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 PRÍHOVORY

Vážení čitatelia,

držíte v rukách ďalšie číslo tretieho ročníka informačno-

-vzdelávacieho bulletinu rezortu kultúry Sociálna prevencia. 

Z pozície národného protidrogového koordinátora vyjadrujem 

radosť z tejto skutočnosti. 

Problém závislosti je totiž bio-psycho-sociálnym problémom, 

prestupuje nielen osobnosť závislého, ale aj celé jeho sociálne 

okolie. Preto k jeho riešeniu treba pristupovať holisticky, hori-

zontálne, medziodborovo. Je výborné, že rezort kultúry nezo-

stáva iba v medziach rezortných tém, ale vytvára premoste-

nie medzi jednotlivými odbornými prístupmi. Monotematicky 

orientované jednotlivé čísla prinášajú vždy tému, ktorá je 

zaujímavá pre všetkých profesionálov pracujúcich v prob-

lematike. Prispievatelia sú erudovaní odborníci z domáceho 

a zahraničného prostredia. V tomto čísle je aktuálna téma 

prevencie závislostí. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že pre-

ventívny prístup je dôležitý preto, lebo je efektívny a ekono-

micky výhodný. Musíme však zároveň uviesť, že iba profesio-

nálne zvládnutá prevencia môže byť užitočná a, naopak, 

preventívne aktivity robené voluntaristicky môžu byť nielen-

že neefektívne, ale dokonca môžu poškodiť. Rezort kultúry 

a stovky zamestnancov tak v ústredí, ako aj v regiónoch vykonali 

a vykonávajú mnoho činností, ktoré zodpovedajú práve krité-

riám profesionality.

 

Prevencia sama osebe prešla vo svete, ale aj v Slovenskej 

republike svoju cestu vývoja. Je potrebné zachytávať nové 

trendy a prístupy a nezotrvávať na tých starých. I preven-

cia musí refl ektovať spoločenský vývoj a pôsobenie nových 

nebezpečenstiev, ktoré prináša moderná doba. Preto je 

dôležité zamýšľať sa, skúmať, vyhodnocovať, ukazovať cestu, 

vytvárať priestor na výmenu poznatkov. A toto sa Sociálnej 

prevencii darí. Nech sa vám teda dobre číta, nech máte chuť 

uviesť prečítané do praxe a tvorcovia periodika chuť naďalej 

obohacovať informačný priestor.

      PhDr. Bc. Zuzana Miková, MPH,

 riaditeľka Generálneho sekretariátu 

Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog 

Vážení čitatelia,

         

Protidrogový fond si v rámci svojho zamerania predsavzal 

v mediálnej oblasti a edičnej činnosti podporovať kvalifi kované 

informovanie laickej i odbornej verejnosti v otázkach boja proti 

drogám, najmä v prevencii drogových závislostí.

Z uvedeného dôvodu dlhodobo podporuje realizáciu viace-

rých projektov z tejto oblasti. Významný podiel má podpora 

odborných časopisov, veľmi pozitívne ohlasy má vydávanie 

doplnkovej literatúry pre základné a stredné školy k prob-

lematike zdravia a prevencie drogových závislostí, podpora 

detských a mládežníckych časopisov.

Do poradných komisií Rady Protidrogového fondu boli vyme-

novaní zástupcovia Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu 

a ďalší odborníci z mediálnej oblasti a vydavateľstiev, od čoho 

si v budúcnosti sľubujeme podstatne výraznejší prínos pri po-

sudzovaní projektov. 

Úspešne sa už niekoľko rokov rozvíja spolupráca s lokál-

nymi televíziami, pre ktoré sa realizuje projekt na tvorbu diel 

s protidrogovou problematikou. Tie sa potom vysielajú v regio-

nálnych TV. 

V spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov sa orga-

nizovala súťaž pre tvorcov diel zameraných ba oblasť drog 

a drogových závislostí a na riešenie problémov s nimi spo-

jených.

Zvyšovanie informovanosti laickej a odbornej verejnosti je už 

niekoľko rokov cieľom informačno-vzdelávacieho bulletinu re-

zortu kultúry. Príspevky kvalifi kovaných odborníkov z rôznych 

oblastí riešenia problému drogových závislostí, poznatky 

a skúsenosti ľudí z praxe, ale aj priame výpovede a osobné 

príbehy zo života závislých zabezpečujú – a to nielen podľa 

môjho osobného názoru – skutočne vysokú úroveň tohto 

časopisu. 

Na záver by som chcel vyjadriť želanie, aby aj ďalšie vyda-

nia časopisu Sociálna prevencia nachádzali svojich čitateľov 

a v spolupráci s Protidrogovým fondom ako jedným zo subjek-

tov podporujúcich realizáciu cieľov protidrogovej politiky vlády 

SR napomáhali uskutočňovať programy a aktivity z problema-

tiky drogových závislostí.

Ing. Miroslav Žufa, 

riaditeľ Protidrogového fondu

DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
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 PRÍSPEVKY ZO ZAHRANIČIA

ČO JE A ČO NIE JE ZÁVISLOSŤ

MUDr. Karel Nešpor, CSc.,

primár, Psychiatrická liečebňa Bohnice, Praha, Česká republika

Závislosť je to, čo zodpovedá defi nícii závislosti podľa medzi-

národnej klasifi kácie chorôb (MKN-10). Defi níciu som previedol 

do nasledujúceho dotazníka. Každá z otázok dotazníka zod-

povedá jednému znaku závislosti.

 

Dotazník závislosti

Nasledujúce otázky sa týkajú obdobia 12 mesiacov. Vyberte 

si z nasledujúcich odpovedí tú, ktorá sa najviac približuje 

skutočnosti, a podčiarknite ju. Droga v tomto dotazníku zna-

mená aj alkohol, marihuanu alebo aj kombináciu rôznych 

drog.

1. Cítili ste silnú túžbu alebo nutkanie užiť drogu? Často – 

niekedy – nie

2. Nedokázali ste sa vo vzťahu k droge ovládať? (Užili ste ju 

i vtedy, keď to bolo nevhodné, alebo ste užili viac, než ste 

pôvodne chceli?) Často – niekedy – nie

3. Mali ste telesné odvykacie ťažkosti („absťák“) po vysadení 

drogy alebo ste brali nejakú drogu alebo liek preto, aby ste 

odvykacie ťažkosti zmiernili? Často – niekedy – nie

4. Zvyšovali ste dávku, aby ste dosiahli účinok pôvodne vyvo-

laný nižšou dávkou? Často – niekedy – nie

5. Zanedbávali ste dobré záľuby pre drogu alebo ste potrebovali 

viac času na získanie a užívanie drogy alebo na zotavenie z jej 

účinku? Často – niekedy – nie

6. Pokračovali ste v užívaní drogy aj napriek škodlivým násled-

kom, o ktorých ste vedeli? Často – niekedy – nie

Vyhodnotenie

Spočítajte si odpovede „často“ a odpovede „niekedy“. 

3 – 6 odpovedí „často“ a „niekedy“ znamená, že pravde-

podobne ide o závislosť.

Je závislosť jediným rizikom užívania návykových 
látok?

Závislosť treba odlíšiť predovšetkým od nasledujúcich diagnos-

tických kategórií:

Rizikové užívanie: K vzniku závislosti ani zdravotného po-

škodenia ešte nedošlo, ale existuje značné riziko, že by k ne-

mu mohlo dôjsť.

Škodlivé užívanie: Zjednodušene povedané, k zdravotným 

škodám už došlo, ale ešte nie je možné preukázať závislosť.

Akútna intoxikácia psychoaktívnou látkou: K nej môže 

dôjsť u závislého, ale tiež u človeka, ktorý látku zneužíva rizi-

kovo alebo škodlivo.

Z uvedeného jasne vyplýva, že závislosť nie je jediným rizikom 

užívania alkoholu, tabaku a iných drog. Napríklad úraz pod 

vplyvom alkoholu, krvácanie do tráviacej trubice alebo cievna 

mozgová príhoda môžu nastať i u človeka, ktorý sa náhodne 

intoxikoval alebo alkohol či inú drogu užíva škodlivo.

DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

 – PREVENCIA4



Od ktorých látok si nemožno vytvoriť závislosť?
 

V medzinárodnej klasifi kácii chorôb sa môžeme stretnúť s poj-

mom zneužívanie látok nevyvolávajúcich závislosť. Sem patria 

antidepresíva, preháňadla, niektoré lieky proti bolesti, antacidá 

(lieky proti prekysleniu žalúdku), vitamíny, steroidy (anaboli-

ká) alebo iné hormóny, prírodné alebo ľudové preparáty, mo-

čopudné lieky a niektoré ďalšie.

Uvedené látky majú tiež svoje riziká. Napríklad kombinácia lie-

kov proti bolesti a alkoholu môže viesť k ťažkému poškodeniu 

pečene a krvácaniu do žalúdka. Závažné riziká majú i anabo-

liká (pozri prehľad).

 

Niektoré riziká anabolík
 

Telesné riziká pre obe pohlavia: vysoký krvný tlak, kardio-

myopatia (poškodenie srdcového svalu), poruchy srdcového 

rytmu, poruchy zrážavosti krvi a vyššie riziko kardiovasku-

lárnych chorôb, poruchy pečene, zastavenie rastu u detí 

a dorastu, oslabenie imunitného systému, poranenie väzivové-

ho tkaniva, pokles tolerancie glukózy, vyššie riziko mozgovej 

mŕtvice a riziko genetického poškodenia. Pri injekčnej aplikácii 

hrozí prenos infekcie vrátane žltačky a vírusu, ktorý spôsobuje 

AIDS.

Telesné riziká u mužov: neplodnosť, vypadávanie vlasov, 

problémy pri močení, zväčšenie prostaty a rast pŕs 

Telesné riziká u žien: mužský vzhľad, poruchy menštruač-

ného cyklu, zväčšenie klitorisu, zmena hlasu a zmenšenie pŕs 

Psychické a sociálne problémy: strata priateľov a zhorše-

nie vzťahov v rodine, podráždenosť, podozrievavosť, depre-

sia, sklon k násiliu a nevyprovokovanej agresii

Od čoho ešte nie je možné vytvoriť si závislosť

Z uvedeného je zrejmé, že závislosť v zmysle medzinárodnej 

klasifi kácie chorôb si nemožno vytvoriť napríklad od počítačov, 

od práce alebo hazardnej hry. V týchto prípadoch sa však 

dá hovoriť o návykových chorobách. Tie majú so závislosťou 

mnoho spoločných rysov. Môžeme si to ukázať na príklade 

patologického hazardného hráčstva.

Porovnanie závislosti a patologického hráčstva

V ďalšom texte sa zameriame na jednotlivé znaky závislosti 

a budeme sa zaoberať aj tým, ako sa dajú ovplyvňovať.

1. Baženie (craving, silná túžba alebo nutkanie užiť látku)
Baženie má nasledujúce riziká:

• oslabenie pamäti a schopnosti rozhodovať sa;

• predlžuje sa reakčný čas, t. j. zhoršuje postreh;

• objavujú sa pri ňom prejavy stresu;

• súvisí s druhým znakom závislosti, t. j. zhoršuje sebaovlá-

danie.

Príklady
• Fajčiar, ktorého baženie vyženie z teplého domova do sych-

ravej noci zháňať svoju drogu. 

• Duchom neprítomný závislý od alkoholu, ktorý sa nedokáže 

počas baženia sústrediť, pretože ho obťažujú nutkavé myš-

lienky na alkohol.

• Závislý od drog, ktorého baženie po droge prinútilo k trestnej 

činnosti, ktorej by sa za normálnych okolností nedopustil.

 

Ako zvládať baženie
Text Baženie (craving) si môžete stiahnuť z www.drnespor.eu. 

V súvislosti s druhým znakom závislosti sa zmienim o ďalších 

postupoch.

2. Zhoršenie sebaovládania
Ide pravdepodobne o najdôležitejší znak závislosti, i keď podľa 

medzinárodnej klasifi kácie chorôb sú znaky závislosti rovno-

cenné. Tento znak úzko súvisí s bažením, ale nie je s ním 

totožný. Baženie zhoršuje sebaovládanie. Na druhej strane 

však i ľudia, ktorí trpia silným bažením, si môžu zachovať se-

baovládanie. Uvedené platí i naopak: ľudia sa môžu prestať vo 

vzťahu k návykovej látke ovládať, aj keď nepociťujú baženie. 

Zlé sebaovládanie bez predchádzajúceho silného baženia sa 

typicky objavuje pri nasledujúcich okolnostiach:

1. Človek si málo uvedomuje sám seba a svoje emócie. V tom 

prípade býva užitočné naučiť sa lepšie vnímať svoje telo, psy-

chiku a zvlášť emócie, ku ktorým má baženie blízko. Na to 

môžeme využiť psychoterapiu, relaxačné a meditačné tech-

niky, jogu aj niektoré ďalšie postupy.

2. Malé sebauvedomenie môže súvisieť i s nadmernou únavou 

a s dlhodobým vyčerpaním. V tomto prípade je na mieste viac 

odpočinku.

3. Zhoršiť sebauvedomenie a navyše priamo oslabiť sebaov-

ládanie môže aj iná návyková látka než tá, od ktorej je človek 

závislý. Príklady z praxe zahrnujú napríklad recidívu závislosti 

od alkoholu po tzv. liekoch na upokojenie.

4. Častým dôvodom nedostatočného sebaovládania býva to, 

že k recidíve návykového správania dôjde rýchlo a automaticky 

(napríklad automatické napitie po príchode do krčmy). Logic-

kou ochranou je vyhýbať sa vysokorizikovým prostrediam, ale-

bo ak to nie je možné, dobre sa pripraviť na takúto situáciu.

5. Niekto môže mať sklon závislosť, a tým i baženie popierať 

a potláčať. Baženie považuje za prejav svojej slobodnej vôle 

a to zhoršuje sebaovládanie. Priznať si závislosť, naopak, seba-

ovládanie zlepší.

Príklady 
• Šiel som do krčmy na jedno pivo a bol z toho dvojdenný ťah 

a množstvo problémov.

• Pol roka som nefajčila, potom som si povedala, že jedna 

cigareta mi nič neurobí. Bola to chyba, potom mi dalo veľa 

práce prestať.

• Pil som, dokiaľ nedošli peniaze.

Na zlepšenie sebaovládania môžeme použiť najrôznejšie po-

stupy. Navyše, kto oslabí baženie, väčšinou zlepší aj seba-

ovládanie.

DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
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Závislosť Patologické hráčstvo

Silná túžba alebo nutkanie 

užiť látku (t. j. baženie, 

craving)

Opisuje silné pudenie k hre, 

ktoré sa dá ťažko ovládnuť...

Zhoršená schopnosť 

kontrolovať správanie 

spojené s užívaním látky

... a hovorí o tom, že nie 

je schopný silou vôle hre 

odolať.

Prejavy odvykacieho stavu – 

Rast tolerancie k účinku, 

ktorý často vedie 

k zvyšovaniu dávok

Časté je zvyšovanie 

množstva peňazí, ktoré pa-

tologický hráč prehrá, i keď 

to nie je súčasťou defi nície 

patologického hráčstva 

podľa MKCH-10.

Zanedbávanie iných 

potešení alebo záujmov 

v prospech užívania psycho-

aktívnej látky

Jedinec je zaujatý 

myšlienkami a predstavami 

o hraní a okolnostiach, ktoré 

túto činnosť sprevádzajú.

Trvalé užívanie látky napriek 

jasnému dôkazu škodlivosti 

následkov, o ktorých závislý 

vie

Hazardná hra sa opakuje 

aj napriek tomu, že vyvo-

láva tieseň a narušuje 

každodenný život.



Ako zlepšiť sebaovládanie

Na získanie podrobnejších informácií pozri knihy Zůstat střízlivý 

(voľne na www.drnespor.eu) a Jak zlepšit sebeovládání (pozri 

www.oftis.cz). Patrí sem predovšetkým:

• Pracovať s motiváciou, t. j. využívať negatívnu motiváciu (vní-

mať nevýhody návykového správania) i pozitívnu motiváciu 

(pripomínať si výhody abstinencie).

• Nepreťažovať sa a neprepínať sebaovládanie pre zbytoč-

nosti.

• Odvedenie pozornosti.

• Dostatočný oddych a spánok.

• Identifi kovať nebezpečné miesta a situácie a vyhnúť sa im.

• Zveriť sa druhému človeku, doliečovať sa.

• Dopredu sa pripraviť na zvládnutie problémovej situácie.

• Rozpoznať baženie, kým je slabé a dá sa ľahko prekonať.

• Zaobstarať si informácie.

• Nekonať automaticky. Spomaliť. Konanie si vopred dôkladne 

premyslieť.

• Využívať niektorú relaxačnú techniku, keď to okolnosti dovo-

lia, i počas normálnych denných aktivít (napríklad v hromad-

nej doprave je možné uvoľniť pravú ruku alebo si uvedomovať 

pohyb brucha pri dýchaní).

 

Vzťah baženia a zhoršeného sebaovládania sa podobá 
ceste autobusom

Psychiku človeka možno prirovnať k autobusu. V autobuse sa 

okrem iných cestujúcich vezie i závislosť. Keď závislosť začne 

vykrikovať, že chce šoférovať, je to baženie. Ak ju k šoférovaniu 

niekto pustí, je to strata sebaovládania. Strata sebaovládania 

je, samozrejme, oveľa nebezpečnejšia. 

 

3. Odvykací stav

Prejavy odvykacích stavov sa líšia v závislosti od látky a odlišný 

je i čas nástupu. Tak napríklad epileptické záchvaty v rámci 

odvykacích stavov po alkohole nastávajú typicky za 24 hodín 

po vysadení alkoholu. Ťažkosti pri odvykacích stavoch často 

mávajú opačný charakter, než sú účinky látky. Napríklad 

pri opioidoch, ktoré pôsobia protikŕčovo, sa objavujú pri 

odvykacích stavoch kŕče, pri intoxikácii opioidmi je badateľné 

zúženie zorníc, zatiaľ čo pri odvykacom stave ich rozšírenie. 

Z hľadiska ohrozenia života sú najnebezpečnejšie odvykacie 

stavy po alkohole a vysokých dávkach tlmivých liekov.

Niektoré odvykacie stavy
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Látka Možné typické prejavy

Alkohol Bolesti hlavy, potenie, 

zrýchlený tep, vyšší krvný 

tlak, epileptické záchvaty 

(GM), nevoľnosť, zvracanie, 

prechodné halucinácie, ne-

pokoj, pocit choroby a sla-

bosti, nespavosť, trasenie 

jazyka, viečok alebo prstov

Opioidy (heroín a podobne) Slzenie, zívanie, výtok 

z nosa, bolesti svalov či 

kŕče, husia koža, potenie,

zrýchlený tep, vyšší 

krvný tlak, kŕče v bruchu, 

nevoľnosť, zvracanie, nepo-

kojný spánok, rozšírenie 

zorníc, baženie po droge

Marihuana alebo hašiš Úzkosť, podráždenosť, tra-

senie rúk, potenie a svalová 

slabosť. Tieto príznaky sú 

zvyčajne relatívne slabé, 

pretože droga sa z tela 

vylučuje veľmi pomaly.

Tlmivé lieky Zrýchlený tep, bolesti hlavy, 

poruchy spánku, epileptické 

záchvaty (GM), trasenie 

jazyka, viečok alebo prstov, 

prechodné halucinácie alebo 

ilúzie, pokles svalového 

tonusu v stoji, nepokoj, 

nevoľnosť či zvracanie, 

pocit choroby a slabosti, 

paranoidné predstavy (cíti sa 

prenasledovaný)

Pervitín a kokaín Letargia a únava, bizarné 

alebo nepríjemné sny, 

zvýšená chuť do jedla, 

spomalenie psychomotoriky 

či nepokoj, silné baženie 

po droge, nespavosť alebo 

nadmerná spavosť



Liečba odvykacích stavov

Liečbu ťažších odvykacích stavov by mal vykonávať lekár.

