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Vážení čitatelia,

s potešením som prijal ponuku napísať úvodné slovo k vydaniu 
tretej, v tomto roku už poslednej časti informačno-vzdelávacieho 
bulletinu rezortu kultúry – Sociálna prevencia. Tretia časť, ktorú 
pripravilo jediné špecializované pracovisko nášho rezortu v oblas-
ti prevencie sociálnopatologických javov – kabinet sociálnej
prevencie Národného osvetového centra – sa zameriava na stále
aktuálnu tému drogových závislostí.

Edičný titul v už tradičných rubrikách prináša zahraničné skúse-
nosti – zamyslenie, prečo zlyháva primárna prevencia, a pohľad 
na riziká nadmerného pitia alkoholu rodičov vo vzťahu k deťom 
od popredných českých expertov. Za prínosné považujem ďalej 
prezentované vybrané štatistické údaje z predmetnej oblasti, 
rovnako ako informačné príspevky o činnosti Národného moni-
torovacieho centra pre drogy a Protidrogového fondu. V teoretic-
kých príspevkoch odborníci zo Slovenska venujú pozornosť 
aktuálnym témam – koncepcii prevencie závislostí, vybraným in-
formáciám o tabaku, marihuane a dopingu. Zaujímavý je aj krátky 
historický exkurz k drogám, ale i príspevok o význame rodiny v pre-
vencii závislostí či o činnosti Asociácie resocializačných stredísk 
a postresocializačných služieb v SR. Inšpiratívne sú námety 
z aktivít prevencie drogových závislostí v regiónoch Slovenskej 
republiky. Sebaskúsenostný príspevok na tému alkohol a vzťah 
dieťa verzus rodič, uzatvárajúci toto číslo, prináša dozaista vysoko-
hodnotnú autentickú výpoveď študentky.

Oceňujem vysokú úroveň periodika, kvalitný výber autorov a ich 
cenné príspevky. Čitateľom želám príjemné a poučné čítanie 
a veľa inšpiratívnych námetov na praktickú činnosť v prevencii. 

A čo popriať vydavateľovi? Snáď iba toľko, aby v nastávajúcom, 
treťom roku vydávania edičného titulu udržal nielen jeho obsa-
hovú kvalitu, ale i záujem terajších a budúcich čitateľov o túto 
problematiku.  

Augustín Jozef Lang,
 štátny tajomník Ministerstva kultúry SR

Vážení čitatelia, 

vývoj v drogovej oblasti sa na Slovensku od roku 1993 výrazne 
zmenil a prešiel mnohými významnými etapami. Tento novodobý 
fenomén veľmi závažne zasiahol a zasahuje do podstaty existen-
cie spoločnosti, narúša jej morálne základy, ekonomické väzby, 
ako aj jej právny systém. Snahou každej vlády, a teda aj vlády 
súčasnej, je urýchlene reagovať na zmeny v drogovej situácii 
a zároveň prijímať takú protidrogovú politiku štátu, ktorá význam-
ným spôsobom pomôže tento problém riešiť. 

Ako podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, ktorý má 
v kompetencii aj riešenie problematiky drogových závislostí, 
zdôrazňujem význam informácií a poznania, a to vo všetkých 
oblastiach spoločenského života. Vedomosti, poznanie a in-
formácie sú základným predpokladom ekonomického, sociál-
neho a kultúrneho rozvoja našej krajiny. Rovnako považujem 
princíp tvorby politiky založenej na spoľahlivých informáciách 
za základ pre úspešnosť prijímaných rozhodnutí aj v oblasti boja 
proti drogám.     

V nadväznosti na uvedené skutočnosti som sa s mimoriadnym 
záujmom oboznámil s periodikom Sociálna prevencia, tematicky 
zameraným na problematiku drogových závislostí – považovanú 
v našej spoločnosti za jednu z najzávažnejších tém. Tento 
informačno-vzdelávací bulletin rezortu kultúry je dôkazom toho, 
že aj kultúrno-osvetová činnosť má svoje nezastupiteľné miesto 
v aktivitách zameraných na prevenciu sociálnopatologických 
javov. Pravidelné publikovanie príspevkov renomovaných od-
borníkov je v rovine vzdelávania zárukou ponuky aktuálnych 
a najmä fundovaných informácií cieľovej skupine. Pozitívne ohlasy 
na toto periodikum aj z prostredia mimo rezortu kultúry sú dôka-
zom nielen vysokej odbornej úrovne jeho spracovania na pôde 
kabinetu sociálnej prevencie Národného osvetového centra, ale 
aj aktuálnosti jeho samotnej existencie. Som rád, že autori pro-
jektu systematicky spolupracujú s internetovým portálom www.
infodrogy.sk, záujemcovia sa tak aj touto cestou môžu dostať 
k spoľahlivým informáciám z oblasti prevencie drogových závis-
lostí.            

Na záver prajem periodiku Sociálna prevencia veľa a veľa 
tvorivých a podnetných pokračovaní a autorom mnoho pracov-
ných úspechov, dobré pero, úprimnosť a invenciu.    

      Dušan Čaplovič,
podpredseda vlády SR 

pre vedomostnú spoločnosť, 
ľudské práva a menšiny, 

predseda Výboru ministrov 
pre drogové závislosti a kontrolu drog

PREDSLOV <<< 
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>>> PRÍSPEVKY ZO ZAHRANIČIA

V praxi sa veľmi často môžeme stretnúť s obrovským množstvom 
rôznych typov preventívnych programov. Niektoré sa zdajú 
zaujímavé a kvalitné, iné pre zmenu vyvolávajú skôr podozrenie 
a údiv, kto daný program financuje a ako program vôbec vznikol 
a či nerobí viac škody ako úžitku. Dnes sa však prakticky 
nestretneme s realizátorom, ktorý by na „svoj“ program pozeral 
kriticky, a často sa dokonca stretneme s ľuďmi, ktorí o svojom 
programe uvádzajú nepresné informácie alebo dokonca o ňom 
priamo (bohužiaľ, niekedy i zámerne) klamú. Skúsme sa pozrieť 
na najčastejšie chyby v realizácii preventívnych programov 
zameraných na návykové látky a pristavme sa zvlášť tam, kde ide 
o chyby a nedostatky systémovej povahy. Možno tým dostaneme 
niekoľko možných odpovedí na to, prečo prevencia dnes tak 
často zlyháva a že to rozhodne nie je nedostatkom kvalitných 
a efektívnych programov. Najčastejšie je na vine neznalosť 
a nízka profesionálna erudovanosť realizátorov, inokedy snaha 
urobiť páčivý (populistický), a pritom úplne nezmyselný program 
alebo niekedy tiež úplne sprostá snaha obohatiť sa na primárnej 
prevencii a realizovať čokoľvek, hlavne keď je to dobre zaplatené 
a možno na to získať najlepšie štátnu dotáciu atď. 

1. Chybné koncepčné poňatie/nastavenie prevencie   
Jednou z veľmi rozšírených a bežných chýb, napríklad na našich
ministerstvách, je nekvalitný koncepčný a definičný rámec 
preventívnych programov. Ilustráciou tejto chyby môže byť 
napríklad v Českej republike skoro 10 rokov stará kauza, 
kde sa niektorí pracovníci Ministerstva školstva, mládeže 
a telovýchovy ČR pokúsili „kreatívne“ vytvoriť úplne nové 
definície preventívnych programov. Výsledkom bola Stratégia 
primárnej prevencie (vtedy na obdobie 1998 – 2000), ktorá 
nielenže nerešpektovala žiadne uznávané definície a koncepcie, 
ale hrdo vtedy vyhlásila za prevenciu aj také činnosti, ktoré 
do primárnej prevencie ani nepatria. Tým napríklad na oficiálnej 
úrovni vznikol doslova neuveriteľný podvod, keď za primárnu 
prevenciu užívania návykových látok boli označené aktivity pre 
voľný čas detí a mládeže. Pod heslom „kto sa hrá, nehnevá“ sa 
na úrovni ministerského dokumentu kodifikoval nezmysel, ktorý 
sa odstraňoval ďalších niekoľko rokov. Preto je dodnes ťažké 
niektorým napríklad krajským úradníkom vysvetliť, že primárna 
prevencia je niečo iné než podpora futbalu alebo ľudových škôl 
umenia (ide totiž o peniaze a možnosť získať pre tieto subjekty 
ďalší finanční zdroj – čo sa, samozrejme, napríklad zastupiteľstvu 
páči viac než diskusia o financovaní programov pre deti z ústavov 
alebo segregovaných skupín). Namiesto odbornej fundovanej 
diskusie nad koncepčným nastavením preventívnych stratégií 
sme potom mali problém vôbec niektorým politikom vysvetliť, čo 
sú to kvalitné a efektívne programy, a museli sme preto vytvoriť 
dokonca nový pojem – špecifická primárna prevencia, aby sme 
dokázali jasne definovať preventívne programy a odlíšiť ich práve 
od aktivít pre voľný čas. Netreba však ísť do minulosti – súčasné 
české ministerstvo vnútra bez hanby v týchto nezmysloch 
pokračuje dodnes a vďaka tomu podľa svojej potreby (a často 
záujmu z rôznych strán) financuje z peňazí určených na prevenciu 
kriminality výstavbu napríklad detských ihrísk a vybavenie špor-
tovísk. To je iste bohumilá činnosť – avšak pre túto oblasť máme 
určené iné rozpočtové kapitoly, prevyšujúce miliardu korún 
ročne, a, naopak, tieto spomínané peniaze (ktorých nie je mno-
ho) sú určené na skutočne účinné špecifické preventívne opatre-
nia. Preto napríklad namiesto cielenej preventívnej práce s detský-

mi a mladistvými prvopáchateľmi trestnej činnosti (s cieľom zabrá-
niť recidíve a zachytiť včas nástup kriminálnej kariéry) platíme 
nákladné ihriská, ktoré majú svoj rozpočet celkom inde.     

2. Preberanie neoverených programov, ktoré vznikli 
v odlišnom kultúrnom a historickom kontexte
Veľká časť preventívnych programov má pôvod v Spojených 
štátoch. Často teda ide o programy vychádzajúce z odlišného 
kultúrneho a spoločenského kontextu. Opakovane sa ukazuje, 
že prenos týchto programov do Európy má veľa úskalí, a to 
predovšetkým v efektivite účinku na cieľové skupiny. Opakovane 
sa ako veľmi kontroverzný navyše ukazuje fakt, že mnohé 
z týchto programov majú preukázateľne nízku či žiadnu efektivitu 
i priamo na populáciu detí v USA a aj napriek tomu sú bohato 
naďalej dotované a rozvíjané bez ohľadu na výsledky výskumu. 
Príkladom by mohol byť jeden z historicky najdrahších projektov 
DARE (Drug Abuse Resistence Education), ktorý bol a je napriek 
rôznym nezávislým (v drvivej väčšine negatívnym) hodnoteniam 
a kritike odbornej verejnosti naďalej podporovaný z federálneho 
rozpočtu USA – hoci je zrejmé, že ide o peniaze vyhodené komí-
nom. Dokonca existujú početné snahy realizovať ho napriek 
odporu väčšej časti odbornej verejnosti aj v niektorých krajinách 
EÚ. Tento projekt je tiež jedným z príkladov nedodržiavania 
jednoduchej požiadavky, ktorú musí spĺňať akýkoľvek program  – 
každý program musí byť overený na cieľovej populácii, pre ktorú 
je určený (indikovaný), a musí byť preukázaná jeho efektivita 
i možné vedľajšie účinky. Bez takej evalvácie by sa program jed-
noducho nemal vôbec pustiť do škôl, a pokiaľ sa ukáže, že 
program stanovené ciele nespĺňa a náklady nezodpoveda-
jú výsledkom, nemal by sa naďalej podporovať a mal by sa
zastaviť. 

3. Chýbajúca/nedostatočná definícia elementárnych 
požiadaviek na programy
S predchádzajúcim bodom súvisia základné požiadavky, ktoré 
by sme mali klásť na každý program. Pokiaľ tieto požiadavky nie 
sú splnené, nie je možné urobiť ani efektívnu kontrolu a evalváciu 
(o ktorých bude reč ďalej), ale v podstate je takmer vylúčené, 
aby daný program mal vôbec nejaký efekt. Nič nefunguje na 
všetkých cieľových skupinách a z tohto jednoduchého pravidla 
sa dajú odvodiť práve tie požiadavky na akýkoľvek preventívny 
program: jasne a pregnantne stanovené ciele, ktoré sa majú 
dosiahnuť, cieľová skupina, pre ktorú je program určený, 
stratégie, metódy a prostriedky, všetky typy nákladov spojených 
s realizáciou programu, opis obsahovej a formálnej kontroly 
(najlepšie vnútornej aj vonkajšej) a koniec koncov aj doklad 
o tom, že daný program prešiel evalváciou a že preukázal svoju 
účinnosť pre danú cieľovú skupinu a, naopak, že nemal nežiaduce 
vedľajšie účinky. Pokiaľ kladieme tieto požiadavky na výrobky 
a distribútorov liekov v našich lekárňach alebo na akúkoľvek 
zdravotnú pomôcku na trhu – ako je možné, že takéto jednouché 
a základné veci automaticky nevyžadujeme od programov, 
do ktorých vstupujú naše deti? Aj tým sa otvára priestor 
na nedbalý prístup a manipuláciu, pritom tieto požiadavky opäť 
zvyšujú bezpečnosť realizovaných programov a dávajú spätnú 
väzbu o zmysluplnosti využitia verejných finančných zdrojov.  

PREČO PRIMÁRNA PREVENCIA TAK ČASTO ZLYHÁVA 
ALEBO KDE SA STALA CHYBA?

doc. PhDr. Michal Miovský, PhD., 
vedúci Centra adiktológie Psychiatrickej kliniky 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity 

a Všeobecnej fakultnej nemocnice, Praha, Česká republika
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4. Slabá podpora normatívnej evalvácie preventívnych 
programov
V praxi môžeme často naraziť na to, že evalvácia prípravy alebo 
procesu sa vydáva za doklad o účinnosti programov. V horšom 
prípade nás realizátori o efektivite svojho programu presviedčajú 
výrokmi typu „deťom sa to páči“ alebo „policajtom a rodičom 
sa to páči“ atď. Úsmevné by to bolo vtedy, pokiaľ by podobné 
veci nebral nikto vážne – čo však nie je súčasná situácia, keď 
sa napríklad za podobné výroky skryli realizátori najdrahšieho 
preventívneho zámeru v dejinách ČR, ktorí na projekt tzv. Revo-
lučného vlaku požadujú „mizerných“ 50 miliónov korún (a ďalších 
10 miliónov prevádzkových prostriedkov ročne). Prečo by sme 
si lámali hlavu nejakými evalváciami a výskumom – médiá a pa-
pier predsa znesú všetko – takže aj zdôvodnenie potrebnosti 
a účinnosti takéhoto obrovského projektu jednoducho stačí 
postaviť na tom, že sa „to niekomu páči“ alebo že si „niekto 
myslí, že to je efektívne“.

Evalvácia efektivity sa zameriava na výstupy/výsledky daného 
preventívneho programu – označujeme ju preto tiež za tzv. eval-
váciu výsledkov/výstupov (outcomes evaluation). Prostredníc-
tvom nej môžeme sledovať vplyv programu napríklad na znalosti, 
postoje a názory, zručnosti a zmeny v správaní. Z perspektívy 
(nielen) verejnozdravotného prístupu nás však zaujíma len 
skutočná zmena správania a všetko ostatné považujeme síce 
za dôležité, predsa však vôbec nie za smerodajné (všetci 
fajčiari vedia, že fajčenie škodí, a napriek tomu tento poznatok 
nemá žiadny praktický vplyv na ich správanie). Vedecky 
najhodnotnejšie/najviac dôveryhodné a najspoľahlivejšie sú tzv. 
kontrolované štúdie, o ktorých sa v minulosti často tvrdilo, že 
ich nie je možné v prevencii použiť. Dnes sa používajú pomerne 
často a prinášajú i napriek rôznym obmedzeniam jasné dôkazy 
o tom, čo funguje a čo, naopak, nefunguje. Kladieme pri nich 
tieto typy otázok:      

Bol splnený cieľ, daný na začiatku programu (pro-• 
jektu)?
Prejavil sa program nejako na cieľovej skupine? Ako? • 
Došlo napríklad k očakávaným zmenám – napríklad 
k zvýšeniu znalostí, oddialeniu prvej skúsenosti s nele-
gálnou drogou, nižšiemu počtu pravidelne pijúcich ale-
bo fajčiacich detí atď.?
Má dosiahnutý výsledok skutočne vzťah k realizovanému • 
programu? Nespôsobilo zmenu nie čo iné?
Aká výrazná je dosiahnutá zmena? Dá sa nejako nejako • 
modelovať (ďalej prehlbovať, udržať)? Akými nástrojmi 
a postupmi?
Bolo by možné túto zmenu dosiahnuť inak? Má vôbec • 
zmysel daný program robiť?
Aké nákladné bolo dosiahnutie merateľnej zmeny?• 

5. Nedostatočná kontrola a vyvodzovanie dôsledkov
Opakovane narážame na to, že kontrola realizátorov preven-
tívnych programov je dosiaľ veľmi slabá, a pokiaľ je, tak sa z jej 
záverov vyvodzujú nedostatočné dôsledky. Existencia kľúčových 
dokumentov tu hrá zásadnú úlohu. ČR má na prevenciu užívania 
návykových látok vytvorené národné štandardy (MŠMT, 2005), 
ktoré jasne špecifikujú, kto, čo a za akých okolností môže robiť, 
aby sme tomu mohli hovoriť kvalitná prevencia. Systém certifikácií 
(fungujúci od roku 2006) je potom konkrétnou aplikáciou 
kontrolných nástrojov. Tento nástroj však rieši predovšetkým 
formálnu a časť procedurálnej stránky poskytovania programov. 
Už menej rieši personálne požiadavky a prakticky úplne bez-
zubý je vo vzťahu k efektivite preventívnych programov. Tu vša-
de sú medzery do budúcnosti. Chýbajú nám predovšetkým 
prostriedky na overovanie jednotlivých programov a následné 
kvalitné vytvorenie tzv. manuálu dobrej praxe – teda súboru 
konkrétnych ukážok kvalitných a overených programov – tak, 
ako ich rôzni realizátori v rôznych podmienkach v konkrétnych 
školách skutočne robia a s akými výsledkami. Takisto nám dnes 
chýba výraznejšie zapojenie Českej školskej inšpekcie, ktorá aj 
napriek tomu, že disponuje tímom odborníkov na dobrej úrovni 
a dobre koncepčne spracovaným návrhom idúcim správnym 
smerom, nie je už vyše roka schopná tieto výhody uviesť 
do života. Školy tak naďalej nedostávajú zodpovedajúcu spätnú 
väzbu a riaditelia škôl sú nútení sa zodpovedajúcim spôsobom 
zaoberať touto témou a svojím prístupom k nej. Rovnako by sme 
mohli nájsť nedostatky priamo na systémovej úrovni, keď ani 
jedno z ministerstiev v ČR dnes nie je ochotné zjednotiť kritériá 
a definície v tejto oblasti a spriehľadniť tak svoje dotačné riadenie 
a spôsob hospodárenia so zverenými prostriedkami. Hocktoré 
z týchto ministerstiev by pritom preukázateľne malo problém 
zdôvodniť niektoré z podporených projektov a zdôvodniť, ako 
vznikli (a podľa čoho) niektoré z kľúčových dokumentov. Aj preto 
naša krajina zatiaľ o zjednotení metodiky riadenia a financovania 
primárnej prevencie môže len snívať (hoci si to vláda na úrovni 
svojich uznesení dala už viackrát za úlohu). 

6. Nerešpektovanie výsledkov nezávislého výskumu 
Výskum v primárnej prevencii dosiahol v ostatných 15 rokoch 
dobrú úroveň a aj keď sme svedkami veľmi pozitívneho trendu 
v tejto oblasti, dochádza stále dookola k tomu, že mnohí úradníci 
a realizátori s výsledkami výskumu pracujú nedostatočne alebo 
ich dokonca ignorujú, prípadne ani nepoznajú. Tu zreteľne exis-
tujú veľké rezervy. Z hľadiska koncepcie preventívneho programu 
zatiaľ urobené evalvácie preukazujú najvyššiu účinnosť pri 
komplexných typoch programov. Štúdie uskutočňujúce mera-
nia tzv. nákladovej efektivity (zvyčajne modelom cost-benefit 
analýzy) dochádzajú k záveru, že realizáciou efektívnej prevencie 
prinášajú zlepšenie 4- – 5-krát oproti situácii, keď by nebola 
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robená: teda že každé euro vložené do efektívnej prevencie 
ušetrí v oblasti účinkov na priamych a nepriamych nákladoch 
4 – 5 eur. Tím pracovníkov inštitútu TRIMBOS urobil metaanalýzu 
vykonaných štúdií a zostavil opis celkovo 7 typov stratégií 
preventívnych programov. Pri nich s rôznou mierou efektu na 
rôznych cieľových skupinách sa dá dosiahnuť preventívny 
účinok. Zaujímavé je, že medzi identifikovanými stratégiami sa 
okrem iného objavil samotný fakt, či program je, alebo nie je 
evalvovaný: 

Uskutočňovanie evalvácie efektivity (dôkaz a prípadné • 
zúženie cieľovej skupiny atď.).
Interaktívne metódy uskutočňovaného programu.• 
Doplnenie školskej prevencie komunitnými progra-• 
mami.
Peer programy.• 
Nácvik sociálnych zručností.• 
Programy postavené na modeli vplyvu spoločnosti.• 
Programy zamerané na sľub a zámer. • 

V prevencii sa dosiaľ najviac osvedčila (rozumej: výskumne bola 
preukázaná účinnosť) kombinácia primeranej (predovšetkým) 
ekonomickej represie a systematických dlhodobých preventív-
nych programov. Naopak, je čoraz väčšmi zrejmé, že neprimera-
ná represia (nepodmienené tresty, ďalšie pritvrdenie postihov 
atď.) vo vzťahu k návykovým látkam nevykazuje prakticky žiad-
ne zmysluplné výsledky a dlhodobé štúdie nákladov a výnosov 
(cost and benefit analýzy) súčasne ukazujú, že je trvale 
ekonomicky celkom neudržateľná. V školskej prevencii sa 
postupne (všeobecné) jadro preventívnych programov začína 
sústreďovať na tzv. life skills (sociálne zručnosti) a modely 
sociálneho vplyvu – vždy však v kombinácii s viac špecifickými 
(predovšetkým interaktívnymi) programami. Preukázateľné 
(výskumne overiteľné) výsledky majú viac-menej predovšetkým 
dlhodobé a systémovo dobre uskutočňované aktivity. Z čiast-
kových programov vykazujú efekt rôzne kombinácie komorných, 
a to hlavne interaktívnych programov, peer-programov, so-
ciálnopsychologických programov atď. Tieto programy vykazujú 
výborné výsledky najmä v tzv. rizikových populáciách (napríklad 
deti zo sociálne slabších rodín, deti, ktoré majú psychologické 
problémy atď.), no sporný je ich efekt na všeobecnú populáciu.

