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Z RECENZNÉHO POSUDKUZ RECENZNÉHO POSUDKU

Periodikum Národného osvetového centra v Bratislave Sociálna prevencia 1/2008 prináša nové a uce-
lené informácie o témach, ktoré prezentujú najaktuálnejšie a najrozšírenejšie formy nelátkových
návykových chorôb. Informačno-vzdelávací bulletin rezortu kultúry v svojom treťom ročníku opäť
poskytuje kvalitný prierez danou problematikou. Jednotliví autori publikujú príspevky, ktoré sú spraco-
vané nielen na vysokej odbornej úrovni, ale i veľmi pútavo. Zostavovateľke publikácie sa opäť podari-
lo zvoliť príjemnú a vyváženú kombináciu autorov a tém. Myslím, že jedinou prevenciou pre túto pub-
likáciu je jej nepredajnosť, ináč by sme sa určite dočkali reedície a hrozilo by, že sa v danej problematike 
stane bestsellerom. Na chudobnom knižnom trhu pôvodných autorských počinov v problematike závis-
lostí si táto publikácia určite nájde svoje nezastupiteľné miesto. Nedávno som sa rozprávala na Úrade 
vlády SR, či by sme na Slovensku ustáli súťaž pôvodných odborných publikácií. Dnes si myslím, že áno, 
a už mám aj „svojho favorita“.    

                 Mgr. Barbora Kuchárová,
             súkromná klinická psychologička, psychoterapeutka

RESUMÉ RESUMÉ 

Informative and educative bulletin of the resort of culture called Social Prevention is being issued for the 
third year. It is the only specialist periodical covering the whole resort. Every issue was published on the 
website of the Government Office on the portal www.infodrogy.sk. Due to co-financing and to the fact that 
it is offered without charge, it is possible to ensure quite a high circulation.

The first issue of the informative and educative bulletin of the resort of culture  Social Prevention in 2008 
covers the issue of nonsubstance addictive illnesses and their prevention.  It offers articles by specialists 
on the subject of addictive and impulsive disorders, gambling addiction, chat and internet sex addiction, 
food addiction – food disorders, psycho manipulative groups disorders – cults, the problem of emotional 
incest and so on. The magazine offers articles by renowned experts from Slovakia and Czech Republic 
(Mud. Karle Newport, CSU.), working with those problems – psychiatrists, psychologists, teachers and 
managers of cultural and educational programs. 
It is advised to start with the prevention from the early years, at the nursery or elementary school. Tackling 
this issue, specifically with regards of gambling prevention, is Mgr. Dagmar Nováková from Prague. To 
illustrate the problem she has written a story for children called How the rabbit lost which you can find in 
the insert.

Informative and educative bulletin has so far covered contributions from abroad, theoretical informative 
contributions and information from regions. The new section selfexperienced contributions offers authen-
tic testimonies of people, presenting their personal experience with the nonsubstance addiction – gam-
bling, in this case with roulette, betting or the gaming machines or with the food intake problems.
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OBSAHOBSAH  PREDSLOV

Vážení priatelia, milí čitatelia,

po istom časovom odstupe pokračujeme vo vydávaní nášho 

informačno-vzdelávacieho bulletinu Sociálna prevencia. 

Ako šéfredaktorku ma osobitne teší, že sa nám už tretí rok 

darí vydávať periodikum, ktoré sa stretáva s veľkým záuj-

mom čitateľov. Pozitívne vnímanie Sociálnej prevencie možno 

dokumentovať aj tým, že každé doteraz vydané číslo sa ocitlo na 

webovej stránke Úradu vlády SR na portáli www.infodrogy.sk.

Spolu s časopisom Čistý deň sú jedinými dvoma časopismi 

v Slovenskej republike, ktoré sú zverejňované na ofi ciálnom 

národnom webovom portáli k závislostiam. Považujeme to 

nielen za mimoriadne ocenenie, ale zároveň aj za záväzok na 

ďalšie skvalitňovanie periodika.   

Ďalším pozitívom − v našej krajine vôbec nie samozrejmým − je 

to, že vďaka projektovému kofi nancovaniu sa každoročne darí 

zabezpečiť toľko fi nančných prostriedkov, aby sa Sociálna pre-

vencia  mohla poskytovať bezplatne. Okrem povinných výtlačkov 

a rozdeľovníka prednostne orientovaného na kultúrne inštitúcie, 

náklad 2 500 ks postačuje aj pre individuálnych záujemcov, 

ktorým opäť bezplatne, iba za cenu poštovného, zasielame 

výtlačky, o ktoré prejavili záujem.   

Prvé číslo, ktoré vychádza v roku 2008, sme zamerali na nelátkové 

návykové choroby a ich prevenciu. Téma tzv. nelátkových závis-

lostí, ako ich terminologicky nepresne často označujeme, je prob-

lematikou, ktorej sme sa nevenovali tak dôsledne, ako napríklad 

téme drogových závislostí či prevencie kriminality. V minulom 

roku sme preto po prvýkrát takto tematicky zamerali celé číslo 

(Sociálna prevencia 2/2007). Bola to správna voľba, ukázalo 

sa, že išlo o čitateľsky najatraktívnejšie číslo.

V tomto čísle publikujeme príspevky odborníkov zamera-

né aj na ďalšie, doteraz v našom periodiku nepublikované 

fenomény tzv. nelátkových návykových chorôb (novodobé 

nelátkové závislosti, závislosť od chatovania a internetové-

ho sexu a podobne). Ako zostavovateľka som si k autor-

skej spolupráci opäť prizvala renomovaných odborníkov, 

ktorí vo svojej praxi prispievajú k riešeniu týchto problémov 

− lekárov psychiatrov, psychológov, vysokoškolských peda-

gógov a manažérov kultúrno-osvetových podujatí. Za osobitnú 

česť považujem opakovanú spoluprácu s primárom MUDr. Kar-

lom Nešporom, CSc., z Českej republiky, ale aj s jeho sloven-

skými kolegami − primármi MUDr. Ludvikom Nábělkom, PhD.

a MUDr. Jozefom Benkovičom. Zároveň oceňujem snahu

všetkých autorov nielen o vedeckú exaktnosť, ale aj o zro-

zumiteľnosť pre širokú čitateľskú verejnosť. K tomu zaiste 

prispeli aj viaceré kazuistiky, ktoré sa stali neoddeliteľnou, pre 

čitateľa pútavou súčasťou ich príspevkov. 

S prevenciou je vhodné začať od najútlejšieho veku dieťaťa, 

teda od materskej školy či prvých ročníkov základnej školy. Ale 

ako to možno v praxi realizovať aj pri nelátkových závislostiach, 

napríklad pri prevencii gamblingu, s deťmi tejto vekovej ka-

tegórie? O tom sa môžete dočítať v príspevku Mgr. Dagmar 

Novákovej z Prahy, ktorá pre názornosť publikuje aj rozpráv-

kový príbeh pre deti Ako zajac hral a prehral, ktorý nájdete 

v prílohe.

Informačno-vzdelávací bulletin obsiahol v pravidelných rubri-

kách príspevky zo zahraničia, teoreticko-informačné príspevky 

a príspevky z regiónov. Nová rubrika sebaskúsenostných 

príspevkov predstavuje autentické výpovede ľudí, ktorí prezen-

tujú svoju osobnú skúsenosť či časť životnej cesty spojenej 

s nelátkovou závislosťou − s gamblingom, v tomto prípade 

s ruletou, stávkovaním a tipovaním či výhernými hracími au-

tomatmi, alebo aj s problémami spojenými s poruchami príjmu 

potravy.

Želám vám zaujímavé čítanie a snáď i zamyslenie nad prezen-

tovanými témami, ale hlavne veľa podnetov na vašu ďalšiu 

preventívnu činnosť.

  

  

       

                                       PhDr. Ingrid Hupková, PhD.,

                                                 zostavovateľka
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 PRÍSPEVKY ZO ZAHRANIČIA

ČO MAJÚ SPOLOČNÉ HAZARD A KLEPTOMÁNIA? 

NÁVYKOVÉ A IMPULZÍVNE PORUCHY

MUDr. Karel Nešpor, CSc., 

primár, Psychiatrická liečebňa Bohnice, Praha, Česká republika

V medzinárodnej klasifi kácii chorôb nájdeme zdanlivo nesúrodú 

skupinu nazvanú „návykové a impulzívne poruchy“. Okrem 

rozšíreného patologického (hazardného) hráčstva sem patria 

i menej známe poruchy ako patologické zakladanie požiarov 

(pyrománia), patologické kradnutie (kleptománia), trichotillomá-

nia (impulzívne vytrhávanie vlasov) a iné návykové a impulzív-

ne poruchy. Medzi tieto iné poruchy sa zaraďuje aj patologické 

(nutkavé) nakupovanie, intermitentná explozívna porucha, im-

pulzívne sexuálne správanie, impulzívne sebapoškodzovanie 

a impulzívne používanie internetu a počítačov.

Ani v jednom prípade nejde o závislosť v pravom zmysle slova, 

ako to defi nuje medzinárodná klasifi kácia chorôb. Niekoho by 

mohlo prekvapiť, že také rozdielne poruchy sa ocitli v jednej 

diagnostickej skupine. Väčšina týchto porúch má však niekto-

ré spoločné rysy (Dell’Osso a spol., 2006).

Spoločné rysy návykových a impulzívnych porúch

• Prvým spoločným rysom je spomínaná impulzivita a nutka-

vosť, teda to, čomu sa v prípade závislosti hovorí baženie 

(craving).

• Ďalším spoločným rysom je zhoršenie sebaovládania, po-

dobne ako je to pri závislostí.

• Patologické hazardné hráčstvo a patologické nakupovanie 

majú so závislosťami ďalší spoločný rys. A to ten, že na tejto 

poruche zarábajú iní ľudia. Preto sa určité záujmové skupiny 

snažia pomocou techniky a reklamy privodiť tieto poruchy čo 

najväčšiemu počtu ľudí. Príkladov môžeme nájsť veľa. Patria 

k nim tzv. výhodné pôžičky i rafi novaná konštrukcia hazard-

ných automatov (Collier, 2008).

• Tieto poruchy sú s výnimkou patologického nakupovania 

zrejme častejšie u mužov ako u žien.

Riziká hazardných hier

Pre hazardného hráča: Choroby vyvolané stresom, sociálne 

problémy, depresie, úzkosti, riziko uväznenia, agresia voči 

sebe.

Pre rodinu: Núdza, izolácia rodiny, viazne komunikácia, ustáva 

sexuálny život, vyšší výskyt domáceho násilia, 3 x vyššie riziko 

rozvodov, zneužívanie detí a násilie voči nim, úzkosti, depre-

sie a ďalšie problémy u príbuzných. Deti sú citovo i hmotne 

zanedbávané, majú duševné problémy, pocity viny za rodičov, 

vyššie riziko patologického hráčstva a alkoholu či drog. 

Pre širšie okolie: Sprenevery, pracovné úrazy. Patologické 

hráčstvo zhorší kvalitu života zhruba 10 – 15 ľuďom. 

Pre spoločnosť: Náklady na liečbu ľudí v okolí patologického 

hráča, sociálne náklady, nižšie vzdelanie a horšie zdravie detí. 

Postihnutí častejšie zneužívajú alkohol a drogy, je u nich častá 

zaobstarávacia majetková trestná činnosť (krádeže, sprene-

very, podvody, lúpeže, vydieranie). Je tu tiež značné riziko bez-

domovstva.

Defi nícia patologického hráčstva

• Počas obdobia najmenej jedného roka sa vyskytnú dve ale-

bo viac epizód hráčstva.

• Tieto epizódy nie sú pre jedinca výnosné, ale opakujú sa 

aj napriek tomu, že vyvolávajú tieseň a narušujú každodenný 

život.

• Jedinec opisuje silné pudenie hrať, ktoré sa dá ťažko ovládať, 

a hovorí o tom, že nie je schopný silou vôle hre odolať.

• Jedinec je zaujatý myšlienkami a predstavami hrania a okol-

ností, ktoré túto činnosť sprevádzajú.

Prevencia patologického hráčstva

Na úrovni jednotlivca znamená vyhýbať sa všetkým formám 

hazardnej hry. Na úrovni rodiny sa prekrýva s prevenciou 

problémov spôsobených alkoholom a drogami (pozri kniha 

Alkohol, drogy a vaše děti, ktorá je zdarma na stiahnutie na 

www.drnespor.eu). Spoločnosť by mala obmedzovať alebo 

zakazovať hazard a predovšetkým nepripustiť hazardné hranie 

u detí a dospievajúcich. Patologickí hráči by sa mali vo vlast-

nom záujme i v záujme druhých ľudí včas liečiť. Základné in-

formácie nájdete v knihe Už jsem prohrál dost. Tá je voľne na 

www.drnespor.eu a tam je na stiahnutie i špeciálna nahrávka 

pre ľudí s týmto problémom.

Patologické zakladanie požiarov (pyrománia)

Diagnostické kritériá zahŕňajú to, že jedinec založil dva alebo 

niekoľko požiarov bez zrejmého motívu. Navyše je prítomné 

nutkanie na založenie požiaru, pred činom sa objavuje napätie 

a po čine úľava. Jedinec je tiež zaujatý myšlienkami alebo 

predstavami, ktoré sa týkajú požiarov.

U ľudí s touto poruchou bývajú často prítomné aj iné duševné 

poruchy (Grant a Won Kim, 2007). Títo ľudia sú odcudzení 

spoločnosti, môžu mať poruchy pamäti a zle sa ovládajú. 

U ich otcov sa častejšie vyskytuje závislosť od alkoholu a u ich 

matiek častejšie psychotické ochorenie. 

Zakladanie požiarov je však častejšie motivované kriminálne, 

lebo súvisí s opitosťou či stavom zmätenosti pri intoxikácii 

drogou. Potom nejde o pyromániu.

Liečba: Okrem psychoterapie zahrnuje aj podávanie liekov 

(napríklad olanzapinu, Parks a spol., 2005).

Prevencia: Dôležité je v tomto prípade včasné rozpoznanie 

problému a jeho náležité liečenie. Na okraj tejto problematiky 

dodávam, že nadmerný záujem o oheň a požiar sa objavu-

je i u normálnych detí zhruba vo veku šiestich rokov. U detí 

mladšieho školského veku sa preto pomerne často objavujú 

popáleniny. Prevencia by v tomto prípadne mala začínať už 

v materských školách a rodičia aj iní dospelí by mali obmedziť 

prístup mladších detí k horľavým materiálom (napríklad k zá-

bavnej pyrotechnike).

Patologické kradnutie (kleptománia)

Defi nícia o tejto poruche hovorí: Jedinec uskutočnil dve alebo 

niekoľko krádeží, ale motívom nebol ani osobný zisk, ani zisk 

pre inú osobu. Jedinec opisuje intenzívne nutkanie na krádež 

s pocitom napätia pred činom a úľavu po ňom.

Výskyt tohto problému nie je rozhodne zanedbateľný. V USA 

sa odhaduje, že kleptománia zapríčiňuje asi 5 % krádeží v ob-

chodoch.

Od kleptománie treba, pravdaže, odlišovať kradnutie zo ziš-

tných dôvodov a tzv. zaobstarávaciu kriminalitu závislých od 

drog a patologických hráčov.

Liečba: Pri liečbe kleptománie sa používa psychoterapia a anti-

depresíva. 

Trichotillománia (impulzívne vytrhávanie vlasov) 

Podľa MKN-10 je prítomna nápadná strata vlasov, spôsobená 

opakovaným zlyhaním snahy odolať impulzom na vytrhávanie 

vlasov. Ďalšie príznaky sú podobné ako pri iných poruchách 

tejto skupiny. Niekedy sa táto porucha spája s impulzívnym 

sebapoškodzovaním.

Liečba: Dajú sa zrejme použiť podobné postupy ako pri iných 

poruchách tejto skupiny. Objavili sa správy o využívaní lokálnych 

prípravkov na zvýšenie alebo zníženie citlivosti pokožky hlavy. 

V dnešnej dobe sú u mužov aj žien bežné veľmi krátke vlasy. 

Odborná literatúra neuvádza, nakoľko by pomohlo dôkladné 

ostrihanie.

Patologické (nutkavé) nakupovanie (oniománia)

Podľa Granta a spol. (2005) ide asi o jednu z najčastejšie sa 

vyskytujúcich porúch tejto skupiny. Nie je vylúčené, že pato-

logické nakupovanie má atavistické korene. Zhromaždiť čo 

najviac zásob jedla, kožušín a podobne malo v primitívnych 

podmienkach obrovský význam pre prežitie. Poskytovalo tiež 

pocit istoty a bezpečia.