4. Rast tolerancie

Na dosiahnutie účinku sú potrebné vyššie dávky látok 

a rovnaké dávky majú nižší účinok. Zvýšená tolerancia môže 

vzniknúť v dôsledku nižšej reaktivity centrálneho nervového 

systému na návykovú látku. Ďalšou možnosťou je, že látka 

sa môže rýchlejšie odbúravať (napríklad rýchlejšie odbúravanie 

alkoholu v pečeni).

Tento znak závislosti je zo všetkých najmenej spoľahlivý, 

pretože u závislých, naopak, často dochádza k poklesu to-

lerancie.

Pokles tolerancie u závislých

• Tolerancia k heroínu môže u závislého nečakane poklesnúť 

v cudzom a neznámom prostredí (napríklad pri ceste do cu-

dziny). V dôsledku toho môže nastať ťažká otrava i po dávke, 

ktorú závislý za normálnych okolností toleroval.

• Tolerancia podstatne klesá pri abstinencii. To sa týka 

predovšetkým pacientov závislých od heroínu. V prípade reci-

dívy rovnakou dávkou, akú predtým tolerovali, riskujú smrteľnú 

otravu.

• Tolerancia klesá i pri dlhotrvajúcej závislosti od alkoholu a vo 

vyššom veku.

• K poklesu tolerancie dochádza aj pri niektorých ochoreniach 

(napríklad pečene) a pri liečbe niektorými liekmi.

Príklad rastu tolerancie

Závislý od alkoholu sa dostal na dennú dávku 15 až 20 pív a liter 

rumu cez deň, čo mu spôsobilo veľké zdravotné, spoločenské 

i fi nančné problémy.

5. Zanedbávanie iných potešení alebo záujmov

Tento znak úzko súvisí s prvými dvoma znakmi. Pod záujmom 

tu chápeme nielen záľuby, ale aj záujem o rodinu alebo prácu. 

Zháňanie alkoholu či inej drogy, látky, jej aplikácia, zotavenie 

atď. často zaberá závislému väčšinu času. Po skončení liečby 

ho treba vhodne vyplniť nielen prácou, ale aj oddychom. Ten 

by mal okrem iného kompenzovať jednostranné pracovné 

zaťaženie.

Príklad

Závislý od alkoholu

„Strácal som záujem o šport, hudbu, ale najhoršie bolo, že

i o rodinu, v prospech alkoholu. Alkohol sa stal koníčkom číslo 

jeden.“ 

Liečba

Kvalitné záujmy a záľuby si abstinujúci ľudia spravidla nájdu 

rýchlo. Po určitom období abstinencie sa väčšinou čudujú, 

ako mohli predtým pre alkohol a drogy plytvať časom.

6. Pokračovanie v užívaní napriek škodlivým následkom

Aby išlo o znak závislosti, musí byť pacient o škodlivých násled-

koch informovaný. Tak napríklad niekto si návykovou látkou 

poškodzuje pečeň. Keby v návykovom správaní pokračoval 

i po tom, čo sa o ochorení pečene dozvedel, bol by to znak 

závislosti.

Liečba

Aj v tomto prípade je jasná súvislosť s prvými dvoma znakmi 

závislosti, najmä so zhoršeným sebaovládaním. Zlepšenie se-

baovládania automaticky tento príznak odstraňuje.

Záver

Naše uvažovanie o závislosti zakončím citátom: „Závislosť je 

chronická choroba a jej liečba je úspešná, keď sa lieči ako 

chronická choroba.“ To je jeden z dôvodov, prečo je lepšie 

závislostiam predchádzať.
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EUDAP – MODERNÝ PRIMÁRNE PREVENTÍVNY PROGRAM

Tereza Adámková,

Centrum adiktológie Psychiatrickej kliniky 1. LF UK a VFN, Praha, Česká republika

V nasledujúcom texte budeme prezentovať program EUDAP, 

jeho východiská, výsledky jeho evalvácie a možnosti využitia 

v praxi. Ide o program primárnej prevencie v základných 

školách, ktorý je zameraný predovšetkým na prevenciu rizi-

kového správania detí. Výnimočnosť tohto programu spočíva 

predovšetkým v spôsobe overovania jeho účinnosti, ktorý 

opíšeme v ďalšom texte. Autori programu sú odborníci na 

primárnu prevenciu vo vybraných krajinách Európskej únie 

a vychádzajú z overených zistení účinnosti primárne pre-

ventívnych programov. V Českej republike sú realizátormi tohto 

programu pracovníci Centra adiktológie Psychiatrickej kliniky 

1. lekárskej fakulty UK a VFN, záštitu nad programom prevzalo 

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. 

Program EUDAP sa zameriava na prevenciu užívania návy-

kových látok. Pokúsime sa však v texte ilustrovať skutočnosť, 

že väčšina kapitol metodiky je zameraná predovšetkým na 

tréning sociálnych zručností a na zlepšenie interpersonálnych 

a intrapersonálnych zručností, t. j. takých zručností, ktoré pria-

mo ovplyvňujú aj vzťah detí k akémukoľvek rizikovému správa-

niu, teda i k nelátkovým závislostiam (Tobler, 1986). 

Základná idea a stručný obsah projektu 

V ostatných rokoch sa začala primárna prevencia v školách 

v Českej republike, ale aj inde v Európe silne akcentovať. 

Zároveň sa začali na školy klásť požiadavky, aby sa o časť pre-

vencie postarali samy. Spoločne s týmto trendom však prišlo 

aj zistenie, že na trhu chýba dostatok overených programov 

a metodík, ktoré by boli k dispozícii priamo školám. Programy 

a metodiky, ktoré boli overené, vznikali predovšetkým na území 



USA a boli príliš zaťažené kultúrou a reáliami, ktoré boli pre 

obyvateľov Európy vzdialené. Tieto skutočnosti viedli k snahe 

vybraných krajín EÚ vytvoriť vlastný primárne preventívny prog-

ram. Základný koncept projektu EUDAP v dnešnej podobe 

vznikol cca pred 10 rokmi a projekt EUDAP Implementation 

of European Drug Addiction Prevention trial at a population 

level sa začal realizovať pred viac ako piatimi rokmi, a to 

v rámci trojročného projektu podporeného Európskou komi-

siou v rokoch 2002 − 2005. Zúčastnilo sa na ňom 7 krajín EÚ. 

Súčasťou realizácie bola tiež evalvácia vplyvu programu na 

deti, ktoré sa na ňom zúčastnili. Program bol evalvovaný v ran-

domizovanom kontrolovanom experimente. Experimentálnu 

skupinu tvorili žiaci, ktorí prešli programom EUDAP, kontrolnú 

skupinu žiaci, ktorí sa v danom roku nezúčastnili na žiadnom 

systematickom preventívnom programe. Obe skupiny žiakov 

boli testované predtým, než sa kontrolná skupina zapojila do 

EUDAP-u, a potom. Nasledovalo aj testovanie po pol roku. 

Použitou metódou bol dotazník z EDDRA databázy, ktorý 

okrem iného zisťoval užívanie návykových látok, vedomosti 

o návykových látkach, rodinné a sociálne prostredie a problémy 

a zručnosti. Spolu sa do evalvácie zapojilo necelých 7 000 žia-

kov z rôznych krajín EÚ. Výsledok evalvácie bol veľmi pozi-

tívny. Za všetky uveďme aspoň niektoré výsledky: skupina 

s intervenciou uvádzala o 12 % menej fajčenia v posledných 

30 dňoch, o 30 % menej fajčenia každodenne, o 28 % menej 

zažitej opitosti v posledných 30 dňoch a o 24 % menej užitia 

konopy oproti kontrolnej skupine (EUDAP technical report n. 2, 

2007). Taký výsledok evalvácie programu je veľmi optimistický 

a ukazuje, že program vychádza z evidence based znalostí 

(prístup založený na dôkazoch) o účinnej primárnej prevencii.   

Ako sme už uviedli, program EUDAP sa skladá z 12 lekcií pre 

deti základných škôl. Autori odporúčajú začať s programom 

medzi 12. − 14. rokom veku. Z vlastnej skúsenosti môžeme 

odporučiť šiestu triedu v kontexte našej školskej dochádzky, 

a to z niekoľkých dôvodov. Deti sú vo veku, keď už majú 

skúsenosti s návykovými látkami, ako sú cigarety a alkohol. 

Okrem toho sa na druhom stupni začínajú osamostatňovať od 

rodičov a dospelých autorít, začínajú vyhľadávať vrstovnícku 

skupinu a vzťahovať sa k nej. Z toho dôvodu je dobré, aby boli 

vybavené sociálnymi zručnosťami, ktoré im umožnia vyrovnať 

sa so stresom samým osebe a s tlakom vrstovníkov bez 

toho, aby sa správali rizikovo. Spomínaných 12 lekcií realizujú 

s deťmi v škole metodici prevencie. Tieto hodiny sú pripravené 

vopred a každá hodina má zvláštnu tému. Lekcie sa zame-

riavajú na poznatky o drogách, tréning asertivity, schopnos-

ti vyjadrovať emócie, schopnosti naplánovať si cieľ a kroky 

k nemu, schopnosti a stratégie riešenia problémov a podobne. 

Týchto 12 lekcií žiakov je hlavným komponentom programu 

EUDAP. Okrem toho má EUDAP aj komponent práce s rodičmi 

detí, ktoré sú zapojené do programu. Rodičia sú pozvaní na 

3 večerné stretnutia. Na týchto stretnutiach sa preberá téma 

(napríklad komunikácia s dieťaťom) a nasleduje diskusia. Ve-

dením stretnutí je poverený školský psychológ. Tieto stret-

nutia sa podľa európskych skúseností podarilo realizovať iba 

v niektorých školách, vo väčšine nebol zo strany rodičov zá-

ujem. Posledná časť programu EUDAP sú vrstovnícke skupiny. 

Ideou je, že vybraní a preškolení vrstovníci realizujú 7 peer 

stretnutí (15 – 30 minút), ktoré majú nasledovať vždy po jed-

notlivých lekciách a sú vedené formou diskusie. Podrobnejšie 

informácie o európskom projekte EUDAP nájdete na stránkach 

www.eudap.net. 

Skúsenosti z Českej republiky 

Česká republika sa zapojila do projektu až v roku 2007 a za-

viazala sa, že sa pokúsi zrealizovať program v našom pro-

stredí. Okrem toho bolo našou snahou metodiku upraviť, lebo 

sa očakávalo, že ani program vytvorený v krajinách Európy 

nebude v plnej miere refl ektovať skúsenosti žiakov v ČR. Cen-

trum adiktológie si teda predsavzalo, že metodiku modelovo 

zrealizuje s pomocou regionálnych centier a metodikov pre-

vencie, uskutoční evalvačnú štúdiu (testovanie, či je program 

účinný) a že zároveň upraví metodiku na ďalšie využitie tak, 

aby viac zodpovedala požiadavkám žiakov žijúcich v ČR. Na 

realizáciu v ČR boli vytypované štyri regionálne centrá, ktoré 

poskytovali záštitu nad prácou metodikov prevencie, ktorí sa 

na EUDAP-e podieľali v danom regióne. Samotní metodici pre-

vencie, ktorí realizovali program vo svojich školách (realizácia 

prebiehala počas vyučovania napríklad na hodinách občianskej 

výchovy), podávali spätnú väzbu formou elektronického do-

tazníka a na supervíznych stretnutiach v rámci svojho regiónu. 

Celkovo sa do tohto projektu zapojilo 85 škôl, polovica bola 

v kontrolnej a polovica v experimentálnej skupine. Rovnako 

ako európsky EUDAP, má aj náš projekt evalvačný komponent, 

ktorého cieľom je zistiť účinnosť projektu v ČR. V súčasnosti sú 

otestovaní žiaci predtým, než vstúpili do programu, a hneď po 

jeho skončení. Ďalší retest je plánovaný na začiatok septem-

bra. Už teraz však máme k dispozícii spätné väzby od meto-

dikov prevencie, ktorí program realizovali. Metodici prevencie 

predovšetkým oceňujú existenciu tohto programu. Vyhovuje 

im forma metodiky, ktorá je písaná ako „kuchárka“. Na jednej 

strane metodici oceňovali, že im táto metodika stačí na reali-

záciu celej hodiny (nemusia si pomáhať inými metodikami). Na 

druhej strane mali sami metodici aj mnoho vlastných nápadov, 

čo iné by bolo možné na týchto stretnutiach robiť. Najväčšie 

námietky proti projektu sa týkali nejasností v preklade a v nie-

ktorých inštrukciách. Tieto poznámky sme využili na to, aby 

sme metodiku upravili. Vzhľadom na relatívnu náročnosť štú-

die a celého programu nebol dosiaľ v ČR realizovaný kompo-

nent s vrstovníkmi ani s rodičmi. 

Plány a možnosti do budúcnosti 

Zo získaných spätných väzieb od metodikov je jasné, že 

ide o metodiku primárnej prevencie, použiteľnú v praxi. Pra-

covníci centra adiktológie boli prekvapení pozitívnym ohlasom, 

s ktorým sa stretli u metodikov prevencie. Teraz je v pláne 

predovšetkým vyhodnotenie evalvačnej štúdie a úprava meto-

diky podľa návrhov metodikov prevencie. Táto upravená me-

todika EUDAP sa poskytne zdarma školám, ktoré o ňu prejavia 

záujem. Viac informácií možno nájsť na www.adiktologie.cz. 

Zároveň v druhej vlne projektu sa chce centrum adiktológie 

zamerať na realizáciu komponentov pre rodičov a vrstovníkov. 

Plánujeme tiež vytvoriť program založený na EUDAP-e, ktorý 

by bol k dispozícii pedagógom v špeciálnom školstve. 
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MIESTO ARTETERAPIE V PREVENCII SOCIÁLNEJ PATOLÓGIE 

DETÍ A MLÁDEŽE

Dr. Ewelina J. Konieczna,

Opolská univerzita, Poľská republika

Súčasná škola sa stretáva s čoraz širšou paletou problé-

mov nielen vzdelania, ale aj výchovy. Spomedzi najvážnejších 

môžeme uviesť násilie medzi žiakmi, znižovanie vekovej hra-

nice detí začínajúcich konzumovať alkohol a drogy, a rodin-

né problémy, ktoré sú výsledkom nezamestnanosti, závis-

losti či sťahovania rodičov za prácou. Na to, aby si učitelia, 

vychovávatelia a pedagógovia poradili s nárokmi, aké na ne 

kladie školská realita, stále hľadajú nové metódy práce so 

žiakmi. Dôležitou súčasťou je aj prevencia, ktorej účinnosť vo 

veľkej miere závisí od správnej diagnózy, od formy a druhu 

prenášaných obsahov.

Súčasná, vedecky podložená prevencia, ktorá sa v určitom 

rozsahu môže realizovať na pôde školy, rozlišuje tri druhy:

– primárnu prevenciu, ktorá je určená predovšetkým deťom 

a mládeži v rámci propagácie zdravého štýlu života. Jej 

druhým cieľom je posunutie vekovej hranice, keď deti začínajú 

s alkoholom, drogami, sexom atď., smerom nahor. Nazýva sa 

aj „očkovanie pre zdravé osoby”, ktoré má predchádzať pô-

sobeniu nepriaznivých faktorov. Stavia nás pred nasledujúce 

úlohy: poskytovanie informácií na tému následkov požívania 

psychoaktívnych látok a zároveň vzdelávanie orientujúce sa na 

rozvíjanie spoločenských schopností ako asertívnosť, nadvä-

zovanie uspokojujúcich kontaktov s okolím, schopnosť poradiť 

si so stresom a podobne;

– sekundárnu prevenciu, určenú osobám z rizikovejšej skupiny, 

čiže tým, ktorí už majú skúsenosti s užívaním psychoaktívnych 

látok a na ich pozadí sa prejavujú osobné, rodinné či školské 

problémy. V tomto prípade je nevyhnutná intervencia na-

smerovaná na podrobné rozpoznanie problému a na základe 

neho aj defi novanie foriem pomoci a metód práce so žiakom 

(napríklad kompenzačné cvičenia, individuálna alebo rodinná 

terapia, socioterapia atď.); 

– terciárnu prevenciu, ktorá je zameraná na osoby závislé od 

psychoaktívnych látok. Cieľom organizovaných činností je pre-

dovšetkým obmedzenie prístupu k látkam tohto druhu a tiež 

zmenšenie ohrození vyplývajúcich z vedenia riskantného spô-

sobu života1.             

Ako vyplýva z uvedeného opisu, v rámci školy sa môže 

uskutočňovať predovšetkým primárna prevencia a čiastočne 

aj sekundárna prevencia. Tá prvá sa najčastejšie organizuje 

vo forme diskusie, besedy alebo tvorivých dielní na triednickej 

hodine alebo počas hodín vedených v rámci školy v prírode. 

Naproti tomu v prípade sekundárnej prevencie sú miestom 

realizácie predovšetkým socioterapeutické kluby fungujúce 

v rámci školy. Môžu to byť takisto iné činnosti, ktoré patria 

medzi formy individuálnej alebo skupinovej práce vedenej 

školským pedagógom alebo psychológom.



K metódam skupinovej práce, ktoré sú nápomocné v realizácii 

zásad prevencie organizovanej v školských podmienkach, 

môžeme zarátať okrem iného aj arteterapiu. Je to metóda, 

ktorá v užšom zmysle slova zahŕňa terapiu s použitím výtvar-

ného umenia, preto sa tiež nazýva výtvarná terapia alebo 

terapia maľovaním. Avšak pojem arteterapia vlastne obsa-

huje v sebe všetky také druhy pôsobenia, ktoré nadväzujú na 

široké chápanie umenia a kultúry. Okrem už spomenutej vý-

tvarnej terapie do nej patrí aj: biblioterapia (metóda práce, 

ktorá využíva vhodne vybraný text), terapia tancom (metóda 

používajúca tanec ako spôsob znázorňovania vlastných poci-

tov a emócií), muzikoterapia (metóda založená na prijímaní 

alebo tvorení hudby) a teatroterapia (metóda založená na sle-

dovaní alebo tvorení divadelných predstavení a hraní určitých 

rolí)2. 

V závislosti od potrieb môžu byť metódy arteterapie určené na 

realizáciu takých prevenčno-terapeutických cieľov ako:

– vytváranie pozitívneho obrazu vlastnej osoby metó-
dou biblioterapie. V školských podmienkach to znamená, 

že žiakom sa predčítava špeciálne vybraný text, ktorý ukazuje 

typické problémy školského veku a možnosti ich riešenia3;        

    

– práca s emóciami metódou terapie tancom. Cvičenia 

sa uskutočňujú v rámci školského socioterapeutického klu-

bu, ktorý navštevujú deti s výchovnými problémami. Cieľom 

takýchto cvičení je pomoc v riešení bežných a základných 

emočných problémov žiakov, vďaka čomu sa dá predchádzať 

vzniku ďalších problémov a ich kumulácii; 

– relaxovanie metódou muzikoterapie a vizualizácie 

dovoľuje povzbudzovať a konfrontovať sa s vlastnými emó-

ciami a učiť sa, ako si s nimi poradiť4. Muzikoterapia sa môže 

aplikovať na triednickej hodine, ako aj na hudobnej výcho-

ve, ale predovšetkým na cvičeniach v školskom sociotera-

peutickom klube; 

– rozvíjanie spoločenských schopností metódou drámy 

je modelom na začlenenie žiaka do sveta zásad a spoločen-

ských noriem s použitím paradivadelných techník. Dráma ap-

likovaná počas precvičovania takýchto schopností spočíva 

v prehrávaní krátkych scénok, ktorých obsah sa týka istých 

vymedzených situácií a rozhodnutí, ako aj vnímania udalostí;

– rozvíjanie estetických záujmov pomocou terapie di-
vadelnými hrami. Je to metóda práce, spočívajúca v sle-

dovaní špeciálne vybranej divadelnej hry (napríklad na tému 

osobných hodnôt, dôležitých problémov a životných rozhod-

nutí) a následnej diskusii so žiakmi na tému obsahu hry, berúc 

do úvahy dopredu určený cieľ.  