7. Oddeľovanie prevencie od celkového rámca chodu školy
Na záver som zámerne nechal špecialitu. Tou je rozšírená mylná 
predstava, že preventívne programy sú niečím „navyše“ a že 
ich aplikácia nesúvisí (či nie je ovplyvnená) prostredím školy. 
Opak je pravda. Ukazuje sa, že celkový charakter chodu školy, 
jej prostredia, pravidiel, správania (celého) personálu atď. – 
to všetko sú významné činitele interagujuce s preventívnymi 

programami. Vzájomne sa tak môže účinok potencovať alebo, 
naopak, tlmiť. MacBeath so svojím tímom opísal 11 kritérií, ktoré 
sa prejavujú ako významné mediátory ovplyvňujúce efektivitu 
preventívnych programov realizovaných v škole:

profesionálne vedenie,• 
zdieľané vízie (pracovníci aj študenti) a dlhodobé zá-• 
mery,
učebné prostredie,• 
dôraz na efektivitu vyučovania (súlad medzi zámerom • 
a výsledkom),
vysoké očakávania od každého študenta,• 
pozitívny prístup a posilňovanie (pedagógovia i študenti),• 
jasné pravidlá vyučovania a kritériá posudzovania ich 
výsledkov,
sledovanie a vyhodnocovanie reálnych výsledkov,• 
organizovanie vyučovania ako celku a vyvodzovanie • 
záverov zo zistených nedostatkov a prispôsobovanie 
reálnej situácii,
práva a zodpovednosť študentov a ich posilňovanie,• 
vzťah medzi školou a domovom študentov (zapojenie • 
rodičov atď.).

Záver 
V predchádzajúcom texte som sa veľmi telegraficky pokúsil 
urobiť prehľad toho, kde je dnes možné v Českej republike (ale 
bezpochyby situácia na Slovensku nie je dramaticky odlišná) 
hľadať chyby a omyly v primárnej prevencii. Niektoré z oblastí 
či príkladov sa možno zdajú ostré, skúsenosti z ostatných rokov 
však ukazujú, že nie je možné niektoré fenomény jednoducho 
naďalej tolerovať a že treba jasne povedať, že primárna prevencia 
je odbornosť vyžadujúca vysokú profesionálnu a osobnú
erudovanosť. Je potrebné našich kolegov pracujúcich v tejto
oblasti jasne podporiť a pomôcť im vytvoriť na ich prácu zodpo-
vedajúce podmienky a postupne z tejto oblasti v maximálnej 
možnej miere vytlačiť šlendriánov a rôznych „tiežodborníkov“, 
priživujúcich sa na štátnych dotáciách a realizujúcich v školách 
kdejaký nezmysel, lebo na kvalitné a preverené programy 
potom chýbajú peniaze. Súčasne považujem za dôležité jasne 
dokladovať, že stav výskumu v tejto oblasti je tak ďaleko, že 
môžeme k hlavným súčasným problémom zaujať jasné a od-
borne zdôvodnené stanovisko a nastaviť latku pre ďalší 
pokračujúci dialóg vnútri odbornej obce. Záujemcov o ďalšie
texty týmto tiež odkazujem na naše internetové stránky 
www.adiktologie.cz, kde priebežne budeme zverejňovať 
výsledky rôznych štúdií, preklady významných výskumných či 
výučbových publikácií atď., a to, samozrejme, nielen k téme 
primárna prevencia užívania návykových látok. 
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Úvodom
V súvislosti s alkoholom sa niekedy argumentuje, že to, či niekto 
nadmerne pije, je len jeho vec. Nadmerným pitím alkoholu však 
trpí veľa ďalších osôb v okolí vrátane detí. Zneužívanie alkoholu 
u detí nie je možné úplne oddeľovať od zneužívania alkoholu 
u dospelých.

Niektoré rizika nezdržanlivého pitia alkoholu rodičov pre 
ich deti

Vyšší výskyt návykových chorôb. U detí z rodín, kde je • 
rodič závislý od alkoholu, vzniká závislosť od alkoholu 
rýchlejšie a v mladšom veku. Tieto deti je preto potrebné 
pred alkoholom chrániť (o prevencii v rodine pozri napríklad 
Nešpor a Csémy, 2003).

V rodinách, kde sa vyskytuje problém s alkoholom, je • 
častejšie sexuálne či citové zneužívanie i násilie voči
deťom a tieto deti bývajú tiež častejšie svedkami domá-
ceho násilia. Dochádza tu častejšie k rozvodom a k trest-
nej činnosti. Existuje i väčšie riziko zanedbávania psycho-
logických a niekedy aj hmotných potrieb detí, deti trpia 
i nepredvídateľnosťou správania rodičov.

Tieto deti viac hnevajú a majú neskôr väčší sklon ku kriminali-• 
te. Častejšie sa vyskytuje aj školské neprospievanie.

Je tu vyšší výskyt depresií aj samovražedných predstáv• 
a tendencií, úzkostných stavov, zdravotných problémov 
a vyššie riziko predčasnej smrti. Tieto deti tiež o seba veľakrát 
nedbajú, bývajú neupravené a nevhodne oblečené.

Wegscheider-Cruse (1989) a ďalší opísali reakcie detí na • 
závislosť rodičov. Rodinný hrdina (najčastejšie najstarší 
súrodenec) preberá nároky za problémových rodičov. To pre-
sahuje jeho možnosti. V dospelosti môže takéto dieťa trpieť 
pocitom menejcennosti, i keď môže byť po vonkajšej stránke 
úspešné. Býva tiež ohrozené nezdržanlivým vzťahom k prá-
ci. K hrdinovi má blízko rodinný manažér, ktorý navyše ne-
úmyselne uľahčuje pitie alkoholu rodičom tým, že mierni jeho 
následky. Stratené dieťa býva uzavreté a utiahnuté do seba, 
málo a ťažko komunikuje, uniká do fantázie a vnútorného 
sveta. Čierna ovca na seba upozorňuje hnevaním, delikven-
ciou a pod. a tak odvádza pozornosť od problémov do-
spelých.

Woititzová (1998) opísala niektoré znaky dospelých detí • 
závislých od alkoholu. Okrem iného k nim zaraďuje nasledu-
júce symptómy: neistota, čo je normálne, sklon klamať, pre-
hnaná sebakritika, nadmerná alebo nedostatočná zodpoved-
nosť, problémy v dôverných vzťahoch, neprimerané reakcie 
na okolnosti, ktoré sa nedajú ovplyvniť, prílišná potreba 
chvály, pocity odlišnosti, lojalita tam, kde to nie je vhodné, 
a impulzívnosť.

Pitie alkoholu počas tehotenstva môže v mnohých smeroch • 
poškodiť plod. Častejšie než relatívne nápadný fetálny alko-
holový syndróm sú diskrétnejšie problémy, ktoré sa prejavujú 

nižším intelektom alebo poruchami správania. Neliečená zá-
vislosť od alkoholu je u matiek menej často spojená s agre-
sívnym správaním ako u mužov, ale aj tak zvyčajne naruší 
chod rodiny a výchovu detí, a to často ešte viac než v prí-
pade závislosti u otca.

V rodinách, kde sa u rodičov vyskytuje závislosť od nealko-• 
holových drog, býva pravdepodobne situácia ešte nepriaz-
nivejšia než v rodinách rodičov závislých od alkoholu.

Liečba a prevencia
Negatívny vplyv rodiny môže zmierniť odolnosť dieťaťa alebo 
ďalšie priaznivé faktory. Úspešná odvykacia liečba prospieva 
nielen pacientom, ale aj ich deťom. Svedčia o tom klinické skú-
senosti i publikované práce. Naopak, škodí, ak sa problém 
popiera a matka má o pijúcom otcovi prehnane dobré mie-
nenie.

Pomáha tiež cielená psychoterapia, rodinná terapia (v češtine 
napríklad Nešpor, 2007), cielená prevencia u ohrozených detí 
a ďalšie postupy. Vhodná býva skupinová terapia. Pri psycho-
logickej pomoci týmto deťom sa uplatňuje najmä poskytovanie 
relevantných informácií, nácvik zručností, podpora a vykonávanie 
prospešných aktivít.

Relevantné informácie.•  U detí v mladšom školskom veku je 
najdôležitejšie zbaviť ich viny za pitie problémového rodiča 
(závislosť od alkoholu u rodičov nevzniká preto, že dieťa 
hnevá), neskôr k tomu pristupujú informácie týkajúce sa 
alkoholu (čo je to okno, odvykací stav, tolerancia) a otázky 
sebavedomia. Dieťa by malo vedieť, že je viac ohrozené, 
ale zároveň i to, že ak sa bude alkoholu a drogám vyhýbať, 
závislosť sa nevytvorí. Dedičná je náchylnosť na závislosť, nie 
závislosť sama osebe.

Osvojovanie potrebných zručností•  ako zvládanie negatív-
nych emočných stavov (relaxácia, cvičenie, schopnosť zve-
riť sa) i zručností, ako zvládať rizikové situácie (napríklad ako 
odmietnuť jazdu autom, ktoré riadi opitý otec, ako odmietať 
alkohol a komunikovať v kríze, ako sa rozhodovať).

Zaobstarať si sociálnu a psychologickú oporu.•  
Sem patrí širšia rodina, dobré záujmové organizácie, zdravo
žijúci vrstovníci, profesionálne služby vrátane telefonickej
pomoci. Deti je potrebné smerovať k záležitostiam, ktoré 
zodpovedajú ich veku, a nerobiť ich zodpovednými za prob-
lémy dospelých. Dospelým v okolí dieťaťa sa odporúča
posilňovať sebavedomie dieťaťa, byť dostatočne vrelými
a predvídateľnými, vedieť vymedziť hranice a stanoviť zdravé 
pravidlá.

RIZIKÁ NADMERNÉHO PITIA ALKOHOLU RODIČOV PRE ICH DETI,   
MOŽNOSTI PREVENCIE 

MUDr. Karel Nešpor,
primár, Psychiatrická liečebňa Bohnice, Praha, Česká republika
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Zdravé aktivity v bezpečných prostrediach•  
– dobré kultúrne, športové i iné záujmy atď.

Prospievajú tiež návštevy sociálnych pracovníkov v problémových 
rodinách. Dobré skúsenosti sú s terapiou hrou a arteterapiou. 
Osvedčil sa aj nácvik rodičovských zručností a poradenstvo 
poskytované rodičom detí.

Deti závislých rodičov sa vo svojich rodinách učili pravidlám 
„nehovor, nedôveruj, nepociťuj a nič nechci, pretože to aj tak 
nedostaneš“. Tento negatívny obraz sveta treba korigovať. Tí, čo 
týmto deťom pomáhajú, by mali vidieť nielen riziká a problémy, 
ale aj individuálne dobré možnosti a špecifické nadanie detí.

Organizačný rámec prevencie
Prevencia u detí z rodín závislých od alkoholu a krátka 
intervencia môže prebiehať v rôznych prostrediach. Spomeňme 
psychologické poradenstvo, detských lekárov, školy, záujmové 
a iné organizácie. V zahraničí existujú i svojpomocné organizácie 
dospievajúcich alebo dospelých detí z rodín závislých od alko-
holu (napríklad Alateen, Adult Children of Alcoholics). Z celo-
spoločenského hľadiska je dôležité znižovanie dostupnosti 
alkoholu a iných drog pre deti a dospievajúcich (vekové 
obmedzenie, cenová regulácia atď.) a zákaz reklamy alkoholu.

Literatúra na ďalšie štúdium

Nešpor K. Návykové chování a závislost. Třetí aktualizované vydání. Praha: Portál 2007; 176.
Nešpor K, Csémy, L. Alkohol, drogy a vaše děti. Jak problémům předcházet, jak je rozpoznávat, 
jak je zvládat. Páté revidované vydání. Praha: Sportpropag 2003; 104. Voľne na stiahnutie z www.
drnespor.eu. 
Woititzová, J. G. Dospělé děti alkoholiků. Praha: Columbus 1998; 180.
Wegscheider-Cruse S. Another chance. Palo Alto: Science and Behavior Books 1989; 324.

Ďalšia literatúra je k dispozícii u autora.

>>> ŠTATISTICKÉ PRÍSPEVKY

POČET EXPERIMENTUJÚCICH S MARIHUANOU STÚPA, 
POČET LIEČENÝCH KLESÁ

PhDr. Eleonóra Kastelová, 
 Národné monitorovacie centrum pre drogy, Úrad vlády SR, Bratislava

Každoročne sa v Lisabone – sídle Európskeho monitorovacieho 
centra pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA) pripravuje 
Výročná správa o stave drogovej problematiky v Európe. Svoj 
deň zažije 22. novembra 2007 v Európskom parlamente v Bru-
seli, keď si poslanci prví vypočujú, ako to vyzerá s drogami 
v Európe. Súčasťou údajov vo výročnej správe EMCDDA sú 
údaje za Slovensko, ktoré zabezpečuje Národné monitorovacie 
centrum pre drogy. Odkedy sa v NMCD pripravuje „národná“ 
správa podľa definovaných požiadaviek EMCDDA, stretávame 
sa s požiadavkou širšej verejnosti, ale najmä médií poskytnúť 
štatistické údaje alebo iné čísla, ktoré by výstižne charakterizovali 
celkovú situáciu, trendy alebo situáciu pri jednotlivých druhoch 
drog.  

Zdá sa, že moc čísiel je veľká a autoritatívna. Opakovane je 
potrebné zdôrazniť, že štatistické údaje sú len jedným z mno-
hých prvkov (drogového) informačného systému a ich úlohu
nemožno preceňovať a už vôbec nie absolutizovať Ako prí-
klad možno uviesť údaje, ktoré sa v ostatnom čase prezen-
tovali v súvislosti s užívaním marihuany vo všeobecnej populácii, 
a údaje o liečbe, ktoré sa ešte len budú prezentovať, či už v sú-
vislosti s výročnou správou EMCDDA, alebo výročnou správou 
NMCD.   

Podľa údajov UNODC (Úradu OSN pre drogy a kriminalitu) 
na celom svete užívalo v roku 2005 marihuanu 165 miliónov 
ľudí vo veku od 15 do 64 rokov. Európske odhady hovoria o viac 
ako 70 miliónoch Európanov, čo je takmer štvrtina (22 %) všet-
kých Európanov vo veku od 15 do 64, ktorí niekedy vo svo-
jom živote užili marihuanu. Medzi jednotlivými krajinami sú znač-
né rozdiely (od 2 % populácie do takmer 37 %). Slovensko podľa 
výsledkov dvoch populačných prieskumov dosiahlo v roku 2006 
hodnoty 11,7 % až 16,1 % vo vzorke 15- až 64-ročnej populácie. 
Podľa tabuľky č. 2 by to bolo možné „pretransformovať“na odhady 
užívania marihuany v zmysle, že ide o minimálne 322 tis. až 618 tis. 
ľudí z populácie SR vo veku 15 až 64 rokov.   

Je nevyhnutné zmieniť sa viac o spôsobe zisťovania prevalencie 
– teda výskytu určitého javu – a odhade prevalencie pre celú 
populáciu. Zisťuje sa prieskumami populácie, celkovej alebo 
určitých skupín (mládež), prípadne v určitých prostrediach 
(školské prieskumy žiakov a študentov). O čo je prieskum meto-
dologicky presnejšie naplánovaný, o to sú jeho výsledky, 
ktoré poskytne vzorka obyvateľov (mladých alebo žiakov 
či študentov), spoľahlivejšie a reprezentatívnejšie pre odhad uží-
vania na Slovensku. Podmienkou na porovnávanie medzi 
krajinami je jednotný model spôsobu zisťovania, ktorý v Eu-
rópe zaviedlo EMCDDA. Pripomíname, že ide o nelegálne drogy



a priznať sa k ich užívaniu nemusí byť vždy to najľahšie zoči-
-voči anketárovi, o niečo jednoduchšie to môže byť nepriamo 
v telefóne, v dotazníku, distribuovanom poštou či prostred-
níctvom internetu. Čo sa hodnotí? Koľko ľudí z celej vzorky 
pripustí, že niekedy v živote tú či onú drogu skúsilo, t. j. celoživot-
ná prevalencia (Lifetime prevalence/LTP), koľko ľudí užilo drogu 
v uplynulom roku (Last year prevalence/LYP) a koľko ľudí užilo 
drogu minulý mesiac (Last month prevalence /LMP). Výsledok 
sa udáva v percentách. V prípadoch, keď je výber respondentov 
reprezentatívny, sa môže spätne prepočítať na populáciu v kraji-
ne, pod ktorou sa myslí populácia vo veku 15 až 64 rokov, a získa-
jú sa odhady. 

Verejnosti sa často predkladá iba údaj o celoživotnej prevalencii 
užívania drogy. Je vždy najvyššou hodnotou a zrejme preto 
príťažlivou. Vypovedná hodnota celoživotnej prevalencie je však 
len o tom, že niektorí ľudia vo všeobecnej populácii (t. j. vo veku
15 až 64 rokov) ilegálnu drogu raz, prípadne niekoľkokrát v živote 
vyskúšali. 

Celoživotná prevalencia kanabisu, zaznamenaná v prieskume
ÚVVM ŠÚ SR, v roku 2004 bola 15,6 %, v roku 2006 hodnota
16,1 % naznačuje mierny rast v experimentovaní s touto drogou. 
V priebehu desiatich rokov sledovania prevalencie užívania 
marihuany (od roku 1996, keď bola 7,7 %) sa na Slovensku celo-
životná prevalencia, resp. presnejšie prevalencia „skúsil niekedy 
raz v živote marihuanu/hašiš“ viac ako zdvojnásobila. Druhý 
prieskum Národného monitorovacieho centra pre drogy bol 
nový a zameraný len na užívanie a zneužívanie marihuany. Ako 
vyplýva z ilustračnej tabuľky č. 1, naše „postavenie“ v rámci čle-
nov EÚ, Nórska a kandidátskych krajín je, pokiaľ ide o užívanie 
marihuany, a to na základe údajov z dvoch populačných prie-
skumov realizovaných rozdielnym spôsobom a na rozdielnej 
veľkostnej vzorke, menej ako priemerné alebo až podpriemerné.

Tab. č. 1 Orientačné porovnanie údajov ( v celých číslach) 
z oboch prieskumov s údajmi za EMCDDA (návrh výročná 
správa 2007)

Užil/-a niekedy v živote 

(LTP)

Užil/-a minulý rok

(LYP)

Užil/-a minulý mesiac 

(LMP)
Veková 

skupina EÚ SR 1 SR 2 EÚÚ SR 1 SR 2 EEEÚ EÚ Ú SR 1 SR 2

15 – 24 20 – 40 % 29 % 31 % 15 – 25 % 13 % 14 % 5 – 12 % 5 % 6 %
15 – 34 30 % 22 % 29 % 13 % 8 % 10 % 7 % 4 % 4 %

15 – 64 22 % 12 % 16 % 7 % 4 % 5 % 4 % 2 % 2 %

Pozn. EÚ – Údaje EMCDDA z národných referenčných centier 
za rok 2005, SR 1 telefonický prieskum 3 039 respondentov 
v roku 2006, SR 2 face-to-face prieskum 1 305 respondentov 
v roku 2006.

Tab. č. 2 Populácia SR – stredná hodnota k 1. 7. 2005 – údaje 
ŠÚ SR

Vekové skupiny

15 – 24 861 986 

15 – 34 1 827 802

15 – 64 3 862 234  

Štatistické údaje o počte liečených, ktoré sa získavajú 
zo zdravotníckych zariadení (štatistické hlásenia)
Oproti rozšírenému názoru o nenávykovosti marihuany stoja 
údaje o zvyšujúcom sa počte pacientov, ktorí sa liečia pre
problémy s marihuanou. EMCDDA uvádza, že v roku 2005 sa 
podľa údajov z 21 európskych krajín liečilo vyše 60 000 osôb. 
V pomyselnom rebríčku sa terapia problémov spojených s mari-
huanou dostala v Európe na druhé miesto, hneď za heroín. 