Výskumy uskutočňované v USA, Kanade, Nemecku a Veľkej 

Británii uvádzajú, že 2 – 10 % dospelej populácie má pri na-

kupovaní prinajmenšom nutkavé tendencie. K psychologic-

kým charakteristikám takto postihnutých osôb často patrí 

veľký rozpor medzi tým, ako človek vníma sám seba a aký 

by chcel byť. Mladý muž, ktorý je neistý v mužskej role, môže 

nedostatok sebavedomia kompenzovať nákupom výrazne 

chlapského oblečenia, zbraní, športových potrieb a elektro-

niky. Tieto predmety majú slúžiť na to, aby posilnili jeho nízke 

sebavedomie. Ženy zasa najčastejšie nakupujú kozmetiku, 

oblečenie a šperky. 

Patologické nakupovanie je u žien častejšie. Sklon k týmto 

problémom má jasne sezónny charakter a býva najsilnejší 

v zimnom období. Rastie tiež v stresujúcich situáciách. Človek 

trpiaci touto poruchou nakupuje v ťahoch, podobne ako závis-

lý od alkoholu pije v ťahoch. Medzi nákupnými „ťahmi“ bývajú 

prestávky, ktoré trvajú od pár dní do týždňa alebo aj dlhšie. 

Objavuje sa tiež nutkanie a silná túžba nakupovať. Človek 

bažiaci po nakupovaní prichádza väčšinou do obchodu bez 

toho, aby vopred vedel, čo chce kupovať. Uspokojenie potreby 

nakupovať vedie typicky najprv k upokojeniu a poklesu úzkos-

ti, potom nasledujú pocity viny, hnevu, smútku alebo apatie. 

Typicky dochádza k zadlženiu a fi nančným problémom. Môžu 

sa objavovať aj samovražedné myšlienky (Grant a Potenza, 

2008).

Liečba: Používa sa kognitívno-behaviorálna terapia a postupy, 

ako zvýšiť sebavedomie. Uvažuje sa tiež o vhodnosti niektorých 

• Návykové a impulzívne poruchy môžu tiež súvisieť s ob-

sedantno-kompulzívnou poruchou, ktorá sa prejavuje okrem 

iného nutkavými myšlienkami a správaním. Impulzívne poruchy 

sú u ľudí s obsedantno-kompulzívnou poruchou častejšie než 

v bežnej populácii.

• Ľudia s uvedenými poruchami sú zrejme viac ohrození aj 

závislosťami od psychoaktívnych látok. To je jeden z dôvodov, 

prečo napríklad patologických hráčov varujeme pred alkoho-

lom a drogami.

• Pri týchto poruchách sa zistila častá komorbidita, teda častý 

výskyt iných, súbežne prebiehajúcich duševných porúch.

Patologické (hazardné) hráčstvo

Ako som už uviedol, na tom, že sa táto porucha vytvorí, zarába 

prevádzkovateľ hazardu. Jeho zisk je však neúmerne tvrdo za-

platený problémami patologického hráča a jeho rodiny. Podľa 

jednej kanadskej štúdie zhruba 60 % zisku z prevádzkovania 

hazardných automatov pochádza od patologických hráčov. 

Moderné elektronické prístroje rafi novane klamú. Praktiky na 

oklamanie okrem iného zahrnujú: 

• nadhodnocovanie pravdepodobnosti výhry oproti prehre;

• víťazná kombinácia sa často objavuje nad alebo pod 

kombináciou hráča, takže sa v ňom vzbudzuje ilúzia, že výhra 

mu unikla len o vlas;

• ilúziu vyhrávania zvyšujú aj malé a časté výhry, sprevádzané 

mohutným blikaním a zvukmi (rachotením). Veľké prehry sa 

odohrávajú naproti tomu ticho a rýchlo;

• symboly výhier sú väčšie než symboly prehier;

• tieto prístroje navyše vzbudzujú falošný dojem, že hráč má 

situáciu pod kontrolou, aj napriek tomu, že opak je pravda.
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antidepresív. Podobne ako pri patologickom hráčstve, niekedy 

pomôže vytvorenie realistického splátkového kalendára a ra-

cionálnejší prístup k fi nanciám. Dôležité môžu byť aj dobré 

spôsoby, ako zvládať stres a nepríjemné duševné stavy po-

mocou relaxačných technik alebo psychoterapie. Relaxačné 

nahrávky sú zdarma na stiahnutie z www.drnespor.eu.

Prevencia: Táto porucha zjavne súvisí s masívnym vplyvom 

reklamy. Tá dáva do súvislosti vlastnenie určitých predmetov 

a sebaúctu alebo šťastie. Ak sa sebaúcta po nákupe luxus-

ného tovaru nedostaví, postihnutý to často považuje za 

vlastnú chybu. V prevencii by teda pomohla väčšia mediálna 

gramotnosť a lepšia schopnosť populácie čeliť reklame.

Intermitentná explozívna porucha

Intermitentnú explozívnu poruchu charakterizujú opakujúce 

sa epizódy agresívneho správania, ktoré je neprimerané vyvo-

lávajúcemu podnetu a nemožno ho vysvetliť iným duševným 

ochorením alebo účinkami psychoaktívnej látky. Medzi epizó-

dami agresie reaguje postihnutý normálne. 

Epidemiologické štúdie uskutočňované predovšetkým v USA 

naznačujú, že môže ísť o pomerne častú poruchu. Častejšia je 

u mužov. Súbežný výskyt iných duševných porúch je bežný.

Liečba: Zahŕňa rôzne formy psychoterapie, napríklad ďalej opí-

saný semafor, podávanie antidepresív v stabilizátoroch nálady.

Prevencia: Táto porucha je častejšia v rodinách, kde sa 

u rodičov vyskytuje závislosť od alkoholu. Prevencia sa teda 

čiastočne prekrýva s prevenciou problémov spôsobených al-

koholom.

Semafor

Veľkou výhodou tohto postupu je to, že každý videl semafor 

veľakrát v živote a má ho hlboko vštepený v pamäti. Kedykoľvek 

by sa človek dostal do situácie, kde by mohol konať v rozpore 

so svojimi záujmami (napríklad sklon správať sa agresívne či 

návykovo), nech si vybaví dopravný semafor a nechá na ňom 

postupne zhora dole rozsvecovať červenú, žltú a zelenú.

Semafor

Impulzívne sexuálne správanie

Zahrnuje opakujúce sa nutkavé sexuálne myšlienky alebo 

správanie. To môže a nemusí byť zdrojom stresu a často to 

spôsobí osobné, pracovné, právne alebo fi nančné problémy. 

Porucha je častejšia u mužov.

Liečba a prevencia: Akiste je možné použiť podobné po-.

stupy ako v predchádzajúcom prípade. Keby išlo o vyslovene 

spoločensky nebezpečné formy sexuálneho správania, bola 

by indikovaná farmakoterapia ovplyvňujúca hladinu sexu-

álnych hormónov. Pre zaujímavosť uvádzam, že sa na mňa 

pred časom obrátil človek, ktorého obťažovalo, že sa stále 

zaoberá pornografi ou. Poradil som mu okrem iného, aby svoju 

pornografi ckú zbierku hodil do smetiaka. Ďalšie informácie 

nemám.

Cieľom prevencie je zaistiť čo najmenej závislostí alebo ex-

perimentov, resp. aspoň oddialiť experimenty s drogami a ri-

zikovými činnosťami u detí a mládeže. Prvé užitie drogy, kon-

takt s počítačom, výhernými automatmi alebo inými rizikovými 

„lákadlami“ sa, bohužiaľ, odohráva u niektorých jedincov už vo 

veku 11 – 12 rokov (pri niektorých činnostiach dokonca ešte 

skôr), a preto sa kladie dôraz na včasný začiatok preventívne-

ho pôsobenia, pokiaľ možno už od predškolského veku. Vie-

me, že príčin vzniku závislostí je mnoho a že je veľmi zložité 

ich ovplyvniť takým spôsobom, ktorý by stopercentne zabránil 

vzniku závislosti. Môžeme sa oprieť o niektoré psychologické 

poznatky, ktorých využitie môže viesť aspoň k zníženiu pravde-

podobnosti rozvoja závislosti.

Čo teda vlastne chceme? Chceme, aby sa deti v ďalšom 

živote nejako správali, resp. nesprávali: aby nebrali drogy alebo 

nepodľahli činnostiam takisto privádzajúcim k závislostiam. 

Vieme, že na vznik správania musíme mať nejaké znalosti, 

niekedy aj zručnosti, ďalej musíme mať názory, postoje a mo-

tívy. Odovzdávať znalosti nie je také ťažké (pochopiteľne, 

hlavne pre tých, ktorí sú na túto činnosť profesionálne zame-

raní). S postojmi je to oveľa zložitejšie: vytvárajú sa niekedy 

nenápadne a postupne, niekedy búrlivo a rýchle – vždy v zá-

vislosti od poznania, ale ešte od niečoho veľmi vnútorného, od 

emócií, prežívania, v kontexte so situáciou, v ktorej sa práve 

nachádzame, i od ľudí, ktorí nám odovzdávajú nejaké posol-

stvo. Postoje sa vytvárajú od útleho detstva a vieme, že keď 

z pôvodne neutrálneho stavu vznikne postoj určitým smerom, 

veľmi dobre sa posilňuje a veľmi ťažko mení do opačného 

smeru. Známe je i to, že sa posilňujú podobné postoje. Tak 

môže negatívny postoj k alkoholu viesť k negatívnemu postoju 

k iným drogám alebo pozitívny postoj k zdravému spôsobu 

života môže viesť k nechuti ohrozovať akúkoľvek časť svojho 

zdravia drogou alebo nebezpečným správaním.

Tieto poznatky podporujú, po prvé, nutnosť včasného začiatku 

prevencie. Bohužiaľ, prevencia realizovaná až na 2. stupni 

ZŠ naráža na už vytvorené kladné postoje k drogám, ktoré 

možno len veľmi ťažko zmeniť, a tým pádom zbytočne znižuje 

účinnosť tejto práce. Po druhé, predchádzajúce úvahy nám 

umožňujú vytvoriť preventívny program, ktorý bude vybrané in-

formácie poskytovať spôsobom umožňujúcim rozvoj žiaducich 

postojov.

Stanovenie okruhu potrebných znalostí a postojov, kto-

rých formovanie chceme podnietiť a ovplyvniť. Formy, 

metódy, postupy, ako to dosiahnuť

Vzhľadom na kontext podpory zdravia je dôležité pochope-

nie pojmu zdravie v jeho troch zložkách, úlohy zdravia pre 

spokojnosť v živote a toho, čím si zdravie chránime a čím 

poškodzujeme. Ďalšie okruhy: dôležitosť ničím neovplyvneného 

vedomia, existencia rastlín i ďalších vecí alebo činností, ktoré 

môžu ublížiť, ale aj byť užitočné, dôvody, ktoré vedú k užitiu 

rôznych látok alebo realizácii rizikového správania (zvedavosť, 

problém alebo trápenie, nerozumné prianie, túžba po energii

alebo výkone alebo túžba po výhre a zisku), kto za to môže 

(droga – dealer – užívateľ), ako sa (ne)správať k cudzím ľuďom, 

kto pomôže, vytváranie právneho vedomia, základ pochope-

nia pojmu závislosť, rôzne účinky a následky drog, súvislosti 

s ďalšími sociálnopatologickými javmi (šikanovanie, xenofóbia, 

rasizmus, trestné činy, ohrozenie cudzími osobami a po-

dobne).

Program sa odohráva na základe špeciálnych rozprávok ale-

bo príbehov. Deti rozprávaním o príbehu samy nachádzajú 

„poučenie“, niekedy zahrajú niektoré situácie a riešenia v im-

provizovaných scénkach.

Myslím si, že je vhodné, aby každý preventívny program za-

meraný na závislosti obsahoval prevenciu legálnych i ne-

legálnych drog a zároveň prevenciu nelátkových závislostí. 

Mnoho faktorov je spoločných a vytváranie samostatných prog-

ramov napríklad na tabak, alkohol, drogy a rizikové činnosti je 

nevhodné aj z hľadiska časových možností škôl, kde sa pre-

vencia realizuje.

Odlišnosti prevencie závislosti od výherných automatov, 

ktoré sa musia v programe zohľadniť

Zatiaľ čo pri drogách vysvetľujeme, ako látka pôsobí na psy-

chiku a telesné funkcie, pri hraní musíme objasniť, ako činnosť 

môže priniesť také silné zážitky a uspokojenie, že následky sú 

podobné následkom užívania drog. Napríklad deti často riešia, 

prečo hra Človeče, nehnevaj sa nespôsobí závislosť, ale hry 

na automatoch áno. Alebo prečo podobné nebezpečenstvá 

neprináša šport, rôzne koníčky a podobne. Podobne riešia, 

prečo hry na počítači sú legálne, ale hry na výherných au-

tomatoch sú legálne len pre dospelých, a či môže prílišná 

príchylnosť k práci na počítači viesť k závislosti alebo neskôr 

k závislosti od automatov.

Poškodenie zdravia závislosťou od činnosti sa môže zdať pre 

neznalých veľmi problematické. Ale deti, ktoré prechádzajú 

naším programom, už od predškolského veku vedia, že zdra-

vie má telesnú, duševnú a sociálnu zložku a že poškodenie 

ktorejkoľvek z nich znamená poškodenie zdravia. Preto v kom-

plexnom preventívnom programe sú schopné pochopiť, ako 

fi nančné straty vedú k stratám fi nančných zdrojov, ako to súvi-

sí s vyhodením zo školy či z práce alebo so stratou rodiny aj 

ako táto poškodená sociálna zložka zdravia pôsobí na dušev-

nú a telesnú zložku.

Podrobnejší výklad jednotlivých krokov programu presahuje 

priestorové možnosti tohto príspevku, a tak by som chcela 

na záver znovu podporiť veľmi včasný začiatok prevencie, jej 

komplexnosť a dlhodobosť.    

Impulzívne používanie internetu a počítačov

Tejto problematike sme sa venovali v predchádzajúcom článku 

(Nešpor, 2007). Diagnostické kritériá pre túto poruchu nie sú 

ustálené, čo komplikuje mapovanie výskytu poruchy v rôznych 

krajinách. Aj tak sa však epidemiologické štúdie objavujú.

Liečba: Môžeme pravdepodobne použiť podobné postupy 

ako pri iných návykových poruchách (napríklad Nešpor, 2007). 

Je prekvapivé, že vzhľadom na rozšírenosť poruchy som ne-

našiel jedinú kontrolovanú štúdiu, ktorá by sa týkala liečby.

Prevencia: Môžeme odkázať na citovanú prácu, ktorá vyšla 

v tomto časopise (Nešpor, 2007).

Záver

Návykové a impulzívne poruchy tvoria nesúrodú skupinu 

a značne sa líši aj ich rozšírenosť. Napríklad patologické na-

kupovanie a impulzívne používanie internetu a počítačov je 

oveľa rozšírenejšie než trichotillománia. Aj napriek tomu majú 

tieto poruchy niektoré spoločné rysy. Navyše sa trocha podo-

bajú závislosti od psychoaktívnych látok. Pri liečbe a prevencii 

môžeme používať podobné postupy.
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Červená: Stop, zastaviť, uvažovať.

Oranžová: Aké možnosti sa ponúkajú a aké 

majú tieto možnosti dlhodobé i krátkodobé 

následky? Výber najvýhodnejšej možnosti.

1. možnosť  

2. možnosť  

4. možnosť  Vybraná možnosť

4. možnosť  

Zelená: Vybranú možnosť uskutočniť 

a vyhodnotiť výsledok.

PREVENCIA NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ V MATERSKÝCH 

ŠKOLÁCH A NA PRVOM STUPNI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

V PROGRAME ZDRAVÝ SPÔSOB ŽIVOTA A PREVENCIA 

ZÁVISLOSTÍ

Mgr. Dagmar Nováková,

o. s. Institut Filia, Praha, Česká republika



 TEORETICKO-INFORMAČNÉ PRÍSPEVKY

NOVODOBÉ NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI

MUDr. Jozef Benkovič,

primár, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora

Nové technické vymoženosti, ktorými dnes disponujeme, po-

máhajú modernému človeku zvládať veľmi rýchle tempo sú-

časného života. Moderný, hlavne mladý človek túto techniku 

bez problémov prijíma, ovláda aj kontroluje. Žiaľ, v priebehu 

niekoľkých rokov práve táto technika ukazuje ľudstvu aj svoj 

odvrátený rozmer a produkuje problémy. Nielen vo svete, ale 

už aj u nás sa stretávame s prvými liečenými klientmi, ktorí 

majú problémy z nadmerného používania mobilného telefónu 

a SMS, internetu, počítačových hier atď. 

Aj keď zatiaľ neexistuje defi nícia ani diagnostické kritériá tzv. 

novodobých nelátkových závislostí podľa medzinárodnej kla-

sifi kácie chorôb a táto problematika je ešte veľmi nová, o jej 

diagnostickom zaradení sa stále vedú odborné diskusie. 

Základné charakteristiky novodobých nelátkových závislostí 

sú veľmi podobné zatiaľ najznámejšej nelátkovej závislosti, po-

ruche návykov a impulzov − patologickému hráčstvu F: 63.0 

(4,16,3).