Uskutočňovanie prevencie proti ohrozeniu patológiami v rámci 

školy má mnohoročnú tradíciu. Existuje rad programov, ktoré 

boli vytvorené tak, aby sa mohli realizovať v školských pod-

mienkach. Avšak nezriedka majú tieto činnosti incidentný 

charakter, čo sa odráža na úrovni ich účinnosti. Dodatočne 

situáciu komplikuje aj mnohoročný spor o úlohe školy a jej 

účasti v predchádzaní negatívnym spoločenským javom. 

A hoci arteterapia nie je protijedom na všetky problémy, 

s ktorými sa stretáva dnešná mládež, môže byť atraktívnou for-

mou výchovnej práce ako pre vyučujúcich, tak aj pre žiakov.

Záver

V príspevku sme podali stručnú charakteristiku vedecky 

podloženej prevencie, ktorej súčasti sa používajú v rámci školy. 

Opísali sme aj arteterapiu, ktorá sa môže využiť ako metóda 

pedagogickej práce na vytvorenie rozličných typov správania, 

ktoré chráni žiaka pred patologickými vplyvmi.
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Otázka, prečo ľudia užívajú drogy, je stará ako ľudstvo samo 

a odborníkov (i širokú verejnosť) trápi mnohé desaťročia. Jest-

vuje niekoľko teórií, niektoré z nich spomenieme.

O drogách, ktoré pôsobia na centrálny nervový systém, ho-

voríme ako o psychotropných substanciách. Ich presný účinok 

nie je dodnes dostatočne vysvetlený. Stále jestvujú veľké me-

dzery v našom poznaní. Vieme však, že tzv. systém odme-

ňovania v našom mozgu1 v spojení s dopamínom2 zaujíma 

ústredné miesto pri vzniku závislosti. Pocity šťastia, radosti 

a nádeje, ktoré vznikajú pri konzumácii drog, vznikajú práve 

aktivovaním systému odmeňovania. To možno preukázať oso-

bitne pri kokaíne3 a amfetamínoch4, ktoré systém odmeňovania 

priamo aktivujú. Opioidy a pravdepodobne aj alkohol pô-

sobia na tento systém istou okľukou. Ako uvádza Rokyta 

a kol. (2006, s. 68-73), v limbickom systéme5 sa nachádza-

júce oblasti odmeny a trestu sú úzko spojené práve s funkciou 

dopamínu. 

Možno preto s určitým zjednodušením povedať, že na pr-

vom mieste je to pociťovanie šťastia, radosti a nádeje, ktoré 

sprostredkuje spravidla látka nazývaná dopamín. Tieto pocity 

zohrávajú rozhodujúcu úlohu ako príčina konzumácie drog.

Účinok drog však nie je iba telesný. U väčšiny závislých kon-

zumentov drogy vyvolávajú okrem telesných porúch aj psy-

chiatrické poruchy, priamo odvoditeľné z ich konzumácie. Je 

však možné, že niekedy až psychiatrické problémy vedú ku 

konzumácii drog. Túto skutočnosť nazývame psychiatrická 

komorbidita, sprevádzajú ju poruchy osobnosti, strach, depre-

sie, fóbie a nutkanie, tlak. Tieto poruchy majú „do činenia“ 

s osobnosťou človeka, s jeho sebavedomím a so spracová-

vaním pocitov. Vznik závislosti na základe konzumácie drog 

potom vystupuje ako akási možnosť „sebaošetrovania“, prí-

padne „samoliečby“, prekonávania ťažkostí, smútku, depresií 

a podobne. 

Rozhodujúca pre vznik závislosti je ľudská psychika, aj keď 

nemožno povedať, že jestvuje osobnosť predurčená na vznik 

závislosti, s čím sa neraz stretávame v rôznych názoroch. Isté 

osobnostné znaky však spôsobujú ľahší vznik závislosti, ako 

napríklad nedostatočná frustračná tolerancia, nedostatočne 

silné ja alebo neurotický vývoj osobnosti. Psychológia skúma 

a diskutuje o rôznych modeloch, prostredníctvom ktorých by 

bolo množné vysvetliť vznik závislosti (napríklad hľadanie vlast-

nej identity, „skúšanie“ roly dospelého u detí a mladistvých, 

akceptovanie konzumácie drog v rovesníckej skupine ako 

riešenie problémov, psychoanalytické teórie vývoja človeka 

a i.). 

Uvedené príčiny by sme mohli klásť na ďalšie miesto v poradí. 

Pre liečbu závislosti sú psychiatrické poruchy značnou kom-

plikáciou.

Teória učenia predpokladá, že konzumácia drog je naučeným 

správaním. Príjemný účinok (spočiatku) užívania drog pôsobí 

ako pozitívny posilňovač a vedie k opakovanej konzumácii. Ak 

sa následne konzumuje droga v situáciách, ktoré konzument 

pociťuje ako negatívne alebo konfl iktné, dochádza k javu, ktorý 

nazývame Kuplung (spojenie). Tento jav vedie k tomu, že kon-

zumácia drogy sa začína považovať za vyrovnávanie, prípadne 

zvládanie alebo vyvarovanie príslušným situáciám.

Aj nedostatočná frustračná tolerancia, konfl ikt v oblasti vlast-

ných hodnôt a nedostatočná schopnosť nadväzovať vzťahy 

neraz zapríčiňujú siahnutie po droge alebo podporujú jej kon-

zumáciu. Často sme svedkami výpovedí typu „iba s extázou 

sa cítim výborne“, „po niekoľkých pivách mi začína byť všetko 

jedno“, „keď fajčím, som ,in‘“ a podobne.

Uvedené príčiny konzumácie drog by sme mohli klásť na ďalšie 

miesto v poradí.  
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Často sa stretávame s názormi, podľa ktorých má vývoj 

drogovej závislosti v mnohých prípadoch svoje korene v ob-

lasti dedičnosti. Konkrétne poznatky o tom, do akej miery je 

vznik drogovej závislosti podmienený geneticky, však nie sú 

ešte stále dostatočne preskúmané. Hypotézy dedičnosti ako 

dispozície na drogové správanie však jestvujú a sú predme-

tom viacerých výskumov. Doterajšie výskumy ukazujú, že pri 

aktivácii neurotransmiterov v mozgu jestvujú geneticky pod-

mienené rozdiely. Uvedené rozdiely sa zaznamenali práve 

v dopamínovom odmeňovacom systéme, v spracovávaní drog 

v tele a v citlivosti, prípadne vnímavosti efektov vyvolaných 

drogou. Špeciálny gén, zodpovedný za sklon ku konzumácii 

drog a vzniku závislosti, akýsi „závislostný gén“, sa však zatiaľ 

nepodarilo objaviť. Možno jestvuje súhra viacerých génov vy-

tvárajúcich predispozíciu závislosti. 

Konkrétnejšie kontúry nadobúdajú dôkazy v oblasti alkoholu 

– u detí alkoholikov je vyššia pravdepodobnosť stať sa alko-

holikom ako u detí rodičov, ktorí nie sú závislí od alkoholu. 

Súhrnne možno povedať, že u ľudí, u ktorých je z genetických 

dôvodov menší výskyt neurotransmiterov, môže skôr vzniknúť 

drogová závislosť.  

Sociokultúrne podmienky – i keď ich uvádzame na záver – 

nemajú menej podstatný význam pre vznik závislosti. V tejto 

súvislosti možno povedať, že konzumácia drog, ovplyvňujúca 

telesný i duševný stav, je taká stará ako ľudstvo samo. 

V mnohých kultúrach sa konzumácia drog stala dokonca 

súčasťou náboženských alebo spoločenských obradov. Tak 

napríklad čítanie posvätných textov v starej Indii bolo dovolené 

len osobám, ktoré konzumovali kanabis. Dokonca Homér vo 

svojej Odysei opisuje upokojujúci účinok ópia. V Polynézii varia 

opojný nápoj z koreňov kríka kava. Spoločenské normy určujú, 

ktoré drogy možno „akceptovať“. U nás je to predovšetkým 

nikotín a kofeín, pri slávnostných príležitostiach a oslavách 

alkohol. Aj mnohé nelátkové závislosti sa akceptujú, alebo 

dokonca i podporujú (napríklad nakupovanie, vorkoholizmus). 

K spoločenským príčinám užívania drog by sme mohli zaradiť 

aj konzumáciu drog na znak protestu (napríklad beatnici, útek 

od civilizačných vymožeností), ale aj ako znak (pseudoznak) 

samostatnosti a nezávislosti, prípadne dospelosti a osamo-

statnenia od rodiny a rodičov. V týchto prípadoch zákaz pô-

sobí skôr motivačne.

Súčasná kultúrno-spoločenská situácia, osobitne mládeže, je 

neobyčajne priaznivá pre konzumovanie drog. Mohli by sme ju 

charakterizovať takto (Ondrejkovič, 2002):

– Možnosti plánovať svoj život, ako aj pluralita možností naras-

tá, ale súčasne stúpa i nevypočítateľnosť nastúpenej životnej 

dráhy.

– Možnosti rozhodovať sa síce narastajú, ale súčasne rastie 

aj tlak, aby sa mládež skutočne rozhodovala a rozhodovanie 

neodkladala.

– Rovnosť v niektorých oblastiach, najmä rovnosť šancí na-

rastá, ale tým rastie aj individuálny konkurenčný tlak na za-

bezpečenie sociálnej pozície a sociálneho statusu.

– Individualizácia mládeže narastá, no zároveň sa mládež ako 

masa „stráca“ v štandardizácii.

– Tam, kde vzniká a rastie autonómia, nie je ďaleko ani 

anómia.

– V tej miere, ako zanikajú staré štruktúry a formy sociálneho 

správania a množia sa nové možnosti rovnocenných volieb 

až ku kontingencii, rastie potreba rozlišovania a orientovania 

v nich.

– Oslobodenie spod nevyhnutností priebehu životnej dráhy 

zvyšuje možnosti straty sociálnej orientácie.

– Možnosti väčšieho individuálneho sebaoceňovania kráčajú 

ruka v ruke s destabilizáciou sociálnych životných súvislostí.

– Prostredníctvom vývoja smerom k organizovanejšej spo-

ločnosti je jednotlivec čoraz menej odkázaný na iných. Tým sa 

zvyšujú možnosti individuálneho spôsobu života, ale aj vyúste-

nie do izolovaných a anonymných foriem života, bez možnosti 

návratu k niekdajším sociálnym formám.

– Strata istôt pretrváva, ale pretrváva aj ich potreba (Keupp, 

1992, s. 171). To vystupuje s osobitnou naliehavosťou, keď sa 

presadzuje vedomie o tom, že zvláštnosťou súčasného obdo-

bia je, že nemožno počítať ani s novými istotami.

– Zánik tradícií otvára cestu novým možnostiam sociálne-

ho správania. Súčasne sa však strácajú aj prirodzené cesty 

k usmerňovaniu a zmierňovaniu konfl iktov. 

Na uvedené situácie reagujú osobitne mladí ľudia predovšetkým 

zneistením a časť z nich násilím, niektorí konzumáciou drog. 

Ktoré sú to tie zdanlivo skryté, prípadne „nepriame“ príčiny, 

čo vedú ku konzumácii drog? Je to predovšetkým zneistenie 

(Heitmeyer, E., Olk, Th., 1990). 

Zneistenie ako dôsledok dezintegrácie možno predpokladať: 

• pri neriešiteľných situáciách, „slepých uličkách“, v ktorých sa 

mladí ľudia ocitajú („ďalej už nevládzem“, „neviem, ako ďalej“ 

a podobne),

• pri nevypočítateľnosti nastávajúcich životných udalostí a po-

žiadaviek, kladených na mladých ľudí, 

• pri nejasnostiach o vlastnom statuse (vážnosť a rešpekt od 

jedných a pohŕdanie od iných), napríklad v rodine, rovesníckej 

skupine a podobne,

• pri rozpornosti vlastného sebahodnotenia a očakávania zo 

strany druhých (napríklad rodičov, inštitúcií, najmä školy),

• pri nekonzistentnosti medzi vlastným očakávaním, skutočnou 

pozíciou a správaním dôležitých osôb,

• pri tom, keď chýba súhlas, prípadne keď sa mladí ľudia 

nedočkajú súhlasu a porozumenia či ocenenia za niečo, o čom 

sú presvedčení, že im patrí,

• pri bezradnosti, akým smerom sa orientovať,

• pri zlyhaní, ktoré sa možno pokladá za výraz nedosiahnu-

tého cieľa, alebo keď spôsob správania či príslušný podávaný 

výkon nezodpovedá očakávaniu.

Záver

Príčin, prečo ľudia užívajú drogy, je iste mnoho. Samotný 

výsledok – konzumácia drog a vznik drogovej závislosti – 

nikdy nie je vyvolaný jedinou príčinou. Navyše je to spravidla 

dlhodobý proces, len zriedka sa možno stretnúť s okamžitým 

alebo veľmi krátkym obdobím vzniku závislosti. Poznávať tento 

proces, odhaľovať jeho zákonitosti a fyzickú, psychickú i so-

ciálnu podmienenosť je mimoriadne dôležité. Iba ak budeme 

dôkladne poznať príčiny vzniku závislostí, máme nádej na 

úspešnú intervenciu do tohto spoločensky nežiaduceho javu, 

či už vo forme prevencie, liečby, alebo resocializácie.

Literatúra

Heitmeyer, E., Olk, Th. (Hrsg.) Individualisierung von Jugend. Weinheim, München : Ju-

venta 1990

Keupp, H.: Das Verunsicherung, Risiken und Chancen des Subjekts in der Postmoderne. 

In: Rauschenbach, Gängler (Hrsg.): Soziale Arbeit und Erziehung in der Risikogesellschaft. 

Neuwied, Berlin : Luchterhand 1992

Novomeský, F.: Drogy, história, medicína, právo. Martin : Advent-Orion 1996

Ondrejkovič, P., Poliaková, E. a kol. Protidrogová výchova. Bratislava : Veda 1999

Ondrejkovič, P.: Globalizácia a individualizácia mládeže. Negatívne stránky. Bratislava : 

Veda 2002

Rokyta, R. a kol.: Bolest. Praha : Tigis 2006

DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 

– PREVENCIA12



Úvod
 

Konštruktívnym riešením a zvládaním záťažových situácií, 

utváraním ziskov a predchádzaním stratám nielen pre seba, 

ale aj pre iných a prostredie, v ktorom žijeme, kultivujeme svoju 

osobnosť a predchádzame závislostiam. 

1 Zvládanie záťažových situácií tvorí súčasť procesu 
   utvárania osobnosti

1.1 Záťažové situácie boli, sú a budú súčasťou života 
      ľudí

Človek sa v priebehu biodromálneho vývinu na svojej 

životnej ceste ustavične stretáva so situáciami, ktoré svojimi 

požiadavkami preverujú jeho prispôsobivosť, kladú nároky na 

jeho psychickú odolnosť i fyzickú zdatnosť. Činnosť každého 

z nás nie je len pasívnou adaptáciou, pasívnym prispôsobo-

vaním vonkajšiemu prostrediu. Predstavuje rozporný proces, 

v ktorom sme neraz nútení aktívne riešiť a efektívne zvládať 

prelínajúce sa protiklady, neprimerané úlohy, problémové, 

frustrujúce, konfl iktové, deprivujúce, stresové situácie, životné 

krízy – teda situácie vyvolávajúce psychickú záťaž. Zmeny, 

ktorými prechádza naša spoločnosť, súvisia s prudkým náras-

tom situácií psychickej záťaže u jednotlivcov i celých skupín. 

Z tohto dôvodu považujem za vhodné včleniť do socializačného 

procesu aj cielenú prípravu na prehĺbenie sociálnej kompe-

tencie jednotlivcov i skupín konštruktívne zvládať záťažové 

situácie (Bratská, 1992, 1997, 2001, 2005). 

1.2 Zvládanie záťažových situácií je zdrojom vývinu 
      a rozvoja osobnosti človeka

Nemôžeme povedať, že záťažové situácie sú len nežiaduce. 

Ich zásluhou je, že ak v nich vidíme výzvu, prispievajú k mobi-

lizovaniu našich síl, podnecujú nás učiť sa, hľadať nové cesty 

a spôsoby, ako ich čo najlepšie vyriešiť a zvládnuť. Keby ich 

nebolo, tak by sme sa ďalej nerozvíjali a nenapredovali. Sú 

impulzom, ktorý prebúdza naše vlohy a tvorivé predpoklady. 

Bez zvládnutia ťažkostí v živote by sme neobjavili nadanie na 

určitú činnosť, ostalo by v nás driemať. Zásluhou prekonávania 

rôznych prekážok získavame cenné skúsenosti, stávame sa 

húževnatejšími, upevňujeme si a rozvíjame vôľové vlastnosti. 

Keď sa však záťažové situácie nahromadia alebo sa v nich 

veľmi zvyšujú požiadavky bez ohľadu na možnosti človeka, 

objavujú sa v jeho organizme a psychike nežiaduce stavy. 

Pokiaľ sa neprimerané reakcie často opakujú, môžu sa utvárať 

aj také osobnostné vlastnosti ako ľahostajnosť, lenivosť, apatia 

alebo agresivita. To môžu byť čiastkové činitele podmieňujúce 

závislosť od drog, teda látkových a tiež nelátkových závislostí 

(závislosť od počítačov, chatových skupín, mobilov, nákupov 

a podobne).

1.3 Výskyt zvládacích stratégií v záťažových situáciách 
      súvisí so zdravím ľudí

Záťažové situácie môžu vplývať na zdravie človeka: 

– priamo (dlhodobé nadmerné pôsobenie záťažových činiteľov 

môže prispieť k vzniku civilizačných chorôb); 

– sprostredkovane, interakčnou cestou (určité ochorenie 

vzniká iba vtedy, keď dôjde k interakcii stresovej situácie 

a predispozície na toto ochorenie u človeka); 

– prostredníctvom nezdravého správania v záťažových 

situáciách (ľudia znižujú obranyschopnosť svojho organizmu 

tým, že obmedzujú spôsoby zdravého správania a rozširujú 

repertoár nezdravého správania, napríklad málo spánku, 

fajčenie, pitie alkoholu, konzumácia drog a i.); 

– prostredníctvom chorého správania (ľudia v psychickej 

záťaži vyhľadávajú lekársku pomoc častejšie ako tí, ktorí záťaž 

neprežívajú, i keď nemusia byť väčšmi chorí; tým, že ich „choré 

správanie“ sa posilňuje, môžu uvádzať viac príznakov ochore-

nia, než v skutočnosti majú) (Atkinsonová, et. al., 1995). 

Ďalšie prístupy odborníkov sú prezentované v troch okruhoch, 

ktorými sú situačný, osobnostný a interakčný prístup (Bratská, 

2001). Prístupy súčasných odborníkov preferujú interakčný 

model. To znamená, že ochorenie u človeka vznikne len vtedy, 

keď dôjde k interakcii stresovej situácie a predchádzajúcej bio-

logickej predispozície na poruchu.

2 Prevencia – jedna z možností, ako optimalizovať 
   proces utvárania osobnosti

Snaha odstrániť, prípadne minimalizovať kumuláciu negatívnych 

vplyvov a podporiť, posilniť pozitívne dôsledky na život jednot-

livcov i skupín nachádza svoj výraz v príprave na starnutie.