V počte vyše 60 000 pacientov liečiacich sa pre problémy 
s marihuanou v roku 2005 je zahrnutý aj malý, ale predsa podiel 
400 pacientov v SR. Marihuana ako dôvod liečby predstavuje 
na Slovensku až tretiu psychoaktívnu látku po heroíne a amfe-
tamínoch. Tak ako poklesol celkový počet pacientov v porovnaní 
s rokom 2005, znížil sa aj počet osôb liečených pre problémy 
s kanabisom na 312.   

Je tento pokles dôvodom na „opatrný optimizmus“ 
po takmer kontinuálnom raste? (Napríklad vo vekovej skupine 
15- až 24-ročných liečených pacientov s primárnou drogou 
marihuana bolo v roku 2003 spolu 199 pacientov, v roku 2004 
– 280 pacientov, v roku 2005 – 316 pacientov, a napokon v roku 
2006 – 258 pacientov, pozri tab. č. 3). Alebo sa na poklese podieľa 
iný spôsob vykazovania primárnej drogy ako dôvodu liečby? 
Alebo k poklesu prišlo preto, že mnohí rodičia neplnoletých 
detí, ktoré prepadli očareniu z marihuany, hľadajú riešenia mimo 
zdravotníckych zariadení?     

Tab. č. 3 Liečení užívatelia drog v SR vo vekových skupinách 
15 až 19 a 20 až 24 rokov – marihuana 
za roky 2003 – 2006  
Zdroj údajov: NCZI 2007 (pre SQ TDI data)

Veková skupina/

rok 2003 2004 2005 2006

15- – 19-roční 174 244

201 152

20- – 24-roční 25 36

115 106 

Celkový počet 

liečených

2 

136 2 315

2078 1927

Použité zdroje 

1) Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov spojené s drogovou závislosťou. 
ŠÚ SR, Ústav pre výskum verejnej mienky, december 2006, s. 59-64.
2) Predbežné výsledky prieskumu CAST (Cannabis Abuse Screening Test) v slovenskej populácii 
(časť A – skupina vo veku 15 – 34 rokov). Nepublikované, 19. 3. 2007.
3) Vývoj, trendy a vybrané otázky drogovej problematiky – užívanie, zneužívanie a problémové 
užívanie kanabisu. GS VMDZKD/NMCD. Bratislava, marec 2006. 
4) Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR – správa 2006. GS VMDZKD/NMCD. Úrad vlády 
SR, Bratislava 2006, 137 s. ISBN 80-968631-4-2.
5. Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR – správa 2005. GS VMDZKD/NMCD. Úrad vlády 
SR, Bratislava 2005, 220 s. ISBN 80-968631-4-2.
6. Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR – správa 2004. GS VMDZKD/NMCD. Úrad vlády 
SR, Bratislava 2004. 158 s. ISBN 80-968631-3-4.
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Užil/-a niekedy v živote       Užil/-a minulý rok            Užil/-a minulý mesiac
(LTP)       (LYP)             (LMP)

Veková
skupina

Veková skupina / 
rok 2003

17415- – 19-roční

2520- – 24-roční

2 136
Celkový počet

liečených

244

36

2 315

201

115

2 078

152

106

1 927

2004 2005 2006

Vekové skupiny

15 - 24 861 986

15 - 34 1 827 802

15 - 64 3 862 234

15 - 24 20 - 40 %

EÚ EÚ EÚ

29 %

SR 1 SR 1 SR 1

31 %

SR 2 SR 2 SR 2

15 - 25 % 13 % 14 % 5 - 12 % 5 % 6 %

15 - 34 30 % 22 % 29 % 13 % 8 % 10 % 7 % 4 % 4 %

15 - 64 22 % 12 % 16 % 7 % 4 % 5 % 4 % 2 % 2 %
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>>> INFORMAČNÉ PRÍSPEVKY

NÁRODNÉ MONITOROVACIE CENTRUM PRE DROGY

Ing. Lucia Kiššová,  
poverená vedením Národného monitorovacieho centra pre drogy, Úrad vlády SR

Európska únia na svojej úrovni prijíma rozhodnutia urču-
júce smerovanie európskej drogovej politiky. K základným
strategickým dokumentom patria európska protidrogová straté-
gia a európsky protidrogový akčný plán. Na to, aby Európ-
ska komisia mohla adekvátne formulovať oba strategické 
dokumenty a reagovať na meniacu sa drogovú situáciu, aby 
vedela, do akých oblastí má smerovať svoje intervencie, je 
nevyhnutné, aby mala k dispozícii zhodnotenie dosiahnutia 
stanovených merateľných cieľov a objektívne a spoľahlivé infor-
mácie, hodnotiace stav drogovej problematiky v Európe. 

Európska komisia sa preto rozhodla zriadiť špecializovanú 
agentúru – Európske monitorovacie centrum pre drogy 
a drogovú závislosť (European Monitoring Centre for Drug and 
Drug Addiction, ďalej len EMCDDA). EMCDDA vzniklo v roku 1993 
so sídlom v Lisabone. Jeho úlohou je poskytovať EÚ a členským 
štátom na dôkazoch založené informácie o drogách, o fak-
tickom prehľade európskej drogovej situácie. Informácie majú 
poskytnúť politickým predstaviteľom solídnu a spoľahlivú zá-
kladňu na definovanie a prijímanie stratégií a opatrení v proti-
drogovej oblasti a zároveň slúžiť odborníkom na určenie a defi-
novanie dobrých skúseností „best practice“ a oblastí, na ktoré 
by sa mal výskum zamerať. 

Veľmi dôležitou úlohou, ktorú EMCDDA plní, je zlepšovanie 
kvality a vzájomnej porovnateľnosti zbieraných informácií v rámci 
krajín. V záujme dosiahnutia tohto cieľa má EMCDDA k dispozícii 

sieť REITOX – európsku informačnú sieť o drogách a drogových 
závislostiach. Túto sieť tvoria národné monitorovacie centrá 
v členských krajinách EÚ, v Nórsku a kandidátskych krajinách.

Národným zastúpením EMCDDA na Slovensku a členom 
siete REITOX je Národné monitorovacie centrum pre drogy
(ďalej len NMCD). Z poverenia vlády koná ako zástupca 
Slovenskej republiky a je oprávnené poskytovať priamu
a pravidelnú výmenu oficiálnych informácií o drogách, vyžado-
vaných EMCDDA. Národné monitorovacie centrum pre drogy 
je organizačnou súčasťou Úradu vlády SR a od 1. júna 2007 
funguje ako samostatný odbor. Úlohy monitorovacieho centra 
a oblasti, ktorým sa venuje, či spôsob práce, sú zrkadlovým 
obrazom EMCDDA.

Hlavnou úlohou NMCD je teda monitorovanie situácie v oblasti
psychotropných látok na Slovensku a koordinovanie drogo-
vého informačného systému – drogový informačný systém 
(ďalej len DIS) je komplexným nástrojom na monitorovanie 
situácie v oblasti drog na Slovensku, najmä v oblasti užívania 
ilegálnych drog a jeho následkov. DIS má k dispozícii viac 
informačných sietí (zdrojov) o drogách. Na jednej strane umož-
ňuje zber, analýzu, syntézu a interpretáciu informácií a údajov 
založených na dôkazoch („evidencie based“) a na strane druhej 
zabezpečuje ich šírenie. 



PROTIDROGOVÝ FOND – ČINNOSŤ ZA ROK 2006 A 2007

Ing. Miroslav Žufa,
riaditeľ Protidrogového fondu

Hodnotenie činnosti fondu v danom období vzhľadom na situáciu, 
ktorá viedla k zmenám vo vedení správy fondu, je pomerne 
náročné a vyžaduje si značný stupeň odstupu a odosobnenia 
od vzniknutých problémov. 

Z uvedeného dôvodu považujem za objektívne v prvom rade 
uviesť výsledky dosiahnuté v roku 2006 pri podpore projektov, 
ktorá je najdôležitejším poslaním fondu.

Rada Protidrogového fondu zasadala v roku 2006 celkovo 
štyrikrát a prerokovala 441 projektov predložených zo 67 okre-
sov Slovenska. Celková suma na ich realizáciu bola takmer 
241 mil. Sk, pričom od Protidrogového fondu bola požadovaná 
dotácia vo výške 112,9 mil. Sk, t. j. 46,84 % z celkovej hodnoty 
predložených projektov. Najvyšší podiel zaujímali projekty 
všeobecne zamerané na prevenciu (135, t. j. 30,61 %) a projekty 
zamerané na vzdelávanie (117, t.j. 26,53 %). Voľnočasové aktivity 
tvorili 9,71 % (40 projektov) a na mediálnu oblasť pripadlo 7,75 %
(35).

Rada Protidrogového fondu v roku 2006 schválila 292 pro-
jektov, čo tvorí 66,2 % z počtu predložených projektov. Celková 
schválená dotácia predstavovala sumu 45 950 229,- Sk – t. j. 
40,67 % z požadovaných prostriedkov. Objem schválených 
prostriedkov, vyplývajúci z reálnych rozpočtových možností, 
zaznamenal oproti roku 2005 pokles o 6 % (cca 2,7 mil. Sk) 
a oproti roku 2004 takmer o 23 % (cca 9,5 mil. Sk ).

Z uvedeného vyplýva, že takmer tretina projektov nebola pod-
porená vôbec a zostávajúce projekty boli podporené len do 
výšky cca 40 % z požadovanej dotácie a na 20,4 % z celkových 
nákladov potrebných na ich realizáciu.

Všetky údaje o štruktúre schválených i neschválených projektov 
sú uvedené na www.protidrogovyfond.sk.
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NMCD ako centrum DIS získava relevantné a porovnateľné 
informácie, ktoré sa týkajú všetkých stránok drogového feno-
ménu, z národných zdrojov. Informácie, ktoré zbiera, sa týkajú 
údajov z piatich kľúčových indikátorov, tvoriacich základnú zosta-
vu informácií o užívaní drog a ich dôsledkoch vo všetkých kraji-
nách siete REITOX:

– prevalencia užívania drog v populácii, 
– odhady problémového užívania drog, 
– dopyt po liečbe v súvislosti s užívaním drog, 
– infekčné ochorenia súvisiace s drogami,
– úmrtia spojené s užívaním drog a úmrtnosť užívateľov drog.
 

Pozornosť sa však sústreďuje aj na oblasť zberu údajov
z ďalších oblastí, ako sú napríklad: trestné činy a uväznenia
súvisiace s drogami, počty záchytov a množstvá zachytených 
drog, cena a čistota drog v pouličnom predaji, monitoring inter-
vencií v oblasti prevencie, liečby či resocializácie užívateľov 
drog. 

Dominantnou úlohou NMCD je následne analýza a spá-
janie údajov do vzájomných súvislostí, sledovanie konzisten-
tnosti indikátorov a interpretácia údajov v širšom spolo-
čenskom kontexte. NMCD ďalej zabezpečuje, aby sa údaje,
informácie a produkty dostali na národnej úrovni k tvorcom
drogovej politiky v rovnakej kvalite a dohodnutom štandard-
nom a medzinárodne porovnateľnom formáte, ako sa predkla-
dajú EMCDDA, kde sa stávajú integrálnou súčasťou tvorby európ-
skej drogovej politiky. NMCD v rámci drogového informačného 
systému tiež iniciuje a podieľa sa na rôznych monitorovacích 
a výskumných aktivitách.

Najdôležitejším výstupom NMCD je Výročná správa o stave 
drogovej problematiky na Slovensku. Správ podáva komplexný 
prehľad a opis drogovej situácie za daný kalendárny rok, ako 
aj opis vývojových trendov podľa už spomenutých oblastí 
(5 kľúčových indikátorov, oblasť trestnoprávnych dát a oblasť 
intervencií). Výročná správa je rozdelená na dve základné časti. 
V prvých desiatich kapitolách podáva súhrnný opis situácie 
v danom roku, kde uvádza výsledky najdôležitejších národných 
výskumov a štúdií. Druhá časť obsahuje tzv. tri špeciálne kapitoly, 
ktoré každý rok vyberá EMCDDA v spolupráci s monitorovacími 
centrami podľa aktuálnych potrieb. Tieto kapitoly podávajú 
hĺbkové informácie v danej oblasti za ostatných 5 až 10 rokov. 
Aktuálne boli na rok 2007 vybrané špeciálne témy: Verejné 
výdavky na drogovú problematiku, Zraniteľné skupiny mladých 
ľudí a Výskum v drogovej problematike.

Výročná správa sa pripravuje vždy ku koncu októbra, keď sa 
odovzdáva do EMCDDA. Oficiálne bude tohtoročná výročná 
správa zverejnená 23. novembra 2007, keď bude predstavená 
verejnosti spolu s Výročnou správou EMCDDA o stave drogovej 
problematiky v Európe. Predchádzajúce správy NMCD, ktoré
boli doteraz publikované pod názvom Stav drogových závis-
lostí a kontrola drog v SR je možné nájsť aj na stránkach 
internetového informačného portálu NMCD www.infodrogy.sk 
v sekcii Knižnica – Výročné správy.

Adresa sídla:
Cukrová 14, Bratislava 1 

nmcd@vlada.gov.sk; www.infodrogy.sk 

www.emcdda.europa.eu
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Dozorná rada fondu zasadala v roku 2006 celkovo štyrikrát 
a o výsledku vykonaných kontrol informovala formou správy 
aj priamej informácie Radu Protidrogového fondu. V záveroch 
kontrol sa konštatovalo, že hospodárenie fondu, spracovanie 
a vyúčtovanie zmlúv o poskytnutí prostriedkov fondu, vedenie 
účtovníctva fondu bolo bez zásadných nedostatkov, čo však 
na základe zistených skutočností, uvedených ďalej, nebolo 
pravdivé a uviedlo radu fondu do omylu.

Poradné komisie Rady Protidrogového fondu rokovali v roku 
2006 celkovo päťkrát v rozsahu cca 19 hodín na jednu poradnú 
komisiu. Zloženie a zameranie činnosti poradných komisií sa na 
základe uznesenia rady fondu č.1/IV-2006 zmenilo a je zverej-
nené na webovej stránke fondu.  
Ministerstvo financií SR schválilo dotáciu zo štátneho rozpočtu 
na rok 2006 v sume 50 000 tis. Sk, následne viazalo fondu
rozpočtové prostriedky v sume 5 000 tis. Sk. Úrad vlády SR povolil 
prekročiť záväzné ukazovatele na rok 2006 o + 3 800 tis. Sk,
t. j. na rok 2006 bola skutočná výška dotácie ŠR 48 800 tis. Sk.

V roku 2006 sa uzavrelo spolu 296 zmlúv v sume 45 950 229,- Sk,
z toho:

Počet zmlúv % z celkového počtu 
zmlúv

V sume % z celkovej 
poskytnutej 
sumy

Prevencia 123 41,60 7 988 683,- 17,40

Prevencia 2 77 26,00 7 320 920,- 15,90

Liečba 26 8,80 8 368 867,- 18,20

Resocializácia 44 14,80 9 017 703,- 19,60

Mediálna oblasť 26 8,80 13 254 056,- 28,90

Z toho: 
Liečba .......................................16 zmlúv v sume 2 464 040,- Sk
+ harm-reduction .....................10 zmlúv v sume 5 904 827,- Sk
Resocializácia .......................... 20 zmlúv v sume 5 619 937,- Sk
+ doliečovanie, terénne terapie a GR ZVaJS 
          24 zmlúv v sume 2 748 930,- Sk

Poznámka: Prevencia 2 obsahuje projekty prevencie z mimoškol-
skej pôsobnosti (ostatné rezorty, VÚC, osvetová oblasť, občianske 
združenia, neziskové organizácie, obce a fyzické osoby).

Pri preberaní správy fondu boli zistené zásadné nedostatky vo ve-
dení účtovníctva fondu, ktoré nebolo spracované od polovice ro-
ka 2006 a nebola urobená ani účtovná závierka za rok 2006. 
Z toho dôvodu nebola prerokovaná Výročná správa o činnosti 
a hospodárení fondu za rok 2006.  
Uvedená skutočnosť viedla k vyžiadaniu kontroly hospodárenia 
fondu sekciou kontroly Ministerstva financií SR, ktorá konštatovala 
porušenie povinnosti

– ustanovené v § 9 ods. 4 zákona č. 381/1996 Z. z. 
    o Protidrogovom fonde,
– v šiestich ustanoveniach zákona č. 431/2002 Z. z.  
    o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Kontrola ďalej konštatovala, že dozorná rada fondu vykonala 
kontrolu hospodárenia fondu formálne, čo je v rozpore s ustano-
vením § 5 ods. 4 zákona č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom 
fonde. Vzhľadom na chýbajúce dokumenty, ktoré nemohli byť 
predložené na kontrolu, finančná kontrola konštatovala, že 
nebolo možné overiť dodržanie hospodárnosti, efektívnosti 
a účelnosti pri hospodárení fondu s verejnými prostriedkami za 
uvedené obdobie a z toho dôvodu neboli vyčíslené výšky zistení 
v Sk za porušenie finančnej disciplíny ani ostatných zistení. 
Finančná kontrola bude pokračovať, po spracovaní účtov-
níctva fondu za uvedené obdobie, do konca roku 2007.

Ďalším závažným zistením bolo, že bývalé vedenie správy fondu 
nerealizovalo žiadne rozhodnutia rady fondu z 1. zasadnutia rady 
fondu, ktoré sa konalo 16. 4. 2007. Základnou úlohou nového 
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vedenia fondu bolo preto spracovanie a zasielanie informácií 
o poskytnutí prostriedkov z fondu žiadateľom, vyžiadanie podkla-
dov na spracovanie zmlúv (sklz vo vybavovaní agendy bol viac
ako 2 mesiace), následne spracovanie zmlúv a prevody finan-
čných prostriedkov na účty žiadateľov.

Túto administráciu skomplikovala dodatočná úprava položiek 
rozpočtov, ktoré vykonal bývalý riaditeľ fondu v prevažnej väč-
šine projektov. Tento zásah do podstaty projektu mal za následok 
nielen sťažnosti žiadateľov na reálnosť plnenia projektu, ale vyvo-
lal zmeny napríklad počtu účastníkov podujatí, počtu vydaných 
materiálov, znižovanie počtu hodín vzdelávacích aktivít a pod.
Uvedené skutočnosti mali negatívny vplyv na prevody schvá-
lených prostriedkov na účty žiadateľov, ktoré navyše z dôvodu 
pozastavenia dotácie ŠR boli uhrádzané až v mesiaci august 
2007. Následkom bolo, že zo strany fondu nemohli byť dodržané 
termíny uvedené v uzatvorených zmluvách. Tieto okolnosti 
ovplyvnili najmä realizáciu pobytových projektov v prázdninovom 
období, narušili prípravu množstva ďalších projektov a prácu ich 
realizátorov.

Napriek týmto problémom bola podstatná časť zmlúv uzatvorená 
v septembri 2007 a žiadatelia odstúpili od realizácie projektu len 
v šiestich prípadoch.

Rada fondu v septembri schválila Usmernenie pre predkladateľov 
žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Protidrogového fondu na 
rok 2008 a Priority Protidrogového fondu na rok 2008, ktoré sú 
zverejnené na webovej stránke fondu.
Pri uvedených dokumentoch je potrebné upozorniť na nasle-
dujúce zmeny:

– zvýraznenie povinnej 10-% participácie žiadateľa na celko-
vých nákladoch projektu (bol upravený aj formulár žiadosti),
– doplnenie povinnosti žiadateľa o predloženie potvrdenia 
daňového úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovne, že nemá 
voči nim pohľadávky (budú predkladať len subjekty, ktorým 
bolo schválené poskytnutie prostriedkov na projekt),
– doplnenie, že za kvalitu a obsah projektu zodpovedá 
aj odborný garant projektu.

Pri predkladaní žiadostí a projektov na rok 2008 – termín je 
do 30. novembra 2007 – však musím upozorniť na podstatnú 
zmenu uvedenú v usmernení: žiadosti a projekty, ktoré nebudú 
obsahovať všetky potrebné náležitosti a prílohy, nebudú 
predložené na posúdenie do poradných komisií a správa fondu 
nebude vyžadovať ich doplnenie, ako to bolo v predchádzajúcom 
období. Preto žiadame, aby spracovatelia projektov postupovali 
podľa usmernenia a v prípade akýchkoľvek nejasností sa obrátili
na zamestnancov správy fondu. Ďalej upozorňujem na povin-
nosti, ktoré vyplývajú pre žiadateľov zo zmlúv uzatvorených 
v roku 2007 (termíny vyúčtovaní a vyhodnotení realizácie 
projektov, vrátenie nevyužitých prostriedkov), lebo nedodržanie 
zmluvných podmienok je tiež dôvodom na neprerokovanie žia-
dosti na nasledujúci rok.

Na záver si dovoľujem vysloviť presvedčenie, že situácia v Proti-
drogovom fonde sa už nebude opakovať a správa fondu 
zabezpečí činnosť fondu a realizáciu rozhodnutí rady fondu 
v takých termínoch, aby nebola ohrozená príprava a realizácia 
projektov v roku 2008. 

Na zasadnutí Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu 
drog, ktoré sa konalo 23. októbra 2007, bolo prijaté uznesenie 
o podpore protidrogových aktivít prostredníctvom Protidrogo-
vého fondu aj v nasledujúcom období, pri súčasnom hľadaní 
vhodnej formy zabezpečenia prevádzkových nákladov správy 
fondu. V návrhu zákona o rozpočte na rok 2008 je pre fond 
suma 45 000 tis. Sk.
       