Pod diagnózou F: 63.8 iné návykové a impulzívne poruchy 

podľa medzinárodnej klasifi kácie chorôb sa uvádza, že ide 

o iné druhy maladaptívneho správania, ktoré nie sú sekundárne 

k rozpoznanému psychiatrickému syndrómu a kde osoba opa-

kovane zlyháva v snahe odolať impulzom a takto sa správať, 

s prodromálnym (úvodným) obdobím napätia a pocitom uvoľ-

nenia v čase činu.

endorfínov a enkefalínov (2,16). Podobne ako u patologických 

hráčov, aj pri novodobých nelátkových závislostiach je zvýše-

ná vzrušivosť, spojená s adrenergným neurotransmiterovým 

systémom. Defi cit v oblasti serotonínového systému zvyšuje 

hladinu impulzivity. Kľúčovým faktorom je tu pravdepodobne 

dopamínový systém a výskumy v oblasti neurotransmiterov 

v mozgu poukazujú na poruchu práve v tejto oblasti. P. Mitchell 

(2000) vo svojej štúdii upozornil na to, že pri hraní hier (hlavne 

víťazstvách) dochádza k vyplavovaniu dopamínu.

Závislosť od internetu 

Počiatky vzniku internetu sa datujú niekde do roku 1969, keď 

v USA začal pracovať jeho predchodca ARPA-NET, určený 

na vojenské ciele. Súčasná podoba internetu funguje od roku 

1993.

Niektoré psychologické zvláštnosti virtuálneho sveta 

internetu

Virtuálne prostredie internetu má pre nás stále málo odhalené 

psychologické zvláštnosti a tajomstvá. 

Komunikácia cez internet prebieha zatiaľ zväčša v textovej 

forme, čo je priestor na experimentovanie so svojou identitou 

(12), keď je možné klamať, uvádzať polopravdy alebo sa úplne 

odhaľovať.

Internet je tiež prostredím bez zábran, so subjektívne 

iluzórnym pocitom anonymity. Ilúzia anonymity takto môže 

viesť účastníkov chatovania k zvýšenej agresivite vo virtuál-

nom cyberpriestore aj vo forme napadnutia cudzej webovej 

stránky, zaslaním napríklad počítačového vírusu (10,12).

Zvláštnosti virtuálneho priestoru ponúkajú aj nové formy ne-

verbálneho spôsobu vyjadrovania, emočných prejavov a vzni-

ku novodobých, tzv. virtuálnych vzťahov (9).

Veľké riziko spočíva aj v tom, že internetová sieť poskytuje 

hazardnému hráčovi úplnú anonymitu, pričom je všeobecne 

známy sklon hazardných hráčov k samotárstvu. Až vyše 10 % 

15- až 20-ročných mladých ľudí v USA sa priznalo, že už mali 

problémy s hazardnými hrami cez internet (5).

K častým navštevovaným stránkam patria aj tzv. zoznamky, 

ktoré sú populárne hlavne u sociálne uzavretých, zakomplexo-

vaných a málo priebojných jedincov. Pri tzv. elektronickej por-

nografi i u účastníkov dochádza nielen k samotnému vzrušeniu 

z toho, kto bude na druhej strane – ako pri zoznamovaní, ale 

aj ku skratovému vybitiu potláčaného sexuálneho pudu cez 

cyberpriestor. Niektorí účastníci cybersexuálnych aktivít si tak-

to plnia často nesplniteľné túžby a priania, ktoré hraničia až 

s vážnymi sexuálnymi deviáciami.

Takzvané MUD – hry (multi user dungeon), počítačové prog-

ramy „on-line“, ktoré umožňujú napojenie viacerých užívateľov 

vo virtuálnej realite internetu, sú obľúbené najmä v mužskej 

časti populácie, lebo tu prebieha komunikácia účastníkov a po-

stáv hry, hráči sa stávajú víťazmi a vytvárajú si takto svoj sub-

jektívne už dávno stratený status (11,14).

Čas strávený pri hrách zvyšuje možnosť úspešnosti, teda 

hráčsku spôsobilosť, pozitívne posilňuje vedomie víťaza, ale aj 

problém časovej kontroly.

Novým hitom sa čoraz častejšie stáva aj nekontrolované naku-

povanie cez internet, hlavne u jedincov, ktorí trpia chorobným 

nakupovaním, pričom nakupovanie „on-line“ im môže uľahčiť 

prístup k uspokojovaniu ich závislosti (11).

V USA sa o tzv. internetovej závislosti vedie odborná diskusia 

od roku 1995. Jej pomenovanie IAD (Internet Addiction Disor-

der) zaviedol newyorský psychiater Ivan Goldberg (7,13).

Môžeme tu hovoriť o širokom rozsahu porúch správania 

a problémov, ktoré sa týkajú poruchy kontroly impulzov (15).

Podľa Dr. K. Youngovej ide o také používanie internetu, ktoré 

spôsobuje špecifi cké symptómy, ako sú zmeny nálad pri 

používaní internetu, zlyhávanie jedinca pri plnení svojich povin-

ností, silná túžba jedinca po internete a pocity viny v dôsledku 

problémov, ktoré takto vznikli.

Dr. Youngová, zakladateľka Centra pre internetovú závislosť 

v USA, uvádza, že porucha spôsobuje rovnaký typ sociál-

nych problémov ako iné, už klasifi kované typy závislostí, 

ako sú strata kontroly pri používaní internetu, sociálna izolá-

cia postihnutého jedinca, rodinné i pracovné konzekventy, 

zlyhávanie v rodine, v práci, v škole, ako aj tzv. abstinenčné 

príznaky ako nervozita, podráždenosť a agresivita (7). Dr. Youn-

gová tvrdí, že väčšina jej publikovaných výskumov podpo-

rila správnosť jej zistení a v celých Spojených štátoch je už 

internetová závislosť prijatá ako porucha, akceptovaná hlavne 

súdnym a právnym systémom (7). Aj keď viacerí odborníci 

s Youngovou nesúhlasia pre nesprávne defi novanie interne-

tovej závislosti ako voľnej analógie s patologickým hráčstvom, 

iní, ako napríklad H. D. Zimmerl, O. Seemann, vychádzali pri 

diagnostikovaní závislosti od internetu práve zo všeobecných 

kritérií pre závislosť alebo kritérií pre patologické hráčstvo.

Škála internetovej závislosti od K. Youngovej (IAD) (16)

Skríningové vyšetrenie na diferenciáciu závislých a nezávislých 

užívateľov s modifi kovanými kritériami podľa DSM-IV

1. Cítite sa prehnane koncentrovaný na internet?    

(Rozmýšľate o predchádzajúcej činnosti na nete alebo sa už 

zaoberáte nasledujúcou činnosťou na ňom?)

2. Cítite potrebu zvyšovať čas strávený na internete, aby ste 

dosiahli uspokojenie?

3. Pokúšali ste sa opakovane neúspešne dostať pod kontrolu, 

znížiť alebo úplne zastaviť používanie internetu? 

4. Cítite sa nepokojný, bez nálady, depresívny alebo po-

dráždený, keď sa pokúšate obmedziť alebo úplne zastaviť po-

užívanie internetu?

5. Ostávate zvyčajne pripojený na internete dlhšie, než ste 

pôvodne zamýšľali?

6. Ohrozili alebo riskovali ste stratu významného vzťahu, práce, 

vzdelania alebo kariérovej príležitosti pre internet?

7. Klamali ste rodine, terapeutovi alebo niekomu inému, aby 

ste utajili rozsah svojej činnosti na internete?

8. Používate internet ako prostriedok na únik pred problémami 

alebo na uvoľnenie zlej nálady (pocitov viny, úzkosti, depre-

sie...)?

Vyhodnotenie

Internetovo závislí: odpoveď áno na 5 alebo viac otázok,

podobne ako pri diferencovaní PH

Ohrozenie internetovou závislosťou: odpoveď áno na 3-4 

otázky

Prečo je pre ľudí taký zaujímavý virtuálny svet inter-

netu?

Možno tu uviesť viacero skutočností. Frekventné používanie 

internetu redukuje tenziu, vyvoláva pocit vzrušenia a emočne 

podporuje sociálne introvertných, neatraktívnych a zakom-

plexovaných jedincov. Pomáha tiež likvidovať nudu, samotu 

a nedostatok podnetov. Anonymita virtuálneho sveta môže 

poskytovať ilúziu novej, lepšej a verejne žiaducej identity (7).

Virtuálny svet ponúka priestor na spoznávanie nových ľudí, 

pomáha získavať nové poznatky v rôznych oblastiach života. 

Internetový gambling vzrušuje, „odmieňa“, ale aj opakovane 

priťahuje závislých jedincov, gamblerov (6).

Internetové „on-line“ hry poskytujú zábavu, vzrušujú pocitmi 

víťazstva, ventilujú napätie. Virtuálny priestor internetu posky-

tuje možnosti uvoľnenia skrytých túžob sexuality cez interne-

tovú pornografi u.

K ich typickým prejavom patrí najmä (1)

a) Silná túžba po príjemných zážitkoch a zaujatosť tými-

to činnosťami − hrou (pri gamblingu), prácou, nakupovaním, 

surfovaním po internete, mobilným telefonovaním a posielaním 

SMS, počítačovými hrami…

b) Problémy s kontrolou v jednotlivých činnostiach − hry 

(pri gamblingu), práce (pri vorkoholizme), nakupovania (pri 

shopoholizme), surfovania po internete, mobilného telefonova-

nia a posielania SMS správ. Zvyšuje sa tiež frekvencia a dĺžka 

času v uvedených činnostiach.

c) Preferencia týchto činností pred inými činnosťami 

– povinnosťami, aktivitami a záujmami jedinca, ktoré zaned-

báva.

d) Pokračovanie v týchto činnostiach aj napriek vznika-

júcim závažným dôsledkom – ekonomickým (fi nančné dlhy), 

rodinným (vážne konfl ikty a vzťahové problémy), pracovným, 

spoločenským, sociálnym, prípadne aj telesným a psychickým 

(napríklad pri vorkoholizme, závislosti od internetu).

Neurobiologické koreláty

U takto postihnutých ľudí, ktorí majú problémy s tzv. novodobý-

mi nelátkovými závislosťami, sú evidované isté genetické pre-

dispozície na poruchy neurotransmisie v mozgových okruhoch. 

Zážitok odmeny je sprostredkovaný hlavne aktivitou dopamínu, 
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Viaceré štúdie týkajúce sa priamo internetovo závislých je-

dincov neuvádzajú rozdiel v pohlaví. V štúdii K. Youngovej bol 

zistený vyšší výskyt žien (16). Ženy sú k sebe kritickejšie ako 

muži (8).

Existuje viacero možných spúšťačov internetovej závislosti. 

U nami liečených pacientov, závislých od internetu, to boli 

hlavne dlhotrvajúce neriešené konfl iktné situácie v manželstve 

a na pracovisku, uzatváranie do seba, svojho vnútorného 

a zidealizovaného sveta, s hľadaním východiska v náhradnom, 

virtuálnom svete internetu. Toto prostredie zároveň slúžilo na 

uspokojenie ich iracionálnych cieľov, túžob a predstáv. Vážne 

rodinné (manželské), pracovné, ale aj osobné, najmä psy-

chické konzekventy prinútili týchto jedincov na ústavnú liečbu 

závislosti.

Niektorí autori vo svojich prácach uvádzajú ďalšie, spolupô-

sobiace poruchy pri internetovej závislosti, hlavne bipolárne 

poruchy, depresie, sociálne fóbie, ADHD, ako aj prítomnosť 

iných závislostí (7,14).

Praktická časť

Kazuistika závislého od počítačových hier

Z anamnézy

Išlo o 59-ročného rozvedeného muža, stredoškolsky vzdela-

ného, v minulosti liečeného pre závislosť od alkoholu. Po pri-

jatí do nášho zariadenia bol už 5-ročným abstinentom od alko-

holu a pracoval v práci s ľuďmi.

Záujmová sféra

V minulosti sa zaujímal hlavne o čítanie kníh, prechádzky v prí-

rode, starostlivosť o kvety.

Počítačová anamnéza

Pracoval v takej práci, kde bolo nevyhnutné ovládať počítač, 

preto si ho kúpil. Na to, aby sa ho naučil skutočne ovládať, 

neoslovil žiadneho odborníka ani nenavštevoval žiaden po-

čítačový kurz. Oslovila ho však jednoduchá počítačová hra, 

tzv. Solitér. Postupne ho zaujala natoľko, že si začal kupovať 

aj ďalšie, čoraz zložitejšie počítačové hry, lebo sa stával 

v tomto smere čoraz zručnejším. Keďže býval sám, nikto ho 

ničím neobmedzoval, a tak nezdokonaľoval svoje počítačové 

znalosti a zručnosti, ale zručnosti víťaziť v počítačových hrách. 

Tento proces uňho trval asi 5 až 6 mesiacov.

Najčastejšie spúšťače hrania počítačových hier

K najčastejším spúšťačom patrili hlavne samota a nuda, ne-

dostatok podnetov, ale aj pomerne časté negatívne emócie, 

nálady (hlavne v súvislosti so stresmi v práci), ktoré pociťoval 

ako nadmernú záťaž.

Správanie a emócie pri počítačových hrách

Pred samotnou hrou, teda hneď ako sa vrátil z práce, pociťoval 

silnú túžbu (craving), ale aj nervozitu, aby bol čím skôr pri 

počítači, počas hrania počítačových hier zase pociťoval veľké 

vzrušenie, šťastie a pocit uvoľnenia. Sám uvádza: „Cítil som, 

že som pri tom dostával novú energiu.“

Abstinenčné príznaky

U pacienta sa objavili aj tzv. abstinenčné príznaky, keď nemo-

hol hrať počítačové hry, lebo asi týždeň mal počítač v oprave. 

Vtedy bol veľmi nervózny, nesústredený, nezmyselne chodil 

hore-dole po byte, zle spával, snívalo sa mu o počítačových 

hrách (tzv. suché recidívy nielen pri látkových, ale aj nelát-

kových závislostiach). Preto opakovane urgoval opravu po-

čítača a doma sa nedokázal poriadne ničomu venovať ani sa 

na nič sústrediť.
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Dôsledky hry na počítači

Psychické: únava, nesústredenosť v práci, znížená výkonnosť, 

zaspávanie, zvýšená nervozita 

Telesné: hlavne bolesti hlavy, chrbta a očí

Defi city v životnom štýle závislého od počítačových 

hier 

Strata záujmov, koníčkov (prechádzky, turistika, čítanie kníh), 

strata záujmu o bežné povinnosti (upratovanie v byte, vare-

nie, pranie), izolácia od sveta a priateľov do virtuálneho sveta 

počítačových hier. Postupné zlyhávanie fungovania v práci 

si nakoniec všimli aj jeho spolupracovníci, ktorí po analýze 

problému a pohovore s pacientom navrhli možnosť ústavného 

liečenia, aby mohol aj ďalej zastávať svoju funkciu v práci.

Terapia závislého od počítačových hier

− zaradenie do skupinovej psychoterapie nelátkových závis-

lostí,

− podrobná edukácia o problematike novodobých nelátkových 

závislostí,

− analýza spúšťačov, dôsledkov hry, správania závislého, 

cravingu, abstinenčných príznakov,

− práca na zmene postojov, náhľadu na túto závislosť, hodno-

tového rebríčka, cieľov, životného štýlu, denného režimu, zvlá-

dania stresu a záťaže v práci, ale aj voľného času, záujmov,

− riešenie pracovného fungovania pacienta pri počítači a na 

internete, odstránenie počítačových hier z jeho dosahu,

− podrobný plán doliečovania a návštev klubov  

Záverom

Problematika tzv. novodobých nelátkových závislostí je stále 

ešte na úrovni diskusií a zatiaľ je otvorená. Prví pacienti s týmito 

poruchami, odliečení v našom zariadení, boli aj pre naše praco-

visko významným krokom k novému medicínskemu poznáva-

niu. Zaraďovanie týchto pacientov do liečby bolo istým problé-

mom nielen pre terapeutov, ale aj pre zdravotné poisťovne, 

keďže neexistujú základné diagnostické kritériá podľa medzi-

národnej klasifi kácie chorôb. V základných charakteristikách 

a terapeutických postupoch majú veľa spoločných čŕt s nelát-

kovou závislosťou – gamblingom. Sú tu však aj niektoré zásad-

né odlišnosti, s ktorými sme sa ako terapeuti stretli prvýkrát.