Keďže v centre pozornosti odborníkov by mala byť aktuálna 

príprava na cieľavedomú tvorbu zdravého spôsobu života 

v každom vekovom období človeka, považujem za vhodnejšie 

hovoriť o biodromálnej (celoživotnej) príprave na život a star-

nutie. Spočíva v napĺňaní mnohých krátkodobých cieľov a jed-

ného dlhodobého cieľa. Krátkodobé ciele sa zameriavajú na 

utváranie zdravého životného štýlu v jednotlivých vývinových 

fázach života jednotlivca i skupín, ktorých je členom. Dlhodobý 

cieľ spočíva v celoživotnej príprave jednotlivca a/alebo celých 

skupín na aktívnu starobu, pokiaľ možno v dobrom zdraví, 

tvorivej pohode, v dôstojnom prostredí a v primeranom sociál-

nom zabezpečení. 

3 Ako učiť konštruktívne riešiť a zvládať záťažové  
   situácie

3.1 V súlade s prvkami tvoriacimi základ vzdelávania 
      v 21. storočí

Medzinárodná komisia UNESCO v správe s výstižným ná-

zvom Učenie je skryté bohatstvo (Delors, 1997) akcentuje štyri 

východiskové prvky, ktoré by mali tvoriť základ vzdelávania 

v 21. storočí. Sú to:

• učiť sa poznávať (osvojovať si nástroje napomáhajúce 

chápať, nadobúdať široké všeobecné poznatky a ťažiť zo 

vzdelávacích príležitostí počas života – učiť sa učiť);

• učiť sa konať (prehlbovať schopnosť tvorivo zasahovať do 

svojho prostredia, tzn. osvojiť si profesijné spôsobilosti, kom-
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petencie vyrovnávať sa s rôznymi situáciami (konštruktívne 

riešiť a zvládať záťažové situácie – pozn. autorky), vedieť 

pracovať v tíme;

• učiť sa žiť spoločne (dokázať spolupracovať s ostatnými 

a zúčastňovať sa na všetkých ľudských činnostiach pred-

pokladá vedieť pochopiť iných ľudí, ich vzájomnú závislosť, 

úctu k hodnotám pluralizmu, vzájomnému porozumeniu a mie-

ru);

• učiť sa byť (konať s väčšou autonómiou, samostatným úsud-

kom a osobnou zodpovednosťou, rozvíjať osobnostný poten-

ciál – pamäť, myslenie, zmysel pre estetiku, fyzické vlastnosti 

a komunikačné spôsobilosti).

3.2 Aplikovaním intervenčných programov, sociálno-
       psychologických výcvikov

Veľký okruh preventívnych možností predstavujú intervenčné 

programy rozvíjajúce konštruktívne riešenie a zvládanie 

záťažových situácií (bližšie pozri Bratská, 2001; s. 201 

a nasl.). V rámci celoživotnej prípravy ľudí na život a starnutie 

potvrdzujú svoju opodstatnenosť. 

Keďže už devätnásty rok (od školského roku1991/92) učím 

na Katedre psychológie FIF UK v Bratislave okrem povin-

ných kurzov aj dva povinne voliteľné kurzy: Empatická aser-

tivita a Konštruktívne riešenie a zvládanie záťažových situácií 

(program sociálnopsychologického výcviku), rozhodla som 

sa aktualizovať na naše podmienky päť oblastí ochranných 

a rizikových faktorov, ktoré navrhli P. Englenderová-Goldenová 

a D. E. Golden (Say it stright, 1999), a doplnila som prehľad 

o šiestu oblasť, zameranú na masové médiá (bližšie pozri 

Bratská, 2001, s. 182-187). Vychádzala som z výsledkov 

a záverov skúmania problémových okruhov sociálnej patológie 

(drogové závislosti, chudoba, násilie v rodinách a na praco-

viskách, kriminalita, prostitúcia, samovražednosť, rozvodovosť 

a pokles pôrodnosti), ktoré uvádzajú P. Ondrejkovič, E. Po-

liaková so spolupracovníkmi (1999), A. Nociar (2000), 

P. Ondrejkovič, J. Brezák, G. Lubelcová, M. Vlčková (2000), 

J. Výrost, I. Slaměník (2001), E. Žiaková – J. Čechová – 

J. Kredátus (2001) a iní.

Ochranné a rizikové faktory tvoria vhodné východiská pri roz-

boroch rôznych typov situácií psychickej záťaže. Napríklad 

počas programu Konštruktívne riešenie a zvládanie situácií 

psychickej záťaže (Bratská, 1997, 2001) si účastníci osvojujú 

a prehlbujú spôsobilosti efektívne komunikovať; postupy, ako 

lepšie spoznať seba, ako adekvátnejšie vnímať, spoznávať 

a vedieť sa vcítiť do rozpoloženia iných ľudí; osvojujú si 

poznatky o podstate, výskyte a dôsledkoch rôznych typov 

záťažových životných situácií; učia sa rôznym variantom 

postupov riešenia a stratégiám zvládania psychickej záťaže 

v súlade s uvedomovaním možných dôsledkov; získavajú spô-

sobilosti, ako utvárať atmosféru spolupráce, konštruktívneho, 

efektívneho a tvorivého riešenia i zvládania záťažových situácií 

v skupine, asertívneho správania a komunikácie; osvojujú si 

základy metód prevencie nadmernej psychickej záťaže, ako 

predchádzať látkovým a nelátkovým závislostiam. V priebehu 

prehrávania modelových situácií z reálneho školského pro-

stredia – prostredníctvom vlastného prežívania, ale aj vžitím do

rol iných aktérov – môžu si účastníci lepšie uvedomiť, prečo au-

torita pozostáva z troch rovnocenných zložiek: z práva na ovlá-

danie, z moci toto právo realizovať a zo zodpovednosti za ich 

používanie. Učia sa utvárať pravidlá, stavať hranice a začínajú 

lepšie chápať, čo je to zdravá disciplína, ako stopnúť manipu-

láciu, prečo moc bez práva je jednoducho násilie a nemôže byť 

autoritou (Bratská, M., 2005 b; Bendl, S., 2005, Vališová, A., 

Bratská, M., Sliwerski a kol., 2005). Po absolvovaní programu 

sa človek ľahšie zorientuje v záťažových situáciách, nesústredí 

sa len na prekážky a ujmu, hľadá a berie do úvahy aj možné 

zvládacie zdroje (vnútorné, vonkajšie a situačné charakteris-

tiky), smerujúce k riešeniu danej situácie a zvládnutiu záťaže. 

Lepšie si uvedomuje svoje silné stránky, vlohy a tvorivé pred-

poklady, a tým aj nadanie na určitú činnosť.

Záver

Keďže situácie psychickej záťaže sú v živote človeka bežné 

a z hľadiska jeho osobnostného vývinu a rozvoja aj nevyh-

nutné, som presvedčená, že práve poslaním psychológov 

v spolupráci s ďalšími odborníkmi je pomáhať ľuďom poznať 

podstatu týchto situácií, odhaľovať silné stránky človeka a jeho 

osobnostné zdroje, realistické vnímanie seba samého, ktoré 

spolu s rozšírením účinných stratégií a ich pružným využívaním 

by viedli ku konštruktívnemu riešeniu a efektívnemu zvládaniu 

záťažových situácií u jednotlivcov i sociálnych skupín a tým 

k prevencii látkových a nelátkových závislostí.
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STAV DROGOVEJ KRIMINALITY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Mjr. Mgr. Dušan Gavalér, Národná protidrogová jednotka 

Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru, 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Národná protidrogová jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru:  Fotografi a marihuany pestovanej hydroponickým spôsobom. 2006.

V súčasnej dobe špecifi cký vplyv na šírenie sociálnopatologic-

kých javov má nepochybne aj rýchlosť kultúrnych a sociálnych 

zmien. Tieto zmeny predbiehajú prirodzený generačný posun 

v mnohých životných postojoch. Súčasné sociálne hodnoty 

a štandardy sú odmietané a pre nové chýbajú podmienky 

a vzory s jasnou štruktúrou. Do osobného, rodinného a sociál-

neho života sa negatívne premieta aj identifi kácia s nevhod-

nými vzormi postojov a správania, destabilizácia súčasných 

noriem a hodnôt a s tým spojený stres a neistota. Táto situácia 

so sebou prináša i mnoho sociálnopatologických dôsledkov. 

Napríklad snahu rýchlo sa priblížiť novému životnému štýlu. 

Ten niektorí osobnostne nezrelí jedinci chápu ako súbor hmot-

ných znakov, ktoré je potrebné dosiahnuť za každú cenu, a to 

aj za cenu nelegitímnych metód súvisiacich s drogovou krimi-

nalitou.

Stav drogovej kriminality v Slovenskej republike odráža po-

četnosť a kvantitatívnu charakteristiku trestných činov alebo 

osôb, ktoré ich spáchali v absolútnych číslach. Štatistické 

ukazovatele drogovej trestnej činnosti predstavujú relevantné 

údaje o stave evidovanej drogovej kriminality za obdobie rokov 

2005 – 2007. Organizovaná trestná činnosť netvorí samostatnú 

kategóriu štatistických ukazovateľov drogovej trestnej činnosti, 

ale takouto formou páchané trestné činy sú štatisticky zahr-

nuté v kategóriách, ktoré uvádzame nižšie.      

V sledovanom období drogová kriminalita oscilovala v prie-

mere okolo 1 832 prípadov ročne. Najmenej skutkov bolo 

zaznamenaných v roku 2005, a to 1 638 prípadov, v roku 2006 

sa zaznamenalo 1 722 prípadov a najvyšší počet v roku 2007 – 

až 2 135 prípadov. Z predložených štatistických ukazovateľov 

drogovej trestnej činnosti vyplýva stúpajúci trend evidovanej 

drogovej kriminality. Z grafu číslo 1 je zrejmé, že v roku 2007 

najvyšší počet prípadov bol v Bratislavskom, Trnavskom a Nit-

rianskom kraji.

Graf č. 1 – Prípady drogovej trestnej činnosť za rok 2007, 
realizované Policajným zborom1 

Počet trestne stíhaných osôb v sledovanom období osci-

loval v priemere 1 427 osôb. Najmenej trestne stíhaných osôb 

bolo v roku 2006, a to 1 256 osôb, v roku 2005 bolo trest-

ne stíhaných 1 308 osôb a najvyšší počet v roku 2007 – až 

1 717 osôb. Z grafov štruktúry páchateľov drogovej trestnej 

činnosti za obdobie január – december 2007 (č. 2 až 4) vy-

plýva, že v roku 2007 medzi najčastejšie trestne stíhané osoby 

patrili nezamestnaní, osoby so základným vzdelaním a osoby 

vo veku 18 – 30 rokov.

Graf č. 2 – Sociálne postavenie páchateľov2



DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 

– PREVENCIA16



DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 

– PREVENCIA 17



Graf č. 3 – Vzdelanie páchateľov3

Graf č. 4 – Veková štruktúra páchateľov4

Z výsledkov uvedených štatistických ukazovateľov drogovej 

trestnej činnosti možno konštatovať, že táto neodzrkadľuje 

skutočný stav drogovej kriminality, v akom sa v súčasnosti 

nachádza. Odborníci v oblasti kriminality odhadujú, že regis-

trovaná kriminalita tvorí iba časť reálne spáchaných trestných 

činov. Ostatné neregistrované činy sa do tejto štatistiky nedo-

stali z rôznych dôvodov.

Drogovú kriminalitu je možné iba do určitej miery riešiť zvy-

šovaním početného stavu polície, prokurátorov, sudcov a vä-

zenskej služby, ako i zvyšovaním nákladov na ich činnosť. 

Východiská treba hľadať vo vyváženom vzťahu medzi repre-

siou a prevenciou. Úlohou štátu na úseku prevencie je vyty-

čovať a legislatívne zabezpečovať hlavné smery štátnej politiky. 

Preventívne aktivity by mali mať miestny charakter a mala by 

sa do nich aktívne zapájať verejnosť. A netreba zabúdať na 

oblasť medicíny, sociálneho zabezpečenia, práva, ekonomiky, 

školstva a ďalšie činnosti. Na komplexné riešenie problému 

je potrebné vynaložiť mnoho úsilia, lebo jeho odsúvanie do

neurčita sa v budúcnosti negatívne prejaví. To by si mali uve-

domiť predstavitelia štátu, mimovládne organizácie, ale i široká 

verejnosť.   
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Výskumy tvrdia, že počet ľudí, ktorí z rôznych dôvodov aspoň 

občas zneužívajú nejakú drogu, či už legálnu, alebo ilegálnu, 

na celom svete postupne stúpa.

Droga je akákoľvek psychoaktívna látka, ktorá je schopná 

meniť duševné procesy a má potenciál stať sa návykovou 

látkou. Pôsobí na ľudský organizmus veľmi komplexne. Naj-

viac škody na telesnom a duševnom zdraví spôsobuje pri 

chronickom užívaní, ale veľmi nebezpečné je aj jednorazové 

požitie drogy, lebo môže nastať akútna otrava a bezpro-

stredné ohrozenie života. Závislosti od psychoaktívnych lá-

tok a telesné a duševné komplikácie spôsobené závislosťou 

alebo škodlivým užívaním psychoaktívnych látok patria medzi 

najčastejšie diagnózy, a to nielen na psychiatrických oddele-

niach a v psychiatrických nemocniciach, ale aj na oddeleniach 

pre liečbu telesných ochorení. 

Liečba závislostí je veľmi komplexná a zložitá, pretože táto 

diagnóza zasahuje do všetkých oblastí ľudského života. Liečba 

zasahuje a ovplyvňuje bludný kruh závislosti, ktorý tvorí: 

jedinec (a jeho vnútorný telesný a duševný systém) – droga 

– prostredie jedinca (teda vonkajší systém – rodina, priate-

lia, partia, škola, práca, médiá, spoločnosť). Liečba by mala 

zmeniť tento bludný kruh takto: jedinec – zdravý životný štýl 
– prostredie. Liečba je diferencovaná, lebo musí zohľadňovať 

rôzne štádiá ochorenia.

Motivácia závislého na liečbu a vôbec na vyhľadanie pomoci 

je veľmi dôležitá. Ani tá najprepracovanejšia a najmodernejšia 

metóda liečby nemôže byť úspešná, ak pacient nespolupracu-

je alebo ak spoluprácu len predstiera. Motívom na nástup 

na liečbu u mnohých závislých nie je ich presvedčenie alebo 

aspoň snaha liečiť sa zo svojej závislosti, ale rôzne sociálne 

okolnosti, napríklad strata zamestnania, bývania, odmietnutie 

rodinou, nátlak partnera či zamestnávateľa alebo hrozba väze-

nia. Pacienta často privedú do zdravotníckeho zariadenia teles-

né komplikácie, a nie jeho ochota podstúpiť liečenie.  

Kde sa liečia pacienti so závislosťou?    

Liečba stavov po akútnej intoxikácii, teda otrave drogou či 

alkoholom, sa vykonáva na oddeleniach intenzívnej medi-

cíny (ARO) a jednotkách intenzívnej starostlivosti na interných 

oddeleniach nemocníc. Liečbu pacientom s rozvinutou 

závislosťou poskytujú viaceré zložky zdravotníckeho systému. 

V prvom kontakte by mali dobre fungovať hlavne ambulan-
cie praktických, detských a dorastových lekárov. Tí by 

mali upozorniť na možné nebezpečenstvo a všimnúť si prvé 

príznaky, ktoré by mohli svedčiť o požívaní drogy. Pacient si 

môže vybrať liečbu ambulantnou formou, teda navštevovať 

ambulantného psychiatra, najlepšie v ambulancii pre liečbu 

závislostí. Táto forma liečby je vhodná pre motivovaných pa-

cientov skôr v začiatkoch ochorenia. Je však nevyhnutná na 

následnú a udržiavaciu liečbu pacienta po ukončení ústavnej 

liečby. Ambulantne sa vykonávajú aj niektoré druhy psychote-

rapie, či už individuálnej, alebo aj skupinovej.

Ďalšou a najčastejšie využívanou formou je ústavná liečba, 

teda hospitalizácia v psychiatrickej nemocnici alebo liečebni, 

najlepšie na oddelení, ktoré je špecializované na liečbu závis-

lostí, v centrách pre liečbu drogových závislostí alebo v od-

bornom liečebnom ústave pre liečbu závislostí. Výhodou je 

bezpečnejšie prostredie – bez alkoholu či drogy – a nepretržitá 

možnosť odbornej pomoci. V niektorých mestách sú zriadené 

tzv. denné stacionáre, ktoré možno chápať ako prechod 

medzi ambulantnou a ústavnou formou. 

Pre pacientov s komplikovanejším priebehom ochorenia 

a s pretrvávajúcimi sociálnymi problémami sú veľmi vhodné 

pobyty v resocializačných zariadeniach. Tu sa kladie dôraz 

na také psychoterapeutické a rehabilitačné aktivity, ktoré 

pomôžu klientovi adaptovať sa na zmenu životných podmienok 

a začlenia pacienta do normálneho fungovania v spoločnosti. 

Dôležitou súčasťou liečby závislých pacientov v následnej 

a udržiavacej fáze sú A-kluby, AA-meetingy (Anonymní al-
koholici a Anonymní narkomani), socioterapeutické klu-
by, rodičovské organizácie, čo sú združenia abstinujúcich 

alkoholikov alebo narkomanov, ich príbuzných a podobne. 

Pomáhajú pacientom po ústavnej či ambulantnej liečbe udržať 

si abstinentský životný štýl. Podobne fungujú svojpomocné tzv. 

encounterové skupiny, ktoré vedú abstinujúci závislí často 

v spolupráci s terapeutom – psychológom alebo psychiatrom.

Programy tzv. harm reduction sú veľmi dôležité pre tých 

závislých, ktorí sa ešte na liečbu neodhodlali alebo z rôznych 

dôvodov nie sú schopní abstinovať. Zmierňujú a zabraňujú 

následkom užívania drog, napríklad šíreniu infekčných chorôb 

a kriminalite. Všetky tieto uvedené formy sa môžu navzájom 

kombinovať.  

Aké prostriedky a spôsoby sa používajú pri liečbe závis-
lostí?

Medikamentózna liečba 

Lieky sa používajú najviac v prvých fázach liečby závislostí 

pri detoxifi kácii a pomáhajú závislým predovšetkým zmierniť 

telesné a duševné ťažkosti, ktoré sa vyskytujú v súvislosti 

s odňatím drogy, tzn. pri výskyte abstinenčného syndrómu. 

Podľa rozvinutých príznakov a pridružených duševných porúch 

sa používajú lieky z týchto skupín: 

Antipsychotiká – napríklad tiapridal, haloperidol, atypické 

antipsychotiká – sú potrebné pri rozvoji závažných psychotic-

kých stavov, napríklad delirium tremens pri závislosti od alko-

holu, výskyt halucinácií, nadmerná vzťahovačnosť (paranoidný 

syndróm), bludová porucha. 

Anxiolytiká a hypnotiká – sú to lieky, ktoré znižujú úzkosť, 

napätie, pôsobia relaxačne, zlepšujú spánok, uvoľňujú sval-

stvo. 

Antidepresíva – sú veľmi dôležité, pretože mnohí pacienti so 

závislosťou majú depresívne príznaky a úzkostné príznaky. 

Thymostablizátory – sú to lieky, ktoré pri dlhšom užívaní 

zabraňujú výkyvom nálady, potláčajú impulzivitu a tým celkovo 

stabilizujú psychické funkcie.

Anticravingové lieky – znižujú túžbu po droge, tzv. crav-

ing, a pomáhajú tak udržať pacientovu abstinenciu. Craving 
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je neodolateľná túžba po užití psychoaktívnej látky, s ktorou 

má pacient už skúsenosti, napriek tomu, že si uvedomuje 

negatívne dôsledky. Pri liečbe alkoholizmu sa využíva najmä 

acamprosat. 