Počet zmlúv
    

% z celkového
počtu zmlúv

     
V sume

    % z celkovej 
poskytnutej 

sumy

Prevencia 1 123 41,60 7 988 683,- 17,40

Liečba 26 8,80 8 368 867,- 18,20

Prevencia 2 77 26,00 7 320 920,- 15,90

Resocializácia 44 14,80 9 017 703,- 19,60

Mediálna oblasť 26 8,80 13 254 056,- 28,90



ASOCIÁCIA RESOCIALIZAČNÝCH STREDÍSK 
A POSTRESOCIALIZAČNÝCH SLUŽIEB SR

PhDr. Zuzana Miková, MPH.,
prezidentka asociácie

O drogách sa v našej spoločnosti už pekných pár rokov nehovorí 
ako o novom fenoméne. Alkoholici tu vždy boli a zvykli sme 
si pomaličky na to, že sú tu i narkomani. Verejnosť im venuje 
pozornosť zväčša iba pri šokujúcich správach, kedy, kde, kto, 
koho olúpil či zavraždil pod vplyvom drog. Nemožno sa potom 
čudovať i nastaveniu verejnej mienky voči narkomanom. Zväčša 
sú to postoje volajúce po tvrdej represii, odsudzujúce a negatívne 
hodnotiace postoje.

V tomto spoločenskom prostredí začali fungovať približne 
v polovici 90. rokov minulého storočia prvé terapeutické komunity 
na Slovensku a do dnešných dní vznikajú ďalšie a ďalšie. Je to 
práca, ktorá sa postupne profesionalizuje súčasne s rozvojom 
sociálnej práce ako vedného odboru. Terapeutická komunita, tak 
ako ju poznáme z medzinárodného kontextu, funguje viac ako 
polstoročie. V našom, slovenskom prostredí v rámci zákonných 
noriem dostala pomenovanie resocializačné stredisko. Vzhľadom 
na skúsenosti, ktoré už máme na Slovensku, nastal čas, aby 
sme začali hovoriť nielen o kvantite, ale predovšetkým o kvalite 
poskytovanej služby. Predovšetkým táto myšlienka, myšlienka 
kvalitatívneho posunu, bola dominantná pri konštituovaní Aso-
ciácie resocializačných stredísk a postresocializačných služieb 
SR. 

Ľudskej podstate je vlastné, že jednotlivci sa začínajú spájať 
predovšetkým preto, aby mohli účinnejšie presadzovať svoje 
záujmy. To bol ďalší podstatný moment, ktorý prispel k vzniku 
asociácie. Prvotné nadšenie, ktoré stálo na počiatku kreovania 
stredísk, pomaličky strieda uvedomenie faktu, že profesionálne 
poskytovanú výbornú službu nám nikto nebude servírovať, ale 
musíme o ňu dôrazne žiadať. 

S týmto cieľom sa zišli zástupcovia resocializačných stredísk 1. – 
2. apríla 2004 v Galante. Výsledkom dvojdňového rokovania bol 
vznik profesijného občianskeho združenia s názvom Asociácia 
resocializačných stredísk a postresocializačných služieb SR. 
V tom čase z existujúcich 19 subjektov sa na stretnutí zúčastnilo 
14 subjektov: Retest, Bratislava, Návrat, Kráľová, Pahorok, 
Bohunice, Bethesda, Sereď, Nádej-Reménység, Bátorove 
Kosihy, Diakonické združenie Rodina, Bernolákovo, Road, Brati-
slava-Tomky, Provital, Koš, Domov nádeje, Prešov, Adam, Ada-
mov, COR Centrum, Banská Bystrica, Komunita Ľudovítov, Triez-
vy život, Pereš a Čistý deň, Galanta. Z nich 13 sa stalo zakla-
dajúcimi členmi asociácie.

Na prvom valnom zhromaždení 2. apríla 2004 boli zvolené 
orgány asociácie a prijaté prvé základné dokumenty. 
Od začiatku vzniku je sídlom asociácie mesto Galanta, adresa: 
Hodská cesta 1228, 924 01  Galanta.

Predmetom činnosti asociácie, tak ako je uvedené v stanovách, 
je združovať resocializačné a postresocializačné zariadenia 
v Slovenskej republike, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich 
členov, zastupovať členov združenia vo vzťahu k štátnym a iným 
orgánom v SR a v zahraničí, dbať o dodržiavanie právnych noriem
a profesijnej etiky a morálky pri činnosti členov. 

Základným cieľom združenia je integrácia resocializačných 
a postresocializačných zariadení Slovenska, presadzovanie ich 
záujmov, vzájomná spolupráca členov vo všetkých oblastiach 
riešenia problematiky závislostí, využívanie nových poznatkov 

v súvisiacich odboroch pre potreby členov asociácie a zvyšo-
vanie kvality služieb, ktoré poskytujú. 

Medzi úlohy asociácie patrí presadzovanie, vypracovanie 
a schválenie právnych predpisov upravujúcich činnosť resocia-
lizačných a postresocializačných zariadení na obdobných 
princípoch ako v krajinách EÚ, vytváranie štandardov fungovania 
resocializačných zariadení. 

V nasledujúcej prehľadnej tabuľke sú uvedené subjekty, ktoré 
aktuálne tvoria členskú základňu asociácie.

Názov, adresa organizácie Riaditeľ Kontakt 

Čistý deň, n. o.
Hodská cesta 1228
924 01 Galanta

PhDr. Zuzana Miková, 
MPH.

Tel.: 031 / 701 33 81/82
Fax: 031 / 701 33 83
E-mail: cistyden@stonline.sk

Road, n. o.
Holíčska 30
851 05 Bratislava

Bc. Anna Hannikerová Tel.: 02 / 534 18 222
        034 / 659 83 11
E-mail: road@stonline.sk

Gréckokatolícka diecézna 
charita
Resocializačný systém 
Cesta k domovu
Hlavná 2
080 01 Prešov

Mgr. Peter Valíček Tel: 051 / 772 39 70
Fax: 051 / 772 39 70
E-mail: rsckd@stonline.sk 
charitagkdch@stonline.sk

Návrat – RDZO
Kráľová 540
960 01 Zvolen

Mgr. Jaroslav Dolák Tel.: 0903 536 555
E-mail: jdolak@atlas.sk

Teen Challenge
Vážska 1876/38
926 01 Sereď

Mgr. Jaroslav Krajčovič Tel.: 031 / 789 62 00
E-mail: tc.slovakia@post.sk
             tc.slovakia@zoznam

Pahorok, n. o.
Bohunice 116
935 05 Pukanec

p. Štefan Hacaj Tel.: 0905 752 831
E-mail: pahorok@stonline.sk

Nádej – Reménység, n. o.
Hlavná č. 196
946 21 Veľké Kosihy 

Mgr. Kálmán Szöcs Tel.: 035 / 779 7150
        035 / 776 19 78
E-mail: nad.rem@stonline.sk

RS Adam
Cesta z Kútov na Holíč
908 45 Gbely Adamov

PhDr. Roman Božík Tel.: 034 / 659 77 21
E-mail: roman.bozik@
stonline.sk

Dom Božského Srdca 
Ježišovho
059 73 Žakovce 30

PhDr., Ing. Peter Vilček Tel.: 052 / 459 27 39
E-mail: ikv.sinet.sk

Komunita Ľudovítov, n. o.
Šopy 3
941 11 Palárikovo – časť 
Ľudovítov

MUDr. Ľubomír Gábriš Tel.: 035 / 649 39 85
        035 / 600 01 12
        035 / 640 73 76
E-mail: lubomir.gabris@
post.sk komunitaludovitov@
stonline.sk

Provital, o. z.
Hviezdoslavova 509
972 41 Koš

p. Marián Daubner Tel.: 046 / 54 25 588
E-mail: provital@stonline.sk

COR Centrum, n. o.
Tulská 38
974 01 Banská Bystrica

Mgr. Helena Letanovská Tel.: 048 / 41 33 566
E-mail:corcentrum@stonline.
sk

AT Sanatórium

Osuského 10 

851 03 Bratislava 5 

MUDr. Ivan Novotný Tel.: 02 / 622 46 466
       02 / 622 46 836
E-mail: sanatoriumat@
sanatoriumat.sk

Asociácia od svojho vzniku sa snažila dosahovať ciele, ktoré 
si vytýčila, toto snaženie našlo praktický odraz v jednotlivých 
aktivitách. Tak sa nám podarilo v minulom období dosiahnuť 
akceptáciu požiadaviek jednotlivých členov napríklad na Proti-
drogovom fonde, keď aj vďaka autorite asociácie boli pridelené 
finančné prostriedky na pokrytie akútnych potrieb súvisiacich 
so zabezpečením služby a starostlivosti o klientov. Na tento 
účel sa nakúpili dodávkové automobily, zariadenia sa vybavili 
kuchynským nábytkom podľa európskych noriem i počítačovou 
technikou. 
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Názov, adresa organizácie

Čistý deň, n. o.
Hodská cesta 1228
924 01 Galanta

Road, n. o.
Holíčska 30
851 05 Bratislava

Gréckokatolícka diecézna charita
Resocializačný systém Cesta 
k domovu
Hlavná 2
080 01 Prešov

Návrat – RDZO
Kráľová 540
960 01 Zvolen

Teen Challenge
Vážska 1876/38
926 01 Sereď

Pahorok, n. o.
Bohunice 116
935 05 Pukanec

Nádej – Reménység, n. o.
Hlavná č. 196
946 21 Veľké Kosihy 

RS Adam
Cesta z Kútov na Holíč
908 45 Gbely Adamov

Dom Božského Srdca Ježišovho
059 73 Žakovce 30

Komunita Ľudovítov, n. o.
Šopy 3
941 11 Palárikovo – časť 
Ľudovítov

Provital, o. z.
Hviezdoslavova 509
972 41 Koš

COR Centrum, n. o.
Tulská 38
974 01 Banská Bystrica

AT Sanatórium
Osuského 10 
851 03 Bratislava 5 

Riaditeľ

PhDr. Zuzana Miková, MPH.

Bc. Anna Hannikerová

Mgr. Peter Valíček 

Mgr. Jaroslav Dolák

Mgr. Jaroslav Krajčovič

p. Štefan Hacaj

Mgr. Kálmán Szöcs

PhDr. Roman Božík

PhDr., Ing. Peter Vilček

MUDr. Ľubomír Gábriš

p. Marián Daubner

Mgr. Helena Letanovská

MUDr. Ivan Novotný

Kontakt 

Tel.: 031 / 701 33 81/82
Fax: 031 / 701 33 83
E-mail: cistyden@stonline.sk

Tel.: 02 / 534 18 222
        034 / 659 83 11
E-mail: road@stonline.sk

Tel: 051 / 772 39 70
Fax: 051 / 772 39 70
E-mail: rsckd@stonline.sk 
charitagkdch@stonline.sk

Tel.: 0903 536 555
E-mail: jdolak@atlas.sk

Tel.: 031 / 789 62 00
E-mail: tc.slovakia@post.sk
            tc.slovakia@zoznam.sk

Tel.: 0905 752 831
E-mail: pahorok@stonline.sk

Tel.: 035 / 779 7150, 776 19 78
E-mail: nad.rem@stonline.sk

Tel.: 034 / 659 77 21
E-mail: roman.bozik@stonline.sk

Tel.: 052 / 459 27 39
E-mail: ikv.sinet.sk

Tel.: 035 / 649 39 85, 600 01 12
        035 / 640 73 76
E-mail: lubomir.gabris@post.sk 
komunitaludovitov@stonline.sk

Tel.: 046 / 54 25 588
E-mail: provital@stonline.sk

Tel.: 048 / 41 33 566
E-mail:corcentrum@stonline.sk

Tel.: 02 / 622 46 466, 622 46 836
E-mail: 
sanatoriumat@sanatoriumat.sk
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Uvedomujeme si, že kvalita poskytovanej služby nezávisí iba 
od materiálového vybavenia, ale aj – a to predovšetkým – od 
kvalitného zloženia personálu, ktorý poskytuje službu. V tejto 
súvislosti asociácia stála pri plánovaní a zrode twinningového 
projektu Zlepšenie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej 
starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok. Projekt sa 
začal v roku 2006, v tomto roku pokračuje a na jeseň očakávame 
záverečnú správu z jeho hodnotiacej časti. Vzhľadom na to, že 
do twinningového projektu vstúpilo Francúzsko a Fínsko ako 
zahraniční partneri, sľubujeme si od neho nezávislé a objektívne 
mapovanie súčasného stavu v poskytovaní tohto typu služby 
v Slovenskej republike. Čo si ceníme osobitne, je fakt, že 
hodnotenie reálnej situácie na Slovensku by sa malo diať na 
základe komparácie so štandardmi, ktoré sú platné v štátoch 
Európskej únie, ktoré majú oveľa dlhšiu tradíciu a oveľa viac 
skúseností než naši domáci odborníci. V ďalšom pokračovaní 
projektu sa počíta s vydaním odborných publikácií, ktoré budú 
nápomocné v práci našich odborníkov, a taktiež s návštevou 
podobných stredísk v zahraničí. 

Každá profesionálna činnosť je rámcovaná zákonnými normami, 
v ktorých sa vykonáva. Z tohto aspektu považujeme za mimo-
riadne dôležité, aby asociáciu akceptovalo predovšetkým 
rezortné ministerstvo, ktoré stojí pri formulovaní legislatívnych 

ohraničení. Sme si vedomí, že štátne orgány ich definujú, 
poslanci Národnej rady SR ich svojím hlasovaním dostávajú do 
záväzného pozitívneho práva. Avšak svoje miesto pri ich zrode 
by mali mať skúsenosti profesionálov, ktorí každodenne službu 
poskytujú. S týmto cieľom v týchto dňoch očakávame pracovné 
stretnutie zástupcov asociácie a ministerky práce, sociálnych 
vecí a rodiny Viery Tomanovej. 

Počas trvania existencie asociácie sa nám podarilo zorganizovať 
iba jednu odbornú konferenciu v roku 2005. Uvedomujeme si, 
že toto je tá časť práce a poslania asociácie, kde nás čaká veľa 
nesplnených úloh. Vieme, že treba pracovať s klientmi, na druhej 
strane však treba vedieť o svojej práci referovať, prezentovať ju 
a vymieňať si skúsenosti tak na poli domácom, ako aj medzi-
národnom.  

Prácu v terapeutickej komunite považujeme za špeciálnu soci-
álnu prácu, ktorej chýba v našom prostredí teoretické roz-
pracovanie. Vieme, že nemôžeme očakávať, že túto prácu uro-
bí za nás niekto iný. Je to výzva. Výzvy nám dávajú chuť do života
a zmysel našej práci. Dosiahnutie každej méty znamená vlastne 
skvalitnenie starostlivosti o konkrétneho človeka a sprostred-
kovane aj pomoc jeho najbližším, rodine, sociálnemu okoliu. 

Stojí pred nami úloha profesionalizácie prevencie drogových 
závislostí, lebo sa nazdávame, že je to jediná schodná cesta 
zvýšenia jej efektívnosti. Hovoríme o prevencii primárnej 
alebo generálnej, týkajúcej sa najvšeobecnejších podmienok 
predchádzania vzniku závislostí, keď nevieme vlastne nič o jej 
účinnosti, lebo je určená všetkým, aj ohrozeným, aj neohrozeným, 
aj mladým, aj starým, aj chlapcom, aj dievčatám bez rozdielu. 
Už konkrétnejšie môžeme hovoriť o tzv. sekundárnej prevencii, 
čiže adresnej, ktorá sa týka už nie všetkých, ale je zameraná 
na ohrozené skupiny obyvateľstva, keď už vieme, s kým má-
me vlastne „do činenia“. Ale aj ohrozenie má svoje stupne. 
Niektoré skupiny obyvateľstva sú ohrozené viac, iné menej, 
niektoré sú ohrozené bezprostredne, niektoré menej alebo iba 
sprostredkovane, v závislosti od mnohých faktorov (prostredie, 
rodina, narušené vzťahy s rodinou, osobitne s matkou, neúspechy 
a ťažkosti v škole, spôsob života, osobnostné predpoklady a i.). 
Úlohou sekundárnej prevencie je teda zabrániť drogovej kariére 
ohrozeného. Napokon hovoríme o tzv. terciárnej prevencii, 
ktorá má zabrániť recidíve závislých, čo absolvovali liečenie alebo 
nejakú terapiu. Uskutočňovanie prevencie je však mimoriadne 
zložité a náročné. Každý z uvedených druhov prevencie má svoje 
špecifické formy, ktorých zvládnutie je mimoriadne náročné. Ich 
zamieňanie je nevhodné, ba môže mať až katastrofické následky. 
Neodbornosť, ktorou je poznačený súčasný stav, má za následok 
predovšetkým nízku účinnosť, nedostatočnú efektivitu prevencie 
vo všetkých jej troch druhoch.

Vychádzame z tvrdenia, že máme značné rezervy v realizácii 
preventívnych činností, keď už nechcem priamo povedať, že 
prevenciu zatiaľ nevieme robiť tak, aby bola účinná. Nielen 
u nás, ale ani v zahraničí. Možno povedať, že množstvo úsilia, 
práce a nákladov nie je úmerné výsledkom, alebo ešte ináč – že 

prostredníctvom prevencie sa nepodarilo zvrátiť nárast drogovej 
závislosti (bezkoncepčnosť, urýchlenosť, vlastná nekritickosť). 
S podobným konštatovaním sa stretávame napríklad u Reine-
ra Thomasiusa, keď tvrdí, že preventívne programy sú úspešné 
iba tam, kde jestvujú jednoznačne definovateľné príčinné vzťahy
typu príčina – účinok. V prípade drogových závislostí však 
táto podmienka nie je prakticky nikdy splnená. Buď preto, 
že tieto komplikované vzťahy príčin a účinku nepoznáme, 
alebo preto, že ich charakter nikdy nie je monokauzálny, 
a orientácia preventívnych programov na tri zdanlivo najvýznam-
nejšie faktory 1. osoba (osobnosť) – 2. sociálne prostredie 
– 3. droga, jej účinky a ponuka predstavuje vždy hrubú 
simplifikáciu.1/ Podobne Ludwig, R. a Neumeyer, J. v knihe 
Die narkotisierte Gesellschaft na s. 59 tvrdia, že preventívne 
programy sú neúspešné alebo málo efektívne preto, lebo 
preberajú medicínsky model predchádzania chorobám 
a nákazám. Podľa neho dnes máme do činenia prevažne s medi-
cínsko-kriminálnopoliticajne-psychiatrickou líniou2/ prevencie.
Oveľa účinnejší je však taký spôsob, ako sa človek naučí 
zaobchádzať napríklad s ohňom, jedmi, čistiť si zuby (už od 
útleho detstva), rešpektovať dopravné predpisy (dopravná 
výchova už od materskej školy), racionálne využívať voľný čas 
a pod.3/ 
Chyby, ktorých sa dopúšťame, by sme mohli rozdeliť na niekoľko
 skupín.

Chyby v rodine.1.  Spravidla v rodine jestvuje aspoň jeden člen, 
najčastejšie matka, ktorý trpí v dôsledku konzumácie drog 
syna či dcéry, a pritom svojím správaním prispieva k stabilizá-
cii alebo i k rozvoju drogovej závislosti, najčastejšie bez to-
ho, aby si toho bola táto osoba vedomá. Najčastejšie 
ide o osoby, ktoré stoja emocionálne najbližšie k závislému. 
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1/ Reiner Tomasius: Familiendiagnostik bei Drogenabhängigkeit. Berlin, Heidelberg: Springer 1996, s. 147.

2/ Medicinalizácia vychádza zo zásady, že kým páchateľ trestného činu – kriminálnik (kriminalizácia) – je zodpovedný najčastejšie v celom rozsahu za svoje činy, konzument drogy 

je chorý, a keďže chorého nevoláme na zodpovednosť za svoj stav, ešte mu i pomáhame dostať sa z tohto stavu. Tým celkom zbavujeme subjekt pocitu viny a zodpovednosti. 

Medicinalizácia je najčastejšie spojená s dekriminalizáciou.

3/ Neumeyer, J., Schaich-Walch, G.: Zwischen Legalisierung und Normalisierung. Marburg: Schüren 1992, s. 140-147.

4/ Podrobnejšie pozri o tom  Rennert, M.: Co-Abhängigkeit. Was Sucht für die Familie bedeutet. Freiburg: Lambertus 1989.

5/ Známe sú poznatky o vysokej účinnosti tzv. nulovej tolerancie napríklad v štáte New York v USA.

6/ Podrobnejšie pozri o tom Atkinsonová, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J.: Psychologie. Praha:  Victoria Publishing 1995, s. 736 a nasl. 

7/ Krech, Crutchfield, Ballachey: Človek v spoločnosti. Bratislava: SAV 1968.

8/ Jestvujú i riziká individualizácie, o ktorých sa tu nebudeme zmieňovať. Podrobnejšie pozri o tom Ondrejkovič, P.: Globalizácia a individualizácia 

mládeže. Negatívne stránky. Bratislava: Veda 2002.

Často preberajú samy zodpovednosť na seba za konzumáciu 
drog svojho syna či dcéry, robia si výčitky, snažia sa ho 
všemožne chrániť pred konzekvenciami, niekedy sa dokonca 
podieľajú na získavaní drogy, najmä keď sa stali svedkami 
búrlivo odznievajúceho abstinenčného syndrómu. Často 
sú ich aktivity sprevádzané pocitmi potrebnosti zo strany 
závislého. O týchto problémoch sa v takýchto rodinách 
zásadne nehovorí, city sa otvorene neukazujú, nepripúšťa 
sa zásah tretej osoby. V takomto prípade hovoríme 
o spoluzávislosti (co-dependence).4/ 

Chyby v škole.2.  Máme do činenia s nepripravenosťou 
učiteľov, ktorí okrem iného vedia o drogách a drogových 
závislostiach menej než žiaci. Charakteristická je i nesús-
tavnosť, usporadúvanie „akcií“, obmedzovanie na kognitívnu 
zložku postojov, na letáky, plagáty a brožúrky, o čom dnes 
už vieme, že predstavuje najmenej účinné pôsobenie.

