne milo. Predtým sme ja a môj otec chodili spolu na 
dovolenky a každý deò skoro boli oni u nás alebo my u nich. 
Vychádzali sme si spolu pekne nemali sme žiadne problémy ale 
tie nastali až po roku èo u nás bývala. Zaèala by� na mòa zlá 
a bola ku mne odporná. Dokonca už ani otec ma nemal tak rád 
jak ma mával. Ona doslova otca zmanipulovala a odvtedy bolo 
pre mòa peklo by� doma. Keï som si napríklad od otca vypýtal 
peniaze tak mi zrazu nechcel dáva� ani na kúpalisko. Tak som 
mu tie peniaze zaèal kradnú�. Potom som aj zaèal klama�. Mal 
som problémy že otec sa so mnou ani nechcel rozpráva� ani ma 
poèúva� hocièo som povedal tak mu to bolo jedno. Našiel som 
si partiu vonku. Najprv sme sa zabávali jak všetci malí chlapci. 
Zaèali sme jazdi� na skateboardoch a to bola naša jediná zábava. 
Jak sme vyrastali tak sme aj zaèali pi� alkohol. Keï sme mali tých 
štrnás� – pätnás� tak sme skoro každý piatok sobotu boli niekde 
v krème a pili sme. Objavila sa u nás aj marihuana ktorú som 
fajèil prvý krát v jedenástich. Vtedy som ani nevedel èo to je a ani 
mi to vtedy niè moc neurobilo tak mi bolo ukradnuté kto fajèí 

a kto nefajèí marihuanu. Jak sme boli starší, tak sme aj zaèali faj-
èi� trávu. Doma to bolo stále o tom istom. Iba sa na mòa krièalo 
a nadávalo že jak som neschopný a nespo¾ahlivý kvôli tomu že 
moja macocha huckala môjho otca proti mne. Nemal som preèo 
by� doma. Našiel som si kamarátov na ktorých mi viac záležalo 
ako na mojom otcovi. Oni ma aspoò poèúvali keï som mal neja-
ký problém. Tak som si našiel druhú rodinu vonku. Netrápilo ma 
už vôbec èo sa deje doma. Do školy som poctivo chodieval, ne-
mal som žiadne vážnejšie problémy až na pár poznámok. A tak 
sme vonku fajèievali trávièku a všetko bolo v poriadku. Potom 
jak som prvý krát uvidel rastlinu marihuany tak som si uvedomil 
že otec mal takú zasadenú vo vinohrade u nás vzadu za domom. 
Neskôr jak bol otec v Maroku tak som mu našiel v garáži kocku 
hašišu ve¾kú jak balíèek cigariet. Keï som bol starší tak som sa 
ho samozrejme opýtal že odkia¾ to tam mal. Najprv zapieral že 
to bol hašiš no mne to chutilo jak kvalitný hašiš. Ubehol rok èo 
sme pofajèievali s chalanmi trávu a jazdili na doskách. Zrazu nás 
napadlo zobra� si pár hríbov (lysohláviek). A odvtedy už sme 
nefajèili len trávu, zaèali sme jes� hríby a tak sme sa zabávali. 
Potom sme už zaèali chodi� aj na festivaly. Tam sme neskonèili 
len pri tráve a hríboch. Zistili sme že na hríboch a na marihuane 
sa nedá dlho by� hore tak nás napadlo da� si bobule (Extázy). 
Odvtedy každá akcia èo bola sa nezaobišla bez koláèov (Extázy). 
Potom sme už museli bráva� nie jednu Extázu ale dobré 3-4 aby 
sme sa zabavili. Tak sme si zaèali vybavova� aj parno (pervitín). 
To už bolo pre nás to pravé. Da� si jednu dve èiary a ís� si celý 
veèer v kuse. Potom už sme ochutnali aj coke (kokaín). A tak 
som sa dostal k predávaniu marihuany. Potreboval som nejaké 
peniaze aby som si mohol kupova� znaèkové veci a mal peniaze 
na akcie. Zarobil som si slušné peniaze a doma som nemal ab-
solútne záujem strávi� nejaký èas. V kuse som sa zdržiaval iba 
vonku a robil „biznis“. V škole som v prvom roèníku na kon-
ci roka prepadol z matematiky a fyziky, ale stále som popritom 
predával trávu. Mal som z toho stále ve¾a peòazí a už som ani 
nevedel èo s nimi. Doma sa už macocha stihla aj ods�ahova� od 
otca. Odvtedy jak odišla od otca sa otec trošku uvedomil ale už 
bolo neskoro. Už som spravil to¾ko problémov že už ho ani ne-
zaujímalo èi dýcham a mòa nezaujímalo èi on je vôbec nažive. 
Ja som stále predával trávu. V kuse som to fajèil a nevidel som 
v tom nijaký problém. Chodili sme s chalanmi kade tade ja som 
stále predával stále sme sa zabávali iba fajèením trávy a robením 
zloby. Došiel Jún a s ním aj pekné letné poèasie. Všetko bolo 
v poriadku až do 24. júna. Išiel som zo školy domov. Z domu 
som išiel von. Zobral som si pár sáèikov že nieèo predám. Jak 
sme išli v aute tak nás zastavili policajti a našli v aute marihu-
anu. Tak som to všetko zobral na seba. Bolo to pre mòa dos� zlý 
zážitok a už by som nechcel aby sa opakoval. Bol som zadržaný 
a vypoèúvaný. Celé leto som mal pokazené. A tak som sa dostal 
vlastne do Diagnostického centra pre mládež. Došiel som sem 
v auguste a už mám pred sebou necelý mesiac. Dostal som sa 
sem kvôli drogám a zistil som že drogy nielen pokazia èloveka 
ale celý jeho život. A keby som mohol vráti� èas spä� tak by som 
sa tomu urèite vyvaroval.  
   