Substitučná liečba – zatiaľ sa na liečbu opiátového typu 

závislosti využíva napríklad methadon a buprenorfín. Je vhod-

ná pre silne závislých, ktorí zlyhávajú v abstinencii, a slúži 

hlavne na zníženie zdravotného a celospoločenského rizika, 

spojeného s užívaním nelegálnej drogy. 

Psychoterapeutická liečba

Skupinová psychoterapia 
Využíva sa najviac. Užšia skupina pacientov pod vedením 

psychoterapeuta pracuje spoločne na problémoch jednotlivca 

i skupiny. Vytvárajú sa terapeutické vzťahy a dôvera. Zameriava 

sa na vytvorenie nového systému hodnôt, prijatie zodpoved-

nosti za svoje konanie, posilňuje schopnosť vyjadrovať, preží-

vať a porozumieť svojim citom, podporuje rozvoj asertívnych 

schopností, zvýšenie sebavedomia a motiváciu na zmenu 

životného štýlu, samostatnosť, ukazuje nové životné perspek-

tívy. 

Terapeutická komunita je liečebné spoločenstvo. Nevyhnut-

ná je aktívna účasť klienta na liečbe. Vychádza z predpokladu, 

že ľudia s rovnakým problémom si dokážu účinne pomáhať 

tým, že si poskytujú vzájomnú podporu, učia sa jeden od 

druhého, hodnotia sa navzájom.  

Režimová terapia znamená pre pacienta dodržiavanie den-

ného programu, rešpektovanie rôznych zákazov a príkazov, 

plnenie určitých povinností, starostlivosť o svoje okolie a veci. 

Jej zmyslom je navrátiť pacienta do normálneho života.

Didaktoterapia a edukácia poskytuje pacientovi informácie 

a vedomosti o jeho poruche, o jej komplikáciách, rizikách 

a následkoch. 

Relaxačné techniky – hlavne autogénny tréning, joga – slúžia 

na uvoľnenie napätia, zlepšujú spánok a náladu, zmierňujú 

psychosomatické ťažkosti. 

Muzikoterapia a arteterapia využíva možnosti liečivého 

pôsobenia hudby a umenia na psychiku. Hudba ovplyvňuje 

predovšetkým náladu, vyvoláva silné emócie, ktoré sa môžu 

vyjadriť neskôr napríklad kresbou pri arteterapii alebo sa o nich 

môže rozprávať na skupinovej psychoterapii. 

Ergoterapia = pracovná terapia je liečba prácou, väčšinou 

v parku, záhrade či v skleníku. Podporuje pracovné návyky 

a stereotypy, kolektívne cítenie, fyzickú kondíciu.      

Rodinná terapia – rodinné vzťahy často motivujú na liečbu 

a pozitívnu zmenu. Pri liečbe neplnoletých pacientov je nevyh-

nutná spolupráca s rodičmi pacienta. U dospelých pacien-

tov je dôležitá spolupráca s ich partnermi, deťmi alebo inými 

príbuznými. 

Psycho-sociálna rehabilitácia znamená obnovovanie so-

ciálnych kompetencií, komunikačných schopností a prispôso-

bovanie novému životnému štýlu. 

Základným cieľom liečby pacienta so závislosťou od akejkoľvek 

psychoaktívnej látky vrátane alkoholu je motivovať ho na zmenu 

doterajšieho životného štýlu tak, aby nemal potrebu vracať sa 

k droge a vyhľadávať ju. Liečba neznamená len prekonanie 

telesných a duševných príznakov závislosti, zameriava sa aj 

na spôsob života pacienta, jeho nevhodné a škodlivé návyky, 

rodinu, sociálne a pracovné problémy, prípadne aj právne. 

Cieľom je doviesť pacienta k novému životnému štýlu. Ab-

stinencia od drogy nie je cieľ, ale prostriedok na zdravší, 

šťastnejší a spoločensky prijateľný život. Pri liečbe závislostí sú 

lekár terapeut a pacient partnermi a spolupracovníkmi. Pacient 

nesmie byť len pasívnym prijímateľom lekárových rozhodnutí, 

musí sa aktívne, samostatne a so záujmom podieľať na vlast-

nej liečbe.     
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S drogovo závislou klientelou pracujem už desať rokov ako 

street workerka a terapeutka. Som v kontakte s tými, ktorí ak-

tuálne užívajú drogy, liečia sa a abstinujú. Pri práci s klientmi 

využívam PCA prvky (prístup zameraný na človeka) a motivačné 

rozhovory. V príspevku sa budem snažiť priblížiť svoje empi-

rické skúsenosti s danou klientelou a v závere uvediem krátku 

kazuistiku zo svojej praxe.

Počas práce so závislými osobami som prechádzala rôznymi 

štádiami a formami práce s nimi. Od totálnej direktívnosti až po 

úplnú voľnosť bez hraníc a limitov. Bola som presvedčená, že 

povedať si „som závislý“, je minimálne 50 % úspechu. Nerozu-

mela som, prečo potom tí ľudia toľko recidivujú, keď si to uve-

domujú. Neskôr som pochopila, že dôležitá nie je diagnóza, 
ale motivácia človeka na zmenu. 

Stretávam sa s faktom, že pre klientov je dôležité, ak ich 

niekto akceptuje a je k nim empatický. Hovoria mi, že už 

zabudli, aké je to byť s niekým len tak a hovoriť o sebe, 

o svojom prežívaní. Ak ma klient pociťoval a vnímal ako 
akceptujúcu, kongruentnú a empatickú terapeutku, po-
mohlo mi to v kontakte s ním a podarilo sa mi nadviazať 
s ním vzťah, ktorý vnímam ako nutný základ v procese 
zmeny u závislých osôb.

Často sa stretávam s klientmi, ktorí si ešte nepripúšťajú, že by 

mohlo dôjsť k nejakej zmene. Osvedčilo sa mi konfrontovať 

klientov s ich sebavnímaním, vyvolávať rozpory, pochybnosti 

a zároveň posilňovať ich vnímanie nebezpečenstva a problé-

mov, ktoré súčasné správanie prináša. V praxi sa ukázalo, že 

klienti sú väčšmi naklonení komunikovať, keď sa im poskyt-

ne priestor hovoriť aj o pozitívach drog, ktoré zneužívajú. 

Je dôležité, aby terapeut na začiatku ich spoločného 
vzťahu akceptoval tempo klienta, aby ho netlačil k rých-
lej zmene. 

Užívanie drog spôsobuje, že závislí klienti nemajú pocit zod-

povednosti za svoj problém, vnímajú ho mimo seba, pocity 

opisujú ako neprítomné, nie rozoznateľné a o sebe hovoria 

vo faktoch. Verbalizujú rozpory, ale nie sú rozpoznané. To je 

signál, že o zmene uvažujú, aj keď ju zároveň odmietajú. Tera-
peut by mal podchytiť ambivalenciu, povzbudiť klienta, 
aby nad zmenou viac uvažoval. 

Osvedčilo sa mi, ak si klienti vytvárajú sami zoznam strát 

a ziskov, ktoré by nastali v prípade zmeny. Ak si sami spravia 

takúto rovnováhu, je väčšia šanca, že im uveria a prijmú za 

svoje. Klient je expert sám na seba a najlepšie vie, čo 
potrebuje.

V praxi mi klienti občas hovoria: „Už nikdy, naozaj nikdy viac 

nebudem fetovať...“ A napriek týmto silným, odhodlaným 

slovám opäť užili drogu (väčšinou do pár hodín alebo dní). 

Uvedomila som si, že ťažko sa meria a zisťuje skutočné 
odhodlanie, rozhodnutie, preto je rovnako dôležité 
vnímať to, ako sa závislí klienti správajú a čo robia, nie-
len to, čo komunikujú. 

Súčasťou terapeutickej práce je aj predchádzanie a minimali-

zovanie relapsov. „Pošmyknutie“ je normálne a očakávané, 

je súčasťou terapie. Upokojujem ich, že relaps je súčasťou 
zmeny a posúva ich bližšie k abstinencii. Vtedy klien-

tom pomáham, aby neupadali do beznádeje a zúfalstva. 

Osvedčilo sa mi informovať o možných relapsoch aj rodinných 

príslušníkov, ktorí potom prežívajú o niečo menšie sklamania. 

V praxi klientov upozorňujem, že relaps nikdy nepríde „len tak“, 

predchádza ho veľa iných situácií. V terapii sa snažím spolu 

s nimi prísť na to, čo sa „pokazilo“, že došlo k recidíve.

Závislosť je medicínske ochorenie, ktoré sa dá podľa WHO 

vyliečiť. Napriek tomu klientom hovorím: „... aj z chrípky sa 

dostaneš, ale keď nebudeš robiť nejaké preventívne opatrenia, 

hocikedy ju môžeš dostať znova. A tak je to aj so závislosťou, 

je to celoživotný proces...“ 

Pri práci so závislými klientmi sa snažím pomôcť im spoznať 

ich prežívanie, emócie. Cieľom je, aby vnímali a rozumeli 

sebe, aby dokázali byť v kontakte so sebou a aby boli k sebe 

úprimní. Taktiež sa ma pýtajú, či sa dá z toho dostať, a ja im 

odpovedám: „... áno, keby som v to neverila, tak to nerobím, 

lebo nemôžem robiť niečo, čo sa nedá...“ A pri týchto slovách 

si spomeniem na tých, ktorí sa držia, žijú riadny, usporiadaný 

život a pasujú sa s bežnými problémami, čo život prináša. 

Krátka kazuistika

Tridsaťročná narkomanka mala pocit, že je dobrou matkou 

svojmu dieťaťu: „Veď som mu všetko dala, plienky, oblečenie, 

kočík som kúpila aj hračky...“ Jej vtedajšia predstava o sebe 

bola: som skvelá matka. Ak by som jej v tom čase povedala, 

že dieťa okrem materiálneho zabezpečenia potrebuje mať aj 

pocit bezpečia, ktorý nemá, keď ona, jeho matka, sústavne 

od neho odchádza a o dieťa sa potom stará klientkina matka, 

začala by sa brániť. Jej self nebolo ešte pripravené prijať fakt, 

že ako matka nie je vždy k dispozícii svojmu dieťaťu a jej bytie 

s dieťaťom má vážne medzery. Vedela som, že o dieťa sa stará 

jeho stará mama, preto som si mohla dovoliť počkať na čas, 

keď klientka bola v takom štádiu zmeny, aby sme mohli otvoriť 

opäť tému ona a dieťa. Klientka si neskôr sama priznala, že 

sa o dieťa nestarala, že veľakrát zobrala posledné peniaze 

a išla si kúpiť drogy, aj keď vedela, že ich má minúť na niečo 

iné. Postupne sa jej začali vynárať spomienky, ako si vždy 

predstavovala, aká raz bude milujúca matka, ktorá sa bude 

venovať svojmu dieťaťu. Keby som v našich terapeutických 

začiatkoch klientke vyvracala jej predstavu o „dokonalej“ mat-

ke, začala by cúvať, možno by dokonca prestala navštevovať 

naše sedenia.

PRÁCA SO ZÁVISLÝMI KLIENTMI

Mgr. Marta Špaleková, sociálna pracovníčka, terapeutka



PODPORUJEME ŽIVOTASCHOPNÉ PROJEKTY

Mgr. Gabriela Horečná, Slovenský rozhlas;

poverená vedením poradnej komisie Protidrogového fondu 

na posudzovanie projektov z mediálnej oblasti

Niečo o mne

Volám sa Gabriela Horečná a magický mikrofón ma prilákal do 

rozhlasu v roku 1985. Predtým som pracovala v Obvodnom 

kultúrnom stredisku v Bratislave v Starom Meste. Už v tých 

časoch sme sa na rôznych podujatiach stretávali s drogovou 

problematikou a hovorilo sa aj o prvých obetiach fetovania 

toluénu. Po príchode do rádia mi tieto informácie prišli vhod 

a o pár mesiacov som za reportáž o drogovo závislých z psy-

chiatrie v Pezinku dostala svoju prvú rozhlasovú žatvu. 

Pamätám sa, ako ma celkom „zobral“ rozhovor s mladým 

chlapcom, ktorému sa „ufetoval“ na smrť brat, a preto sa 

rozhodol niečo so sebou robiť. Potom prišli ďalšie relácie 

o drogách a, žiaľ, i ďalšie úmrtia – možno si spomeniete 

na „zlatú“ dávku heroínu nadaného hudobníka Marka Bre-

zovského... Jeho rodičia sa trápia dodnes, kde urobili chybu 

alebo čo mohli v danom čase robiť... Cítila som sa poctená 

i zaskočená, keď mi pani Vlasta Brezovská sama navrhla, že 

rozhovorom o synovej závislosti možno pomôže iným... Bola 

to obrovská zodpovednosť a každá veta, nemyslená celkom 

úprimne, by bola vyznela plocho a falošne. Vtedy bolo in-

formácií o drogách málo a rozhovor vyvolal veľký ohlas. Ozývali 

sa rodičia závislých detí, odborníci, ale aj iné médiá. Možno 

to znie zvláštne, ale drogová závislosť sa stala mojou „srdco-

vou záležitosťou“. Navštívila som za tie roky u nás azda každé 

resocializačné zariadenie či občianske združenie, ktoré sa to-

muto fenoménu venovalo... Hovorila som s lekármi, terapeutmi, 

psychológmi, policajtmi, ale najmä s drogovo závislými mladý-

mi ľuďmi a ich rodičmi. Tiež jeden nezabudnuteľný zážitok: 

... na Protidrogovom fóre v Petržalke vystúpila matka, ktorá 

prišla o syna. Obviňovala spoločnosť, ktorá prehliadala, že 

v domoch na sídliskách díleri slobodne predávajú drogy deťom 

i dospelým... Pozerala sa denne z okna na svojho syna, ktorý 

behal s kamarátmi pred panelákom alebo sedával s nimi na 

lavičkách, a zdalo sa jej, že všetko je v poriadku. Až raz prišiel 

domov a už mu nemohli pomôcť. Sú to silné príbehy a médiá 

majú obrovskú moc – sprostredkovať ľuďom skúsenosti tých, 

čo sami prešli peklom. A dnes viem, že akákoľvek pomoc nie 

je zbytočná, pretože som sa rozprávala s ľuďmi, ktorí sa z toho 

dostali. Sú čistí osem, desať i viac rokov, pracujú, skončili školy, 

majú rodiny a niektorí sa venujú drogovo závislým. Pomáha im 

vôľa nepoddať sa, svet iných zážitkov, nezaťažených drogou, 

a nová perspektíva. 

Drogy lákajú a závislostí je veľa... preto je potrebné o nich 

neprestajne hovoriť, oslovovať každého potenciálneho „závis-

láka“. Pomáhať všetkým, ktorí podľahli alkoholu, drogám, ha-

zardným hráčom, fajčiarom... všetkým, čo o to stoja.  

A o to sa vo svojich reláciách snažím. Osobne ma veľmi potešila 

hlavná cena z medzinárodného fóra Prix Bohemia 1996. Je 

príjemné byť ocenená – je to istá satisfakcia za hodiny práce, 

no stále som v tejto problematike akoby na začiatku. Vždy je 

čo riešiť, o čom nahrávať, písať a informovať.

Podporujeme životaschopné projekty... 

V roku 1996 prijala Národná rada SR zákon č. 381/1996 

Z. z. o zriadení Protidrogového fondu s účinnosťou od 

1. januára 1997. Je to neštátny účelový fond, ktorý poskytuje 

fi nančné prostriedky na protidrogovú prevenciu a na liečebnú 

a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám. V minulom 

roku ma vymenovali za predsedníčku komisie Protidrogové-

ho fondu pre mediálnu oblasť a za ten čas prešli našimi ru-

kami rôzne projekty. Niektoré nápadité, originálne a verím, 

že i životaschopné, iné klasické, časom overené, no zopár 

i takých, ktoré neoslovia zrejme nikoho. Niekedy je náročné 

predvídať, ako dopadne dokument o drogovo závislej komu-

nite, či prostriedky, akými autori chcú preventívne vplývať na 

mladých, nie sú zastarané, prežité. V komisii je nás osem, 

takže dakedy je diskusia búrlivá, argumenty padajú z každej 

strany, no takmer vždy dokážeme nájsť prijateľný kompromis. 

Keďže ide o fi nancie, je to vždy veľmi citlivá a poctivá disku-

sia, pretože kvalitné mediálne projekty potrebujeme ako soľ 

a informovanosť o tomto fenoméne by nemala obísť žiadnu 

sociálnu či vekovú skupinu. Rady potrebujú aj rodičia, učitelia, 

sociálni či kultúrni pracovníci, skrátka, všetci. Občas sa však 

zdá, ako keby sme suplovali inštitúcie či ministerstvá, ktoré by 

mali na protidrogové či vzdelávacie projekty prispieť. Niekedy 

sú témy projektov samoúčelné... Náročné je aj odhadovanie 

požadovanej sumy – za koľko sa dnes dá nakrútiť dobrý doku-

ment, vydávať časopis, pripraviť zmysluplná akcia? Peňazí je 

málo... menej, než by sme potrebovali a chceli, preto musíme 

vyberať uvážlivo a zodpovedne. Ak by som chcela byť veľmi 

kritická, myslím si, že mnohé témy sú pripravované skôr živelne 

– sú neoriginálne, aj keď je veľmi náročné vymyslieť stratégiu, 

ktorá zaberie u poslucháčov, divákov či respondentov. Našli 

sa aj tento rok projekty, ktoré boli neúplné, čo je viac-menej 

ignorantstvo, pretože pri požadovaní fi nančných prostriedkov 

by mal byť žiadateľ dôsledný. Problémom bývajú aj odborní 

garanti – nie sú to len formálni „patróni“, ale predovšetkým oni 

nesú zodpovednosť za odbornú úroveň projektu a následne aj 

za dielo, ktoré vznikne. 

Viem si predstaviť aj ideálnu podobu schvaľovania protidrogo-

vých projektov, aj keď je to asi hudba budúcnosti: vypracovať 

požiadavky a určiť témy, ktoré sú akútne, aktuálne, aby ob-

siahli problematiku odborne a pritom atraktívne a aby oslovili 

presne cielené skupiny ľudí a z ponúknutých projektov vybrať 

tie, ktoré spĺňajú požadované kritériá – sú kvalitné, objavné, 

interaktívne. Tie, čo skutočne oslovia a nezapadnú prachom.  
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POZNÁMKY K EFEKTÍVNEJ PREVENCII ZÁVISLOSTÍ 

ALEBO ČO SA V PREVENCII OSVEDČUJE?

PODNETY PRE KULTÚRNO-OSVETOVÚ ČINNOSŤ

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.,

riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie Národného osvetového centra                 

Pre ľudí, čo v praxi realizujú prevenciu sociálnopatologických 

javov, je veľkým prínosom, ak majú možnosť na stránkach 

odborných časopisov oboznámiť sa v rámci problematiky 

sociálnej patológie aj s témou drog, návykového správania 

a závislostí nielen z teoretického, ale aj prakticko-aplikačného 

aspektu.

Podnetná je, prirodzene, i výmena skúseností − vzájomné po-

rovnanie využívaných metód, foriem, princípov a stratégií, ale 

aj konkrétne realizovaných aktivít, projektov a programov.

Preto sme toto číslo informačno-vzdelávacieho bulletinu re-

zortu kultúry Sociálna prevencia zamerali na tému drogových 

závislostí, s osobitným akcentom na problematiku prevencie.