Chyby v spoločnosti3.  a v protidrogovej politike. Dosiaľ 
nie je u nás vyriešená otázka, či pôjdeme prevažne 
cestou terapie miesto trestu, prohibície alebo legalizácie 
napríklad mäkkých drog, kriminalizácie či medicinalizácie, 
či budeme klásť dôraz na prevenciu, represiu5/ alebo 
terapiu a pod. Zatiaľ sú naše prístupy vyslovene eklektické 
a nevykryštalizované.  

Nedostatok pozornosti venovanej vyvracaniu mýtov.4.  Tak 
napríklad pri návšteve niekoľkých bratislavských stredných 
škôl sme zistili úplne pomýlené a značne rozšírené pred-
stavy o účinkoch marihuany. O rozšírení týchto mýtov v škole
nikto nevedel, ale nenašiel sa v škole ani nik, kto by bol 
schopný ich vyvrátiť. Podobné mýty, ktoré sme podrobnejšie 
nesledovali, sme zaznamenali aj v prípade halucinogénov, 
o ktorých prevláda názor, že sú neškodné, keďže od väčšiny 
z nich nevzniká fyzická závislosť („iba“ psychická).

V prevencii ešte stále • prevláda princíp dobrovoľnosti 
a amaterizmu. Je nesporné, že prevencia sa nezaobíde 
bez tisícov dobrovoľníkov, ľudí ochotných spolupracovať 
a pomáhať, osobitne v prípade terciárnej prevencie 
(resocializácie). Napriek tomu je však nevyhnutné stavať 
metódy a formy prevenčných aktivít na profesionálnu 
úroveň, pokúsiť sa o koordináciu, systémovosť a komple-
mentárnosť všetkých zainteresovaných. S tým úzko súvisí 
aj nevyhnutnosť rozvoja vedeckého výskumu – ešte stále 
nepoznáme dostatočne faktory vyvolávajúce závislosť 
a faktory napomáhajúce jej vznik na základe empirických 
kvalitatívnych a kvantitatívnych výskumov, častá je aj absen-
cia serióznej účasti vedných odborov v SR, osobitne práva 
(neatraktívnosť), ale i sociológie a psychológie, ktoré sa 
často domnievajú, že všetko je jasné a nič nového pod 
slnkom, psychiatrie, kde prevláda domnienka, že všetko 
sa dá iba liečiť, najradšej farmakoterapeuticky (často tu 
chýba hlavne skrátenie času intervencie od symptómov 
po vznik a rozvoj závislosti a prvoterapie a recidívy pod 
zámienkou, že treba dopadnúť „až na dno“, ináč terapia 
nemôže mať úspech).

6. Chýbajúce poznanie drogovej scény. Dôležitým pred-
pokladom prevencie a nevyhnutnou súčasťou profesionalizácie 
je poznanie drogovej scény. My ju však exaktne nepoznáme! 
Nepoznáme prevalenciu (celkový počet v populácii, výskyt)
a incidenciu (počet nových prípadov) užívania drog, nepo-
známe veľkosť závislej populácie, jej štruktúru, veľmi 
rámcove odhadujeme veľkosť a znaky ohrozenej populácie, 
pokúšame sa ju identifikovať veľmi nepresne. Výsledok: 
prevencia sa opiera len o čiastkové poznatky drogovej scény
a domnienky, prípadne čiastkové poznatky o ohrozených
skupinách (raz psychologické, inokedy pri inej skupine socio-
logické, raz somatické, inokedy pedagogické).

Výpočet chýb iste nie je úplný, pokúsil som sa uviesť iba tie, 
ktoré pokladám za podstatné z hľadiska zefektívnenia účinnosti 
prevencie.

Na čom má spočívať samotná profesionalizácia prevencie?
Profesionalizácia sa musí opierať predovšetkým o 4 najvýznam-
nejšie zložky:

poznanie 1. etiológie drogových závislostí, 
poznanie 2. účinku drog a mechanizmu ich pôsobenia,
poznanie 3. sociálnopsychologických a sociologických 
aspektov ľudského správania, osobitne mládeže,
psychosociálny výcvik4. .

Prodrogové alebo protidrogové správanie významne ovplyvňujú 
postoje ako regulátory správania, aj keď iba vo všeobecnej 
rovine apetencie alebo averzie. Na ovplyvňovaní správania sa 
spolu s postojmi podieľajú ešte i motivácia a zvyky (obyčaje). 

Aj keď správanie je determinované mnohými inými faktormi, 
nielen postojmi, postoje majú tendenciu najlepšie predikovať 
správanie človeka, najmä keď
– sú silné a konzistentné (na základe tzv. psychologiky, teória 
kognitívnej konzistencie),
– sú založené na priamej osobnej skúsenosti,
– špecificky sa vzťahujú priamo na predikované správanie.

Postoje môžu viesť k správaniu, ale i správanie môže viesť 
k postojom. (Kognitívna disonancia – dve kognície, ktoré sú
nekonzistentné, motivujú osobu k odstráneniu nekonzisten-
tnosti6/.)

Postoje majú schopnosť konštituovať ego a dokážu interago-
vať s ostatnými jednotlivcami, sociálnymi skupinami a sociál-
nymi inštitúciami. Keď sú včlenené do ega, stávajú sa jeho 
súčasťou a vyznačujú sa vysokou mierou emocionality. 
Kontakt s nimi vedie k vysokej úrovni aktivizácie indivídua. 
Ak sa do tejto podoby dostanú postoje k drogám, bude sa 
príslušný človek usilovať všemožne brániť svoj postoj k drogám, 
bude imúnny proti argumentom proti nim a za každých okolností 
a zo všetkých síl sa bude usilovať svoje postoje brániť – či 
manifestačne, alebo skryte, uvedomene alebo neuvedomene.
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Postoje dokonca dokážu dávať zmysel svetu jedinca a slúžiť 
pokusom dosahovať rozličné ciele, ktorými v prípade závislých 
je permanentné získavanie drogy. 

Zdrojom postojov sú predovšetkým: 
– špecifické skúsenosti, najmä sociálne, vznikajúce spravidla 
v procese sociálnej komunikácie s ostatnými jednotlivcami alebo 
skupinami. Osobitný význam tu zohrávajú rovesnícke skupiny;
– modely (správania), vznikajúce pozorovaním správania iných 
a interpretáciou tohto správania (správnou alebo nesprávnou). 
Je to jeden z najčastejších prípadov sociálneho učenia, soci-
alizácie;
– inštitucionálne faktory. V prípade postoja k drogám ide naprí-
klad o sekty.

Meniteľnosť postojov závisí od charakteristík ich systémov, od 
osobnosti a sociálnej príslušnosti (napríklad ku skupine, ktorej 
je jednotlivec členom.7/ Rezistencia postojov je závislá od sily 
potrieb, ktoré ich vyvolali. Tak napríklad postoje založené na 
silnej potrebe drogy budú relatívne imúnne proti zmenám a bolo 
by málo efektívne sa o ne usilovať v štádiu rozvinutej závislosti. 
O to významnejšie vystupuje obdobie prevencie, ktoré je 
najvhodnejšie na vytváranie negatívnych postojov k drogám.
Na vznik, udržiavanie, ale i zmeny postojov pôsobí najmä 
potreba afiliácie, t. j. správania spojeného s vyhľadávaním prí-
tomnosti druhých ľudí, snahou po spolupráci a po verbálnom 

i neverbálnom kontakte. Často hovoríme v tejto súvislosti 
o sociabilite. Jednotlivec so slabšou potrebou afiliácie, resp. 
menej sociabilný jedinec ľahšie mení postoje závislé od vše-
obecne platných alebo skupinových noriem.

Čo pokladáme v tejto súvislosti za nevyhnutné? Ide o aktivity, 
ktoré by sme mohli nazvať minimalizáciou číhajúceho rizika:

– Za každú cenu zabrániť deindividualizácii 8/ členov kolektívu 
triedy, prípadne školy, t. j. zabrániť strate pocitov osobnej identity 
a splývaniu s anonymnou skupinou (spolužiakov, rovesníkov). 
Najúčinnejšie je možné zabrániť deindividualizácii odstraňovaním 
anonymity v skupine. 
– Zabrániť, aby uniformita podnecovala členov skupiny 
(osobitne v prípade početnejších skupín) k rolám, ktoré vedú 
k apatii, nezáujmu a strate kreativity.
– Zabrániť vzniku fenoménu rozloženia zodpovednosti. Ide 
o stavy, keď každý vie o spoluzodpovednosti ďalších, a teda aj 
o tom, že ťarcha zodpovednosti za to, že niekto skúša drogy, 
nepadá iba naňho. („Niekto už iste niečo urobil alebo urobí, 
prečo by som to mal byť ja.“)
– Zabrániť stavu pluralistickej ignorancie. Ide o stavy, keď 
každý klame ostatných tým, že vymedzuje danú situáciu, často 
krízovú, ako nenaliehavú.
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– Zabrániť vzniku fenoménu tzv. sociálnej vzbury. Jedným 
zo spôsobov, ako tomu predísť zo strany učiteľa, výchovného 
poradcu, prípadne pedagóga a osvetového pracovníka, je ten, 
že sociálne tlaky zo strany učiteľa, preberajúceho rolu vodcu 
či vedúceho tímu, sú zamerané na jednotlivcov. Tento sociálny 
tlak bude slabnúť, ak sa bude rozkladať na všetkých, prípadne 
mnohých, vznikne fenomén deindividualizácie s následným 
odmietaním poslušnosti, súhlasu alebo spolupráce s vedúcim.
– Zabrániť tzv. sociálnemu zaháľaniu. Pre tento jav je 
charakteristický tzv. Ringelmanov efekt. Spočíva v zistení, že 
s rastúcim počtom členov tímu, zúčastnených na konkrétnom 
výkone, konkrétnej úlohe, relatívny výkon na jedného člena 
klesá. Výskumy preukázali, že maximálne výkony sa dosahujú 
pri plnení konkrétnych úloh v počte 3 členov tímu, klesať začínajú 
výkony pri počte viac ako 5 členov. Príčinou tohto javu je zníženie 
motivácie. V skupinovo vykonávaných činnostiach s jedným 
spoločným výsledkom, pri ktorom sa nedá vyjadriť podiel 
jednotlivých členov tímu, dochádza k zníženiu výkonu jednotlivca 
v porovnaní s jeho individuálne dosahovanými výkonmi. Toto 
zníženie je o to väčšie, o čo početnejšia je skupina. 

Už sme spomenuli, že na ovplyvňovaní správania sa spolu 
s postojmi podieľa ešte i motivácia. Pokladáme preto za 
nevyhnutné zmieniť sa veľmi všeobecne aj o motivácii. Termín 
motivácia je odvodený z latinského slova moveo (hýbem) 
a vyjadruje hybné sily správania človeka. Otázka na motiváciu 
znamená, prečo sa človek správa takým alebo iným spôsobom. 
Motiváciu budeme definovať ako hypotetický vnútorný proces, 
ktorý poskytuje správaniu človeka:

energiu, t. j. určovanie sily, potrebnej na dosahovanie cieľa, 1. 
smer (k špecifickému cieľu), 2. 
trvanie, t. j. udržiavanie správania, kým nie je dosiahnutý 3. 
stanovený cieľ, niekedy hovoríme i o perzistencii.

I keď je motivácia veľmi významná, nie je jediným faktorom, 
ktorý sa podieľa na realizácii správania človeka. Skutočné, 
reálne správanie človeka závisí od ďalších faktorov (napríklad 
kognitívnych procesov, prostredníctvom ktorých spracováva 
konkrétnu situáciu, v ktorej sa nachádza). Motivácia je proces, 
v ktorom sa konštituujú príčiny správania.

Hovoríme o vedomej (uvedomenej) a nevedomej (neuvedomenej) 
motivácii. Vedome sa napríklad môže člen kolektívu snažiť o určitú 
kariéru, ale nemusí vedieť, prečo to robí, prípadne jeho vysvetlenie 
nemusí byť pravdivé. Východiskom motivácie je tzv. motivačné 
napätie, vlastne potreba, z ktorej sa motivácia odvíja. Toto napätie 
registruje naše vedomie ako chuť niečo vykonať. Naše skúsenosti 
a ich subjektívne spracovanie majú za následok, že dochádza 
ku konkretizácii tohto napätia v podobe určitých požiadaviek 
a intencií. Toto motivačné napätie je nepríjemné, a preto 
vzniká tendencia k jeho redukcii. Motivačné napätie tak môže 
slabnúť, môže byť odstránené alebo nahradené iným. Je to 
vlastne prežívanie rozporov medzi tým, čo je, a tým, čo by malo 
byť. 

Nezabúdajme:
Jestvujú minimálne 4 podmienky efektívnej motivácie: 
1. Subjekt musí byť presvedčený, že stanovený cieľ, prostred-
níctvom ktorého chce niekoho motivovať, bude dosiahnutý 
(subjektívny odhad pravdepodobnosti dosiahnutia cieľa)

2. Cieľ musí mať istú nevyhnutnú hodnotu, aby sa stal žiaducim 
a aby dokázal energizovať osobnosť (incentív).

3. Motivovať človeka možno len vtedy, keď ide o podnet, ktorý
má vzťah k jeho trvalým motívom, resp. nie je s nimi v rozpore.

4. Pri motivovaní vždy treba mať na pamäti ohrozenia, ktorým 
treba prechádzať a vyhýbať sa im.
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História užívania tabaku
Krištof Kolumbus objavil Nový svet 11. októbra 1492, keď 
loďou pristál k ostrovu San Salvador a domorodci ho ponúkli 
sušeným tabakom. Jeden z lodníkov menom Rodrigo de Jeréz 
doviezol tabakové listy do Španielska a stal sa tak neoficiálne 
prvým európskym fajčiarom tabaku. Prvé tabakové semená 
doviezol zo San Dominga do Európy lodník z druhej Kolumbovej 
výpravy Roman Pene v roku 1518. Napriek tomu, že Čína tvrdí, 
že objavila tabak dávno pred objavom Ameriky, neexistuje na 
potvrdenie tejto teórie žiadna vierohodná dokumentácia. Jean 
Nicot (1530 – 1600) bol prvý človek, ktorý prispel k pestovaniu 
tabaku v Portugalsku, a on uviedol rastlinu na kráľovský dvor 
v Paríži. 

Približne do roku 1500 nebolo v Európe fajčenie tabaku objavené. 
Ľudia do 16. storočia nevedeli, čo je to tabak, a ani si nevedeli 
predstaviť, ako vyzerá či kde sa pestuje. Situácia sa zmenila 
objavom Ameriky, keď Krištofa Kolumba prívetiví domorodci 
ponúkli tabakom, ktorý, podľa príkladu náčelníkov kmeňov, fajčil 
pomocou trubičiek, ktoré na jednom z koncov horeli. 

Po objavení tabaku sa začalo obdobie výmenného obchodovania 
s touto komoditou. Tabak sa dostal do Španielska výmenou za 
„ohnivú vodu“, rum a lacné ozdoby. V roku 1556 po prvý raz 
doviezli portugalskí moreplavci aj semená tabaku do Európy 
a rozšírili obchod s tabakom do oblastí Perzie, Indie, Číny 
a Japonska. V tomto období bol v Lisabone veľvyslancom 
francúzskeho kráľa Františka II. Jean Nicot, ktorý spozoroval 
tabak v záhrade svojho priateľa Damiána de Goeza. 

Ten mu opísal spôsob pestovania a porozprával mu tiež 
o liečivých účinkoch tabaku. Jean Nicot si zo zvedavosti vypýtal 
semená tabaku a sám ich potom pestoval vo svojej záhrade. 
Pri návšteve francúzskeho kráľa Františka v Lisabone v roku 

1560 mu Nicot ukázal čarovnú rastlinu. Pri odchode z Lisabonu 
mu ju podaroval a tak sa tabak rozšíril do Francúzska a odtiaľ 
do celej Európy. 

Po krátkom čase udomácnenia silného fajčenia tabaku však 
ľudia prežívali pocity otravy a nevoľnosti. Vzhľadom na to, že 
lekárska veda si vtedy nevedela vysvetliť pôvod zdravotných 
problémov z fajčenia tabaku, tak v niektorých štátoch pristúpili 
k zákazu fajčenia. Napriek tomu sa začalo fajčiť tajne a ľudia tomu  
prispôsobili aj formy užívania tabaku. Mnohí začali rozomletý 
tabak šnupať a zriedkavosťou nebolo ani žuvanie tabaku.
 
Obdobie 17. storočia historici považujú za éru fajky. Perspek-
tívneho obchodu sa v tomto ohľade chytili anglickí remeselníci, 
ktorí sa preslávili výrobou krehkých jednodielnych fajok, vypá-
lených z bielej hliny.

V roku 1809 chemici oddelili od tabaku hlavný prvok, ktorý 
pôsobil zhubne na organizmus, a nazvali ho podľa zabudnutého 
veľvyslanca Jeana Nicota „nikotín“. Rímski pápeži videli v taba-
ku zakliateho diabla a ostro vystupovali proti jeho fajčeniu, 
šnupaniu či žuvaniu. V Rusku bola situácia obdobná, fajčenie 
tabaku bolo prísne trestané. Zmena nastala až po príchode cára 
Petra Veľkého, ktorý sám začal fajčiť a krátko nato zrušil zákaz 
fajčenia.

Tabak prenikol aj na územie Orientu. Arabi sú autormi pozo-
ruhodného vynálezu vodnej fajky – nergilé. Tabak horí v hlinenej 
hlavici, zapaľuje sa žeravým kamienkom, ktorý sa jednoducho 
položí na tabak. 

TABAK – HISTÓRIA JEHO UŽÍVANIA, 
FAJČENIE A SOCIO-EKONOMICKÉ NEROVNOSTI

PhDr. Róbert Ochaba, MPH.,
Centrum kontroly tabaku a alkoholu, Úrad verejného zdravotníctva SR
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U nás, na rozdiel od susedného Uhorska, sa fajčenie prostred-
níctvom fajky neujalo, pretože sa považovalo za nevhodné a úbo-
hé. Vo vyššej viedenskej spoločnosti sa podobne ako v Európe 
šnupalo. Nakoniec v 19. storočí prišla výroba cigariet a cigár, 
ktoré sú dnes najpredávanejším produktom spomedzi ponuky 
tabakových výrobkov na trhu. Prvý stroj na výrobu cigariet bol 
vyrobený v roku 1881 v Nemecku. Cigarety pripomínajúce 
dnešný tvar sa začali vyrábať v roku 1910 opäť v Nemecku. V roku 
1811 cisár Napoleon Bonaparte zaviedol monopol na pesto-
vanie tabaku, čím si zabezpečil bohatý zdroj príjmov.

Fajčenie a socio-ekonomické nerovnosti

Ľudia pochádzajúci z nižších socio-ekonomických skupín, bývajú 
dva- až trikrát častejšie postihnutí chorobami a predčasne aj 
zomierajú. Z pohľadu preventívneho pôsobenia by sme mali pre-
to dôraznejšie pôsobiť aj na zmenšovanie nerovností a rozdie-
lov medzi vyššími a nižšími socio-ekonomickými skupinami. 
V priebehu adolescencie ľudia s nižšou úrovňou vzdelania 
majú vyššiu šancu začať experimentovať s tabakom a neskôr sa 
stať závislými. Počas dospelosti muži a ženy s nižšou úrovňou 
vzdelania a nízkou kvalitou života majú vyššiu šancu pokračovať 
vo fajčení alebo v opakovanom zlyhávaní pri pokusoch prestať 
fajčiť. Nízke socio-ekonomické podmienky ovplyvňujú mladých 
ľudí vo forme nižšej miery odolávania pokušeniu, a to najmä 
z dôvodu zvýšeného psychosociálneho stresu. 
  
Nerovnosti vo fajčení u mužov sú charakterizované:

ako veľké vo vzťahu k dosiahnutému vzdelaniu, 
do roku 2000 tieto nerovnosti boli evidované vo všetkých  
štátoch Európskej únie s malými odchýlkami,
v 90. rokoch boli rozdiely stabilné vo väčšine európskych  
krajín.

Nerovnosti vo fajčení u žien sú charakterizované:
do konca 20. storočia bol výskyt fajčenia častejší medzi  
znevýhodnenými ženami zo severnej Európy, zatiaľ 
čo malé rozdiely alebo klesajúci trend fajčenia bol 
pozorovaný u žien na juhu Európy,
od konca 80. rokov sa nerovnosti rozšírili aj vo väčšine  
severských štátov a pokles fajčenia bol, naopak, 
v južných štátoch Európy.

Nerovnosti vo fajčení a nerovnosti v zdraví
Úmrtnosť a chorobnosť zaťažuje disproporciálne mužov 
 z nižších socio-ekonomických skupín.
Vo väčšine krajín fajčenie predstavuje jeden z naj- 
väčších determinantov nerovnosti a chorobnosti a pred-
časnej úmrtnosti.
Zmenšovanie rozdielov vo fajčení predstavuje kľúčový  
element v politike znižovania nerovností v zdraví.

Nerovnosti v experimentácii s tabakom a nikotínová závislosť
Vo väčšine štúdií sú muži a ženy z nižších socioeko- 
nomických skupín vystavení značnému riziku experi-
mentovať s fajčením a stať sa závislými počas ado-
lescencie.
Muži a ženy z nižších socio-ekonomických skupín majú  
nízku motiváciu prestať s fajčením.
Muži a ženy z nižších socio-ekonomických skupín  
majú nižšiu úspešnosť v zanechaní fajčenia, najväčšie 
rozdiely sa prejavili medzi mladou generáciou.