Základnou odlišnosťou je fakt, že ľudská práca, práca s in-

ternetom, nakupovanie, mobilné telefonovanie a posielanie 

SMS sú na rozdiel od látkových závislostí, ale aj nelátkovej 

závislosti (gamblingu) nevyhnutnými súčasťami bežného fun-

govania človeka v živote. Preto aj stanovenie cieľov v liečbe, 

v liečebnom procese pacientov s týmito poruchami je hlavne 

fungovať tak, aby tieto činnosti boli dokonale kontrolované 

a sami pacienti ich v konečnom dôsledku dostali pod kon-

trolu, teda vedeli bezproblémovo a kontrolovane, nie chorobne 

pracovať, nakupovať, fungovať na internete, telefonovať a po-

dobne.
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Jedným z prejavov pohybu v existujúcich psychiatrických

klasifi kačných systémoch je zánik niektorých diagnóz a vyná-

ranie nových. V porovnaní s druhou polovicou minulého 

storočia miznú z psychiatrického slovníka označenia ako 

melanchólia, neurasténia alebo neuróza, zato však pribúda 

panických porúch, posttraumatických porúch či nelátkových 

závislostí. Spolu s týmto pohybom prenikajú do psychiatric-

kého slovníka aj anglické výrazy ako gambling, craving, cy-

bersex a podobne (podľa Höschl, 1999).

Narušenie schopnosti jedinca prežívať príjemné pocity, resp. 

pocity slasti, na základe prirodzených, bežným životom posky-

tovaných podnetov a situácií, podmienené poruchou funkcie 

mozgového systému odmeňovania, vedie u predisponova-

ných osôb k intuitívnemu hľadaniu, nachádzaniu a neskôr už

cielenému opakovaniu náhradných podnetových zdrojov prí-

jemných pocitov slasti a blaha. Látkové a nelátkové podnety 

pôsobiace v určitých dávkach, intervaloch či po určitý čas 

spôsobujú dlhodobé a možno i trvalé zmeny v neuronálnych 

okruhoch zodpovedných za prežívanie odmeňujúcich pocitov 

– ovplyvnené sú bežné koncentrácie mnohých neurotrans-

miterov, ako aj systém stresovej odpovede (Kreek – Kooh, 

1998). Na dlhodobom (často celoživotnom) pretrvávaní pa-

tologického vzťahu k návykovej látke, resp. aktivite, vrátane 

zvýšenej tendencie k relapsom prejavov závislosti, sa podie-

ľa prepojenie neuronálnych okruhov systému odmeňovania 

s motivačnými, pamäťovými a emočnými centrami umiest-

nenými v limbickom systéme. Toto prepojenie umožňuje or-

ganizmu nielen prežívať slastné pocity odmeny, ale tiež naučiť 

sa rozpoznávať ich signály a reagovať už na anticipáciu týchto 

pocitov (Childress a kol., 1999). Napríklad opakované spája-

nie hazardného hrania s určitou osobou (spoluhráč), lokalitou 

(prostredie herne, miestnosti s hracími automatmi), situáciou 

(charakteristický zvuk z automatu vypadávajúcich mincí) či 

dokonca s hraním súvisiacimi emočnými stavmi (zlosť, napätie, 

ale, naopak, aj pocit pohody) vedie k rýchlemu učeniu alebo 

klasickému podmieňovaniu. U abstinujúcich patologických

hráčov tak kontakt s podnetmi asociovanými s hazardným

hraním môže vyvolať intenzívnu podmienenú reakciu, spojenú 

s evokovaním abstinenčných príznakov a subjektívne neodo-

lateľnou túžbou po ďalšom hraní.

Za praotca objavu „sexuálnej závislosti“ sa považuje nemecký 

psychiater Richard von Krafft-Ebing. V knihe Psychopathia 

Sexualis (1886) opísal podstatu sexuálnej závislosti takto: „Ide 

o nutkavé sexuálne správanie, keď sexuálna túžba jedinca 

je abnormálne zvýšená, a táto osoba myslí iba na sexuálne 

potešenie, nezaujíma sa o žiadne iné záležitosti vo svojom 

živote ako o sex, sleduje len vlastné sexuálne uspokojenie 

bez ohľadu na to, aký to má vplyv na jej život, bez ohľadu 
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na morálne normy a právne dôsledky. Takéto správanie vy-

úsťuje do impulzívneho, neuspokojiteľného, opakujúceho sa 

vyhľadávania sexuálnej rozkoše.“

Ľudia trpiaci touto poruchou sú ovládaní nutkavou túžbou 

po sexuálnych aktivitách, sú zahltení myšlienkami na sex na 

úkor iných povinností a záujmov. Sexuálne epizódy sa často 

objavujú ako reakcie na stres, sú formou úniku z nepríjemnej 

situácie. Z hľadiska spôsobu realizácie sú najčastejšie nutkavé 

masturbačné praktiky, nutkavé vyhľadávanie a prezeranie 

pornografi e, permanentné vyhľadávanie jednorazových sexu-

álnych stykov a striedanie sexuálnych partnerov, exhibicio-

nizmus, fetišizmus, prostitúcia, anonymný sex, sex cez telefón 

a nebezpečné, resp. nelegálne sexuálne praktiky. Po dosiah-

nutí sexuálneho uspokojenia nezriedka nasledujú pocity hanby, 

ľútosti, výčitiek a zlosti. Postupom času sa mnohí závislí snažia 

prestať, prípadne obmedziť závislostné správanie – vtedy zis-

tia, že už ho nedokážu ovládať. Sex sa stáva, podobne ako 

pri iných závislostiach, únikom z ťažkostí, ktoré sám spôsobil 

(Šmídová, 2008).

Je neskorý večer a Zuzana je sama doma. Vchádza do izby, 

sadá si k počítaču a zmyselne zovrie myš. „Si tam, sweat-

heart?“ ozve sa z reproduktora. „Áno, darling,“ šepne nežne, 

pričom si dáva pozor, aby kamera nebrala jej tvár...

Takto a podobne sa začínajú milióny kontaktov smerujúcich 

k získavaniu sexuálnych zážitkov prostredníctvom internetu 

– zaužívali sa označenia internetový sex, net-sex, on-line sex 

alebo cybersex. Bol defi novaný ako interakcia dvoch alebo 

viacerých osôb, realizovaná formou on-line simultánneho 

rozhovoru na sexuálne témy – môže ísť o vzájomné spro-

stredkovanie sexuálnych fantázií, vymieňanie pornografi ckých

materiálov a podobne – za súčasne prebiehajúcej mas-

turbácie oboch (či všetkých) zúčastnených. Pri niektorých 

z týchto aktivít je zvýšené riziko, že budú vykonávané excesívne, 

a sú preto potenciálne návykové – najpravdepodobnejšie je 

to pri používaní on-line pornografi e na masturbačné účely, 

pri zapojení do on-line vzťahov prostredníctvom chatu, skypu 

a e-mailu a pri internetovej sexuálnej kriminalite. Uvádza sa, 

že až 60 % všetkých prístupov na internet má nejaký vzťah 

k sexu, podľa amerických prameňov až 52 % respondentov 

– užívateľov internetu – udalo, že cybersex už skúsili, z toho 

36 % vraj dosiahlo orgazmus a 25 % ho predstieralo (Divínová, 

2005).

Najčastejšie sa uvádzajú tri primárne faktory, uľahčujúce on-

-line sexualitu (tzv. A-triáda):

– prístupnosť (accesibility) znamená, že na internete sú 

prístupné milióny webových stránok s pornografi ou, ktoré 

sú k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni; v chatových 

miestnostiach sa stále pohybujú ľudia vyhľadávajúci sexuálne 

zážitky;

– dostupnosť (affordability) znamená, že sexuálna realizácia 

prostredníctvom internetu je lacná, často len za cenu pripo-

jenia;

– anonymita (anonymity) znamená, že ľudia sa v sieti pohybujú 

anonymne a aj svoju komunikáciu vnímajú ako anonymnú.

Medzi ďalšie „príťažlivé“ faktory patrí to, že cybersex je 

(prevažne) legálny, je k dispozícii v súkromí domova, a hlavne, 

neprináša riziko pohlavne prenosných ochorení. Dá sa 

ideálne skrývať pred partnerom, keďže nezanecháva žiadne 

viditeľné dôkazy sexuálneho kontaktu. Internetový sex môže 

poskytovať bezpečný a priamy prístup k partnerom, môže byť 

nenahraditeľný pre hendikepované skupiny (telesne postih-

nutých, ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou a podobne). Ano-

nymita chatu poskytuje užívateľom väčší pocit kontroly nad ob-

sahom a charakterom sexuálneho zážitku. Žena môže rýchlo 

a bez problémov zmeniť partnera, ak jej momentálny cyber-

milenec nevyhovuje, muž sa môže odpojiť bezprostredne po 

dosiahnutí orgazmu bez zdĺhavého lúčenia. V rámci anonymity 

je užívateľom umožnené rozohrávať skryté alebo potlačované 

fantázie bez strachu, že budú pristihnutí, ohováraní a odsud-

zovaní.

Výpoveď pacienta (podľa Šmídová, 2008): „Svet webového 

porna ma už fascinoval, no ja som stále nemal obavy. Surfoval 

som každý večer doma, keď žena odišla spať. Využíval som 

obedňajšie prestávky. Čoskoro som si musel zadovážiť tajné 

kreditné karty, aby som zakryl náklady. Začal som navštevovať 

webové stránky s live-kamerami a trávil som tam hodiny – 

kolega v zamestnaní ma pristihol on-line v pracovnom čase. 

Vďaka tomu, že som bol vo vysokom postavení, riešilo sa to 

len varovaním. Kúpil som si notebook, ktorý som mohol mať 

pripojený v kúpeľni za kanceláriou, a tam som trávil polovicu 

pracovného času. Tam ma pristihla sekretárka. Prepustili ma 

zo zamestnania a o všetkom sa dozvedela moja manželka. 

Vydesená zobrala deti a odišla. Napriek všetkým pokusom 

nemám dosť pevnej vôle, aby som to zvládol.“

Zdá sa evidentné, že vzťah k cybersexu (chatovaniu, sexuál-

nym kontaktom cez internet) môže nadobudnúť patologický 

charakter. Môže však byť ťažké stanoviť, kde sa nachádza 

hranica medzi normou a patológiou. Či človek „konzumuje“ 

cybersex primerane, nadmerne alebo je od neho závislý, sa 

nedá určiť len podľa počtu hodín, ktoré jedinec takouto ak-

tivitou trávi (orientačne sa uvádza hranica 11 hodín týždenne 

ako jedno z rozlišovacích kritérií pre cybersexovú závislosť) 

– potreba sexu a sexuálneho uspokojenia je totiž veľmi indi-

viduálna. Väčší význam má skutočnosť, či cybersexuálne ak-

tivity negatívne zasahujú do života človeka a spôsobujú mu tak 

problémy. Vcelku možno konštatovať, že závislosť od cyber-

sexu a závislosť od cybervzťahu sú špecifi cké subtypy závis-

losti od internetu.

Existuje zoznam „varovných signálov“ rozvíjajúcej sa cyberse-

xuálnej závislosti:

– pravidelné trávenie významného množstva času v chatových 

miestnostiach a vysielanie súkromných odkazov s jediným 

zámerom – nájsť cybersex;

– výrazné časové zaneprázdnenie používaním internetu na 

získavanie on-line sexuálnych partnerov;

– pravidelné využívanie anonymnej komunikácie na zapojenie 

do sexuálnych fantázií, ktoré sú v reálnom živote neobvyklé;

– očakávanie sexuálneho vzrušenia alebo uspokojenia pri 

následných on-line kontaktoch;

– skrývanie on-line interakcií pred blízkymi ľuďmi;

– pocity viny alebo hanby za internetový sex;

– aktívne vyhľadávanie on-line kontaktov s cieľom sexuálneho 

vzrušenia;

– masturbácia počas erotického chatu;

– zníženie záujmu o partnera v reálnom živote, preferovanie 

cybersexu ako primárnej formy sexuálneho uspokojenia.

Poruchy príjmu potravy patria medzi najzávažnejšie „choroby 

súčasnej doby“, ktoré sa týkajú oveľa väčšieho počtu ľudí, než 

by sme sa domnievali. L. C. Ladishová v tejto súvislosti uvádza, 

že „poruchy príjmu potravy predstavujú nešťastné dedičstvo 

prenášané z generácie na generáciu, pretože sa dosiaľ nenašla 

protilátka na túto ,rakovinu duše‘. Poruchy príjmu potravy sú 

veľmi závažným problémom, ktorý môže mať smrteľné násled-

ky, ak sa liečba nezačne včas“ (Ladishová, 2006, s. 21).

Vymedzenie pojmu poruchy príjmu potravy

Psychologický slovník (In: Hartl, P. a Hartlová, H. 2000, 

s. 432) v zmysle medzinárodnej klasifi kácie chorôb − MKCH-

-10 vymedzuje poruchy príjmu potravy tak, že o poruche príjmu 

potravy, presnejšie poruche príjmu jedla alebo tiež závislosti od 

jedla hovoríme vtedy, „ak jedlo používame na riešenie emo-

cionálnych problémov; myšlienky spojené s jedlom, poprípade 

diétou a telesnou hmotnosťou sa stávajú dôležitejšími než 

všetko ostatné; ide o pravé návykové správanie sprevádzané 

chorobnými vlastnosťami, ktoré vyžadujú liečbu“. 

Znaky závislosti od chatovania a internetového sexu sú potom 

obdobné ako pri ostatných (látkových i nelátkových) závislos-

tiach. Všeobecné znaky – diagnostické kritériá – sú pre všetky 

závislosti spoločné, stačí len obmeniť predmet závislosti v jed-

notlivých formuláciách. Pri všetkých závislostiach hovoríme 

o zvýšenej tolerancii (na dosiahnutie očakávaného účinku je 

potrebná zvýšená dávka látky, zvýšená hodnota uzatváraných 

stávok, viac času stráveného chatovaním), o abstinenčnom 

syndróme (prerušenie dodávania látky do organizmu, pre-

rušenie relevantnej aktivity, napríklad chatovania alebo hra-

nia, spôsobuje špecifi cký komplex subjektívne nepríjemne 

prežívaných príznakov), o strate kontroly (postihnutý nie je 

schopný ovládať, kontrolovať množstvo požitej látky, frekven-

ciu a čas venovaný chatovaniu či inej aktivite) a o narušení pre 

človeka významných sociálnych, pracovných či rekreačných 

aktivít a kontaktov. Závislý človek pokračuje v užívaní látky 

(aktivite, činnosti) i napriek evidentným zdravotným alebo psy-

chologickým problémom, ktoré spôsobuje. Prakticky celá jeho 

existencia sa postupne zúži na aktivity spojené so získavaním 

prostriedkov na návykovú látku (činnosť), jej užívanie (realizáciu) 

a odstraňovanie vzniknutých dôsledkov (Nábělek, 2007).

Dôsledky závislosti od (internetového) sexu sú často takého 

charakteru, že postihnutý človek musí prekonať veľké psy-

chické zábrany, kým sa niekomu zdôverí. Preto je aj využitie 

možností rodinnej a skupinovej psychoterapie – na rozdiel od 

liečby iných látkových aj nelátkových závislostí – v mnohých prí-

padoch problematické. Ciele sú inak obdobné: kompenzácia 

najzávažnejších psychických ťažkostí, ktoré vznikli v súvislosti 

s prítomnosťou závislosti od internetového sexu (zmiernenie 

depresívneho prežívania, sebaobviňovania a výčitiek), zmena 

postoja pacienta k internetovému sexu, zvýšenie jeho afektívnej 

a frustračnej tolerancie, zlepšenie sociálnej a profesionálnej in-

tegrácie, (znovu)vybudovanie primeraných rodinných a osob-

ných väzieb a vzťahov a reštitúcia, prípadne reštrukturalizácia 

osobnosti pacienta vrátane osobnej hierarchie hodnôt.
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Poruchy príjmu potravy je nepresný termín, skôr by sa mal 

používať termín porucha príjmu jedla. Trpia ňou predovšetkým 

dievčatá a ženy, asi až 90 % postihnutých je vo vekovej sku-

pine 15 − 55 rokov, naproti tomu muži sú zastúpení iba v 5 %.

Podľa autorky L. C. Ladishovej (2006, s. 21), ktorá má osobnú 

skúsenosť s poruchami príjmu potravy, „bulímia a anorexia sú 

niečím viac než iba módnymi slovami. Sú to dve ochorenia 

fyzickej, psychickej a emocionálnej stránky človeka a týkajú 

sa oveľa väčšieho počtu ľudí, než by sme sa boli nazdávali. 

Je otázne, či sú poruchy príjmu potravy (ďalej len PPP) dnes 

rozšírenejšie ako v minulosti, alebo sa jednoducho pacientky 

menej ostýchajú o nich hovoriť.“  

Je zrejmé, že poruchy príjmu potravy (ofi ciálne používaná 

skratka je PPP) sú neželaným produktom našej vyspelej, kon-

zumnej, na výkon orientovanej spoločnosti. Podobne ako 

pri iných typoch návykového správania a závislosti ide o ve-

domú (aj keď nie vždy uvedomovanú) formu sebadeštrukcie 

– sebapoškodzovania človeka, ktorá sa prejavuje vo vzťahu 

k jedlu a jedeniu, teda primárnej potrebe človeka.