 

Manažéri kultúrno-osvetových podujatí v regiónoch Slovenskej 

republiky, tzn. i pracovníci regionálnych osvetových zariadení, 

patria k tým profesionálom, ktorí významnou mierou participu-

jú na realizácii mnohých podujatí s obsahom výchovy k proso-

ciálnosti a prevencie sociálnopatologických javov vrátane pre-

vencie drogových závislostí. Ich reálna preventívna funkcia sa 

v tejto oblasti zabezpečuje v dvoch rovinách:

1) jednak vo forme tzv. nešpecifi ckej prevencie sociálnopa-
tologických javov včítane napríklad prevencie drogo-
vých závislostí − kultúrno-osvetové zariadenia majú jedi-

nečnú možnosť participovať na zmysluplnom napĺňaní dispo-

nibilného voľného času všetkých vekových a sociálnych sku-

pín obyvateľstva a tým reálne prispievať k napĺňaniu preven-

tívnej funkcie voľného času, 

2) jednak vo forme tzv. špecifi ckej prevencie organizovaním 

konkrétnych aktivít, projektov a programov, ktoré sa špecifi cky 

zameriavajú na drogy a závislosti. 

Považujem za nutné zdôrazniť, že obe tieto roviny sa realizujú 

nezriedka v konkrétnych podujatiach, aktivitách a projektoch 

paralelne.

V príspevku sa budem snažiť zosumarizovať jestvujúce trendy 

pri profi lácii preventívnej činnosti v kultúrno-osvetových zaria-

deniach, ako aj poukázať na kritériá účinnosti a efektívnosti 

prevencie. Hoci príspevok vychádza z poznatkov a skúse-

ností najmä zo školského prostredia a projektov realizovaných 

v tomto prostredí, ich širšie rozvinutie a využitie pre oblasť 

voľného času, ludických aktivít a aktivít kultúrno-osvetových 

zariadení je nesporné. Príspevok nemá za cieľ exaktne, široko 

a celostne prezentovať celý okruh danej témy. Mojím zámerom 

je skôr poskytnúť ďalší pohľad na túto významnú a neprestajne 

diskutovanú tému. Vychádzala som z myšlienok vybraných slo-

venských, českých a zahraničných autorov, ktoré korešpondujú 

s mojou osobnou viacročnou praktickou skúsenosťou z pre-

ventívneho pôsobenia v kultúrno-osvetovej činnosti v oblasti 

drog a závislostí. Z tohto dôvodu popri teoretických poznám-

kach príspevok dopĺňam skúsenosťami z praxe prevencie 

v kultúrno-osvetovej práci.

Znižovanie ponuky drog a minimalizácia dopytu po 
drogách − dve základné stratégie prevencie drogových 
závislostí

Bolo by nevhodné a prinajmenšom veľmi zjednodušené 

vidieť cieľ prevencie drogových závislostí iba v jednoduchom

odovzdávaní vedomostí o alkohole a ostatných drogách 

a o správaní vo vzťahu k nim. Dôležitú úlohu v tomto smere 

zohráva pôsobenie na hodnotový systém adresáta prevencie 

a podpora žiaducich postojov k drogám a závislosti.

Základným, v istom zmysle schematickým členením stratégií 

prevencie drogových závislostí podľa K. Nešpora, L. Csémy-

ho a H. Pernicovej (1995, s. 34-35) je ich rozdelenie na dve 

skupiny so zameraním na: 

1) znižovanie ponuky drog (aby boli drogy ťažšie dostup-
né);
2) minimalizáciu ich dopytu (aby podľa možností ľudia 
o ne nemali záujem),
pričom obe uvedené stratégie spolu úzko súvisia a navzájom 

sa posilňujú.

Vychádzajúc z uvedeného, môžeme ciele protidrogového 
edukačného pôsobenia rozdeliť na dve základné oblasti:

1) výchovu k zdravému životnému štýlu,

2) zvyšovanie odolnosti detí a mládeže proti negatívne-
mu pôsobeniu ponuky drog a proti ďalším sociálnopa-
tologickým javom.  

Túto skutočnosť potvrdzuje Holanďan J. van der Stel (1998, 

s. 43), autor európskej učebnice prevencie, ktorý zdôrazňuje, 

že „cieľom prevencie užívania alebo zneužívania alkoholu, drog 

a tabaku je prostredníctvom určitej stratégie zabrániť cieľovej 

skupine v nezdravom správaní“. 

Cieľ preventívnej práce podľa citovaného autora (1998, 

s. 49) zahŕňa: 

a) snahu redukovať vážnejšie sociálne a osobné problémy

– oslabením vplyvu rizikových faktorov (nedostatočné so-

ciálne podmienky a kompetencie);

− posilnením vplyvu ochranných faktorov (sociálna po-

moc, adekvátne sociálne zručnosti);

b) povzbudzovanie ľudí pri vyhľadávaní pomoci a čo 
najrýchlejšie poskytovanie pomoci.

K. Nešpor v tejto súvislosti ďalej uvádza, že „cieľom primárnej 
prevencie je predísť užívaniu návykových látok vrátane 

alkoholu a tabaku alebo ho oddialiť do čo najneskoršieho 
veku, keď sú už dospievajúci relatívne odolnejší. Ďalším 
cieľom je obmedziť alebo zastaviť experimentovanie 
s návykovými látkami, aby sa predišlo škodám na teles-

nom alebo duševnom stave. Cieľom prevencie nie je teda 

odovzdávanie informácií alebo to, aby sa prevencia páčila, 

cieľom prevencie je, aby sa cieľová populácia správala 
zdravšie.“

Princípy programov prevencie v politike verejného 
zdravia

V ďalšej časti príspevku sa zameriam na princípy programov 
prevencie v politike verejného zdravia z pohľadu Európ-

skej únie. Tie sú špecifi kované takto:

• Prevencia má zásadne za cieľ posilniť individuálnu zod-
povednosť jednotlivca za svoje zdravie i zdravie iných, ako aj 

umožniť túto zodpovednosť realizovať.

• Je potrebné dbať o to, aby sa pri rozvíjaní prevencie ne-

zvyšovala ilúzia, že všetky problémy zdravia sa môžu vyriešiť. 
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Program prevencie by v žiadnom prípade nemal vyvolávať 
falošné nádeje.

• Verejná moc vo všeobecnosti nezasahuje do spôsobu života 

obyvateľov, ale aktivity prevencie môžu zabrániť niektorým 
druhom správania, považovaným za morálne škodlivé alebo 

škodlivé voči iným (fajčenie na verejnosti).

• Je dôležité predísť zväčšeniu rozdielov v zdraví pri imple-

mentácii preventívneho programu, napríklad zdravšie skupiny 

by mali väčší úžitok a skupiny s poškodeným zdravím žiadny. 

Programy prevencie musia byť dostupné všetkým členom 
cieľovej skupiny.

• Odporúča sa rozvíjať informačné a vzdelávacie prog-
ramy o zdravom spôsobe života alebo prevencii zdraviu 

škodlivých javov tak, aby boli zdrojom informácií pre cieľovú 

skupinu.

• Treba dbať o to, aby kampaň pri programe nepredstavovala 

cieľovú skupinu v negatívnom svetle, aby ju nediskrimino-

vala. Prevencia by nikdy nemala mať kritický charakter 
vo vzťahu k obetiam.

  

Čo sa potvrdzuje ako účinné a efektívne v prevencii – 
kritériá efektívnosti
 

V tejto časti príspevku priblížim kritériá efektívneho prog-
ramu všeobecnej prevencie v školách, ako ich uvádzajú 

K. Nešpor a L. Csémy (In: K. Kalina et al.: 2003, s. 297). Je 

potrebné v tejto súvislosti poznamenať, že aj v praxi pre-

ventívnej činnosti vo voľnočasových aktivitách a kultúrno-
-osvetovej práci je možné vychádzať a aplikovať tieto kritériá 

pri koncipovaní aktivít, projektov a programov prevencie. Jed-

notlivé kritériá preto ilustrujem príkladmi z tejto oblasti. 

Dvanásť kritérií efektívneho programu všeobecnej pre-
vencie v školách

1. kritérium: program sa začína pokiaľ možno skoro (od 
najnižšieho veku) a zodpovedá veku 
Čím nižší je vek žiaka, tým má byť prevencia menej špecifi cká, 

orientovaná na všeobecnú podporu zdravia. Naopak, o čo 

je žiak starší, o to by sa prevencia mala viac zameriavať na 

jednotlivé návykové látky a žiaci by mali byť väčšmi aktívne 

zapojení do preventívneho programu.

Príklad: V praxi kultúrno-osvetovej činnosti sa realizujú jed-

norazové aj cyklické preventívne aktivity a projekty prevencie, 

orientované na rodičov a deti predškolského a mladšieho 

školského veku. Môžem uviesť tie, ktoré aktívne zapájajú do 

projektu v kooperácii tri cieľové skupiny: rodičov detí − deti − 

učiteľky MŠ. Takéto triadicky cielené preventívne pôsobenie 

sa považuje za efektívnejšie. Ako príklad takto realizovaného 

projektu možno uviesť modelový edukačný projekt prevencie 

závislostí, ktorý sa realizoval v spolupráci s českou expert-

kou, psychologičkou Dagmar Novákovou, autorkou projektov 

akreditovaných ministerstvom školstva Českej republiky.

2. kritérium: program je malý a interaktívny 
V štúdiách sa zistilo, že 

– interaktívne programy sú účinnejšie než iba vzdelávacie prog-

ramy, 

– programy pre menší počet žiakov sú účinnejšie ako programy 

hromadného charakteru pre veľký počet účastníkov,

– peer programy (realizované pripravenými vrstovníkmi) sú 

účinnejšie než programy, ktoré uskutočňovali iba učitelia.

Z týchto štúdií vychádzajú aj niektoré preventívne aktivity 

v kultúrno-osvetových zariadeniach.

Príklad: Podľa výsledkov celoštátneho prieskumu (In: Hup-

ková, 2005, s. 25) sa v praxi kultúrno-osvetovej činnosti vy-

užívajú popri tradičných hromadných monologických formách 

prevencie, akými sú prednášky, aj nové inovačné a účinnejšie 

formy prevencie. Frekventovanejšie sa začínajú uplatňovať aj 

interaktívne programy vychádzajúce zo zážitkového učenia 

a práce v malých skupinách. Zvyčajne sa podujatia realizujú 

pre adresátov v počte do 25 účastníkov pod vedením dvoch 

lektorov − skupinových facilitátorov. Ide napríklad o vzdelá-

vanie profesionálov v prevencii drogových závislostí, pôsobia-

cich vo voľnočasových aktivitách a kultúrno-osvetovej práci, 

či o priamu preventívnu prácu s deťmi a mládežou. V praxi sa 

osvedčujú hlavne cyklické projekty pre tú istú cieľovú skupinu 

– vzdelávacie programy v trojročnom cykle s následným su-

pervíznym stretnutím v celkovom počte nad 100 hodín.

3. kritérium: program zahŕňa podstatnú časť žiakov 
(cieľovej skupiny)  
Častou chybou v preventívnej praxi je, že sa niektorý program 

sústredí iba na prípravu peer aktivistov a menšia pozornosť 

(alebo žiadna) sa venuje realizácii programu za pomoci peer 

aktivistov v celých triedach.

4. kritérium: program zahŕňa získavanie relevantných so-
ciálnych kompetencií a schopností potrebných pre život 
vrátane schopnosti odmietať, zvládať stres a podobne  
Nácvik relevantných zručností je preukázateľne účinnou metó-

dou. Ide napríklad o nácvik schopnosti odmietať návykové lát-

ky, čeliť tlaku okolia, nácvik komunikačných zručností, schop-

nosti vytvárať priateľské vzťahy, zdravé sebavedomie, nácvik 

schopnosti sebapresadzovania, nenásilného zvládania konfl ik-

tov... 

Príklad: V uvedených preventívnych programoch sa v ob-

sahovom zameraní zážitkovej práce v skupine značná časť 

venuje práve nácviku sociálnych a komunikačných zručností 

adresátov projektu. Projekt obsiahne aj rovinu tzv. špecifi ckej 

a nešpecifi ckej prevencie. S osobitným dôrazom sa programy 

prevencie zameriavajú na sebapoznávanie a poznávanie iných, 

nácvik schopnosti zvládať náročné životné situácie, schopnos-

ti vedieť odmietnuť (povedať nie) a ďalšie.

5. kritérium: program berie do úvahy miestne špecifi ká 
Pred začatím programu je potrebné zmapovať miestnu situáciu 

a zvoliť efektívne stratégie, šité na mieru cieľovej skupiny.

Príklad: Pri samotnom koncipovaní a profi lácii preventívne-

ho projektu je nutné vždy nanovo defi novať cieľovú skupinu 

(adresáta). Vhodné je už pri samotnej iniciácii (plánovaní) 

projektu pomenovať riziká, ich rozsah, rovnako ako možné 

príčiny a následky. Dôležité je profi lovať projekt s ohľadom na 

miestne špecifi ká a ďalšie charakteristiky adresáta prevencie. 

To je nutné brať do úvahy pri každej preventívnej intervencii aj 

v kultúrno-osvetovej činnosti.

6. kritérium: program využíva pozitívne modely 
Napodobovanie je osvedčený postup používaný napríklad 

v pedagogike, a preto má svoj význam i v prevencii. Ide 

predovšetkým o také pozitívne vzory, s ktorými sa môže cie-

ľová populácia stotožniť a ktorých spôsoby reagovania môže 

uplatniť v situáciách svojho každodenného života. Vhodní sú 

v tomto smere vrstovníci. Všeobecne je lepšie (i keď nie ne-

vyhnutné) mať dostatok kvalitných spolupracovníkov, ale 

s účinkom sa nemusí minúť ani to, ak máme ako spolupra-

covníkov mimoriadne osobnosti z kultúry či športu.

Príklad: Na princípe výpovedí osobností z oblasti kultúry 

a športu boli postavené fi lmové projekty občianskeho zdru-

ženia Športom proti drogám s názvom Skok do raja? a Sila

osobnosti. Národné osvetové centrum ako spoluorganizátor 

projektov uskutočnilo 40 regionálnych prezentácií projektov, 

spojených s metodikou využívania fi lmu ako vstupu do ďalšej 

diskusie o drogách. Projekt bol prezentovaný na video- a CD-

-nosičoch.  
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7. kritérium: program zahŕňa legálne i nelegálne návy-
kové látky 
Väčšina zahraničných úspešných programov prevencie 

drogových závislostí zahŕňa do obsahu aj legálne drogy. Je to 

nutné vzhľadom na ich rozšírenie, dostupnosť, ale aj preto, že 

najmä dospievajúci majú tendenciu zužovať drogovú preven-

ciu iba na ilegálne drogy.

Príklad: Do obsahu zážitkovej práce so skupinami pod ve-

dením skúsených lektorov a psychológov, ktorí sa venujú pre-

vencii závislostí, sa z hľadiska informácií a poznatkov včleňujú 

rovnako drogy legálne, ako i nelegálne. Osobitná pozornosť 

sa venuje alkoholu, tabaku a zneužívaniu liekov, ako aj ďalším 

legálne dostupným substanciám s potenciálom vytvoriť návyk 

a závislosť či s hrozbou akútnej intoxikácie organizmu.

8. kritérium: program zahŕňa aj znižovanie dostupnosti 
návykových rizík 
Do tejto kategórie patrí zákaz predaja alkoholických nápojov 

osobám mladším ako 18. rokov a zákaz predaja ilegálnych 

drog. Protidrogovú atmosféru má mať preto aj škola, samo-

zrejmé je dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a iných 

návykových látok nielen v škole, ale aj na akciách usporadú-

vaných školou.

Príklad: Aj v tejto oblasti majú kultúrno-osvetové zariadenia 

ďalšie možnosti preventívneho pôsobenia. V praxi sa realizujú 

rôzne zábavno-relaxačné podujatia, napríklad diskotéky bez 

alkoholu. 

9. kritérium: program je sústavný a dlhodobý 
Ak je program sústavný a dlhodobý, jeho efektivita narastá. 

Naopak, nie je možné predpokladať pozitívny efekt jednora-

zových, náhodných akcií, akokoľvek dobre by boli mienené.

Príklad: Prieskum projektov a programov prevencie drogových 

závislostí v regionálnych osvetových strediskách v Slovenskej 

republike (In: Hupková, 2005, s. 19) poukázal na to, že hoci 

sa v praxi uskutočňujú i jednorazové aktivity, celkovo možno 

v činnosti osvetových stredísk aj v tejto oblasti zaznamenať 

posun smerom k cyklickým a širšie aplikovateľným projektom 

viacročného zamerania.

10. kritérium: program je prezentovaný kvalifi kovane 
a vierohodne 
Spôsob, akým je preventívny program prezentovaný, a ľudia, 

ktorí ho vedú, môžu podstatne ovplyvniť jeho efektivitu. Z tohto 

dôvodu je potrebné venovať náležitú pozornosť ľudskému fak-

toru.

Príklad: Jedným zo základných predpokladov úspešnosti 

a efektívnosti preventívnej intervencie je osobnosť lektora 

(prednášajúceho, facilitátora skupinovej práce) a podobne. 

Dôležitá je nielen odborná fundovanosť lektora (trénera, facili-

tátora), ale aj jeho schopnosť pôsobiť zrozumiteľne a zároveň 

atraktívne na cieľovú skupinu. Práve lektor spolu s ostatnými 

premennými (miesto a čas realizácie projektu) je významným 

znakom určujúcim efektivitu programu. 

11. kritérium: program je komplexný a využíva viac stra-
tégií (prevenciu v školskom prostredí a prácu s rodičmi) 
Príklad: Príkladom dodržania tohto princípu pri realizácii pro-

jektu je už spomínaný projekt pre rodičov a deti predškolského 

veku. Práve práca s rodičmi predstavuje oblasť, kde kultúrno-

-osvetová práca má svoje možnosti a, žiaľ, i rezervy. Podu-

jatiami, ktoré sú zamerané na členov rodiny i na rodinu ako 

celok, je možné tento defi cit v primárnej prevencii drogových 

závislostí značne eliminovať.   

12. kritérium: program počíta aj s komplikáciami a ponú-
ka dobré možnosti, ako ich zvládať
Program by preto mal obsahovať také prvky, ktoré by 

uľahčovali riešenie komplikácií a kríz, napríklad kde hľadať 

pomoc pri rôznych problémoch s návykovými látkami, ako 

zvládať nepríjemné duševné stavy atď. V rámci realizovaných 

projektov sa cieľová skupina dozvedá primeranými formami 

(napríklad prostredníctvom letákov), kde a ako hľadať pomoc.

Výbornou pomôckou v prípravnej fáze realizácie projektu 

je SWOT analýza (silné stránky, slabé stránky, možnosti 

a ohrozenia).

 

Zásady efektívnej primárnej prevencie − všeobecné cha-
rakteristiky

P. Bém (1998, In: Kalina, K. et al., 2003) sumarizujú nasledu-

júce zásady efektívnej prevencie:

1) Kombinácia mnohopočetných stratégií pôsobiacich 
na určitú cieľovú skupinu (škola, rodina, vrstovníci, komu-

nita, masmédiá)

Vzhľadom na to, že príčin užívania a zneužívania drog je mno-

ho a sú rôznorodé, je nutné preventívne programy koncipovať 

komplexne (súhrn viac faktorov) a v koordinovanej spolupráci 

rôznych inštitúcií.

2) Kontinuita pôsobenia a systematickosť plánovania
Jednorazové prednášky, ale ani celoštátne kampane nie sú 

príliš efektívne. Jednostranné a zjednodušujúce informácie 

môžu byť i škodlivé.

3) Cielenosť a adekvátnosť informácií a foriem vzhľadom 
na cieľovú populáciu a jej demografi cké a socio-kultúrne 
charakteristiky
Pri každom preventívnom programe treba defi novať, akej 

cieľovej skupine je určený. Musí sa zohľadniť vek, miera riziko-

vosti, úroveň vedomostí, socio-kultúrne zázemie.