Determinanty nerovností vo fajčení medzi adolescentmi

Nerovnosti v experimentovaní s tabakom sa dajú vysvetliť na  
pozadí veľkého vystavenia adolescentov faktorom, ktoré zvyšujú 
riziko stať sa závislým fajčiarom. Medzi tieto riziká zaraďujeme:

Vzor rodičov a ich postoje k fajčeniu ovplyvňujú správanie  
detí. Ak je v rodine fajčiar, narastá pravdepodobnosť 
rizika experimentovania s tabakom. Obdobne sa toto 
konštatovanie vzťahuje aj na schvaľovanie fajčenia 
medzi dospelými, ktorých postoj má veľký vplyv na deti 
a mládež.
Slabý odpor proti rovesníckemu tlaku vzhľadom na 
socializáciu jednotlivcov, ktorí chcú patriť do sociál-
nych skupín. 
Psychické problémy. Existuje vzťah medzi fajčením  
a výskytom psychických problémov hlavne v dospelej 
populácii vo forme depresií a úzkostlivosti. Aj medzi 
adolescentmi s psychickými problémami boli nájdené 
socio-ekonomické rozdiely, ktoré podporovali rozdiely 
vo výskyte závislosti od nikotínu.
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Človek sa odjakživa snažil aj umelo zvyšovať svoje výkony. Najprv 
na boj, neskôr aj v športe. Po celý čas dejinného vývoja je tak 
možné sledovať stopy používania rôznych „podporných látok“ 
drogového typu, podobajúcich sa súčasnému dopingu, ale 
aj snahu o ich vykorenenie. V roku 1889 sa slovo doping po 
prvýkrát objavilo v anglickom slovníku, kde sa definovalo 
ako zmes ópia a narkotík, určená pre kone. V USA približne 
v rovnakom čase slúžil výraz dop či doping na označenie silného 
výluhu z tabaku, využívaného konskými priekupníkmi na to, aby 
lepšie predali unaveného a starého koňa. Skoro sa však začalo 
dopovať aj v príprave a pri pretekoch koní a psov, najčastejšie 
používanými látkami boli kokaín, atropín, strychnín, kofeín, 
heroín, morfín a ďalšie drogy. Do Európy sa tento spôsob dopingu 
pomocou podávania látok drogového typu dostal s americkými 
trénermi a jazdcami pretekárskych koní na začiatku 20. storočia 
a okrem zvierat ho začali používať aj ľudia. 

Historické korene dopingu ako drogy

Už na čínskej rytine z 3. tisícročia pr. n. l. je zachytená postava 
cisára žuvajúceho kúsok rastliny Ephedra, ktorá obsahuje do-
dnes často používanú stimulačnú dopingovú látku efedrín. Keď
Španieli dobyli v 16. storočí Peru, narazili na drogu „koka“.
Podávala sa ťažko pracujúcim, vojakom, poslom a všetkým tým, 
od ktorých sa požadoval náročný fyzický výkon. „Kokada“ sa 
preto stala aj výrazom na označenie diaľky trasy, ktorú posol 
obvykle absolvoval na dávku koky. Španielski dobyvatelia 
Mexika zistili, že ich domorodí spolubojovníci žuvali rastlinu 
zvanú Peyote. Z tohto obdobia pochádzajú aj správy o po-
užívaní výťažku z kaktusu Lophophora Williamsi, ktorý má silné 
halucinogénne účinky. Tí, čo ho konzumovali, zabúdali na hlad 
a mali príjemné vidiny. Obyvatelia Ekvádoru poznali odrodu 

horca Cashpa china-yugo, t. j. rastliny, „ktorá dovoľuje behať“, 
a používali ju na povzbudenie pri dlhých pochodoch. Z oblasti 
Afriky pochádza používanie „khatu“, rastliny Catha edulis. 
Slúžila nielen na odstránenie únavy, ale bola pre domorodcov 
predovšetkým zdrojom zábavy. Po jej užití sa totiž dostavuje 
pocit upokojenia, prechádzajúci hneď do eufórie a stupňujúci 
sa často až do agresivity. Po odznení účinku sa zvyčajne 
dostavuje depresia, smäd, ospalosť a únava. Za účinky khatu 
je zodpovedný alkaloid D-nor-izoefedrin a jemu príbuzné 
látky sú dodnes v športe bežne užívaným dopingom. Z Afriky 
pochádza aj zvyk užívania orieškov koly, a to predovšetkým pri 
náboženských rituáloch. Ich účinnú látku predstavuje kofeín, 
ktorý tiež našiel široké uplatnenie v oblasti športu.

Správy o tom, že už starí Gréci dopovali, pochádzajú už 
od Galena a Philostrata. Francúz R. Jeudon našiel originál 
legendy o prvej „antidopingovej skúške“, urobenej v 16. storočí 
pr. n. l. pri hrách v Tébach, kde pretekári museli pred štartom na 
rozhodcu dýchnuť, aby preukázali, že nepili alkohol, ktorý bol pri 
hrách zakázaný. V 1. storočí pr. n. l. napísal Plinius, že bežci na 
dlhé trate, aby sa nedostali do stavu nazývaného „veľká a tvrdá 
slezina“, pili pred súťažou odvar z prasličky (Herba equiseti), ktorý 
mal znižovať prekrvenie sleziny. Philostratos v diele O gymnastike 
uvádza, že tvrdé a bolestivé prekrvenie sleziny je najväčšou 
prekážkou v ľahkosti a rýchlosti pretekára. Na zvýšenie účinku 
odvaru z prasličky sa potom do nápoja pridávali aj rôzne huby. 
Známy znalec antickej atletiky H. A. Harris napísal vo svojom 
článku o diéte gréckych atlétov: „Ak chce pretekár dosiahnuť 
najlepší výsledok, nevidím túto možnosť v diéte, ale v dopingu!“ 
Vzhľadom na to, že Gréci poznali mnoho omamných látok, 
ktoré používali pri rôznych náboženských obradoch, mystériách 
a vešteniach, dá sa predpokladať aj ich využitie v príprave 

DOPING AKO PRÍBEH ZÁVISLOSTI

MUDr. Pavel Malovič, MPH.,
hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre telovýchovné lekárstvo, antidopingový komisár UEFA
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pretekárov. Skutočnosť, že napríklad Milon z Krotonu štartoval 
na šiestich po sebe nasledujúcich hrách, ukazuje, že musel 
mať dokonale zaistenú starostlivosť vrátane regenerácie, stravy, 
masáží, psychologickej prípravy a v súčasnosti zakázaných 
podporných prostriedkov. 

V novodobom profesionálnom aj amatérskom športe sa začalo 
intenzívne dopovať zhruba v druhej polovici 19. storočia, keď šport 
zaujal významné postavenie v živote civilizovanej spoločnosti. 
Populárnymi sa hneď stali predovšetkým šesťdenné preteky 
a preteky na dlhé trate, ktoré však kládli vysoké nároky na 
fyzickú zdatnosť a vytrvalosť pretekárov. Tí preto začali používať 
rôzne prostriedky proti únave, po káve a alkohole skoro siahli 
po liekoch. Prvou obeťou týchto praktík sa stal anglický cyklista 
Linton, ktorý v roku 1866 zomrel počas pretekov Bordeaux – 
Paríž po užití lieku nazývaného trimetyl.

Prvé informácie o dopingu na novodobých olympijských hrách 
pochádzajú z III. OH 1904 v St. Louis. Víťaza maratónskeho behu, 
Američana Hichksa na trati lekársky ošetrovali, dostal niekoľko 
podkožných injekcií síranu strychnínu a zjedol päť vajec, ktoré 
zapil niekoľkými pohármi brandy.

Zachoval sa aj filmový dokument zachytávajúci talianskeho 
maratónca Doranda Pietriho na IV. OH 1908 v Londýne. Ten 
po vbehnutí na štadión niekoľkokrát zakopol, spadol a prete-
ky dokončil len vďaka pomoci usporiadateľov. Bol síce diskva-
lifikovaný pre prijatie cudzej pomoci, vyšetrenie v nemocnici, 
kam ho previezli, však dokázalo, že preteky absolvoval pod 
vplyvom veľkej dávky strychnínu. 

Veľký zlom v rozvoji dopingu predstavovala predovšetkým 
2. svetová vojna a používanie povzbudzujúcich látok vojakmi 
všetkých armád, ako i politické zmeny, ktoré sa po vojne 
premietli aj do oblasti športu. Začali sa objavovať moderné, 
umelo vyrobené drogy, predovšetkým amfetamín, benzedrín 
a pervitín. V britskom letectve RAF sa Energy-Tablets s obsahom 
benzedrínu dlho pokladali za úplne bezpečné a akékoľvek 
varovania pred ich dlhodobým užívaním boli tvrdo odmietané. 
Jeden z elitných spojeneckých letcov vo svojich spomienkach 
uvádza, že počas pätnástich dní vojnových letov schudol o 8 kg
a stal sa silne podráždeným, oproti tomu celkom stratil pocit 
nebezpečenstva a pod vplyvom benzedrínu pilotoval lietadlo 
úplne mechanicky, v akomsi stave blaženosti. V nemeckej 
armáde sa masovo používal prostriedok s podobnými účinkami 
ako benzedrín, a to pervitín. O jeho objavenie sa zaslúžil 
predovšetkým Nemec Hauschild a pervitín sa v rokoch 1939 
– 1945, podobne ako britský methedrin, používal pri nočných 
náletoch, dlhých pochodoch a vyčerpávajúcich akciách 
všetkých druhov. Prvé varovné správy o zneužívaní týchto látok 
sa objavili v Japonsku, kde sa po skončení 2. svetovej vojny 
rozpredávali veľké zásoby amfetamínu, pôvodne vyrobeného 
pre vojakov a voľne dostupného ako liek. Rozsiahlu správu 
o zneužívaní amfetamínu japonskou mládežou publikoval 
v roku 1957 Marimoto, podobné informácie sa však ako lavína 
začali valiť z celého sveta. Vtedy sa tiež objavili prvé pokusy 
s amfetamínom v športe. Počet dopingových prípadov sa rýchlo 
zvyšoval, postihy však neexistovali. Až tragické úmrtia niekoľkých 
športovcov prinútili lekárov a športových funkcionárov k tomu, 
aby sa začali problematikou dopingu skutočne intenzívne 
zapodievať. Za dramatických okolností zomrel v roku 1959 pri 
pretekoch na 191 kilometrov 25-ročný cyklista. Pred pretekom 
raňajkoval čiernu kávu s ôsmimi tabletami Stenaminu (zmes 
benzedrínu a pervitínu), nasledovalo užitie trinástich tabliet 
Sympamínu (amfetamín) a doping zavŕšil opäť niekoľkými 
tabletami Stenaminu. Ešte známejší je prípad prvého úmrtia na 
OH v Ríme v roku 1960. Pri cyklistickom preteku družstiev na 
100 km nestačil tempu kolegov 20-ročný Dán Knut Enemark 
Jensen. Nakoniec spadol z bicykla a po prevoze do nemocni-

ce zomrel. Pitva potvrdila požitie Ronikolu, zmesi amfetamí-
nu a kyseliny nikotínovej, ktorý mu aplikoval tréner. Počas 
populárneho cyklistického etapového preteku Tour de France 
13. 7. 1967 zomrel v priebehu etapy profesionálny majster z roku 
1965, Angličan Tom Simpson. Príčinou bola vysoká dávka lieku 
Onidrin, zapitá koňakom.

Ešte v novembri 1963 sa definícia dopingu doplnila dodatkom 
hovoriacim o tom, že aj „liečenie vyžadujúce lieky, ktorých 
povaha alebo množstvo môže viesť k ovplyvneniu výkonnosti, 
je považované za doping a môže preto viesť k vylúčeniu z účasti 
v súťažiach“. Túto definíciu v rámci Pravidiel o dopingu prijal 
v roku 1963 MOV a doplnil ju o zoznam zakázaných látok, 
medzi ktoré zaradil: narkotiká, amfetamínové zlúčeniny, niektoré 
alkaloidy, efedrín, analeptiká, látky povzbudzujúce dýchanie, 
psychostimulačné látky a niektoré hormóny. Pravidlo o dopingu 
potom postupne prevzala väčšina športových federácií a platí 
v aktualizovanej podobe dodnes. Najtvrdší spôsob boja proti 
dopingu však zvolili vo Francúzsku. V roku 1965 prijal francúzsky 
senát zákon, ktorý zakazuje užívanie farmakologických prostried-
kov považovaných za doping a okrem športovej diskvalifikácie 
a finančného postihu dáva možnosť aj udeliť trest odňatia 
slobody až do výšky jedného roku.

Novodobé dejiny dopingu ako netradičného typu závislosti

Verejnosť, lekári aj samotní športovci však po dlhé roky doping 
mlčky tolerovali. Amfetamín a ďalšie stimulačné látky sa používali 
celkom bežne ako prostriedky proti ospalosti a únave, v USA 
a Mexiku ich napríklad široko používali vodiči hromadnej dopravy. 
V umeleckom svete boli na sklonku 30. rokov veľmi obľúbené 
halucinogénne drogy – morfín, heroín, ópium a hašiš. Užívanie 
týchto látok potom zaznamenalo obrovský nárast s príchodom 
vlny hippies v USA a vo Veľkej Británii. Dopovali a dodnes 
dopujú aj ľudia celkom mimo rámca športového sveta, herci, 
umelci, lekári, podnikatelia a špičkoví manažéri. Problematiku 
dopingu tak rozhodne nemožno zužovať na rýdzo športovú, ide 
o celospoločenský jav. Výnimočnosť dopingu v športe spočíva 
predovšetkým v tom, že ho ostro sleduje verejnosť, a v istej, aj 
keď nedokonalej snahe o jeho potlačenie, ale predovšetkým 
v uplatňovaní tvrdých sankcií, ktoré by v akejkoľvek inej oblasti 
ľudského konania boli úplne nepredstaviteľné.

Mimošportovou problematikou dopingu sa už v roku 1965 
podrobne zaoberali českí psychiatri Vencovský a Nevole. Vo 
svojej klinickej praxi sa už vtedy stretávali s následkami dopova-
nia u hercov, lekárov, novinárov, maliarov a vysokoškolských 
študentov. Išlo v prvom rade o stimulačné a halucinogénne 
látky s krátkodobým účinkom. No 60. roky priniesli do oblasti 
športového dopingu revolučnú zmenu. Anabolické steroidné 
hormóny, látky podporujúce zásadným spôsobom nárast 
svalovej hmoty a urýchľujúce regeneráciu organizmu, rázne 
vkročili do športového sveta. Za ich podpory sa v priebehu veľmi 
krátkeho obdobia zmenili tabuľky rekordov vo väčšine atletických 
disciplín, o desiatky kilogramov viac si mohli naložiť vzpierači, 
anaboliká sa stali celkom bežným podporným prostriedkom 
vo väčšine silových, vytrvalostných aj rýchlostných športov. Je 
takmer nemožné nájsť športovú disciplínu, ktorá by sa nemohla 
pýšiť aspoň jedným anabolickým dopingovým škandálom. 

Vedľajšie efekty zneužívania anabolických steroidov, zamerané 
na rast svalovej hmoty, môžu taktiež zohrať významnú rolu 
v zmenách psychických funkcií. Dlhodobejšie užívanie anabolík 
vedie k afektívnej labilite, zmenám sexuálnej apetencie. Mnohí 
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užívatelia uvádzajú aj euforizujúce účinky. Podľa viacerých 
štúdií môže nadmerné užívanie anabolík viesť k vzniku všetkých 
základných príznakov závislosti. Abstinenčnými príznakmi býva 
zvýšená únava, depresívna nálada a túžba po ďalšej dávke 
anabolika. Viaceré štúdie poukazujú aj na vzťah anabolík k ľud-
skej agresivite. Z psychiatrických komplikácií sa vyskytujú hypo-
manické až manické a taktiež depresívne poruchy. Zriedkavejšou 
komplikáciou býva paranoidná psychóza. Napriek uvedenému 
sa ich nebezpečenstvo zo strany verejnosti podceňuje, o čom 
svedčí ich narastajúca popularita a prebiehajúci „boom“ ich 
užívania aj medzi 15- až 18-ročnou mládežou, ktorá je veľmi čas-
tým návštevníkom posilňovní. 

                                                  
P. S. Ako už bolo povedané, 60. roky boli poznamenané predo-
všetkým počiatkom éry anabolických steroidov. Ich používaním 
v športe sa v rámci „utajovaných experimentov“ intenzívne 
zapodievali odborníci z krajín východného aj západného bloku.
V NDR, kde bol systém dopovania zrejme najlepšie orga-
nizovaný, sa podľa aktuálnych údajov v roku 1972 týkalo 
užívanie zakázaných látok takmer desiatich tisícov športovcov. 
Zneužívanie dopingu je v tejto súvislosti prisudzované zhruba 
trom tisícom funkcionárov, trénerov a športových lekárov. 

Vyplýva to zo záveru publikácie Doping v NDR – historický náhľad 
na konšpiratívnu prax, ktorú v rokoch 1997 – 1998 vypracoval 
z iniciatívy športového výboru nemeckého parlamentu Inštitút 
pre športovú vedu. „Číslo desaťtisíc považujem za reálne,“ 
vyhlásil športový historik G. Spitzer, autor publikácie. Podľa jeho 
informácií zneužívali anabolické steroidy od roku 1968 všetci 
športovci v zimných športoch, celoplošne potom bol doping 
v NDR zavedený od roku 1972. Zhruba 10 – 15 % anabolikami 
dopovaných športovcov malo zdravotné problémy, napríklad 
poruchy pečeňových funkcií, už počas aktívnej činnosti, u 5 % 
došlo po ich vysadení k často nezvratným vážnym zdravotným 
poruchám. Pozoruhodné je aj vysoké percento vrodených chýb 
zistených u detí športovcov zaradených do tohto programu. 
Lekárov aj trénerov bývalej NDR v tejto problematike priebežne 
vzdelávali a na pravidelných školeniach im poskytovali najnov-
šie poznatky o spôsoboch podávania, účinkoch a rizikách 
spojených s anabolickými steroidmi. Podľa historika Spitzera 
však nikto z nich nebol nútený k účasti na organizovanom 
dopingu, tréneri a lekári podávali športovcom anaboliká celkom 
dobrovoľne, vedome a bez ohľadu na možné poškodenie ich 
zdravia. Dobrovoľná bola podľa Spitzera aj účasť samotných 
športovcov. 

Úvod 
Dejiny človeka sú aj dejinami užívania látok a liečiv z prírodných 
produktov na báze rastlinných extraktov, bylinných zmesí a pod. 
Cieľom užívania liečiv bolo prekonať chorobné stavy, zmierniť 
bolesť, resp. zvýšiť odolnosť organizmu. V neposlednom rade 
mnohé „čarovné nápoje“ používali kmeňoví šamani pri rituálnych 
obradoch a v snahe priblížiť sa k božstvám. 
Postupom času sa užívanie určitých typov rastlinných látok stalo 
charakteristickým pre jednotlivé regióny a kontinenty. V Severnej 
Amerike to bolo žuvanie a fajčenie tabaku. V Strednej Amerike 
(napríklad Mexiko) konzumácia kaktusu Peyotl s účinnou látkou 
meskalín, v Južnej Amerike sa udomácnilo žuvanie kokových 
listov. V juhozápadnej, juhovýchodnej a strednej Ázii, ako aj 
v Číne sa fajčilo surové ópium, India bola známa užívaním 
konopy a hašiša. V Európe sa rozšírila konzumácia alkoholu, 
pričom sever Európy a Sibír uprednostňovali extrakty z húb. Pre 
niektoré časti Afriky sa stalo charakteristickým žuvanie katho-
vých listov.

Avšak až nástup technickej revolúcie a nové objavy v prírod-
ných vedách, hlavne chémii v 19. a 20. storočí, naštartovali éru 
zneužívania návykových látok.

Prví „naozaj“ závislí boli užívatelia morfínu už v 19. storočí, na 
prelome storočí ich vystriedali heroinisti, potom v 20. rokoch 
20. storočia prišlo obdobie drogy „bohatých“ – kokaínu. Nasle-
dovali sladké 60. roky a éra halucinogénov – konopy, hašišu a LSD. 
A 80. roky sú obdobím nástupu plne syntetických drog na báze 
budivých amínov – amfetamínov.
Tento článok by mal byť malým exkurzom k najrozšírenejším 
a najznámejším drogám so zameraním na okolnosti užívania 
týchto látok a na hlavné oblasti, v ktorých sú rozšírené.

Kaktus – Peyotl 

Zdrojom tejto halucinogénnej drogy je kaktus peyote, rozšírený 
v Mexiku a USA. Domorodé obyvateľstvo ho používalo pri 
náboženských obradoch. Koruna kaktusu sa odkrojí od koreňa 
a nechá sa usušiť. Takto pripravené tzv. meskalínové hríbiky sa 
konzumujú. Hlavnou účinnou látkou kaktusu je meskalín. Po 
požití sa dostavujú klasické halucinačné príznaky. Dlhodobé 
užívanie kaktusu peyote môže byť mostom k syntetickým 
drogám amfetamínového typu.

Konopa a hašiš 

Ide o rastliny rodu konopa, čeľaď Urticales, rod Cannabinaceae, 
druh Cannabis sativa, indica, rudimentaris a iné. Slangové názvy 
pre konopu sú napríklad marihuana, bhang, ganja, sinsemilla, 
charos. 