O tom, že je to problém nanajvýš významný, svedčí fakt, že 

PPP predstavujú chorobu, ktorá má jednu z najvyšších úmrt-

ností v psychiatrickej praxi. Podobne ako pri iných typoch 

návykového správania a závislosti platí, že v procese liečby 

v priebehu života často dochádza aj k niekoľkonásobne sa 

opakujúcim recidívam.

Nanajvýš varujúce sú v súvislosti s PPP práve markantné in-

terpohlavné rozdiely vo výskyte ochorenia. Ako uvádzajú autori 

P. Hartl a H. Hartlová (tamže, s. 432), „PPP trpia predovšetkým 

dievčatá a ženy, pričom zhruba 90 % postihnutých je v skupine 

15 − 55 rokov“. Oproti tomu mužská populácia má zastúpe-

nie v tejto chorobe iba v 5 %. Aj to je dosť veľký počet, ak si 

uvedomíme, že ide o chorobu, ktorá postihuje človeka nielen 

v zdravotnej, psychickej (vrátane emocionálnej) a sociálnej 

oblasti, ale svoj deštruktívny vplyv má aj v duchovnej či spiri-

tuálnej sfére jednotlivca. Obdobne, ako je to pri iných formách 

návykového správania a závislosti, ide o problém nielen jed-

notlivca, ale aj jeho užšieho a širšieho sociálneho prostredia.

P. C. Peggy (In: Hupková, 2007, s. 24) konštatuje, že aj 

„tí, ktorí prežijú toto ochorenie, neustále prežívajú takmer 

nepredstaviteľné duševné trápenie. Analogicky, ako je to 

pri iných formách závislosti, aj tu platí, že problémy spô-

sobené poruchami príjmu potravy sa netýkajú iba samotných 

chorých, ale často ich najbližších, rodinných príslušníkov. 

Funguje tu obdobný princíp ako pri iných závislostiach, a síce 

spoluzávislosť“. 

Poruchy príjmu potravy - základné typy porúch, spoločné 

znaky

Poruchy príjmu potravy patria medzi typické bio-psycho-

-sociálne poruchy, ktoré vznikajú súhrou viacerých faktorov. 

Patria medzi ne emocionálne a osobnostné faktory, so-

ciálne faktory, medzi ktorými majú osobitné miesto rodinné 

požiadavky a nároky, ale aj vplyv dedičnosti, rovnako ako aj 

biologické činitele a kultúrne vplyvy. 

Medzi poruchy príjmu jedla zaraďujeme: 

– mentálnu anorexiu (MA), 

– mentálnu bulímiu (MB),

– záchvatovité prejedanie (Binge Eating Disorder, BED),

– iné poruchy príjmu potravy (bigorexia, ortorexia, diétovanie).

K spoločným znakom všetkých PPP (to sú, mimochodom, 

aj znaky, podľa ktorých sa vymedzuje závislostné správanie) 

patrí: 

• baženie − craving − neodolateľná túžba opakovať svoje 

správanie,

• to, že človek neprestajne myslí na jedlo, telesnú hmotnosť 

a diéty, 

• to, že prestáva robiť veci, ktoré predtým robil prirodzene 

a vyhýba sa im, stráca svoje pôvodné záujmy, koníčky a zá-

ľuby, 

• a čo je asi najtragickejšie − stráca potešenie z bežných ra-

dostí každodenného života,

• pokračovanie v správaní napriek zjavným negatívnym dôsled-

kom pre jednotlivca. 

Mentálna anorexia (anorexia nervosa, skratka MA)

Mentálna anorexia v doslovnom preklade znamená „stratu ale-

bo zníženie chuti do jedla“. Ide o komplexnú poruchu stravo-

vania. Mentálna anorexia (ďalej len v skratke MA) je psychická 

choroba, ktorá je sprevádzaná predovšetkým dobrovoľným 

hladovaním, úbytkom hmotnosti, ale rovnako aj pre PPP 

typickou extrémnou pozornosťou zameranou na vlastnú 

hmotnosť. 

Aj keď je začiatok výskytu MA zrejme omnoho skorší, knižné 

zdroje uvádzajú, že po prvýkrát bola anorexia nervosa opísaná 

v roku 1873, no až od 70. rokov 20. storočia je diagnostiko-

vaná čoraz častejšie. Odlíšiť anorexiu od inej známej a častej 

choroby, bulímie, je niektorých prípadoch ťažké. Obe stra-

vovacie poruchy sú síce charakterizované osobitnými črtami 

(anorexia hladovaním a bulímia prejedaním a následným vra-

caním), no prechod od jednej k druhej býva veľmi plynulý. Pri 

súčasnom napĺňaní kritérií bulímie a anorexie sa občas používa 

termín bulímanorexia. 

Anorexia je charakterizovaná veľkým úbytkom hmotnosti, 

dosiahnutým dodržiavaním extrémnych redukčných diét 

a strachom z „tučnoty“. Ľudia postihnutí MA sa často skres-

lene a nereálne vnímajú − vidia sami seba ako tučných, a to ne-

závisle od toho, koľko skutočne vážia. Sami svoju podváhu 

a podvýživu nepriznajú. V ich prípade ide o veľmi skreslené 

vnímanie vlastnej telesnej stránky. V extrémnych prípadoch 

sa stále snažia schudnúť. Odmietajú stravu, akúkoľvek výži-

vu, dokonca aj nápoje, čo môže spôsobiť smrť. Pre MA je 

príznačný perfekcionizmus − osoby postihnuté MA kladú 

na seba veľmi vysoké nároky z dôvodu, že sa im páči pocit 

„mať svoje telo ,pod kontrolou‘“ a v neprestajnom chudnutí 

vidia potvrdenie týchto svojich schopností. 

Podobne ako aj pri iných návykových ochoreniach platí, že 

ochorenie v počiatočnom štádiu nie je jednoduché odhaliť. 

Istým medicínskym (ale i laickým) vodidlom sa môže stať me-

ranie BMI (Body Mass Index, BMI = hmotnosť (kg)/výška (m)2. 

BMI sa vypočíta ako podiel hmotnosti v kg a umocnenej teles-

nej výšky v m. Priemer BMI obyvateľstva leží medzi hodnotami 

BMI 20 až 25. Pri MA platí, že ak BMI klesne pod 17,5, môže 

sa osoba považovať za anorektickú, avšak už pri hodnote pod 

BMI 20 sa hovorí o podváhe. Treba však uviesť, že samotná 

hodnota BMI je ešte nedostačujúca na určenie diagnózy. Tú 

vždy, ako aj pri iných závislostiach, diagnostikuje jedine lekár, 

a to v kontexte s ďalšou odbornou diagnostiku. Anorexia sa 

začína objavovať už v skorej mladosti, u mladučkých dievčat 

zvyčajne už po prvej menštruácii. Najrizikovejšie obdobie je 

okolo 14. roku, no často sa vyskytuje aj u 18-ročných mladých 

dospelých. V minulosti sa predpokladalo, že anorexia postihuje 

iba dievčatá a mladé ženy. Hoci aj dnes sú najväčšou rizikovou 

skupinou, postihnuté je aj opačné pohlavie a nezriedka aj deti, 

ktoré dostávajú prostredníctvom fi lmov, časopisov a správania 

dospelých na vedomie, že výzor je to najdôležitejšie. Určité oso-

by, ako napríklad atléti alebo tí, u ktorých hrá vonkajší výzor 

v povolaní či profesionálnej kariére dôležitú úlohu (herci, spevá-

ci, tanečníci, osoby živiace sa modelingom), sú zvlášť rizikoví.

Ako odhaliť anorexiu? Ale-

bo aké príznaky možno nájsť u osôb

trpiacich anorexiou?

Sú to tieto príznaky:

− „očividný úbytok hmotnosti, v najzávažnejších prípadoch ide 

o extrémnu vychudnutosť;

− postihnutá má nutkanie stále jesť, prípadne vôbec nejesť, 

počíta kalórie, váži a krája jedlo na tanieri, odhadzuje ho, ak 

sa nik nedíva;

− tvrdí, že je tučná, hoci evidentne nie je;

− vyhľadáva ospravedlnenia, aby nemusela jesť spolu s ostat-

nými, alebo tvrdí, že nie je hladná, prípadne, že už jedla;

− dodržuje prísny cvičebný režim až do úplného vysilenia;

− vzdá sa svojich predošlých aktivít a priateľov, stratí záujem 

o štúdium alebo prácu, nie je schopná koncentrovať sa;

− najväčšou starosťou v jej živote je štíhlosť, prejavuje agresi-

vitu ku každému, kto sa usiluje presvedčiť ju, že je chorá, alebo 

jej tvrdí, že sa nespráva normálne“.

Aké môžu byť následky anorexie? 

− spomalenie tepu srdca oproti normálnemu tepu a zní-

ženie krvného tlaku − hrozí omdlievanie a srdcový záchvat;

− predčasne dochádza k rednutiu kostí − osteoporóze (kosti 

sú redšie a lámavé);

− stráca sa svalová hmota a sila;

− v dôsledku dehydratácie hrozí obličkový záchvat;

− prejavy únavy a celkovej slabosti, napriek nim človek postih-

nutý anorexiou naďalej cvičí, aby schudol a spálil i to málo ka-

lórií, ktoré prijme;

− vypadávanie vlasov, suchá pleť;

− lámavosť nechtov, kazenie zubov (v dôsledku podvýživy, ale 

aj častého vracania), strata menzesu, neplodnosť; 

− ochlpenie: v extrémnych prípadoch sa telo v snahe uchovať 

si telesné teplo pokryje jemnou vrstvou chĺpkov ako dieťa 

v prenatálnom štádiu mesiac pred narodením;

− v extrémnych prípadoch môže anorexia viesť k smrti 

v dôsledku srdcového záchvatu, dokonca aj k samovražde

Čo hovorí štatistika o výskyte ochorenia?

Podľa Lorraine C. Ladishovej štatistika k tejto poruche príjmu 

potravy hovorí:

− „asi 90 – 95 % anoretikov sú ženy;

− mentálnou anorexiou trpí 1 − 3 % žien;

− je jednou z najčastejších psychiatrických ochorení mladých 

žien;

− v dôsledku tejto choroby umiera 5 − 20 % postihnutých, 

pričom riziko smrti sa zvyšuje priamo úmerne s predlžovaním 

ochorenia;

− anorexia má spomedzi duševných chorôb jednu z najvyšších 

mier úmrtnosti pacientov;
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− mentálna anorexia sa zvyčajne objaví na začiatku adoles-

cencie, hoci sú čoraz častejšie prípady jej výskytu u malých 

dievčat a nie je vylúčené, že sa objaví aj u dospelých žien“.

Mentálna bulímia (skratka MB)

Pojem bulímia pochádza z gréckeho slova bulimos, čo zna-

mená býčí hlad. Hoci o chorobe existujú jednotlivé zmienky 

od antiky, odborne bola opísaná a nazvaná ako bulímia až po 

roku 1979.

Bulimici trpia pravidelným záchvatmi prejedania, po ktorých 

nasledujú činnosti zabraňujúce priberaniu z jedla, t. j. tzv. 

očisťovanie. Povaha prejedania je individuálna, no zväčša sa 

konzumujú jedlá, ktoré by osoba postihnutá týmto ochorením 

za normálnych okolností považovala za zakázané − často ide 

aj o veľmi kalorické jedlá (mastné, sladké, vysokokalorické). 

Fáza prejedania sa strieda s fázou tzv. prečisťovania − rôz-

norodými pokusmi o odstránenie efektu priberania od vyvo-

laného vracania cez zneužívanie laxatív (preháňadiel), diuretík 

(močopudných odvodňovacích prostriedkov) a cez extrémne 

diéty až po nadmernú fyzickú záťaž (vrátane cvičenia).

Sebahodnotenie sa odvíja od postavy a výzoru. 

Počet ľudí trpiacich bulímiou sa za ostatné obdobie výrazne 

zvýšil. Spoľahlivé štatistické údaje vzhľadom na vysoké číslo 

anonymných bulimikov nie je možné určiť. Približne sa odhadujú 

2 % až 4 % postihnutých v rizikovej skupine 18- až 35-ročných 

žien. Opäť, rovnako ako pri mentálnej anorexii, platí, že asi 

95 % všetkých chorých s bulímiou tvoria ženy. 

Choroba je charakteristická opakovanými záchvatmi. Počas 

týchto záchvatov sa bulimik/bulimička preje práve tými jed-

lami, ktoré sú pre neho/ňu za normálnych okolnosť „tabu“, ide 

teda o tučné jedlá, sladkosti, koláče... Frekvencia uvedených 

záchvatov je veľmi individuálna − od 1-2 x za týždeň až po 

20 x za deň. Rovnako variabilné a veľmi individuálne je aj trvanie 

jednotlivých záchvatov. Záchvaty prejedania sa vyskytujú čas-

to potajme, bez vedomia rodiny či partnera, a často ich blízki 

pre ľstivé spôsoby utajovania odhalia veľmi neskoro, ak vôbec. 

Po záchvate väčšinou prichádza pocit veľkej hanby za také 

správanie, čo je dôvodom, prečo bulimičky svoj problém 

taja pred okolím. Nebýva výnimkou, že v domácnosti miznú 

obrovské množstvá jedla, dokonca aj jedlo určené ako zásoba 

na nasledujúce týždne. Rovnako príznačné býva míňanie veľmi 

veľkých fi nančných súm na jedlo, stáva sa, že sa bulimičky 

dostanú pre jedlo do dlžoby. 

Ľudia postihnutí týmto ochorením nemusia byť vychudnutí ako 

anorektici, môžu mať normálnu váhu, ale rovnako aj nadváhu, 

no pred očami majú stále ideál krásy a štíhlosti. Príznačné sú 

pre nich dve túžby: nástojčivý pocit schuti sa najesť všetkého, 

čo im príde pod ruku, a na druhej strane želanie zostať či byť 

štíhli. A práve bulimické správanie vidia ako riešenie na dosiah-

nutie súladu týchto túžob.

Lorraine C. Ladishová zdôrazňuje, že „tento začarovaný kruh 

prejedania a očisty je najnávykovejším typom správania charak-

teristického pre PPP, a preto je najťažšie sa z neho vymaniť“.

Niektoré zo symptómov bulímie sú:

− čoraz častejšie striedanie prejedania a očisty,

− pocit strachu z kontroly počas prejedania, po ktorom na-

sleduje záplava pocitu viny a odporu voči vlastnej osobe,

− permanentné držanie diéty,

− časté prudké zmeny hmotnosti,

− ustavičná obava o hmotnosť a objem tela

Aké môžu byť následky bulímie?

Fyzické následky mentálnej bulímie sú vážne: 

− opakujúce sa cykly prejedania a vracania „môžu vyvolať vážnu 

elektrolytickú a chemickú nerovnováhu v tele a poškodzovať 

srde a ostatné životne dôležité orgány;

− elektrolytické poruchy, ktoré môžu vyvolať arytmiu alebo zly-

hanie srdca, ba dokonca aj smrť, je to dôsledok dehydratácie 

a straty draslíka a sodíka pri opakovanom dávení;

− praskliny zažívacieho traktu počas periód prejedania, zá-

pal a možné poškodenie hltana v dôsledku dávenia, prietrž 

bránice;

− chronická zápcha, žalúdočné vredy a pankreatitída;

− poškodenie zubnej skloviny, pokazené zuby alebo strata 

časti chrupu v dôsledku nadmerného príjmu cukrov a opako-

vaného dávenia“.

K psychickým prejavom bulímie patria:

− „postihnutý sa hrozí priberania;

− je perfekcionalistický, stanovuje si nedosiahnuteľné méty, 

kladie si na seba privysoké nároky;

− máva depresie, často je smutný, izoluje sa od iných;

− má problém s vyjadrením svojich pocitov a s komunikáciou 

všeobecne;

− málo si váži sám seba, sebaúctu podmieňuje ideálnou 

hmotnosťou, výzorom a osobnými úspechmi;

− rozmýšľa v dimenziách „všetko alebo nič“, ťažko sa venuje 

akejkoľvek činnosti s mierou“.

Následky MB sa dajú poznať aj podľa zmien v správaní. 

Bulimičky sa vyhýbajú spoločnému jedeniu s priateľmi a rodi-

nou. Obyčajne sa prejedia a idú jedlo hneď vyvrátiť. Nápadné 

môže byť chodenie na WC bezprostredne po skonzumovaní 

stravy. Aj tie, ktoré používajú preháňadlá, chodia takisto často 

na toaletu.

Rozvrátený stravovací režim, vracanie, namáhaná tráviaca 

sústava sa podpisujú na fyzickom výzore osôb trpiacich týmto 

ochorením. Nápadné sú často ich poranené prsty, zvyčajne 

ukazovák a palec, ktoré svedčia o vyvolávanom vracaní − 

niekedy mávajú na prstoch až krvavé odtlačky od zubov.

Čo hovorí štatistika o výskyte ochorenia?