4) Prepojenosť prevencie zneužívania nelegálnych drog 
a prchavých látok a prevencie problémov spôsobených 
alkoholom a tabakom
Tabak a alkohol sú v našich podmienkach najrozšírenejšie dro-

gy a spôsobujú najväčšie škody. Navyše, často sú to iniciačné 

drogy.

  

5) Skorý začiatok preventívnych aktivít, ideálne už 
v predškolskom veku
Ideálny začiatok je už v predškolskom veku. Platí, že čím 

skôr sa s prevenciou začína, tým je vo výsledku efektívnejšia. 

Formy pôsobenia sa musia, prirodzene, prispôsobiť veku 

a možnostiam detí.

6) Pozitívne orientácie primárnej prevencie a demon-
štrácia konkrétnych alternatív
Podpora zdravého životného štýlu a ponuka pozitívnych alter-

natív, „predajných“ v príslušnej cieľovej skupine, by mali byť 

súčasťou každého preventívneho programu.

Pre väčšiu názornosť a ilustratívnosť uvádzam tabuľkovo spra-

covaný prehľad vhodných a nevhodných prístupov v primárnej 

prevencii. 
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Kalina, K. − Nešpor, K., 1998 (In: Kalina, K. et al.: Drogy 

a drogové závislosti. Praha : ÚVČR, 2003, s. 282)   

Užívanie drog a vznik drogových závislostí predstavuje v sú-

časnosti jeden z najzávažnejších sociálnopatologických javov 

detí a mládeže. P. Ondrejkovič (1999), J. Hroncová (2007), 

I. Emmerová (2004) a iní zdôrazňujú, že v boji s drogo-

vými závislosťami treba ťažisko aktivít spoločnosti preniesť do 

prevencie. 

V roku 2008 sme realizovali empirický výskum, ktorého cieľom 

bolo zistenie stavu prevencie drogových závislostí v základ-

ných a stredných školách v jednotlivých krajoch Slovenska. 

Empirický výskum sme realizovali v 34 okresoch na Sloven-

sku. Išlo o okresy: Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, 

Poltár, Žiar nad Hronom, Rimavská Sobota, Zvolen, Bratisla-

va, Malacky, Košice, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, 

Humenné, Poprad, Prešov, Snina, Levice, Nitra, Topoľčany, 

Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Púchov, Trenčín, Hlohovec, 

Piešťany, Senica, Skalica, Čadca, Dolný Kubín, Žilina, Liptovský 

Mikuláš a Námestovo. Ako výskumnú metódu sme použili do-

tazník. Dotazníky sme rozposlali 22 základným a 52 stredným 

školám. Časť našej výskumnej vzorky tvorili koordinátori pre-

vencie, ktorí v skúmaných školách pôsobia, z čoho 83,05 per-

cent bolo žien a 16,95 percent bolo mužov. Z hľadiska veku 

50,00 percent koordinátorov patrilo do kategórie nad 40 rokov, 

43,10 percent uviedlo do 40 rokov a 6,90 percent koordináto-

rov uviedlo do 25 rokov. Dĺžku praxe vo výchovnej oblasti nad 

10 rokov uviedlo až 60,94 percent koordinátorov. Z hľadiska 

krajov prevažoval Banskobystrický kraj, kde 8,47 percent bolo 

mužov a 27,12 percent tvorili ženy. V Žilinskom kraji muži tvorili 

3,39 percent výskumného súboru a ženy 16,95 percent.

Preventívne aktivity zamerané na problematiku drog vo vy-

braných základných a stredných školách najčastejšie realizujú 

koordinátori prevencie, čo uvádza 44,17 percent koordináto-

rov. Približne rovnako sa podieľajú na realizácii preventívnych 

aktivít v školách aj výchovní poradcovia a učitelia. Uvedený 

jav hodnotíme pozitívne, a preto je dobré, že osobitné miesto 

v základných a stredných školách patrí koordinátorom preven-

cie – učiteľom, ktorí koordinujú a usmerňujú aktivity v rámci 

prevencie. V zmysle nového školského zákona bude môcť 

škola vytvoriť systemizované miesto sociálneho pedagóga. 

Bude záležať na riaditeľovi školy, ktorého odborníka v škole 

uprednostní, či sociálneho pedagóga, školského psychológa, 

alebo liečebného pedagóga. V každom prípade by bolo vhod-

né, aby funkciu koordinátora prevencie zastával odborník na 

plný pracovný úväzok. 

Ďalej nás vo výskume zaujímalo, ktorá z preventívnych fo-

riem sa podľa koordinátorov prevencie realizuje v skúmaných 

školách najčastejšie. Koordinátori prevencie ako najčastejšiu 

formu protidrogovej prevencie uvádzajú besedy, čomu zod-

povedá 22,84 percent odpovedí. Jednorazové aktivity ne-

môžu nahradiť sústavnú a cielenú systematickú prácu v rám-

Podľa E. Sollárovej (1999, 240 s.) z dosiaľ sumarizovaných 

výsledkov z hľadiska dlhodobej efektívnosti ľubovoľného prog-

ramu použitého v podmienkach školy sa potvrdzuje, že:

1. samotné informácie majú iba malý efekt na užívanie drog, 

resp. nemajú efekt;

2. krátkodobé prístupy, hlavne jednorazové prezentácie, sú 

neefektívne, potrebné sú konzistentné a rozsiahle programy;

3. programy nacvičujúce odolnosť ovplyvňujú užívanie látok, 

majú efekt iba na dva-tri roky;

4. programy, pri ktorých sa zaznamenal výraznejší efekt, 

využívali viacúrovňový prístup, postavený na zapájaní rodičov, 

médií a okolitého spoločenstva;

5. programy používané v prostredí školy sa ukázali menej 

efektívne z pohľadu redukovania užívania látok v rizikovejších 

skupinách, ale efektívnejšie v bežnej populácii z pohľadu pre-

vencie užívania látok.

Zoznam použitej a citovanej literatúry k dispozícii u autorky.
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VYBRANÉ ASPEKTY REALIZOVANIA PREVENCIE 

DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ V ZÁKLADNÝCH 

A STREDNÝCH ŠKOLÁCH

PhDr. Miriam Niklová,

Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vhodný prístup Nevhodný prístup

Podpora sebadôvery, aktivi-

ty a hodnotných záujmov

Odstrašovanie, triviálne 

„jednoducho povedz nie“

Kontinuálny proces Jednorazové akcie

Zameranie na zmenu posto-

jov a správania

Zameranie iba na poznatky

Živé (interaktívne) učenie Prednášková forma

Využívanie smerodajných 

vzorov, pokiaľ možno 

z blízkeho okolia

Neosobnosť, formalizmus, 

využívanie exuserov alebo 

aktívnych užívateľov, sta-

vanie na hviezdach

Otvorená, hodnotne mo-

derovaná diskusia

Potláčanie alebo 

„bezbrehosť“ diskusie

Zapojenie do života miestnej 

komunity

Vedenie zhora alebo mimo 

miestneho kontextu

Realizáciu navrhujú a riadia 

kvalifi kovaní interdiscipli-

nárni odborníci v primárnej 

prevencii

Amaterizmus realizátorov, 

náhodný výber úzkych 

špecialistov (lekárov, 

policajtov), neškolených na 

primárnu prevenciu



ci primárnej prevencie. Prednáška či beseda nemusí mať po-

zitívny účinok, dokonca môže vzbudiť záujem a zvedavosť 

vyskúšať drogu ako niečo zaujímavé a nebezpečné1.  Z ďalších 

preventívnych foriem prevažuje podiel vyučovacích predmetov, 

najmä etickej a občianskej výchovy, čo uvádza 17,24 percent 

koordinátorov prevencie. Proces vyučovania vytvára dostatok 

priestoru, kde by sa mohla protidrogová prevencia realizovať. 

Veľmi významný a obľúbený zo strany žiakov je aj projekt Prečo 

som na svete rád/rada, ktorého autorkou je I. Hupková. Tento 

projekt sa realizuje v rámci výtvarnej výchovy a úlohou žiakov 

a študentov je poukázať na negatíva konzumácie drog pro-

stredníctvom svojich vlastných výtvarných výpovedí2.  V roku 

2008 prebiehal už 14. ročník uvedenej súťaže.

Jednou z úloh koordinátora prevencie je vypracovať každo-

ročne preventívny plán, podľa ktorého sa prevencia v škole 

bude realizovať. Zaujímalo nás, či sa koordinátorom darí spĺňať 

tieto preventívne plány počas školského roka a do akej miery. 

Z výpovedí koordinátorov prevencie vyplýva, že ročné pre-

ventívne plány, ktoré koncipujú, sa aj úspešne realizujú, čo 

uvádza až 28,57 percent koordinátorov. Koordinátor pre-

vencie pri vypracovávaní preventívneho plánu, resp. pri 

Kultúrno-osvetová práca a jej formy poskytujú dostatočný 

priestor na primárnu prevenciu drogových závislostí.

Systematicky sa venujeme cieľovej skupine stredoškolskej 

mládeže. K projektom, ktoré boli a sú podporované z pro-

striedkov Protidrogového fondu, patrí aj projekt Orientácia 
mládeže na zdravý životný štýl.

Je dlhodobo plánovaným cyklickým výcvikom mladých peer 

aktivistov, ktorý manažujeme pre študentov stredných škôl 

okresu Trebišov. Vzhľadom na pozitívne ohlasy účastníkov, 

prístup lektoriek a záujem ďalších študentov realizujeme už 

druhé pokračovanie tohto, v našom okrese už populárneho 

a obľúbeného projektu.

Sociálnopsychologický výcvik sa zameriava na rozvoj pozna-

nia o tom, čo tvorí obsah zdravého životného štýlu, a o mož-

nostiach ovplyvniť formovanie svojho životného štýlu bez alko-

holu, fajčenia a iných drog.

Voľnou nadstavbou predchádzajúceho projektu je projekt 

Zmena postoja k užívaniu alkoholu a iných drog. Jeho 

realizácia prebieha podľa stanoveného programu.

Projekt je pokusom orientovať mládež na poznanie, že pitie al-

koholu nie je nevyhnutné. Tolerancia spoločnosti k užívaniu al-

koholu je riziková vo vzťahu k nášmu fyzickému a duševnému 

zdraviu. Legálnosť a dostupnosť alkoholu je zneužitím našej 

nevedomosti o škodlivosti jeho zneužívania.

Zámerom je formovať hodnotovú a záujmovú orientáciu, 

posilniť sebapoznanie a pozitívne sebahodnotenie ako zdroj 

istoty a odvahy odmietnuť ponúkaný alkohol, ako aj posilniť 

schopnosť vedieť obhájiť svoj postoj sám pred sebou i vo svo-

jom sociálnom okolí.

Naši stredoškoláci úspešne reprezentujú okres na celoštátnej 

tematickej výtvarnej súťaži Prečo som na svete rád/rada. 

Výsledkom je aj ich umiestnenie v minulých ročníkoch. Nové 

priestory strediska poskytujú priestor aj na realizáciu repríz 

tohto celoslovenského projektu.

stanovovaní cieľov prevencie drogových závislostí by 

mal poznať reálnu situáciu v škole (počet experimentu-

júcich žiakov, počet ohrozených žiakov, rizikové pro-

stredie a podobne). V takomto prípade je veľmi vhodné 

v školách realizovať monitoring výskytu sociálnopatolo-

gických javov. Skúmali sme, či koordinátori realizujú uvedený 

monitoring. Zistili sme, že až 80,00 percent koordinátorov 

v skúmaných školách monitoring realizuje. Ako dôvody jeho 

realizácie uvádzali koordinátori prevencie najčastejšie: zistiť 

príčiny výskytu problémov u žiakov, poznať reálnu  situáciu 

v školách, realizovať prevenciu v škole a podobne. Učitelia 

alebo koordinátor prevencie, ktorí na žiakov pôsobia, by mali 

vedieť, v akom rozsahu a aké informácie žiakom poskytnúť, 

do akej miery sú už žiaci informovaní o drogách a ich účinkoch 

a na čo prioritne zamerať ich pozornosť. Prevencia drogových 

závislostí sa musí uskutočňovať ako permanentný, dlhodobý 

a inštitucionalizovaný proces. 
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Galantské osvetové stredisko systematicky a cieľavedome 

pracuje v oblasti prevencie drogových závislostí formou vzde-

lávacích a odborných podujatí – konferencií, workshopov, 

prednášok, ale aj podujatí s umeleckým zameraním, napríklad 

výtvarných súťaží. Dôležitým predpokladom a súčasťou efek-

tívnej realizácie preventívnych programov je spolupráca inšti-

túcií, ktoré majú dosah na vykonávanie prevencie.

Súčinnosť pri preventívnych aktivitách jednotlivých inštitúcií 

v Galante vyúsťuje už 8 rokov v posledný júnový týždeň do ce-

lomestského podujatia Povedz drogám nie!, ktoré propaguje 

zdravý životný štýl. 

V rámci Trnavského kraja sa špeciálne venujeme aj prevencii 

závislostí rómskeho etnika. Vzhľadom na to, že rómske deti 

a mládež si vyžadujú špecifi cký prístup vo vzdelávaní, reali-

zujeme aktivity hravou formou, a zároveň ich oboznamujeme 

s rizikami závislostí a poukazujeme na zdravý spôsob života. 

Narodila som sa pred 24 rokmi v malom mestečku ako prvé 

zo štyroch detí svojich rodičov. Ako dieťa som bola dosť tichá 

a utiahnutá. Ťažko som si hľadala kamarátov, ale veľa času 

som trávila s o rok mladším bratom, ktorého som dlho brala 

ako najlepšieho priateľa. Častejšie sme sa sťahovali, a tak 

som si vždy znova musela zvykať na nových ľudí vo svojom 

okolí. Natrvalo sme sa usadili, keď som chodila do tretej triedy 

základnej školy. Tu som si konečne našla kamarátku, s ktorou 

som si rozumela, a vydržalo nám to až do 21 rokov.

Myslím, že som mala celkom šťastné detstvo. Až na pocit, že 

sa na mňa kladú možno príliš vysoké nároky zo strany otca, 

s ktorými som nie vždy dokázala udržať krok. Často som 

zažívala pocity sklamania zo seba, keď miesto pochvaly a po-

vzbudenia prichádzali výčitky, že som toho urobila málo a mu-

sím sa viac snažiť. Mama bola opačný extrém: nemala na nás 

žiadne nároky a robila, za nás, čo sa dalo. Skôr mi dávala po-

cit, že sa nemusím vôbec snažiť, pretože vie, že na to nemám. 

Inak sme boli normálna rodina: rodičia ma nebili, nehádali sa 

medzi sebou, chodili sme na výlety, mama bola s nami doma, 

vždy bolo navarené, upratané. A vždy aj naša milá mamina, 

s ktorou sme sa mohli porozprávať. Na základnej škole som 

sa učila na samé jednotky a život navonok plynul tak, ako si 

ho predstavoval môj otec. Potom prišla stredná škola, ktorú mi 

vybral, samozrejme, otec, pretože v 14 rokoch som ho logic-

kými argumentmi nedokázala presvedčiť, že chcem niečo 

iné. Prvý ročník ešte prebiehal v starých koľajach. Leto medzi 

Významné miesto v aktivitách z oblasti prevencie má u nás 

medzinárodná spolupráca a výmeny praktických skúseností 

s preventistami z Maďarska. Celý súbor aktivít nesie názov Pro-
ti škodlivým závislostiam bez hraníc. Ich cieľom je vzdelá-

vanie v oblasti prevencie závislostí a zároveň oboznamovanie 

s programom, ktorý v Maďarsku v rámci primárnej preven-

cie realizujú pod názvom D.A.D.A. (fajčenie, alkohol, drogy 

a AIDS). Medzinárodné výtvarné súťaže a výstavy zazname-

nali priaznivý ohlas na slovenskej aj maďarskej strane a majú 

okrem umeleckej hodnoty aj preventívny a výchovný charakter. 

Deti a mládež cez výtvarný prejav deklarujú svoj postoj proti 

fajčeniu, užívaniu alkoholu, drog a proti iným závislostiam.

Prostredníctvom podujatí z oblasti prevencie závislostí sa 

snažíme preferovať zdravý spôsob života a upozorňovať na 

negatíva súvisiace s užívaním drog a tým prispievať k zvýšeniu 

úrovne prevencie v regióne Galanta.

prvým a druhým ročníkom bolo pre mňa prelomové. Prvýkrát 

som sa opila a začala som fajčiť cigarety. Keďže alkohol 

a cigareta mi na chvíľu dali pocit falošného sebavedomia, ktoré 

mi tak veľmi chýbalo, neváhala som a začala som piť viac 

a viac. Po lete som konečne v triede zapadla do partie dievčat, 

čo viedli podobný životný štýl. (V prvom ročníku som si v pod-

state ani nenašla žiadne kamarátky, vždy som bola tak trochu 

mimo od všetkých ostatných).

S týmito dievčatami sme začali kradnúť v rôznych obchodoch, 

pretože vreckové od rodičov nám každý víkend na opíjanie 

a cigarety nijako nestačilo. Stala som sa konečne podstatným 

článkom niečoho – a čoho, to mi bolo v tej chvíli úplne jedno. 

V tejto partii som prvý raz skúsila marihuanu. Veľmi rýchlo ma 

oslovila a začala som ju fajčiť čoraz častejšie. Postupne som 

sa v škole prestávala učiť, začala som chodiť poza školu a aj 

doma potom vznikali problémy. Otec na mňa spočiatku kričal, 

ale táto fáza netrvala dlhšie ako rok. Keď som mala asi 16 ro-

kov, oznámil mi, že už nie som jeho dcéra, a prestal sa so 

mnou úplne baviť. Ani sme sa nezdravili. Toto trvalo asi dva 

až tri roky. Navonok som sa snažila tváriť, že mi je to jedno. 

No keďže práve otec bol pre mňa dlhé roky vzorom a v pod-

state všetkým, čo som robila, som naňho kričala, aby si ma 

všimol, niesla som to veľmi ťažko. Postupne som marihuanu 

fajčila skoro každý deň a v škole som pre neospravedlnené 

hodiny dostávala zhoršené známky zo správania. V štvrtom 

ročníku som bola podmienečne vylúčená a nemohla som už 
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vymeškať ani jednu hodinu. Myslím, že to ma zachránilo v tom, 

aby som aspoň zmaturovala. O vysokej škole som už nechcela 

ani počuť. Chcela som pracovať a žiť, ako som si to vtedy 

nahovárala.

Hneď v prvej práci som sa prvýkrát stretla s pervitínom. Pra-

covala som ako čašníčka. Spomínam si, že to bol môj prvý ví-

kend a chystala sa veľká akcia. Pamätám si, ako mi ľudia oko-

lo mňa hovorili, že to určite nezvládnem. Znova som sa cítila 

ako malé neschopné dievčatko. Do toho prišla za mnou jedna 

z kolegýň, že mi pomôže. A tak som sa prvý raz nafetovala.

Rovnako ako so všetkým ostatným, aj s pervitínom to išlo 

veľmi rýchlo. Nikdy som nefetovala pre zábavu, ale pre pocit 

falošného sebavedomia – a ten som chcela mať každý deň. 

Chvíľu to akoby fungovalo, no drogy mi čoskoro vzali aj posled-

né zvyšky sebaistoty. Prešlo pár mesiacov a už som nefetovala 

preto, že som chcela, ale preto, že inak som nedokázala vstať. 