HISTORICKÝ EXKURZ K DROGÁM

Ing. Miroslav Pánik, 
Kriminalistický a expertízny ústav PZ, odbor prírodovedného skúmania a forenznej identifikácie, Slovenská Ľupča



 25SOCIÁLNA PREVENCIA

3 2
0

0
7

Už v roku 2000 pred n. l. existovala zmienka o konope. Cisár 
Šen-nung sa ako prvý zmieňuje o jej uplatnení v liečbe malárie, 
beri-beri a reumatických bolestí. V 2. storočí grécky lekár Gale-
nos zaznamenal používanie hašiša do pochutín a tort s cieľom 
navodiť dobrú atmosféru na večierkoch. Hašiš je názov pre 
živicu z uvedených rastlín. V 15. storočí sa rastliny rodu konopa 
využívali na výrobu konopných lán. Do Európy sa hašiš vo väčšej 
miere rozšíril po Napoleonovom ťažení na Blízky východ, ale aj 
po návrate britských lekárov z ciest do Indie. Opätovný návrat 
na drogovú scénu zaznamenali konopa a hašiš v 60. rokoch 
minulého storočia. Konopa a hašiš sa aplikujú fajčením ciga-
retových jointov, fajok alebo cez vodné fajky. Hlavnou účinnou 
psychoaktívnou látkou konopy je tetrahydrokanabinol. Skupina 
ľudí obhajujúca užívanie konopy a hašiša poukazuje na farmace-
utické využitie produktov konopy pri liečení astmy, na potláčanie 
nevoľnosti a podporu chuti do jedla pri chemoterapii.

Kokaín 

Pochádza zo svahov Južnej Ameriky, kde domorodé indián-
ske obyvateľstvo užíva kokové listy žuvaním. Ide o rastliny rodu 
Erythroxylon (koka) s obsahom 0,5 hmot. % účinnej látky kokaín 
(metylbenzoylekgonín). Dnes sa koka pestuje na ilegálnych 
plantážach a zber listov sa vykonáva trikrát ročne. Na mieste 
zberu sa z listov extrahuje účinná látka vo forme kokaínovej 
pasty. Z nej sa následne vyrába snehobiely prášok (kokaín HCl) 
alebo crack (voľná báza kokaínu).

Hlavné účinky kokaínu po aplikácii sú stimulačné. Užívateľ má 
pocit svalovej sily a psychickej výkonnosti. V medicíne sa zriedený 
roztok kokaínu používal ako lokálne anestetikum pri chirurgických 
zákrokoch. Kokaín sa aplikuje šnupaním, fajčením alebo injekčne. 
Po aplikácii počiatočnú eufóriu strieda depresia, vyššie dávky spô-
sobujú halucinácie až paranoidnú psychózu. Užívanie kokaínu 
navodzuje pocity úľavy, nadobudnutia fyzickej sily a energie,
znižovania potreby spánku a zvyšovanie pracovnej výkonnosti. 
Od kokaínu vzniká silná psychická závislosť. 

Ópium – morfín 

Názov pochádza z gréckeho opos – šťava. Ide o zaschnuté la-
texové mlieko horkej chuti, ktoré vyteká z narezaných zelených 
makovíc maku siateho, šťava na slnku zasychá a hnedne. 
História opiátov siaha až do obdobia viac ako 2000 rokov p. n. 
l., využívali sa v medicíne (Sumeri, Egypťania, Číňania). Ópium 
sa aplikuje fajčením vo vodnej fajke po tepelnej úprave surovej 
hmoty hlavne v ázijských krajinách a Číne. Obsahuje 25 alka-
loidov, z ktorých hlavné účinné látky sú morfín a kodeín. Keď 
boli tieto látky z ópia začiatkom 19. storočia chemicky izolované 
v čistom stave, málokto tušil, že nastáva obdobie drogových 
závislostí. Z občasných užívateľov morfínu (anestetikum proti 

bolesti) sa po dlhodobom užívaní stali „chronickí morfinisti“, 
ktorí dokázali za jeden deň spotrebovať 3 – 5 gramov tejto látky. 
Ďalší progres v užívaní nastal po vyrobení injekčnej striekačky, 
keď sa roztok morfínu začal aplikovať intravenózne.

Heroín 

V roku 1875 bol z morfínu synteticky pripravený diacetylmorfín – 
heroín. Už v roku 1898 firma Bayer zaviedla na trh liek proti kašľu 
s obsahom heroínu. Pre jeho silné analgetické účinky sa začal 
heroín používať ako náhrada morfínu a kodeínu. U morfinistov 
došlo k vymiznutiu abstinenčných príznakov, ale po určitom 
čase sa zistilo, že heroín je šesťkrát silnejší ako morfín a bola 
preukázaná nielen psychická závislosť od neho, ale hlavne fyzic-
ká závislosť. Na heroín vzniká veľmi rýchla tolerancia, čo vedie 
k neustálemu zvyšovaniu dávky. Aplikuje sa injekčne, fajčením 
alebo inhaláciou pár po zahriatí.

LSD 
Chemicky je to Lysergid alebo dietylamid kyseliny lyzergovej. 
Pripravuje sa syntézou z kyseliny lyzergovej alebo námeľových 
alkaloidov (ergotamín, ergometrín). Syntézu uskutočnil v roku 
1938 Dr. Hoffmann, ale účinok LSD bol objavený až v roku 1943. 
Dávku predstavujú rádovo mikrogramy, čo sa nedá fyzicky
zrealizovať, preto sa LSD nanáša na papieriky (trip) alebo 
mikročastice (valčeky z cukrov, želatíny a pod.). Užívanie LSD 
je spojené s halucináciami zraku, sluchu, čuchu („vidí zvuky, 
počuje farby“), býva skreslené vnímanie pohybu. LSD je známe 
tzv. flashbackom, t. j. samovoľným navodením halucinačného 
stavu aj niekoľko týždňov po požití poslednej dávky.

Syntetické drogy – amfetamíny

Chemicky ide o „budivé amíny“, ktoré nám sprístupňujú telesnú 
energiu zajtrajška. Sú to látky chemicky aj efektom podobné 
látke adrenalín. Ich psychostimulačný účinok spôsobuje dobrú 
náladu až eufóriu, potláčajú chuť do jedla a potrebu spánku, ale 
hlavne značne zvyšujú psychomotorické tempo, dynamogéniu. 
Hlavnými predstaviteľmi na trhu sú látky amfetamín, metam-
fetamín (pervitín) a MDMA (extáza). Hlavná produkcia amfe-
tamínu je v pobaltských krajinách a produkt je určený na trh 
v západnej Európe a Škandinávii. Pre strednú Európu a pre Slo-
vensko je charakteristická výroba metamfetamínu pre jeho ceno-
vú dostupnosť a jednoduchú prípravu, technicky nenáročnou 
redukčnou reakciou z efedrínu. MDMA je hlavným predstaviteľom 
diskotékových tabliet. 
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Spoločnosť predstavuje celok, v ktorom žijeme, a jednou 
jeho podskupinou je práve rodina. Rodina je najzákladnejším 
pilierom spoločnosti. Dá sa povedať, že ovplyvňuje celoživotne 
svojich príslušníkov a je jedným z najvýznamnejších činiteľov 
determinujúcich rozvoj osobnosti človeka. Sobotková (2001, 
s. 9) uvádza, že „rodina je primárnym kontextom ľudskej skúse-
nosti od kolísky až po hrob“. V rodine sa vytvára hodnotová 
orientácia človeka, dieťa v nej získava základné poznatky, 
pripravuje sa na školu. V rodinnom prostredí sa formujú aj 
charaktery ľudí, ich postoje k ostatným ľuďom. 

Z hľadiska jej fungovania Plaňava (1994, s. 8) chápe rodinu 
ako „štruktúrovaný celok (systém), ktorého zmyslom, účelom 
a náplňou je utvárať relatívne bezpečný, stabilný priestor 
a prostredie na zdieľanie, reprodukciu a produkciu života ľudí“.
Rodina je významným prostredím výchovy. Rodičia sa považu-
jú za prvých a hlavných vychovávateľov svojich detí. Plne-
nie výchovných funkcií rodiny predpokladá určité podmienky 
a nekončí sa dosiahnutím dospelosti. Napriek tomu, že neexistuje 
návod na správnu výchovu, musí sa uskutočňovať premyslene 
a cieľavedome. Miera vplyvu rodiny na jednotlivca však závisí aj 
od vekových období a osobitostí daného veku. Východiskom 
na konanie dieťaťa sa však stáva správanie rodičov. Ním je 
možné docieliť, aby dieťa bolo čestné, pravdovravné, malo úctu 
k iným ľuďom, vedelo rozlíšiť dobro od zla a pod. Treba však brať 
do úvahy, že vplyv na dieťa v rodine má aj to, keď sa stretáva 
s nemorálnym správaním a konaním samotných rodičov, s ich
závislosťou od psychoaktívnych látok atď. Toto pôsobí na mravné 
formovanie detí.

Každý človek sa v priebehu svojho života stáva členom rôznych 
podskupín. Najprv je členom rodiny, neskôr sa stáva aj členom 
iných skupín – rovesníckych, priateľských, pracovných, záuj-
mových atď. 

Horváth (2002, s. 10) uvádza, že „ak sa dieťa dostane do neželanej 
spoločnosti, v nej dôležitú úlohu zohrávajú rovesnícke skupiny, 
kde si dieťa najčastejšie, za povzbudenia svojich rovesníkov, 
zapáli prvú cigaretu, vypije prvé pivo, prvýkrát užije drogu“.
 
Orvin (2001, s. 106) však tvrdí, že „adolescent, ktorý cíti, že 
ho jeho rodina miluje a rešpektuje, má menšiu potrebu hľadať 
uznanie inde“.

Skúsenosť je, žiaľ, dnes taká, že nie vždy dieťa zotrvá pri prvej 
cigarete, prvom pive a jednorazovom užití drogy, ale pokračuje 
v ich užívaní ďalej. 

Janíková (2007, s. 68) vo svojom príspevku uvádza, že ak začne 
niektorý člen užívať drogy, stáva sa závislým a vzniká chorá rodina 
s členom závislým od psychoaktívnej látky. Ostatní členovia 
rodiny, v ktorej závislý jedinec žije, sa stávajú spoluzávislými, 
pričom meniaca sa osobnosť závislého člena rodiny ovplyvňuje 
celý chod domácnosti i duševný stav ostatných členov rodiny.
Problém drogovej závislosti detí a mladých ľudí je nutné vidieť 
ako závažný celospoločenský jav, ktorý je podmienený mnohými 
faktormi. Základnom riešenia tohto závažného problému je 
správna výchova ako výsledok spolupráce viacerých činiteľov, 
medzi ktorými majú významné miesto práve rodina a škola. 

Rodina hrá dôležitú úlohu v prevencii, v liečbe a v doliečovacom 
procese závislosti. Problém závislosti sa netýka totiž iba 
samotného užívateľa, ale týka sa celého prostredia, v ktorom 
žije, a ľudí, čo žijú v jeho blízkosti. Práve pre tento fakt sa čoraz 
viac pozornosti venuje v terapii závislosti rodinnej a párovej 
terapii, skupinám blízkych, buď v individuálnej, alebo skupinovej 
forme. 

Centrum pre liečbu drogových závislosti v Bratislave ponúka 
komplexnú starostlivosť nielen pacientom so závislosťou, ale aj 
ich rodinným príslušníkom. 
Skovayová (2006, s. 6) uvádza nasledujúce koncepcie prog-
ramov rodinnej terapie závislostí:

informačné skupiny pre rodičov a partnerov so závislosťou 
 od alkoholových a nealkoholových návykových látok, urče-
 né i širšej verejnosti;

v ambulantnej zložke terapeutické skupiny pre rodičov detí  
závislých od psychoaktívnych látok;
v ambulantnej zložke párová a manželská terapia pre  
pacientov so závislosťou od alkoholu;
v rámci lôžkovej liečby sa ukazuje vysokoúčinnou spolu- 
práca s rodinou v poslednej fáze strednodobej liečby;
v obidvoch zložkách liečby spoluúčasť rodinných prísluš- 
níkov a ich osobná účasť na terénnych terapiách;
bezplatná odborná internetová poradňa pre širokú verej- 
nosť, zameraná okrem iného aj na problémy týkajúce sa 
rodinného spolužitia s jedincom so závislosťou.

Ďalej (tamtiež) opisuje úlohu práce s príbuznými a blízkymi, 
ktorá má najmä informačný charakter. Jej cieľom je dosiahnuť, 
aby rodinní príslušníci porozumeli závislému, dozvedeli sa in-
formácie o priebehu liečby, o závislosti ako chorobe, o prístupe 
k pacientovi v jednotlivých štádiách liečebného a poliečebného 
procesu, uvoľnili vlastné napätie, získali nadhľad v komunikácii 
so závislým a boli schopní prijať jeho diagnózu. Slúži aj na to, 
aby rodičia a príbuzní mali možnosť spoznať podobné problémy 
aj v iných rodinách a aby v konečnom dôsledku porozumeli 
vzťahu so závislým so všetkým, čo k nemu patrí. 

Dimoff a Carper (1994, s. 29) tvrdia: „Hovoriť s deťmi o drogách 
nie je nikdy dosť zavčasu. V dnešnom svete vlastne musíte začať 
zavčasu.“
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 27SOCIÁLNA PREVENCIA

3 2
0

0
7

Vzhľadom na čitateľov Sociálnej prevencie, ktorými sú najmä
kultúrno-osvetoví pracovníci, ale aj pedagogickí pracovníci, 
a s ohľadom na neutíchajúci záujem mladých ľudí o experimen-
tovanie, užívanie či zneužívanie kanabisu, a berúc do úvahy 
diskusiu o jej legalizácii či dekriminalizácii, zamerali sme 
sa na vybrané aspekty kanabisovej drogy. Zdá sa nám, že 
sumarizujúce informácie, ktoré prináša tento príspevok, môžu 
pomôcť dospelým v hľadaní správnych argumentov pri pomerne 
častých diskusiách okolo kanabisu, ale aj pri snahe zbavovať sa 
mýtov a poloprávd pretrvávajúcich v tejto problematike. Práve 
„vyzbrojenie“ relevantnými odtabuizovanými informáciami, po-
znatkami z najnovších vedeckých štúdií spolu s pôsobením na 
hodnoty a postoje vo vzťahu dospelý a dieťa má šancu osloviť 
mladých. Zároveň môže napomôcť ich slobodné a zodpovedné 
rozhodnutie a voľbu správania vo vzťahu k drogám.

V nasledujúcom príspevku sa zameriame na niektoré vybrané 
nepriaznivé zdravotné dôsledky užívania kanabisu. Významnou 
mierou čerpáme pritom z publikácie švédskeho autora Jana 
Ramströma zo švédskeho Národného inštitútu verejného 
zdravia. Vo svojej štúdii, ktorú so súhlasom autora preložil 
a vydal Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové 
závislosti a kontrolu drog v SR, porovnal a priniesol prehľad 
všetkých vedeckých štúdií publikovaných do jesene 2003. 
Druhým nemenej významným zdrojom, o ktorý sa v príspevku 
opierame, je kolektívna štúdia českých autorov pod vedením 
Kamila Kalinu, ktorá vyšla pod názvom Drogy a drogové 
závislosti – Medziodborový prístup – časť Konopné drogy.

Úvod – krátky pohľad do histórie a botaniky rastliny
Konopné drogy sú látky, ktoré boli v Európe známe a zrejme aj 
užívané vo veľmi dávnej histórii – 10 000 rokov pred Kristom. 
Ako uvádza M. Miovský (In: K. Kalina et al., s. 174), „prvým 
európskym autorom, ktorý sa zmieňuje o konope, je grécky 
učenec Herodotos z Halikarnasu. Od neho aj pochádza názov 
drogy kanabis, pretože ,kanabos‘ v preklade znamená hlučný 
a práve hlučnosť je jedným z charakteristických prejavov 
správania skupinového užívania“. Autor ďalej píše: „Z hľadiska 
botanického rod Cannabis predstavuje iba jeden veľmi variabilný 
druh, Cannabis sativa s dvoma poddruhmi, cannabis sativa 
a cannabis indica. Všetky druhy konopy sú dvojdomé rastliny, to 
znamená, že majú samičie a samčie rastliny. Samičie rastliny sú 
jednak z hospodárskeho hľadiska a jednak aj z hľadiska obsahu 
psychoaktívnych látok významnejšie. Najbližším príbuzným 
konopy je chmeľ, ktorý patrí taktiež do radu konopných rastlín. 
Pôvodným domovom konopy je pravdepodobne centrálna 
časť Ázie, odkiaľ sa vďaka svojej pestovateľskej nenáročnosti 
rozšírila prakticky po celom svete. Pestuje sa aj v európskych 
podmienkach vrátane Českej a Slovenskej republiky.“ 
J. Ramström (2006, s. 18) zdôrazňuje, že k masívnemu rozšíreniu 
kanabisu došlo „v 60. a 70. rokoch, keď sa stal rozšírenou 
drogou v industrializovaných spoločnostiach západného sveta 
a užívanie kanabisu nadobudlo výraznú symbolickú hodnotu pre 
široké skupiny mladých ľudí. Prejavilo sa to v kvetinovom hnutí 
(flower power), hnutím hippies, rozličnými hudobnými štýlmi 
a mládežníckou revoltou vo všeobecnosti“. Aj v súčasnosti 
sme svedkami stále pretrvávajúceho záujmu najmä mladých 
o konopné drogy.

O kanabisovej droge
M. Miovský (In: K. Kalina et al., s. 174) v tejto súvislosti ďalej 
uvádza, že „účinné látky obsiahnuté v užívaných produktoch 
konopy boli identifikované až v roku 1964, keď sa zistilo, že 
psychicky aktívne sú látky dnes nazývané cannabinoidy“. Dnes 
je známe, že z viac ako 400 látok obsiahnutých v kanabise 
má THC (tetrahydrokanabinol) najvýraznejšie psychoaktívne 
účinky a je tiež hlavnou príčinou viacerých škodlivých účinkov 
drogy. Podľa J. Ramströma „práve koncentrácia THC spolu 
s intenzitou a dĺžkou fajčenia je dôležitým faktorom, určujúcim 
nielen intenzitu intoxikácie, ale rovnako aj riziko poškodenia“. 
Najnovšie celosvetové výskumy potvrdzujú, že v súčasnosti 
vďaka rozvoju nových technológii indoorového (bytového) 
pestovania marihuany hydropónnym spôsobom pestovania 
(vyšľachtené nové odrody Cannabis sativa vo forme semienok, 
patričné zavlažovanie, nasvecovanie rastlín a pod.) vedú 
k produkcii silnejších odrôd než napríklad v 60. rokoch. Podľa 
informácií našej Národnej protidrogovej jednotky (In: Pudelka, 
M., 2004) je tento spôsob pestovania rozšírený popri tradičných 
spôsoboch aj na Slovensku. Podľa J. Ramströma „vo švédskom 
národnom laboratóriu forenzných vied je založená dlhodobá prax 
vykonávania analýz koncentrácie náhodných vzoriek kanabisu, 
ktorý je zachytený vo veľkých množstvách. Výsledkom je možnosť 
odhaliť aspoň do určitej miery obraz zmien v koncentráciách 
THC. Výsledkom sledovaní bola potvrdená skutočnosť, že hašiš 
aj marihuana v súčasnosti vykazujú širšie rozpätie koncentrácie 
THC od 1 % do 15 % až 20 %. Marihuanová cigareta vážiaca 
0,5 až 1 gram tak môže obsahovať 5 – 200 mg THC. Ak bola ešte 
upravená hašišovým olejom, množstvo THC môže byť značne 
vyššie“.

Intoxikácia kanabisom – účinky
Zjednodušene možno povedať, že kanabis spôsobuje dva 
druhy intoxikačných účinkov: na jednej strane prináša euforické 
a upokojujúce účinky, podobné tým, aké majú drogy so sedatív-
nymi účinkami ako alkohol alebo benzodiazepíny. Konzument 
pociťuje pokoj, uvoľnenie a pocit šťastia a úniku zo všedného 
dňa a reality. Na druhej strane sa objavujú dramatickejšie účinky 
na emocionálnu oblasť a kognitívne funkcie (napríklad poruchy 
vnímania času, narušenie zmyslového vnímania – zvuky, hmat, 
svetlo, znížená schopnosť udržať pozornosť, výrazné zhoršenie 
krátkodobej pamäti/schopnosti zapamätávania a v určitých 
prípadoch aj introverzia a odpútavanie a vyhýbanie ostatným). 
V ostatných rokoch vedecký výskum objavil špecifické kana-
bisové receptory v mozgu. Zaujímavosťou je, že výskumníci 
tiež identifikovali látky podobné THC, produkované vlastným 
telom (tzv. endokanabinoidy), ktoré sa viažu na tieto receptory. 
Častou otázkou je, po akom období je možné ešte detekovať 
prítomnosť kanabisu v organizme. Najnovšie výskumy, ako 
uvádza J. Ramström, hovoria, že „v dôsledku procesu ukladania 
v tukovom tkanive a následného pomalého vylučovania pečeňou 
a obličkami môže byť nízka úroveň THC a jeho metabolitov 
zistená v moči až v období 6 týždňov po konzumácii kanabisu“. 