Podľa L. C. Ladishovej možno štatistické údaje o ochorení 

sumarizovať takto:

− mentálna bulímia postihuje 1 − 3 % dievčat v školskom veku 

a 1 − 4 % žien v študentskom veku;

− asi 80 % pacientov trpiacich bulímiou sú ženy;

− osoby trpiace bulímiou majú zvyčajne normálnu hmotnosť; 

− takéto osoby sú zvyčajne veľmi aktívne a napriek nabitému 

programu si vždy nájdu čas na prejedanie a následnú očistu.

Záchvatovité (kompulzívne) prejedanie (Binge Eating 

Disorder, skratka BED)

„Kompulzívne prejedanie sa charakterizuje ako príjem potravy 

nezávisle od potrieb tela. Postihnutá osoba prechádza obdo-

biami nekontrolovateľného impulzívneho príjmu potravy napriek 

pocitu nasýtenia“ (Ladishová, 2006, s. 31). Na rozdiel od buli-

mikov nepristupuje osoba postihnutá kompulzívnym preje-

daním k následnej očiste, ale ustavične drží diétu alebo sa postí 

v období medzi periódami, v ktorých sa nekontrolovateľne pre-

jedá. Veľa ľudí, ktorí trpia touto poruchou, o nej nevie. Väčšina 

z nich sa bezvýsledne vrhá do diét, ktoré bývajú neúspešné, 

čoho dôsledkom je frustrácia, po ktorej sa znova oddávajú 

jedlu. 

Niektoré zo symptómov kompulzívneho prejedania sú:

− nadváha až obezita,

− pocit straty kontroly nad jedlom,

− úzkosť, pocit izolácie, depresia

K psychickým prejavom záchvatovitého prejedania patria:

− osoby postihnuté záchvatovitým prejedaním sa cítia previnilo 

a hanbia sa za svoje stravovacie návyky;

− jedlom tíšia alebo odbúravajú určité emócie: samotu, smú-

tok, hnev...

− majú ťažkosti s jasným vyjadrovaním a chýba im asertivita;

− snažia sa vyhovieť ostatným a vyhnúť sa konfrontáciám a kon-

fl iktom;

− sú smutné, majú depresie, uzavierajú sa do seba. Je možné, 

že sa pred inými ľuďmi pretvarujú a spokojne tvrdia, že tučnota 

im neprekáža, hoci to tak v skutočnosti nie je;

− často sú však popudlivé, majú prudké zmeny nálad.

K fyzickým prejavom záchvatovitého prejedania patria: 

− nadváha či dokonca obezita;

− problémy s krvným obehom, vysoký krvný tlak;

− postihnuté kĺby;

− abnormálna hladina cukru v krvi;

− chronická únava;

− ťažkosti pri chôdzi alebo fyzickej aktivite.

Čo hovorí štatistika o výskyte ochorenia?

− „odhaduje sa, že asi až 25 % obéznych ľudí trpí periódami 

prejedania;

− ženy sú náchylnejšie na záchvatovité prejedanie (asi 60 % 

postihnutých tvoria ženy);

− kompulzívni jedáci môžu mať normálnu postavu, ale môžu 

byť aj obézni;

− mnohí trpia depresiou alebo úzkosťou;

− zvyčajne sa hanbia za to, že sa nevedia kontrolovať v jedle, 

ako aj za svoj fyzický výzor“ (Lorraine C. Ladishová, 2006, 

s. 35).

Iné poruchy príjmu potravy

Bigorexia je termín, ktorý sa zaužíval na označenie poruchy, pri 

ktorej postihnutí telom i dušou prepadnú nadmernému, nepri-

meranému často až zdravotne škodlivému fyzickému cvičeniu. 

Osoby posadnuté fyzickým cvičením sú schopné stráviť celé 

hodiny v telocvični, na bežiacom páse, pri činkách, na bicykli 

alebo skákaním v rámci aerobiku. Nech už je ich zameranie 

na akékoľvek cvičenie, spoločným znakom je extrémnosť − 

v záťaži, dĺžke a frekvencii cvičenia.

Toto extrémne zameranie na telesnú stránku je rozšírené 

najmä v mužskej populácii a je zacielené na nárast svalovej 

hmoty, ktorú okrem cvičenia a posilňovania sprevádza neraz aj 

užívanie rôznych prostriedkov na zväčšenie svalovej hmoty.

MUDr. Pavel Malovič (In: Hupková, et al. 2007, s. 24), športový 

lekár, v tejto súvislosti uvádza: „Bigorektici sú muži, ktorí pre-

padli opačnej posadnutosti ako ich anorektické polovičky. 

Zatiaľ čo mnohé dievčatá sú presvedčené, že ich telo nie 

je dostatočne chudé, bigorektickí muži veria, že ich telesná 

schránka a predovšetkým svaly sú nedostatočne vyvinuté, 

že sú až podvyživené. A rovnako ako u anorektičiek, snaha 

o zmenu fyzickej vizáže podstatne mení ich spôsob života. 

Bigorektici trávia značný čas vo fi tnescentrách nadmerným 

cvičením, rozmýšľajú o cvičení a o svojom svalstve. Rovna-

ko je pre nich príznačné, že sa vyznačujú náhlymi zmenami 

nálad, poruchami stravovania a zneužívaním anabolických 

steroidov.“ 

Najvýraznejšou charakteristikou bigorexie je potreba cvičiť 

neprimerane dlho a intenzívne. V dôsledku takéhoto konania 

dochádza k ohrozeniu fyzického, emocionálneho aj psychic-

kého zdravia postihnutého. Ak takýto človek nemá možnosť 

cvičiť, začne trpieť abstinenčným syndrómom a depresiou, 

nenávidí sám seba, zmocní sa ho obava z pribratia alebo 

zo straty fyzickej formy. Cieľom takéhoto konania je snaha 

dosiahnuť pocit kontroly nad svojím životom aspoň v tejto 

oblasti. 

„Ortorexia nervosa je chorobná posadnutosť zdravou výživou 

a zdravím stravovaním. Takto postihnutí jedinci kontrolujú 

v potravinách obsah živín, zisťujú, či boli plodiny vypestované 

na biofarme a jedia výlučne biopotraviny“ (Sejčová, 2007, 
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s. 13). Nutkanie zdravo sa stravovať podporujú spoločenské 

trendy, lebo niektoré potraviny sú propagované ako nezdravé. 

Jedinec si opäť (podobne ako pri MA) dôsledne vyberá, čo zje 

a čo nezje. Konzumuje výlučne jedlo bez farbív, konzervačných 

látok, rôzne biopotraviny a podobne. Za príznaky ortorexie sa 

považuje to, keď takto postihnuté osoby premýšľajú viac ako 

3 hodiny o zdravom jedle, jedia sami len „kvalitné“ veci, mimo 

ostatných, a opovrhujú tými, ktorí sa stravujú normálne a jedia 

všetko (Sejčová, 2007).

Diétovanie môžeme chápať ako závislosť od diét. Pojem dié-

ta sa často používa v súvislosti s racionálnou výživou, avšak 

pod racionalitou sa môže ukryť akákoľvek absurdita. Zo zdra-

via sa stal argument potravinárskeho priemyslu, ktorý vyrába 

to, čo je práve v móde. Dnes sú v móde diéty. Výrobcovia sa 

predháňajú v tom, že práve oni vyrábajú najzdravšie a najme-

nej energeticky hodnotné výrobky, takže si ich môžeme kúpiť 

a zjesť najviac. „Ženy držiace diéty ovládajú myšlienky na jedlo 

a z hladu alebo, práve naopak, z pocitov viny po opätovnom 

prejedení sú podráždené a precitlivené. Nedokážu hovoriť 

o ničom inom, len o jedle, diétach a zdraví. Obťažujú tým svoju 

rodinu, bývajú vzťahovačné a posadnutosť štíhlosťou narúša 

ich osobný život“ (Sejčová, 2007, s. 13).

Záverom

Je nanajvýš otázne, či sú PPP dnes rozšírenejšie než v minu-

losti alebo či sa jednoducho ľudia postihnutí touto závislosťou 

menej ostýchajú o problémoch hovoriť. Na jednej strane sa

potvrdzuje, že počet osôb trpiacich PPP vzrastá v dô-

sledku zvyšujúcej sa posadnutosti našej spoločnosti štíh-

lou líniou. Dnešná vyspelá spoločnosť vyznáva kult tela.

Na druhej strane, ako uzatvára L. C. Ladishová, je ľahšie

pripustiť si, že trpíte takouto poruchou, keď máte k dispo-

zícii viac informácií o poruche samotnej alebo viacero pro-

striedkov na jej liečenie.

Zoznam použitej a citovanej literatúry k dispozícii u autorky.
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Vaše vzťahy s rodinou môžu byť najdôležitejšími vzťahmi vo 

vašom živote. Zmätok v týchto vzťahoch môže viesť k zmätku 

počas celého vášho života a rovnako v životoch vašich detí.

Emocionálny incest sa začína, keď osoba miluje člena rodi-

ny ako zámenu alebo náhradu za partnera. Ak ignorujete 

symptómy skrytého čiže emocionálneho incestu, vy a vaša 

rodina bude pravdepodobne trpieť.

Symptómy emocionálneho incestu sa spájajú so stratou iden-

tity – stratou prístupu k ľudským kvalitám, zdrojom emócií, 

a stratou pocitu výnimočnosti – viery, že ste nejakým spô-

sobom výnimočný. Strata identity je bežný následok traumy, 

zneužívania a členstva v kultoch. Strata identity je často 

spojená so závislými vzťahmi a symptómami pasívnej agresie.

Symptómy straty identity obsahujú: 

1. spútané vzťahy: ste pripútaný k inej osobe – ste závislý; 

2. identifi kácie: prejavujete emócie niekoho iného: chronický 

hnev, úzkosť alebo smútok;

3. konfl ikt identity: vaše správanie sa prepína medzi dvoma 

pólmi – žijete v nekončenom konfl ikte;

4. strata identity: nemôžete nájsť „zmysel seba samého“ – váš 

život môže mať malý zmysel.

Deti, ktoré vyrastajú ako výnimočné, na to nikdy nezabudnú. 

Neskôr v živote sa budú pokúšať dokázať svoju výnimočnosť 

vo svojich vzťahoch. Normálna láska im nebude dosť dobrá, 

budú vyžadovať oddanosť až zbožňovanie. Budú hľadať skôr 

oddaných stúpencov ako priateľov alebo partnerov. Bez ich 

výnimočnosti život pre nich nemá hodnotu.

Emocionálny incest prechádza generáciami. Nie je koho 

obviňovať. Emocionálny incest často odráža reťaz utrpenia 

vo vašej rodinnej histórii. Pokiaľ nerozoznáte symptómy emo-

cionálneho incestu a neuvedomíte si svoju rolu v nich, táto reťaz 

utrpenia bude pravdepodobne pokračovať aj v budúcich gene-

ráciách. Vaše deti môžu niesť bremeno vášho nevyriešeného 

emocionálneho konfl iktu.

Môžete si užiť emocionálnu slobodu?

Pravdepodobne sa cítite prepojený na ľudí a na vzťahové sys-

témy, do ktorých patríte. Pravdepodobne cítite výnimočné 

zdieľanie, empatiu a súcit s výnimočnými ľuďmi. Vaše rodinné 

vzťahy odrážajú vašu rodinnú históriu a vaše pracovné vzťahy 

odrážajú históriu vašej rodinnej organizácie.

Spútané väzby prinášajú silné pocity spojenia. Skúšate niesť 

bremená druhých ľudí – žijúcich, chýbajúcich alebo mŕtvych. 

Vaši spútaní rodičia sa môžu pokúšať byť s vami v partner-

skom vzťahu. Váš spútaný partner môže lipnúť na fantáziách 

a vyhýbať sa zodpovednosti (správať sa ako dieťa) alebo sa 

stať super zodpovedným (správať sa k vám ako rodič). Ak sa 

podieľate na jeho fantáziách, zaplietate sa do drámy a ne-

bezpečných hier.

Ak vaši rodičia neboli šťastní, môžete sa snažiť naplniť ich 

nenaplnené túžby. Keď sa cítite emocionálne zviazaní, môžu 

vás diagnostikovať, že máte poruchy pripútania, pasívnu 

agresiu, osobnostné poruchy, sexuálne problémy, psychoso-

matické symptómy, úzkosť, vinu a/alebo depresiu.

Keď sa pokúšate niesť emocionálny batoh svojej rodiny, zly-

háte. Ak sa usilujete dokončiť nedokončené záležitosti vašich 

rodičov alebo skrytých rodičov, zlyháte. Potom môžete upad-

núť do depresie alebo sa odpútavať od nepríjemných emócií 

obsesiami a závislosťami.

Prvé dieťa často nesie najťažšie emocionálne bremeno a prvé 

tehotenstvá majú najväčšie riziko interrupcie, potratu alebo 

predčasného narodenia. Prvé dieťa nesie najväčšie riziko 

zásadných porúch, oveľa častejšie trpí chronickými duševnými, 

fyzickými a sexuálnymi poruchami.

Rodičia, ktorí sabotujú svoje deti

S výnimkou interrupcie, máloktorý rodič úmyselne zabije svoje 

vlastné dieťa. Väčšina rodičov má dobré úmysly a obyčajne 

sa snaží dať svojim deťom to najlepšie a to, čo im chýbalo, 

keď sami boli deťmi. Väčšina rodičov si želá chrániť svoje deti 

a podporovať ich v dospelosti k nezávislosti.

No niekedy sa veci pokazia. Matka s pocitmi osamelosti 

môže používať svojho syna ako objekt svojej osamelej lásky – 

a ľúbiť svojho syna spôsobmi viac vhodnými pre partnera. 

Otec s pocitmi osamotenia môže ľúbiť dcéru viac ako miluje 

svoju ženu. Ak rodič miluje dieťa ako náhradu za priateľa alebo 

partnera, bude nasledovať jeho emocionálny chaos. A často 

krížom cez celé generácie. Môžete sledovať svoje vnúčatá, 

ako sa snažia poradiť si s vašimi nevyriešenými emocionálnymi 

záležitosťami.

Emocionálny incest môže zničiť vašu schopnosť nastaviť si 

hranice a starať sa o svoje vlastné potreby. Môže zničiť vašu 

sexualitu a vašu schopnosť vytvoriť a užiť si šťastné partner-

stvo. Emocionálny incest vás môže motivovať vyhýbať sa zá-

väzkom a príliš pripútať vaše deti, tak ako budete znovuvytvá-

rať drámu vašich rodičov.

Ak ste alebo ste boli ockova princezná alebo mamičkin princ, 

môžete sa dobre spájať s ľuďmi opačného pohlavia, ale už 

nie tak dobre sám/-a zo sebou, okrem krátkodobých potešení 

alebo dlhodobého bezpečia. Môžete zistiť, že vás sexuálne 

vzrušujú alebo sa zamilujete do ľudí, ktorých vôbec nemáte 

radi ani im neveríte.

Zdroje

http://www.soulwork.sk/index.php/emotionalincest

EMOCIONÁLNY INCEST

Mgr. Barbora Kuchárová, súkromná klinická psychologička, psychoterapeutka

Bežné následky nezdravých emocionálnych väzieb

– škodlivé návyky v partnerstve, 

– syndróm znepriatelenia rodiča,  

– následky sexuálneho zneužívania,

– duševné a emocionálne poruchy,

– následky romantických afér,

– psychosomatické poruchy,

– závislosti, obsesie a nutkania

– psychosomatické poruchy,

– závislosti, obsesie a nutkania, 

– stresové poruchy,

– pasívna agresia, 

– poruchy učenia,

– sexuálne dysfunkcie,

– poruchy pripútania, 

– následky interrupcie, 

– obchodné a fi nančné zlyhania



ZÁVISLOSŤ OD PSYCHOMANIPULATÍVNYCH SKUPÍN – 

SIEKT, KULTOV

Mgr. Tatiana Rusnáková, 

psychologička, psychoterapeutka

Odborná verejnosť, najmä v zahraničí, považuje závislosť od 

siekt za jednu z najvážnejších závislostí vôbec. Na Slovensku 

i v Čechách máme s týmto fenoménom zatiaľ minimálne tera-

peutické skúsenosti, napriek tomu každoročne pribúdajú de-

siatky nových prípadov.

Podstatou vzniku a pretrvávania závislosti od sekty je využívanie 

techník psychickej manipulácie s cieľom rozložiť osobnú iden-

titu jednotlivca (zmena jeho myslenia, prežívania a správania). 

Výsledkom tohto procesu je potlačenie pôvodnej identity 

a jej nahradenie identitou sekty alebo vodcu, pričom dochád-

za k samotnej závislosti od sekty. Inak povedané, človek 

stráca svoju slobodu a jedinečnosť, ktorú nahradí konformné 

a deštruktívne správanie podľa modelu sekty. Zmena osob-

nosti je taká závažná a rýchla, že môže na psychike človeka 

zanechať trvalé následky, čo vyžaduje dlhodobú terapeutickú 

starostlivosť a rehabilitáciu. V extrémnych prípadoch dochád-

za k masovým samovraždám na pokyn vodcu. 