Neprešiel ani rok od prvej dávky, keď som sa dostala na prvé 

liečenie. Môj život podľa mňa sprevádzalo dosť veľa šťastných 

náhod a jednou z nich bol aj klub anonymných narkomanov, 

kde ma, ani neviem ako, dostal jeden narkoman, s ktorým som 

brala drogy. Títo ľudia mi potom pomohli vybaviť liečenie. Po 

trojmesačnom liečení ma terapeuti presvedčili, aby som išla 

do resocializačného zariadenia. Vravím, že ma presvedčili, 

pretože som absolútne nedospela k žiadnemu vlastnému roz-

hodnutiu. Mala som len pocit, že sa to odo mňa vyžaduje, 

pretože je to správne. Absencia môjho vlastného rozhodnutia 

sa prejavila aj v zariadení, kam som síce nastúpila, ale s poci-

tom, že teraz už viem, ako správne brať drogy, a preto sa mi 

už nemôže stať, že to nezvládnem. Po týždni som ušla a išla 

znova rovno k dílerovi. No žiadny začiatok, ako som si ho pred-

stavovala, už neprišiel. Prišla depresia, pocity viny a myšlienky 

na samovraždu. Rodičia to rýchlo zistili a tlačili ma znova na 

liečenie. Ani nie po mesiaci, čo som sa vrátila k drogám, som 

si začala pichať do žily heroín, o čom som si vždy myslela, 

že mne sa to nemôže stať. Myslím, že niekedy vtedy som 

konečne pochopila, že existujú iba dve možnosti: prestať alebo 

zomrieť. Rozhodla som sa pre tú prvú. Začala som pravidelne 

navštevovať kluby anonymných narkomanov. A keďže som 

absolútne nevedela, ako normálne žiť, v podstate sa mi darilo 

iba prežívať do ďalšieho liečenia. Musela som naň čakať me-

siac, ale podarilo sa mi s pomocou mnohých ľudí sa počas 

toho mesiaca nenafetovať. Znova som nastúpila na liečenie, ale 

viackrát som porušila vnútorný poriadok, a tak ma vylúčili. Vrátila 

som sa domov, ale rodičia sa rozhodli, že s tým už nechcú mať 

nič spoločné. Toto bol asi druhý zlomový bod v mojom živote. 

Zostala som na ulici s vedomím, že ak sa znova nafetujem, už 

sa odtiaľ nikdy nedostanem. Nenafetovala som sa. Po týždni 

sa mi podarilo s pomocou ľudí z klubu vybaviť iné liečenie, 

ktoré som ukončila, a odtiaľ som odišla do resocializačného 

zariadenia. Tentoraz s pocitom, že je to naozaj potrebné, 

a s vedomím toho, aký ťažký bol pre mňa iba ten jediný mesiac 

života bez drog, a nieto ešte celý život. A tak som sa išla učiť 

žiť. Ani v resocializácii nešlo všetko úplne hladko. Ale strach zo 

života, aký som viedla predtým, ma tam udržal. A časom som 

v sebe našla silu a odhodlanie začať od začiatku. Naučila som 

sa tešiť z maličkostí, prekonávať prekážky vlastnými silami 

a to mi dalo napokon ozajstné sebavedomie, ktoré nevyprcha-

lo vytriezvením. Po resocializácii som odišla od rodičov, začala 

som pracovať a konečne som získala pocit samostatnosti. 

Našla som si priateľa, s ktorým mám krásneho ročného syna. 

Podarilo sa mi vybudovať si sebavedomie na veciach, ktoré 

som dokázala a majú pre mňa trvalú hodnotu. Momentálne 

som tri roky po ukončení resocializácie, abstinujem a zmizla aj 

tá prázdnota, ktorú nesie so sebou drogový život a ktorú som 

sa nezmyselne snažila vždy znova a znova zaplniť drogami. 

V tomto období síce prežívam ťažšie chvíle, lebo som sa rozišla 

s priateľom, a keďže mám dieťa, musím sa postarať o dvoch 

ľudí. Stále však nemám pocit, že problémy sú neriešiteľné, 

a už viem, že aj napriek nim sa určite oplatí žiť.
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Prvá otázka väčšiny ľudí, ktorým som za tie roky vyrozprával 

svoj príbeh, býva: „Ako je to možné, veď ty na to vôbec 

nevyzeráš?!“ Nemožno sa im čudovať, snáď som nestretol 

ešte ani jedného, ktorý by nebol zaskočený. Asi na to na-

ozaj nevyzerám, asi nenapĺňam predstavy o závislom človeku. 

Jednoducho preto, že už závislý nie som a pre mnohých som 

prvým dôkazom toho, že existuje aj cesta späť do normálneho 

života. Veď narkoman je ten na ulici, špinavý a bezprizorný, 

a nie ten slušne vyzerajúci a vyrovnaný mladík. Tak na mňa 

(nás) ľudia hľadia a nevedia si tie dva obrazy v prvej chvíli 

spojiť. Možno to bude tým, že bez pochopenia súvislostí sa 

ani nedajú spojiť.

Nie je dôležité, kde a kedy som sa narodil, ale kým som sa 

stal a prečo. Detstvo som mal krásne a bezstarostné, presne 

ako to má byť. Bol som skôr uzavretý voči ostatným, ale vždy 

len zo začiatku, potom som sa vedel zblížiť s každým. A keď 

už sa tak raz stalo, veľmi mi na druhých záležalo. Na tom, aby 

boli so mnou a pri mne. Neskôr, keď už som bol trochu väčší 

a prišiel som do svojho prvého kolektívu, pochopil som, že nie 

sme všetci rovnakí a že každý si vyberá tých druhých podľa 

toho, či sú mu blízki, alebo nie. A tak som, prirodzene, chcel 

byť druhým blízky a páčiť sa im.

Ľudia, čo ma najviac ovplyvňovali v mojom detstve, boli 

jednoznačne rodičia. Mama, ktorá bola ako moje druhé ja, 

a dodnes sa na ňu v mnohých veciach podobám, a tiež otec, 

no ten k nám prišiel, až keď som mal štyri roky. Postupne, ako 

som rástol, som začal túžiť po súrodencovi, a tak sa naro-

dila moja sestra. Mal som deväť rokov a chodil na základnú 

školu, kde som sa cítil dobre. Čoskoro sme sa však museli 

presťahovať, byt nám bol primalý. V novom prostredí som sa 

ocitol, práve keď na mňa prišla puberta, ktorá – ako to už býva 

– zhoršila moje vzťahy doma. Nie však hneď, najprv som sa 

len akoby utiahol do seba. Ešte viac som čítal knihy a pozeral 

televíziu, prípadne sa hral na počítači. V tom čase sa stalo pár 

vecí, ktoré, mám pocit, ma ovplyvnili natoľko, že určili smer, 

ktorým som sa potom uberal. V novej škole, kam som na-

stúpil, som stretol svojho budúceho dlhoročného kamaráta. 

V mnohom bol podobný, v mnohom nie, a postupne som 

s ním trávil väčšinu voľného času. Musel som začať nosiť di-

optrické okuliare, čo silno zapôsobilo na moje sebavedomie, 

ktoré v puberte tak či tak nebýva najväčšie. No a navyše sa 

rodičia začali doma hádať, čo ma len podporovalo uzatvoriť sa 

pred nimi a mlčať. 

Našiel som si preto svoj svet, a keď som mal asi 12-13 ro-

kov, začal som potajme fajčiť a trochu piť. Len sem-tam. Ale 

ten pocit, že robím čosi zlé a prechádza mi to, ma očaril. 

Z pár cigariet sa stalo normálne fajčenie asi po roku a alkohol 

k tomu, prirodzene, patril. Nebol som v tom sám, boli sme par-

tia, ibaže ja som rád bol ten, kto zachádzal najďalej. Pridalo sa 

klamanie doma a kradnutie peňazí z rodičovskej peňaženky, 

inak to nešlo. Tak sa z toho stal zvyk.

Mnohí si myslia, že niečo také sa v tom veku nedá zakryť, 

že ruka v ruke s tým idú zhoršené výsledky v škole, ktoré si 

niekto všimne. Podľa mňa je to len o tom, či na tom záleží. 

U nás doma bolo dôležité, aby som mal dobré výsledky 

v škole, tak som ich dobré mal. Bol som stále vyznamenaný 

a mal samé jednotky. Dokonca aj na gymnáziu, kde som už 

v prvom ročníku viackrát týždenne fajčil marihuanu a postupne 

začal experimentovať s tvrdými drogami. Na konci tretej triedy 

som mal študijný priemer 1,4 a raz týždenne bral pervitín alebo 

extázu popri pravidelnom alkohole a marihuane.

Moje zábrany a vnútorné pravidlá však už dlhšie nevydržali 

a tak ako som predtým dokázal roky žiť dva životy, v to leto 

som sa rozhodol uprednostniť ten, ktorý mi z môjho vtedajšieho 

pohľadu dával viac. Neuvedomoval som si následky, skôr som 

len tušil, ako to môže dopadnúť. No upokojoval som sa tým, 

že mne sa to nestane, a keď sa skončí leto, vrátim sa k tomu, 

čo bolo predtým, tak ako už mnohokrát. Už sa mi to však 

nepodarilo. Z alkoholu a marihuany som prešiel plynulo na per-

vitín a až do odchodu na liečenie počas ďalšieho leta som ho 

bral denne niekoľkokrát. Na to už, samozrejme, nestačili tie 

isté peniaze ako predtým, a tak som začal drogy predávať. 

Dodával mi ich môj kamarát, s ktorým som strávil celú puber-

tu. Do školy som sa chodieval vyspať alebo som tam nechodil 

vôbec. S domovom a rodičmi to bolo v podstate to isté. Liezli 

mi na nervy, mal som pocit, že ma len nútia nenávidieť ich. 

Tak som ich nenávidel a čoraz menej času som trávil doma. 

Nakoniec ma z domu nadobro vyhodili a skončil som na ulici. 

S odstupom času si myslím, že to ma zachránilo. Na ulici 

a s vedomím, že nikdy nie je isté, kde a či budem spať, sa ťažko 

dalo zmieriť. K tomu sa pridala moja neschopnosť platiť za dro-

gy, čo som dostával, pretože väčšinu som ich dával do seba, 

a ľudia, ktorí mi ich dávali, sa po tých peniazoch začali zháňať. 

Až ma raz chytili a skončil som na pohotovosti. Špinavý a bezpri-

zorný ako vždy, sfetovaný a celý krvavý. Ošetrili ma, osprchoval 

som sa u poslednej kamarátky, ktorá mala silu vidieť ma takého, 

a išiel som späť na ulicu. Zohnať nejaký pervitín. 

Vedel som, že to čo sa deje, je zlé, každý narkoman to vie. Len 

som už nemal silu s tým sám niečo urobiť. Na liečenie som šiel 

s predstavou, že som to dohnal priďaleko, že sa len upokojím, 

preliečim, zalepím ľuďom oči a po návrate začnem brať drogy 

inak, rozumnejšie. Niečo ma však donútilo pokračovať do re-

socializácie, ktorá nebola vôbec jednoduchá, a dlho som ne-

vedel, ktorú cestu a prečo si zvoliť. Nie je ľahké na to prísť, 

a nie každému sa to podarí. Väčšina ľudí, s ktorými som sa 

na liečeniach stretol, berie drogy dodnes. Ja som mal šťastie, 

inak sa to nedá vysvetliť. Možno ešte tak vnútornou silou, ktorú 

mám po mame. Ale i fakt, že vo mne po tom všetkom nejaká 

zostala, bol šťastím. 

Tak či tak, už sú to roky, čo som čistý. Našiel som si svoju ces-

tu životom a som s ňou spokojný, pretože ma robí šťastným. 

Stal sa zo mňa slušne vyzerajúci a vyrovnaný mladík. 

AKO TO JE MOŽNÉ, VEĎ TY NA TO VÔBEC NEVYZERÁŠ?!
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... zle sa to počúva a ešte horšie podľa toho riadi. Moje dieťa 

má problém, rúti sa do záhuby a ja mu nemám pomôcť? 

Odmietala som túto radu a nenávidela z celej duše autorov 

tohto pravidla. Až dovtedy, keď som sa dôsledkami svojej po-

moci cítila vyčerpaná a najmä vinná, že som zlyhala ako matka 

a rezignovala som. Nezvládala som už odmietanie dcéry, ktorú 

som ako bezproblémovú odstavila na vedľajšiu koľaj, nechápa-

la som nezáujem manžela, prestala som pracovať a mala som 

čoraz častejšie chuť na kalíštek zabudnutia. Mala som chuť 

ujsť, stratiť sa. A to len preto, že som pomáhala synovi prestať 

brať drogy. Opak bol však pravda. Čím viac som sa snažila 

pomôcť mu, behala s ním po ambulanciách, poradniach, 

liečeniach, tým viac prepadal tomu „svinstvu“. Verila som, že ak 

mu pomôžeme z dlžôb, ak nebudeme vyvíjať tlak na prospech 

v škole, ak mu kúpime psa, že ak... takých bolo... nebude 

v strese a prestane s drogami. Verila som, že keď mu „znesieme 

modré z neba“, len aby vydržal abstinovať, že mu preukazu-

jeme dôveru, že mu tým pomáhame. Áno, pomáhali sme mu, 

ale v inej veci. Mal nás prečítaných, videl, že sa o neho bojíme, 

že všetko a všetci ostatní idú bokom a všetko sa točí len okolo 

neho. A podľa toho sa aj správal, manipuloval nami a fetoval 

ďalej. Hrôza pomyslieť, nieto prežívať. Asi som v tom čase 

siahla na svoje dno a pud sebazáchovy ma prinútil prehodnotiť 

svoje predstavy o pomoci. Už som nechcela pomáhať, už som 

chcela chrániť seba, svoj vzťah k dcére, svoje manželstvo... 

A to bol moment, keď som pochopila, že musíme dať synovi 

na výber. Ak chce žiť život feťáka, „nech sa páči, ale nie v našej 

domácnosti a nie za našej účasti“. A pokiaľ chce byť s nami, 

musí podstúpiť dlhodobú resocializáciu. K tomuto rozhodnu-

tiu sme dospeli spolu s manželom a cítili sme, že nastal čas 

ho vysloviť. Pochopili sme radu „treba ho vyhodiť“, za ktorú 

som primára psychiatrie odsúdila na nemilosť. Po absolvovaní 

mnohých sedení s odborníkmi, na ktorých sme sa s manželom 

zúčastnili a kam odmietal s nami chodiť náš syn, sme pripusti-

li, že mali vo všetkom pravdu. Pripustiť pravdu je jedna vec, 

začať sa podľa nej riadiť a žiť – druhá. Potrebovala som sa 

obklopiť ľuďmi a informáciami, ktoré mi pomôžu zvládať vnú-

torný boj neistoty a následne upustiť od predsavzatí. Vedela 

som, že už je to teraz na synovi, ako sa rozhodne, a ja to mu-

sím rešpektovať. Potrebovala som s niekým hovoriť o svojom 

strachu a pochybách, pocitoch viny, ktoré sa stále vynárali, 

o správnosti nášho rozhodnutia. Potrebovala som pochopiť 

a prijať za svoje, že „si môžem odžiť len svoj vlastný život“. 

Navštevovala som Protidrogové fórum v Petržalke, kluby rodín 

alkoholikov (pre rodiny narkomanov v tom čase ešte neboli) 

v CPLDZ na Hraničnej, zháňala a hltala knihy, ktoré opisovali 

skutočné príbehy hlavne rodinných príslušníkov závislých. 

Hľadala som kontakty a zbierala informácie, ktoré mi pomáhali 

odpútať sa či, ako „múdri“ hovoria, odstrihnúť pupočnú šnúru 

so synom. Pomáhali mi narovnať chrbát, vrátili mi životnú 

energiu. Naučili ma prijať to, čo sa už zvrátiť nedá, nájsť v tom 

posolstvo pre možnú zmenu v budúcnosti, ale hlavne si vážiť 

prítomný okamih. A naučili ma odpúšťať. Ja som nasávala 

nové postoje k vzťahu k človeku a môj syn tiež. Absolvoval 

resocializáciu. Bolo to jeho rozhodnutie. Odvtedy ubehlo 

11 rokov, medzitým mal recidívu a len vďaka načúvaniu iným 

som to zvládla. A on tiež. Nevyhlásim tu teraz, že je čistý, už 

to neriešim. Žije svoj život, život partnera a otca. A keď je 

s nami, užívam si práve tú chvíľu. Naďalej a rada sa však stále 

zúčastňujem na skupinách pre rodinných príslušníkov závis-

lých. Je to priestor, kde si tlmočíme odžité skúsenosti, kde 

sa vypočujeme, ale neľutujeme, kde sa podržíme v ťažkých 

chvíľach rozhodovania. Stretávam tu rôznorodých ľudí, ale so 

spoločným problémom a so snahou pochopiť, ako pomôcť 

svojmu závislému dieťaťu či partnerovi. Prvé, čo mi napadne 

je: „Pomôžete mu, ak mu nebudete pomáhať.“ S touto radou 

však počkám na vhodný okamih, veď ani ja som ju neprijala 

hneď. Spoznávam v ich výpovediach svoj príbeh a vtedy som 

rada, že im môžem ponúknuť to, čo som aj ja v začiatkoch tak 

veľmi potrebovala – pochopenie, trpezlivosť a nádej.

POHĽAD RODIČA DROGOVO ZÁVISLÉHO DIEŤAŤA 

− POMOC JE NEPOMOC

Ladislava X
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Z RECENZNÉHO POSUDKUZ RECENZNÉHO POSUDKU

Druhé číslo časopisu Sociálna prevencia s podtitulom Drogové závislosti − prevencia poskytuje čitateľovi rele-

vantné a inovačné príspevky z oblasti redukcie ponuky a dopytu po drogách. Informačno-vzdelávací bulletin 

rezortu kultúry, ktorý vydáva Národné osvetové centrum − kabinet sociálnej prevencie, prináša ucelené a multi-

disciplinárne informácie profesionálov pracujúcich v danej problematike, ale i osobné spovede ľudí, ktorých sa 

tento problém bezprostredne dotýka. Oceňujem najmä integrovanie zahraničných príspevkov a tiež kombináciu 

akademických a praktických autorských textov. Osvedčené rubriky z regiónov a sebaskúsenostné príspevky 

dodávajú publikácii punc kontaktu s pálčivým reálnym problémom. Časopis môže byť do budúcnosti výzvou i pre 

iné relevantné rezorty na rozšírenie a podporu pôvodnej publikačnej činnosti k téme závislostí.

                       Mgr. Barbora Kuchárová,

             súkromná klinická psychologička, psychoterapeutka

RESUMÉ RESUMÉ 

Another issue of informative and educative bulletin by the resort of culture Social Prevention, published for three 

consecutive years was prepared by the cabinet of social prevention at the National Cultural Centre. It is the only 

specialist periodical covering the whole resort.  Every issue is also published on the webpage of the government 

at the national antidrug portal www.infodrogy.sk. Due to co-fi nancing and to the fact that it is offered without 

charge, it is possible to ensure quite a high circulation.

The second issue of the informative and educative bulletin of the resort of culture Social Prevention, published in 

2008, covers drug addictions and prevention. The publication contains submission of renowned experts not only 

from the Slovak Republic, but also from the Czech Republic and Poland. 

The articles by the foreign authors are dedicated to important topics such as: defi nition of addiction – what 

is and what is not an addiction (MUDr. Karel Nešpor, CSc.), the issue of modern prevention program EUDAP 

(Mgr. Tereza Adámková from the Czech Adictologia), place of artetherapy in the prevention of social pathology of 

children and youngsters (Dr. Ewelina J. Konieczna, University Opolski in Poland).    

Articles by the Slovak experts concentrate on other important issues such as: causes of drug abuse, treatment 

of psychoactive substances addictions, therapy and addicts, repression, presented in the submission by the 

National antidrug unit. One of the  interesting articles is talking about co-operation with media. The authors talk 

about addiction prevention − from the point of constructive solution and coping with diffi cult situations, effective 

prevention in the cultural and educative activities or from the point of view of social educator in drug prevention. 

The submissions from regions are also very inspiring.

Readers also enjoy the relatively new section, containing articles describing personal experience. The views of 

people presenting personal experience or a part of life connected with the drug addiction as well as opinion of 

a mother of an addict are sure to capture the attention of many readers.
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