V záujme zachovania autenticity výpovede sebaskúsenostný prís-
pevok neprešiel jazykovou úpravou.
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RESUMÉRESUMÉ

The last issue of this year - 4/ 2009 of the informative-educa-
tional bulletin of the department of culture Social prevention, 
issued by the National Cultural Centre since 2005 concentra-
tes mainly on drug addictions, specifi cally on the issue of so 
called illegal drugs.

Despite the fact that this issue of the bulletin rounds off the 
fourth year of its existence, with one issue yearly concentrat-
ing on illegal drugs, we believe it will be interesting for our 
readers due to presented subjects.
This resolve was fulfi lled due to contributions by renowned 
Czech and Slovak specialists in regular sections: contribu-
tions from abroad, statistics, theoretical and informative con-
tributions, contributions from the regions to authentic and 
very popular self-experienced contributions.
At the end of the bulletin we are offering a research of literary 
and internet sources, connected to the main subject of the 
periodics.

The next issue to be released by the National Cultural Centre 
– Cabinet of Social Prevention in 2010 will open the fi fth year 
of its existence. It pleases us to note, that this title attracts 
much interest of readers and all published issues are pre-
sented on the webpage of the Bureau of Government of the 
Slovak Republic – www.infodrogy.sk. I am sure that the trend 
will continue in the future.

It is true also when it comes to drug addictions that preven-
tion is the most effective solution of the problem. That is why 
we are planning to work with this subject further. 
 

Z RECENZNÉHO POSUDKUZ RECENZNÉHO POSUDKU

Monotematické číslo Sociálnej prevencie 4/ 2009 informač-
no-vzdelávacieho bulletinu rezortu kultúry, ktorý vychádza 
v Národnom osvetovom centre, sa venuje problematike ile-
gálnych drog. Zostavovateľke sa i v piatom ročníku tejto pub-
likácie podarilo osloviť kvalitných autorov venujúcich sa danej 
problematike tak na národnej, ako aj nadnárodnej úrovni. 
Bulletin poskytuje reprezentatívny prierez fenoménom drog. 
Čitateľovi poskytuje informácie na všeobecnej spoločenskej 
či epidemiologickej úrovni, a prináša aj metodologické prís-
pevky z oblasti prevencie či priame skúsenosti z jednotlivých 
regiónov. Sociálnu prevenciu opäť obohacujú osobné a intím-
ne spovede ľudí, ktorých sa téma závislosti od nelegálnych 
drog bytostne dotýka. Z hľadiska reprezentatívnosti a aktuál-
nosti publikovaných tém bulletin napĺňa požiadavku dlhodobo 
udržateľnej vysokej kvality, ktorú vnímam ako kľúčový a naj-
problematickejší atribút projektov z oblasti redukcie požiadav-
ky po droge. Na záver už len želám zostavovateľke aj jednot-
livým autorom veľa podobných autorských činov, za ktoré sa 
ani s odstupom rokov nebudú musieť hanbiť. Čitateľom želám 
obohacujúce a podnetné čítanie, ktoré, ako dúfam, ovplyvní 
nielen ich informácie a pohľad na problematiku, ale aj konanie 
v ich profesionálnom živote. 

Mgr. Barbora Kuchárová,
psychologička, psychoterapeutka,

výkonná riaditeľka občianskeho združenia PRIMA
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