Odhaduje sa, že na Slovensku pôsobí celkovo 200 rôznych 

náboženských skupín, z toho až 40 s deštruktívnym charak-

terom.

Obete náboru

V zásade platí, že človek je najviac náchylný na vstup do sekty, 

keď prežíva istý druh životnej krízy a nenaplnenia. Každý človek 

je potenciálnou obeťou, lebo nikto nie je proti spôsobom psy-

chickej manipulácie odolný, zvlášť ak nie je informovaný 

a nevie tento stav rozpoznať. Obeťami psychomaipulatívnych 

skupín sa často stávajú mladiství a mladí dospelí citlivej po-

vahy, väčšinou bez záväzku, ktorí sa viac ako iní cítia zneistení 

• odolávanie sociálnemu tlaku, prípadne nátlaku jednotlivca 

a schopnosť odmietnuť v prípade potreby,

• sledovanie rozdielov medzi konštatovaním ľudí, náborárov 

a skutočnosťou,

• tréning kritického myslenia v hľadaní nepresností vo vyja-

dreniach náborára,

• nerobiť vážne rozhodnutia v krízových situáciách, prípadne 

v zlej psychickej či fyzickej kondícii,

• aj v prípade lákavej ponuky treba najskôr zistiť, kto určité 

podujatie sponzoruje,

• neprehliadať zamlčovanie informácií o skupine, jej vedení, 

o učení, pravidlách a podobne,

• pýtať sa a neuspokojiť sa so všeobecnými, nepriamymi ale-

bo vyhýbavými odpoveďami,

• nepúšťať sa do rozhovoru s náborárom za každú cenu,

• nebrať si propagačné materiály,

• nesponzorovať organizácie, ktoré nepoznáme alebo o kto-

rých máme pochybnosti,

• rozlišovať medzi lichotením a falošnou intimitou,

• neposkytovať osobné informácie ako meno, adresu, telefón, 

ako ani čokoľvek, čo sa dá zneužiť.

Mnohé sekty a kulty používajú viacero krycích názvov, často 

majú v názve termín cirkev, a preto je ťažké ich identifi kovať! 

Napríklad Moonova sekta používa ako jeden z názvov Cirkev 

zjednotenia. Je málo známe, že mnohé sekty a kulty maskujú 

svoju činnosť vo forme občianskych združení a školy či iné 

inštitúcie im v nevedomosti prenajímajú svoje priestory na 

rôzne účely. Je dôležité mať na pamäti, že proti technikám 

psychickej manipulácie nie je nikto imúnny!

Príznaky možnej závislosti od sekty, kultu

• Osoba začína náhle bez zjavného dôvodu odmietať kontakt 

s rodinou, blízkymi a priateľmi, jej správanie začína byť konf-

liktné.

• Ukončuje štúdium, pracovný pomer, zanecháva kariéru

s cieľom venovať sa „zmysluplnejším aktivitám“. 

• Odrazu mení stravovacie návyky a odmieta sa stravovať ako 

doteraz (zmena na vegeteriána, vegána, odmietanie niektorých 

druhov jedál a nápojov /mäso, cesnak, vajcia, káva, alkohol.../, 

prípadne dodržiava diétu, pôst). 

• Praktizuje nezvyčajné aktivity vo forme rituálov (zvláštne 

druhy meditácií, spievanie, pálenie sviečok, dlhé štúdium po-

svätných textov, používa vlastný oltárik, obklopuje sa rôznymi 

náboženskými či kultovými predmetmi...).

• Radikálne mení účes, spôsob obliekania, prípadne väčšmi 

zanedbáva svoj zovňajšok.

• Existuje podozrenie na užívanie drog, prípadne na nej 

možno pozorovať náhlu zmenu na „čistý“ životný štýl (osoba 

fajčila a teraz nefajčí, občas pila alkohol, teraz zásadne nepije 

a podobne).

• Má zmenený výraz, má sklenený pohľad, tvár bez výrazu, 

akoby by bola duchom neprítomná. 

• Dá sa u nej pozorovať zmena vo vyjadrovaní, mení slovník, 

používa frázy, citáty z posvätných textov, zvláštne prirovnania 

a podobne.

• Trávenie voľného času je iné, upúšťa od doterajších záľub. 

• Významne sa zmenil okruh jej priateľov, stretáva sa len 

s novými, neznámymi priateľmi.

• Nestačí jej doterajší príjem peňazí, možno si všimnúť, že na-

kupuje kultovú literatúru, kazety, propagačné materiály, míňa 

peniaze na koncerty, cestovanie a podobne. 

• Má snahu zúčastňovať sa na rôznych seminároch, pred-

náškach, školeniach, cvičeniach, ktoré trvajú aj viac dní. 

• Má tendenciu uzatvárať sa väčšmi ako doteraz alebo, na-

opak, príliš agituje, robí nábor. 

• Osoba zdôrazňuje koniec sveta, hovorí o posledných udalos-

tiach, pohromách a katastrofách, ktoré na ľudstvo doľahnú, 

a podobne. 

O čo vyššie skóre tu osoba dosiahne, o to vyššia je 

pravdepodobnosť, že je závislá od sekty. Položky je vhodné 

analyzovať aj jednotlivo.Treba vedieť, že nie každý extrémnejší 

prejav v správaní znamená závislosť od sekty. Určité formy 

správania môžu byť celkovým dôsledkom nezrelosti osobnos-

ti. Osoba môže byť novým členom spoločenstva, ktoré nemá 

zhubný vplyv, teda nie je sektou. Citlivým hodnotením sa tak 

vyhneme zbytočnému nálepkovaniu.

Prípad 

Milan má 17 rokov a rok je členom hnutia Haré Krišna. Do 

skupiny vstúpil v čase rozchodu s priateľkou. Rodina najskôr 

jeho nový životný štýl brala ako neškodný záujem, časom sa 

však začali stupňovať konfl ikty. Milan má typický účes, vy-

holenú hlavu so šticou, oblieka si indický odev, často chodí 

bosý. Stále odrieka chválospev Haré Krišna, je duchom neprí-

tomný, páchne od kadidla, málo spáva, je striktný vegetarián, 

veľa schudol. Málo času trávi doma, míňa peniaze na kultovú 

literatúru, plánuje odísť zo školy a presťahovať sa do ašramu. 

Rodičia Milana nespoznávajú, hanbia sa za neho, cítia sa skla-

maní, nevedia s ním komunikovať, každý rozhovor sa končí 

hádkou. 

Prvá pomoc alebo zásady efektívneho prístupu ku závis-

lému od sekty

• Vyhýbajte sa prudkým, negatívnym reakciám voči závislému, 

ako sú kritizovanie, moralizovanie, vyhrážanie a podobne.

• Prejavujte závislému lásku a porozumenie.

• Usilujte sa udržiavať pravidelný kontakt so závislým podľa 

možností, ktoré máte (stretnutia, telefonáty, listy, maily, SMS 

správy a podobne).

• Rozhodne sa vyhýbajte zbytočným konfrontáciám týkajúcim 

sa učenia, skupiny, vodcu a podobne.

• Nekonajte unáhlene bez dostatočného vyhodnotenia situ-

ácie – mohli by ste závislého odplašiť.

• Snažte sa zistiť o závislosti od sekty a psychickej manipu-

lácii čo najviac – štúdiom literatúry, rozhovormi, návštevou 

u odborníka a podobne.

• Zistite kontakty na osoby, s ktorými sa závislý stretáva, aby 

ste ich získali na spoluprácu.

• Keď sa vráti domov, privítajte ho bez ohľadu na to, čo 

povie.

• Robte si záznamy a poznámky k telefonátom, rozhovorom, 

novým aj minulým udalostiam, najlepšie formou denníka, aby 

ste získali prehľad a odstup od situácie.

• Nedávajte závislému peniaze, poskytnite mu radšej napríklad 

telefónnu kartu, aby sa mohol v prípade núdze na vás obrátiť, 

vyrovnajte si majetkovú otázku, aby ste chránili svoj majetok 

pred zneužitím a stratou.

• Neútočte pred závislým na jeho priateľov, členov sekty, vod-

cu a podobne.

• Nezahŕňajte závislého kritickými článkami o sekte, nie je 

schopný uvažovať kriticky.

• Starajte sa dostatočne o seba a svoje potreby, lebo len 

v dobrej kondícii môžete byť závislému nápomocní.

• Nerobte zo závislého vinníka ani nehľadajte vinu u seba. 

V ničom to nepomôže a zbytočne strácate potrebnú energiu.  

• Nalaďte sa pozitívne a myslite pozitívne: „Zo sekty odíde!“

• „Nehrajte to“ na závislého, buďte sami sebou a závislý to 

ocení.

Uvedené zásady predstavujú základ v komunikácii so závislým 

od sekty, odborná pomoc je však v týchto prípadoch nevyh-

nutná.

problémami a konfl iktmi v medziľudskom spolunažívaní. Ide 

o adolescentov, ktorí sú v období formovania vlastnej identity, 

a sekty im poskytujú jednoduché a rýchle odpovede na zložité 

životné otázky. Obeťami kultov a siekt sa tiež často stávajú 

ľudia v stredných rokoch, hlavne ženy, ktoré oveľa citlivejšie 

prežívajú krízu tohto veku. Ženy majú týmto spôsobom mož-

nosť inej formy realizácie ako manželky a matky. Stávajú sa 

hlavne členkami rôznych psychoterapeutických kultov. Muži 

v strednom veku podliehajú zasa komerčným kultom s cieľom 

rýchleho a veľkého zisku. Rovnako ohrození sú i starí ľudia 

a dôchodcovia, ktorí prežívajú pocit zbytočnosti a osamelosti. 

Sekty sa na nich zameriavajú hlavne pre ich životné úspory.

Prevencia

Niektorí ľudia sú viac náchylní na vstup do sekty ako iní. Dôvo-

dom môžu byť krízové životné udalosti, prítomnosť duševného 

či fyzického ochorenia, vplyv sociálneho prostredia alebo hľa-

danie životného zmyslu.

Najúčinnejšou formou obrany proti sektám je klásť dôraz na 

zásady prevencie.

K hlavným zásadám patrí: 

• poznanie svojich slabých stránok, čo pomáha chrániť sa 

v kritických situáciách,

• rozhodnutie pre členstvo v skupine urobiť až po dôkladnom 

zvážení zozbieraného množstva informácií o danom spo-

ločenstve,

• získanie prehľadu o rôznych náboženských spoločenstvách 

a ich základných pojmoch,
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Súčasný stav našej spoločnosti je poznamenaný rozšírením 

negatívnych javov, na ktoré musí spoločnosť promptne za-

reagovať preventívnymi opatreniami. Ich nárast si vyžaduje 

intervenciu tzv. pomáhajúcich profesií, medzi ktoré patrí aj pro-

fesia sociálneho pedagóga. Sociálny pedagóg je profesionál, 

ktorý riadi a na profesionálnej úrovni organizuje výchovný pro-

ces a pôsobí na deti, mládež a dospelých v smere žiaduceho 

osobnostného rozvoja. Na preventívny rozmer sociálnej peda-

gogiky upozorňujú aj Z. Bakošová (2005), J. Hroncová (2004) 

či I. Hupková (2008). 

V poslednom čase sme svedkami prudkého vzostupu nielen 

drogových, ale aj nelátkových závislostí. Jedným zo spoločných 

rysov závislostí od návykových látok, ako aj nelátkových závis-

lostí, je craving čiže baženie. Medzi iné patologické závislosti 

(resp. návykové a impulzívne poruchy) sa zaraďujú: patolo-

gické hráčstvo, vorkoholizmus, závislosť od počítačov a inter-

netu, neadekvátne používanie mobilných telefónov – mobi-

lománia, kultová závislosť, „závislosť“ od sexu, patologické 

nakupovanie, niektoré poruchy príjmu potravy.

Hazardná hra vyvoláva poruchu, ktorá sa nazýva patolo-

gické hráčstvo – gambling. V mnohých smeroch má blízko 

k závislosti od alkoholu alebo iných drog. Patologické hráčstvo 

je porucha, ktorá spočíva v častých opakovaných epizódach 

hazardnej hry. Hazardná hra začína ovládať život postihnutého 

na úkor sociálnych, materiálnych, rodinných a pracovných 

hodnôt. 

Medzi varovné príznaky patria: čas strávený hraním rastie, 

časté návštevy herní, človek nedokáže s hrou prestať, zaned-

báva svoje povinnosti. Gamblerom narastajú dlhy, požičiavajú 

si, dopúšťajú sa klamstiev, krádeží, podvodov a podobne. 

Prichádzajú depresie a časté sú myšlienky na samovraždu 

i samovražedné pokusy.

Nebezpečenstvo v súčasnosti predstavuje aj pôsobenie

rôznych kultov a siekt. Deštruktívne kulty a sekty majú ne-

gatívny vplyv predovšetkým na psychický a sociálny vývoj. 

Môžu byť náboženské, komerčné, psychoterapeuticko-výchov-

né, politické. 

Následky členstva v deštruktívnom kulte či sekte sú viaceré 

a závažné. Obmedzovanie spánku či nedostatočná výživa 

môžu vážne poškodiť zdravie človeka, rovnako závažné sú aj 

účinky na psychiku. Postihnutý stráca schopnosť realistického 

úsudku a kritiky. Členstvo môže dokonca v krajných prípadoch 

viesť k hromadným samovraždám. Spoločenstvo sa snaží 

o sociálnu izoláciu človeka, dochádza k strate väzby a zod-

povednosti voči rodine a priateľom i k úplnej strate priateľov 

mimo organizácie.

Pri prevencii kultovej závislosti je nutné zvýšiť informovanosť 

o technikách náboru, ako aj o nebezpečenstve členstva v de-

štrukčných sektách a kultoch. Efektívne sú diskusie na túto 

tému v školách, ale aj v médiách – televízii, rozhlase či tlači. 

Vorkoholizmus sa defi nuje ako závislosť od práce. Medzi 

varovné príznaky závislosti od práce patria únava, bolesti hlavy, 

Nelátkové závislosti sú v súčasnosti na vzostupe a ohrozujú 

deti, mládež i dospelých. Sú to počítačové hry, chatovanie, 

elektronická pošta, mobily, sms-ky, hracie automaty, stávko-

vanie, internet, vorkoholizmus, nakupovanie, ale i sex... Spúš-

ťačom problému môže byť nenaplnenosť v živote, celková

nespokojnosť, narastajúce napätie, pocit neúspechu, pretr-

vávajúce poruchy komunikácie, pocit neprijatia, nízke sebave-

domie, snaha zviditeľniť sa, nuda, osamelosť, prebytok peňazí 

a hmotného zabezpečenia, nekontrolovateľné možnosti, nedo-

statočné usmernenie v detstve... Vidno, že spoločným meno-

vateľom sú podobné, ak nie celkom tie isté rizikové faktory ako 

pri vzniku drogovej závislosti.  

Ako môžu rodinní príslušníci zistiť, že sa deje niečo 

nebezpečné? 

Veľakrát sú to pomalé, ale badateľné osobnostné zmeny – 

vidíme zmenu hodnotového rebríčka, iné priority, záujmy sa 

vytrácajú a často aj pôvodní, dobrí kamaráti či priatelia. Na-

hrádzajú ich iní alebo osamelosť. Neskôr badať problémy so 

sebakontrolou. Dieťa dlho sedí pri počítači, neprijíma stravu, 

nemá čas najesť sa, napiť sa. Či nebodaj sa mu „stane“, že 

nedobehne na toaletu. Nasleduje nárast problémov: u detí 

celkovo zhoršený prospech i správanie, u dospelých fi nančné 

problémy, strata zamestnania, znižovanie zodpovednosti 

za svoje konanie, rodičia sa nestarajú o svoje maloleté deti 

a podobne.  

Čo môžeme urobiť v oblasti prevencie? Jednoznačne veľa. 

Či už ako rodič, učiteľ, osvetár, vychovávateľ, alebo vedúci 

záujmového krúžku. Žitnoostrovské osvetové stredisko sa 

v oblasti prevencie sociálnopatologických javov už vyše desať 

rokov zameriava na mladšiu vekovú kategóriu. V súčasnosti 

fi nalizujeme program DOBRE ŽIŤ, ktorého cieľom je budovať 

u detí, ktoré sú ustavične obklopené doslova chorými ponu-

kami, veku primeraným spôsobom zodpovednosť za vlastné 

rozhodnutia, sebapoznanie a hlavne zdravé kritické myslenie. 