Rozdiely v riziku poškodenia následkom kanabisu
Riziko, že kanabis spôsobí poškodenie, sa od jedinca k jedincovi 
líši, pretože sa líši vnímavosť ľudí. Toto vzájomné pôsobenie 
medzi náročnými životnými situáciami (stres, trauma) na jednej 
strane a vnímavosťou na druhej strane je zrejmé, existuje a platí 
pri mnohých chorobách a druhoch poškodenia. Problémom 
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ostáva, že individuálnu vnímavosť na daný stres či traumu 
obvykle nepoznáme. Napriek tomu, ako uvádza J. Ramström, 
vieme vo vzťahu k účinkom vyvolaným kanabisom na ľudí určiť, že 
niektoré skupiny sú na poškodenie významne náchylnejšie 
než iné. Týka sa to najmä troch nasledujúcich skupín:

1) Tínedžeri – fajčenie kanabisu predstavuje hrozbu pre 
vývin mladého človeka, a to pre spôsob, akým THC pôsobí 
na vnútorné psychologické procesy, ktoré sú charakteristické 
pre tínedžerský vek. J. Ramström (2005, s. 19) zdôrazňuje, 
že „viaceré faktory, v neposlednom rade vnútorná duševná 
nevyrovnanosť, ktorá je hlavnou črtou tohto vývinového obdo-
bia, môže u tínedžerov skôr než u dospelých vyvolať reakcie 
s psychiatrickými príznakmi. Keďže ich organizmus je stále vo 
vývine, možno tiež predpokladať, že mladí ľudia sú náchylnejší 
na telesné poškodenie. Tým, že mladí bojujú za nezávislosť od 
svojich rodičov, podpora, s akou môžu počítať, je často slabšia, 
než by mohla byť za iných okolností.“
2) Tehotné ženy/nenarodené deti – keďže THC prechádza 
z matkinej krvi do plodu, ten je vystavený zvýšenému riziku 
poškodenia, ak matka fajčí počas tehotenstva. Keď matka 
okrem toho užíva či zneužíva aj iné látky, ktoré sú škodlivé pre 
plod (napríklad fajčí tabak či pije alkohol), možno očakávať 
sumarizačný efekt.
3) Ľudia s predispozíciou na duševné poruchy – fajčenie 
kanabisu môže vyvolať alebo spôsobiť opätovný návrat alebo 
zhoršiť stav pri množstve duševných chorôb a porúch (napríklad 
psychóza, depresia). Fajčenie kanabisu môže spôsobiť veľmi 
veľké riziko zhoršenia a recidívy u ľudí so schizofrenickými 
problémami.

V záverečnej časti príspevku sa budeme venovať niektorým 
nepriaznivým dôsledkom užívania kanabisu, vychádzajúc pritom 
zo sumarizačnej štúdie J. Ramströma. Postupne sa zameriame 
na
– poškodenie duševného zdravia,
– niektoré škodlivé psychologické a psychosociálne účinky,
– fyzické následky: účinky kanabisu na dýchacie orgány, ka-
nabis a srdcovo-cievna sústava, kanabis a plodnosť, kanabis 
a imunitný systém.

Poškodenie duševného zdravia
Droga kanabis má na psychiku veľmi deštruktívny vplyv. Ide 
o jeden z najviac patogénnych vplyvov a v porovnaní s užívaním 
heroínu je fajčenie kanabisu – odhliadnuc od vývoja závislosti 
– spojené oveľa väčšími rizikami vývoja duševných chorôb 
rôzneho typu. Nasledujúce psychické poruchy/ochorenia môžu 
byť spôsobené fajčením kanabisu alebo môžu prejsť z latentného 
stavu do manifestného stavu:
– vývoj závislosti,
– delírium (akútny stav zmätenosti),
– kanabisová psychóza,
– schizofrénia,
– iné psychózy,
– úzkostné stavy,
– syndróm depersonalizácie,
– depresia,
– amotivačný syndróm,
– samovražda,
– impulzívne násilné správanie.
Kanabis je preto jednou z najviac psychopatogénnych omam-
ných látok. Pre bližšiu informáciu čitateľov odporúčame prácu 
J. Ramströma.

Niektoré škodlivé psychologické a psychosociálne účinky
Pri jednoduchom prípade (jednorazovom užití kanabisu) ide 
o vplyv kanabisu na poznávacie funkcie (schopnosť pochopenia, 
pamäťové funkcie, myšlienková analýza, schopnosť plánovať 
a pod.).

Pri dlhodobom, chronickom užívaní sú to najmä znížená 
schopnosť vykonávať komplexné myšlienkové operácie, znížená 
schopnosť koncentrácie, znížená schopnosť spracovávať in-
formácie, poškodenie krátkodobej pamäti, redukovaná inte-
lektuálna flexibilita, ťažkosti vyjadrovať sa verbálne v novej 
neznámej situácii. Celkový obraz osobnosti je charakterizovaný 
rigiditou, nepružnosťou, problémami s pamäťou, často ide o ľudí 
osamelých a sociálne izolovaných.
Výskumy chronických návykových užívateľov podľa J. Ram-
ströma (2005, s. 67) ukazujú, že určité funkčné defekty pre-
trvávajú niekoľko rokov po tom, ako jedinec prerušil abúzus a za-
čal abstinovať. Funkcie, ktorých sa to najmä týka, súvisia s pa-
mäťou a pozornosťou.

Osobnostný profil klienta užívajúceho kanabis možno vymedziť 
nasledujúcimi charakteristikami (podľa Lundqvista, in: J. Ram-
ström, s. 74-75):

„Ťažkosti v hľadaní slov na vyjadrenie toho, čo v skutočnosti • 
chcú vyjadriť;
obmedzená schopnosť baviť sa a tešiť z literatúry, filmu, • 
divadla a pod.;
pocit vyčerpanosti a prázdnoty v každodennom živote spolu • 
s pocitom osamelosti a nepochopenia;
externalizujú problémy a nie sú schopní niesť kritiku, sú • 
presvedčení, že fungujú primerane; 
nie sú schopní posúdiť vlastné správanie sebakriticky;• 
cítia, že majú malú kapacitu, a sú neúspešní;• 
sú neschopní viesť dialóg;• 
zažívajú ťažkosti pri koncentrácii a sústredení;• 
majú rigidné názory a odpovede na otázky;• 
robia úsudky typu: ,som iný, druhí ľudia mi nerozumejú, • 
nepatrím do tejto spoločnosti‘;
neplánujú si deň;• 
myslia si, že sú aktívni, pretože majú veľa rozbehnutých • 
činnosti, o ktorých však aj sami vedia, že ich uskutočnia 
iba zriedka;
nemajú žiadnu dennú alebo týždennú rutinu.“• 

Fyzické následky: účinky kanabisu na dýchacie orgány, ka-
nabis a srdcovo-cievna sústava, kanabis a plodnosť, kanabis 
a imunitný systém
Najvýznamnejšie zo známych dlhodobých účinkov na dýchacie 
orgány sú chronická bronchitída (zápal priedušiek) a rakovina 
dýchacieho traktu. Zaujímavosťou je, že pre ľudí s koronárnou 
chorobou alebo hypertenziou (vysokým krvným tlakom) 
predstavuje užívanie konopy jasné riziko. Inak povedané, starší 
ľudia a ľudia s chorobou srdca a/alebo vysokým krvným tlakom 
majú ďalší dôvod neužívať kanabis. Fajčenie kanabisu rozvráti 
hormonálnu rovnováhu mužov i žien. Výskum dôsledkov na 
plodnosť žien a mužov priniesol protirečivé výsledky. Napriek 
tomu pretrváva podozrenie, že fajčenie kanabisu môže viesť 
pri oboch pohlaviach k zníženiu plodnosti. 
Aj keď výskumy týkajúce sa kanabisu a jeho negatívnych účinkov 
na organizmus človeka trvajú už vyše tri desaťročia, otázka 
vplyvu kanabisu na ľudský imunitný systém zostáva zatiaľ ešte 
nezodpovedaná.

Namiesto záveru alebo Čím je spôsobené narastajúce 
znepokojenie nad čoraz častejším zneužívaním kanabisu? 
Celkovo sa zvyšuje záujem odborníkov o realizáciu vedeckých 
štúdií zameraných na kanabis. To je podľa J. Ramströma (2005, 
s. 6-7) spôsobené zvyšujúcim sa záujmom o medicínske využitie 
kanabisu, ale svoj diel tu má aj väčší záujem o vedecké bádanie 
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v oblasti jeho škodlivých účinkov. Potvrdzuje to aj fakt, že vydanie 
svetovo najvýznamnejšieho vedeckého časopisu v tejto oblasti – 
ADDICTION – v decembri 2002 prinieslo 140-stránkovú prílohu 
o liečbe zneužívania kanabisu. V nej je publikovaný prehľad 
narastajúceho počtu vedeckých štúdií dokazujúcich škodlivé, 
hlavne psychologické účinky kanabisu. Rozvíjajú sa aj dlhodobé, 
longitudinálne výskumy s veľmi rozsiahlou výskumnou vzorkou 
(až viac ako 1 000 pacientov).

Pre súčasnú situáciu okolo kanabisu sú príznačné podľa J. Ram-
ströma tri okolnosti:

narastajúci počet fajčiarov kanabisu, najmä medzi 1) 
mladými;

V Nitrianskom kraji ako jednom z mála na Slovensku ostali do 
dnešných dní funkčné, aktívne a spolupracujúce komisie – okrem 
obvodných aj tri krajské – venujúce sa oblastiam kriminality, 
drogových závislostí a rómskej problematike. V nich sa riešeniu 
sociálnopatologických javov venujú odborníci z rôznych oblastí: 
zo samosprávy, štátnej správy i mimovládnych organizácií. 
Pracovníci krajskej i regionálnej osvety tu majú dôležité za-
stúpenie. Komisie zasadajú pravidelne každý štvrťrok, podľa 
potreby aj častejšie. Mesto Šaľa bude tento rok v novembri od 
mesta Nové Zámky preberať štafetu – Mesto prevencie. Projekt 
odporučila primátorovi Šale práve spomínaná komisia. Pri 
tejto príležitosti sa členovia komisie intenzívnejšie schádzajú 
na operatívnych poradách, aby pripravili harmonogram aktivít 
na obdobie prebrania štafety (november 2007 – november 2008). 
Krajské osvetové stredisko v Nitre usporiada výstavu Prečo 
som na svete rád/rada s množstvom sprievodných podujatí 
v spolupráci so školami a Mestským kultúrnym strediskom 
v Šali. V komisii prešiel s mimoriadnym záujmom aj návrh 
riaditeľky KOS v Nitre pripraviť vzdelávanie formou zážitkového 
učenia pre členov komisie prostredníctvom projektu podaného 

na Protidrogový fond. Bude to asi novinka na Slovensku, a preto 
veríme, že projekt bude podporený.
V KOS v Nitre máme novinky radi. Už druhý rok realizujeme so 
zámerom rozvoja primárnej prevencie drog a závislostí modelový 
projekt rezortného vzdelávania Ministerstva kultúry SR pre pra-
covníkov kultúrnych organizácií Nitrianskeho samosprávneho 
kraja (hvezdáreň, knižnice a osvetové strediská). Potreba re-
alizovať projekt vyplynula z podnetov organizácií, z požiadavky 
Ministerstva kultúry SR a vyplýva i z plnenia úloh Národného 
programu boja proti drogám. Projekt tiež finančne podporil 
Protidrogový fond. Je vedený formou aktívneho sociálneho 
učenia, ide o prácu v skupine, ktorá uplatňuje prvky zážitkovej 
formy. Projekt tvoria každý rok dve dvojdňové stretnutia. Cieľom 
projektu je získanie špecifických informácií o problematike drog 
a závislostí, rozvíjanie sociálnych zručností a komunikačných 
schopností, podpora osobnostného rastu a zjednotenie 
erudovaného pôsobenia kultúrnych organizácií Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. Za úspech považujem, že tri pracovníčky 
knižnice v Komárne po absolvovaní prvého roka vzdelávania 
s veľkým záujmom pripravili projekt pre svoje zariadenie.

nárast štúdií potvrdzujúcich predpokladané alebo po-2) 
tvrdené spojenie medzi kanabisom a škodlivými ná-
sledkami;
nárast THC v kanabisových prípravkoch – problém, 3) 
ktorý sa skloňuje dokonca ešte častejšie. 

Toto sú bezpochyby fakty, ktoré bude potrebné brať do úvahy aj 
na úrovni primárnej prevencie.
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MODELOVÝ PROJEKT EDUKAČNÉHO TRÉNINGU, 
ZACIELENÝ NA VZDELÁVANIE PRAKTICKÝCH REALIZÁTOROV PREVENCIE 

ZÁVISLOSTÍ V OBCIACH OKRESOV SVIDNÍK A STROPKOV

Anna Hrebenáková,
metodička, Podduklianske osvetové stredisko, Svidník

Zámer predložiť a realizovať projekt vznikol predovšetkým 
na základe podnetu pracovnej skupiny primátorov mesta 
Svidník a Stropkov pre prevenciu drogových závislostí a bol 
podmienený aj záujmom ďalších osvetových a kultúrno-
-výchovných pracovníkov, realizátorov prevenčných projektov 
a programov pre deti a mládež v rámci voľnočasových aktivít 
a kultúrno-osvetovej práce v okresoch Svidník a Stropkov. 
Aktuálnosť projektu pre túto cieľovú skupinu bola deklarovaná 
aj písomným podporným stanoviskom regionálneho združenia 
miest a obcí – svidníckeho a stropkovského regiónu.

Lektori pri samotnej profilácii vzdelávania v problematike 
drog a závislostí využívajú osvedčenú formu učenia – aktívne 
sociálne učenie – a skupinovú formu práce, v ktorej sa uplatňujú 
prvky zážitkovej pedagogiky. V predchádzajúcich vzdelávacích 

aktivitách ich účastníci hodnotili veľmi pozitívne a ako veľmi 
prínosné. 
Zážitková skupinová práca je zameraná na oblasť špecifickej 
a nešpecifickej prevencie drogových závislostí. Napriek tomu,
že v regióne Svidník a Stropkov sa uskutočňujú takto zame-
rané podujatia, je potrebné, aby o riešení problému drog 
a nutnej prevencii mali poznatky aj poslanci mestských 
a obecných zastupiteľstiev. Podduklianske osvetové stredisko 
vo Svidníku manažérsky, obsahovo i organizačne zabezpeču-
je podujatia s protidrogovou tematikou. Naša organizácia a ľudia
pracujúci vo voľnočasových aktivitách sa významnou mierou
podieľajú na formovaní detí a mládeže. 
Preto by mali disponovať veľkým množ-
stvom informácií o prevencii závislostí 
a zdravom spôsobe života.
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RODIČ – ALKOHOLIK V OČIACH SVOJHO DIEŤAŤA

Stanka X, 
študentka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

Alkohol. Asi najčastejšie spomínaná droga v kruhu tínedžerov 
pred piatkovou či sobotňajšou nocou, najčastejšie spomínaná 
droga v súvislosti s ľuďmi bez domova či v súvislosti so širokými 
skupinami ľudí na Slovensku. No vždy spojená s nami. Alkohol 
je problémom nás všetkých. S ľuďmi pod vplyvom alkoholu 
sa stretávame častejšie ako s ľuďmi pod vplyvom ktorejkoľvek 
inej drogy. Často je tak veľmi „bežný“, až ostáva celkom 
nepovšimnutý na výslní. Je posledná veta zarážajúca? Súvisia 
nejakým spôsobom slová bežný, nepovšimnutý a na výslní? 
Odporujú si? Alebo na niečo poukazujú? Mojich nasledujúcich 
pár viet by nemalo pôsobiť dojmom poúčania ani ako zodvihnutý 
prst mamy, mali by... možno otvoriť viac očí, pretože ich píšem 
z osobnej skúsenosti.
Alkohol je tu s nami neuveriteľne dlho a ako o každej z množstva 
návykových látok sa dá o ňom hovoriť z pohľadu „dáva – berie“. 
Ja som sa však stretla len s podobou berie. Ako členka rodiny, 
ako dieťa, tínedžerka a napokon ako žena. Poznám ho tak dobre,
že nepotrebujem jeho pach. Stačí mi jeho hlas či triafanie rukou 
do zámky, rukou, v ktorej koluje krv nasiaknutá destilátom. 
Život s alkoholikom, ktorý je úspešný, je veľmi pestrý. Myslím, 
že v rodinách s dierou v hrnci je tento problém oveľa citeľnejší, 
najmä zo stránky finančnej. O stránke citovej nehovoriac. 
V takýchto rodinách je však zvyčajne viditeľný. Dnes už viem, že 
horšie je mlčať. 
Stále sa redukujúca komunikácia s mojím otcom ma núti hodno-
tiť, že i úspešný alkoholik napokon po dlhoročnom neriešení 
problémov ostáva sám. Alkoholici žijú v domnienke, že ubližujú, 
resp. pomáhajú svojím „delíriom“ len sebe. Ach, aký veľký omyl! 
Myslím, že nám trom „malým ženám“ v jeho alkoholickom 
svete zobral oveľa viac. Mňa hodil do pozície chcieť byť stále 
dospelým dieťaťom, obklopeným farbami, zvonkohrami, zvukmi 
a pekným svetom, plným šťastných ľudí. Aj keď s anorektickou 
minulosťou, predčasným upínaním na vzťah a partnerský život 
a podvedomým sebatrýznením. Maminu do pozície navždy 
chytenej do siete sľubov na fiktívnom obláčiku z olova a sestru 
do pozície dokázať si niečo aj za cenu krvácajúcich dlaní. Čo 
však upadá s pribúdajúcimi rokmi, je neustála snaha alkoholikovi 
pomáhať. Pozeráte sa na človeka, ktorý má všetko a stále tvrdí, že 
nemá nič. Roky obviňovania, striedajúce sa s chvíľami, keď vraví, 

že rodina je jeho všetko. Sledovala som, ako sa z úžasného, 
priateľského, vysoko inteligentného a veselého človeka stáva 
cholerik bažiaci choro po úspechu, chvále, nadhodnocovaní... 
Možno bažil len po pokoji v rodinnom kruhu, s ktorým by sa 
však nikdy nestotožnil. A takto dookola hľadáte dôvod. Potom 
sa pýtate seba, prečo ste ho nezastavili, keď ešte stačil pohárik, 
dva. Ako pomôcť človeku, ktorý sa vám vzpiera, striedavo vás 
odháňa a vyciciava z vás aj tie posledné sily, ktoré ste si tak 
ťažko nazbierali? Prečo vás ľudia pochopia až vtedy, keď okolo 
nich musíte chodiť s hlavou uprenou k zemi? Prečo je tak veľa 
falošných nádejí a tak málo síl? Prečo sa vám napokon vždy 
zdá, že ste v tomto probléme opustení, i keď viete, že denne 
prechádzate okolo ľudí, ktorí v tom žijú rovnako dlho ako vy? 
Prečo sa k droge viaže vždy i po rokoch tak veľa „prečo“?  
Tak ako sa matky detí, ktoré okúsili slasť drogy a podľahli, pýtajú 
prečo, tak sa dennodenne pýtajú aj deti, manželky, priatelia 
i známi „úspešných“ alkoholikov. Ja chcem vedieť len jedno. 
Ako presvedčím svoje deti, že ich dedko bol niekedy šťastný, 
veselý a dobrý človek, ktorý by im vtedy namiesto prekričaných 
a neprítomných večerov čítal rozprávky a bláznil sa s nimi 
v záhrade? 

Keď sa vraciam do minulosti, nech sa akokoľvek snažím 
prehrabovať sa v pekných chvíľach, najvýraznejším činiteľom 
v mojom vzťahu s otcom stále ostáva alkohol. Alkoholizmus má 
veľa tvárí. Nie každý prípad sa končí zle, nie každý alkoholik sa 
topí celý život.
Čo ma desí zo všetkého najviac, je, že sa vzdialime tak veľmi, až 
na nič pekné z tej diaľky nedovidím. Aj keď svojho otca milujem, 
čím priznávam ako množstvo iných ľudí – milujem alkoholika, 
alkohol naďalej nenávidím tak veľmi, že už len pri stretnutí s ním 
sa mi dvíha žalúdok. Neviem, či si ešte niečo dokážem v tomto 
smere idealizovať. Pretože ako viem a ako vedia všetci, ktorí sa 
s alkoholom stretli či už ako príbuzní, alebo priamo – alkoholik 
musí chcieť bojovať najmä z vlastnej vôle, aby svoju závislosť 
porazil. Stále platí a vždy bude platiť pravidlo pri akejkoľvek 
závislosti či pri životnej kríze: „Hladnému pomôžeš tak, že ho 
naučíš chytať ryby, nie že ho jednorazovo nasýtiš.“   

SEBASKÚSENOSTNÉ PRÍSPEVKY <<<
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Z recenzného posudku

Tretie číslo Informačno-vzdelávacieho bulletinu rezortu kultúry s názvom Sociálna 
prevencia je venované problematike drogových závislostí. Rozširujúci pohľad na 
problematiku prinášajú viaceré, na Slovensku nie tak často publikované témy – 
doping, najčastejšie nedostatky v realizácii primárnej prevencie. Oceňujem najmä 
príspevky, ktoré nie sú rýdzo deskriptívne, ale otvárajú možnosť diskusie a podne-
cujú čitateľa k vytvoreniu vlastného postoja k téme závislostí. Za mimoriadne pôso-
bivú považujem novú rubriku Sebaskúsenostné príspevky. Vytvorenie tejto rubriky 
obohatí pohľad odborníkov a realizátorov prevencie o bezprostredné skúsenosti 
ľudí s problémom drog a závislostí. Aj kvalitný výber autorov od lekárov, policaj-
tov, epidemiológov až po vysokoškolských pedagógov zabezpečuje udržanie už 
tradične vysokej úrovne a kvality tohto periodika.

       Mgr. Barbora Kuchárová,
       súkromná klinická psychologička