Jednotlivé modelové situácie riešia mnohé problémové situácie 

z bežného dňa školákov a učia ich objavovať motiváciu na 

zdravé rozhodnutia. Naučiť sa  d o b r e  ž i ť  je skutočne 

veľký úspech, dokázať prijať bežné udalosti života, tešiť sa 

z maličkostí a nehľadať špeciálne príjemné zážitky únikom 

z reality.

nechutenstvo alebo prejedanie, bolesti žalúdka a vredy, alergie, 

telesné vyčerpanie. Objavujú sa tiky, závraty a celkové oslabe-

nie imunitného systému. Na úrovni správania a psychiky sú to 

výbuchy hnevu, úzkosť, nepokoj a poruchy spánku, nadmerná 

aktivita a neschopnosť odpočívať. Objavujú sa problémy i v ro-

dine. Dochádza k postupnému poklesu výkonnosti, poklesu 

energie a niekedy až k nespoľahlivosti a zlyhávaniu. 

Počítače a internet sú bežnou súčasťou nášho života. 

Problémom sa stáva nadmerné používanie počítača ako pra-

covného nástroja (problém môže súvisieť s vorkoholizmom). 

Internet sa môže stať prostriedkom na hazardnú hru, keď stav 

môže prerásť do patologického hráčstva. Pri nadmernom 

chatovaní postihnutý človek často zanedbáva svoje reálne 

vzťahy pre povrchné kontakty na internete. Internet, počítačové 

hry, mobilné telefonovanie, posielanie sms správ – to 

môžu byť potenciálne zdroje prežívania príjemných stavov 

a vzťah k nim môže nadobudnúť charakter psychickej poruchy, 

úzko súvisiacej so závislosťami od návykových látok.

Medzi poruchy príjmu potravy zaraďujeme mentálnu bulímiu 

a mentálnu anorexiu. Ľudia, ktorí trpia týmito poruchami príjmu 

potravy, majú chorobný strach z obezity a stratili kontrolu nad 

príjmom potravy. Mentálna bulímia je porucha, pre ktorú je ty-

pická neodolateľná túžba po jedle, ktorá má za následok opa-

kované záchvaty prejedania, sprevádzané nutkavou tenden-

ciou zbaviť sa požitej potravy násilným spôsobom. Mentálna 

anorexia je patologický strach z obezity, spojený s odmietaním 

potravy. Postihnutí odmietajú jesť napriek ohrozeniu zdravia 

a dokonca hrozbe smrti. 

Včasná a efektívna prevencia je nevyhnutná. Prevencii drogo-

vých závislostí sa venuje značná pozornosť, nesmieme však 

zabúdať na prevenciu nelátkových závislostí. Ako uvádza 

J. Hroncová (2004, s. 44), integračné procesy v euroregióne 

budú zrejme ešte viac zvýrazňovať nevyhnutnosť pomáhajúcich 

profesií, napríklad pri riešení nárastu sociálnopatologických 

javov a podobne. Sociálny pedagóg môže pôsobiť v rámci 

primárnej prevencie, keď sa zameriava na populáciu v norme, 

vo vzťahu k deťom a mládeži je to predovšetkým prostredie 

základných a stredných škôl. Pri sekundárnej prevencii sa so-

ciálny pedagóg orientuje na rizikových jedincov či skupiny, keď 

je cieľom vrátiť jedinca do pôvodného stavu a systematicky 

ho kontrolovať z dôvodu rizika opätovného zlyhania. V širokej 

oblasti terciárnej prevencie vidíme možnosti uplatnenia sociál-

neho pedagóga v rámci resocializácie. 
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V ostatnom desaťročí sa v postkomunistických krajinách ob-

javila početná a lákavá ponuka príležitostí, ako využívať voľný 

čas. Súčasná mládež voľne nakladá s množstvom disponibil-

ného voľného času, ktorý je však väčšinou determinovaný 

exogénnymi činiteľmi. Konzumné spoločenské prvky ako re-

klama, masmediálne vplyvy, tzv. zábavný priemysel a podobne 

spôsobujú, že voľný čas mládeže je len obmedzene slobodný, 

resp. často zmarený bezcennými až škodlivými formami jeho 

využívania.

V tomto kontexte je potrebné zamyslieť sa nad pôsobením 

deštruktívnych kultov a siekt na psychický a sociálny vývin 

mládeže vo voľnom čase a nad metodickým a odborným za-

bezpečením pomoci obetiam takto zmanipulovaného života. 

Významnou podskupinou zainteresovaných do tejto proble-

matiky sú aj štátne kultúrno-osvetové zariadenia, ktoré svojou 

metodickou a školiacou pôsobnosťou prispievajú k prevencii 

k tejto nelátkovej závislosti. Gemersko-malohontské osveto-

vé stredisko v Rimavskej Sobote v snahe priblížiť vedomos-

ti a poznatky o zhubných kultoch a sektách uskutočnilo 

31. marca 2008 školenie, ktoré bolo určené všetkým, čo pracujú 

Prvýkrát v živote som mala pocit, že s mojím telom niečo nie je 

v poriadku, keď ma mama pri spoločnom šantení objala okolo 

brucha a zarazene povedala: „Uf, ty veru nemáš štíhly pás...“ 

Mala som asi desať rokov. Nikdy predtým mi ani nenapadlo, 

že by som mohla byť s telom nespokojná. Bola som chudé, 

energické decko a rada som sa hýbala. 

V puberte sa mama občas zadívala na moje telo s prižmúrenými 

očami a odporúčala mi „nenosiť také krátke sukne, lebo sa 

ti trochu rozširujú stehná“. Okrem toho mi pribudol mindrák 

z malého poprsia a začala som sa na seba dívať veľmi kri-

ticky. Každá hlúpa poznámka od nejakého chalana ma prudko 

zranila a pamätám si ich snáď všetky dodnes. Cítila som sa 

neatraktívna a večne som nosila okolo pása sveter, aby som 

zakryla zadok. Nikdy som pritom nebola obézna. Dokonca 

snáď ani „macatá“. Teda ešte nie.

Na strednej škole som začala brať drogy a veľmi sa mi páčilo, 

že z niektorých mizla chuť do jedla. S babami sme sa o tom 

bavili nadšene – ideálna diéta! V tom období som mala k telu 

veľmi zdeformovaný vzťah, okrem sebadeštruktivity a odporu 

k sebe som sa úprimne tešila, že po pervitíne sa neje.

Prestala som s drogami, keď som mala 19, a začala som 

priberať. Mala som vtedy priateľa, ktorý bol dosť „hezoun“, a ja 

som mala pocit, že sa mu vizážou nemôžem vôbec vyrovnať. 

Vletela som do prúseru snáď behom niekoľkých dní. Aby som 

sa necítila večer na rande tučná, celý deň som nevložila nič 

do úst a po príchode domov, často až v noci, som sa hltavo 

rýchlo najedla. Hrozne som sa nenávidela, moje telo sa mi 

zdalo obrovské, tučné, neforemné, stále som pozorovala svoje 

brucho, hanbila som sa otočiť k partnerovi zadkom... Keď 

sme sa po polroku rozišli, zrazu som nemala dôvod počas dní 

hladovať a začala som jesť aj ráno a na obed. A niekoľkokrát 

medzitým. Vtedy som už v podstate na nič iné ako na jedlo 

a cvičenie nemyslela. Nútila som sa chodiť do posilňovne, na-

berala som svalovú hmotu a nenávidela sa ešte viac. Od rána 

do večera som myslela na to, ako vyzerám, hystericky som sa 

pozorovala v každej refl exnej ploche, brucho v mojich pred-

stavách narástlo do obludných rozmerov, 24 hodín denne som 

bola v zajatí jedla – diéty – jedla – diéty – musím schudnúť, 

musím schudnúť!!! Nedokázala som však nejesť, dokonca 

čoraz menej aj jesť málo; evidentne sa to zhoršovalo. Hrozne 

som sa hanbila, že sa neviem ovládať, chodila som tam a späť 

k špajzi ako v nejakej hmle, stále si dokladajúc jedlo, ktoré som 

vedela, že už nesmiem... A raz som s rozhodla, že to musí 

von. Kľakla som si nad záchodovú misu a celkom vedome 

a zámerne strčila ruku do krku. Slzy mi tiekli, no napriek úpornej 

snahe sa mi nepodarilo vyvracať. Pochopila som však, že som 

na tom zle. Nakúpila som si knižky o bulímii a začala sa nimi 

riadiť. Vedela som, že ju mám, aj keď mi chýbalo vracanie. 

Vedela som, že nie som normálna. Jedlo a váha boli centrom 

môjho života a môj život hrozne bolel.

Podľa tých knižiek som skúšala jesť „všetko, ale rozumne“. 

Každý deň som si podľa odborných rád písala hmotnosť 

a všetko, čo som cez deň zjedla. Bolo to príšerné. Problém 

sa ešte zväčšil. Bola som posadnutá číslom na displeji váhy. 

Zápis z dní, keď som sa prejedla (čo bolo čoraz častejšie), ma 

sťahoval do príšerných depresií. Celé týždne dozadu som si 

presne pamätala, čo som kedy jedla. Keď som sa s niekým 

stretla, nemyslela som na nič iné ako na to, že sa díva na moje 

odporné telo, sťahovala som brucho, bola som zhypnotizo-

vaná jedlom, ktoré ležalo na stole. Na každej oslave, kde bolo 

veľa jedla, sa mi videnie podivne zúžilo len na taniere a misy 

a nemohla som robiť nič iné, len jesť. Strašne som sa nenávi-

dela.

Začala som chodiť na psychoterapiu a prišli sme tam svorne 

na to, že „to nie je o tom jedle“. Že to je zástupný problém 

a že je to o nedostatku lásky, ktorý si nahrádzam prejedaním. 

Prejedala som sa ďalej.

Ako hladný pes som pozorovala štíhle ženy na uliciach a prí-

šerne som závidela. Čítala som všetky možné diétne tipy a triky 

vo všetkých možných časopisoch. Skúšala som len zeleninu 

a knäckebroty, vždy som skončila pri čokoláde. Ráno som sa 

budila s bolesťou prepchatého brucha a prisahala si, že dnes 

to vydržím! 

Potom som v zúfalstve objavila na internete zmienku o spolo-

čenstve ľudí s mojím problémom – Overeaters Anonymous (OA 

– Anonymní prejedači). Nehovorili môjmu problému bulímia či 

anorexia, ale kompulzívne prejedanie. Pochopila som, že to je 

o mne, a napísala som im list. O pár týždňov mi prišla odpoveď 

a začala som intenzívne komunikovať s istou paňou, ktorá sa 

už dlhší čas uzdravuje z rovnakej choroby, ako mám ja, pomo-

cou OA programu. Je to vlastne dvanásť krokov, aplikovaných 

z programu Anonymných alkoholikov, ktorý som už dôverne 

poznala. To sedelo s mojimi informáciami, že PPP je vlastne 

(nelátková) závislosť. Keď to funguje pri alkohole, prečo by to 

nefungovalo na jedlo?!

Začala som skúšať veci, ktoré mi táto dáma radila, a od toho 

momentu som sa jednoducho prestala prejedať. Fungovalo 

to neuveriteľne. Kým predtým som nedokázala vydržať ani 

deň, zrazu sa mi kopili dni a týždne bez prejedenia a šlo to 

akoby celkom samo. Vytvorila som si jedálny plán, ktorý 

som dodržiavala, ktorého súčasťou je napríklad vylúčenie 

„spúšťačov“ zo stravy, teda jedál, ktoré keď začnem jesť, 

neviem sa zastaviť. Zabralo to. Neovládateľné chute zmizli. 

Vďaka tomuto plánu som zrazu nemusela myslieť na každé 

jedlo s hystériou (či z neho priberiem, že by som vlastne ne-

mala jesť vôbec...), ale len počas jeho prípravy a konzumácie. 

Taktiež som začala pracovať na dvanástich krokoch a môj stav 

sa začal zlepšovať. Okrem toho, že som schudla (prejedanie 

predsa len malo nejaký efekt), som zrazu začala byť schopná 

odsunúť z hlavy jedlo a diéty a začať žiť naozajstný život. O pár 

dní to budú štyri roky, čo sa neprejedám. 

Založili sme stretnutia OA aj v Bratislave a pravidelne sa stre-

távame a spolu uzdravujeme. Dvakrát týždenne sa o ôsmej 

večer hodinu rozprávame o tom, ako nám to s tými krokmi 

ide. 

na úseku prevencie sociálnopatologických javov detí a mlá-

deže. Bolo to už druhé takéto stretnutie. Zúčastnili sa na ňom 

pedagogickí pracovníci – koordinátori prevencie v základných 

a stredných školách, kultúrno-výchovní pracovníci, pracovníci 

centier voľného času detí a mládeže, ale aj odborníci z iných 

pozícií. 

Odbornú garanciu nad projektom prevzal PaedDr. Peter Jus-

ko, PhD., odborný asistent z Pedagogickej fakulty UMB v Ban-

skej Bystrici, ktorý sa dlhodobo a systematicky venuje danej 

problematike.

Účastníci sa oboznámili s jednotlivými charakteristikami kul-

tov a siekt, dozvedeli sa o typoch deštruktívnych kultov 

a siekt, o priebehu náborov a nemalá pozornosť sa venovala 

prevencii kultovej závislosti.

Účastníci školenia dostali aj kompletný metodický materiál 

Zhubné kulty a sekty, ktorý z materiálov Pedagogicko-psy-

chologickej poradne v Banskej Bystrici a z príspevkov školiteľa 

zostavilo a vydalo osvetové stredisko.
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OA nie je žiadny diétny klub ani náboženská či medicínska or-

ganizácia (a už vôbec nie sekta!), nemáme terapeutov a chodiť 

k nám môže každý, kto cíti, že má problém s jedlom – či už ano-

rexiu, bulímiu, alebo kompulzívne prejedanie. Spoločenstvo 

začalo svoju činnosť v roku 1960 a dnes sa stretáva vo viac 

ako 75 krajinách sveta 6 500 skupín.  

Môže to znieť čudne, ale vďaka dvanástim krokom a stretnu-

tiam OA som nielen spokojná, ale skutočne šťastná. A v to 

som ani nedúfala. 

Niektoré moje príznaky celkom zmizli (napríklad chuť prejedať 

sa, posadnutosť jedlom), iné sa občas vracajú, často keď 

... týmito slovami som dopísala denník, do ktorého som si 

počas predchádzajúcich štyridsiatich ôsmich dní zaznamená-

vala svoje pocity, myšlienky, v ktorom som sa perom často 

vybúrila a ktorý som prívalom sĺz do nitky premočila. Vtedy, 

v tom čase, bol dôležitou súčasťou každého jedného dňa. 

Dnes ho otváram len vtedy, keď sa cítim osamelá, plná dez-

ilúzií, keď celý svet sa mi vidí ako jeden veľký podraz. Na-

chádzam v ňom to, čo práve potrebujem...

Začala som ho písať v prvý deň liečby. Na ten deň nikdy ne-

zabudnem. 26. január 2007, môj nástup na PHO do Banskej 

Bystrice.

S automatmi som sa stretla už v detstve. Veď koho by ne-

upútali. Bolo to niečo nové, stále blikajúce a vydávalo to rôzne 

zvuky. Nikdy by mi ani len nenapadlo, že práve ja sa stanem 

obeťou obyčajného stroja. Jeho vinou som tam, kde som...

Začala som nad nimi uvažovať a prikladať im aký-taký význam, 

keď začal hrávať môj ocino. Často som nad ním ako dieťa 

stála a pozerala sa na krútiace valce a o to väčšiu radosť som 

mala, keď mu vypadli kovové peniaze. 

Čas letel a medzitým sa stal kopec krásnych vecí, užívali sme 

si dovolenky, narodeninové, meninové a iné oslavy, dovŕšila 

som dospelosť a s ňou prišiel i vodičák. Už to nebolo len 

o kovových korunkách a o nevinnom detskom pohľade na ten 

blikajúci stroj. Začala som ho nenávidieť. Naopak, môj otec sa 

mu čoraz viac poddával. Vždy, keď som išla pre neho do baru, 

sedel za ním a povedal mi to isté: aby som prišla o hodinu, 

dve, tri...

Prišla éra automatov, zrazu boli všade. Mamina, možno pre 

kontrolu nad ocinom, začala chodievať s ním. Niekedy jeden-

krát, inokedy dvakrát do týždňa. Prichádzali po polnoci. Raz 

smutní, raz šťastní... Mamina vyhrávala. Pomaly sa to stalo 

pravidlom: čo ocino prehral, ona vyhrala. Peniaze chýbali, 

i keď si to obaja nepripúšťali. Viem, že si vzali úver, a dodnes 

môžem len hádať, kam išiel... a kam išli tie ostatné.

Ani toto však nestačilo na to, aby som sa poučila. Asi u mňa 

platí pravidlo, ktoré hovorí, že najlepšie sa človek učí na vlast-

ných chybách.  

Najhorší bol návrat domov. Človek je tam v izolácii od 

vonkajšieho sveta, a ako hovorieva kamarát Dušan – tam za 

dverami psychiatrie je istým spôsobom chránený od zlých 

podnikov, uštipačných pohľadov ľudí, klebiet. Toho tretieho 

som sa najviac bála, lebo len malá hŕstka ľudí vedela, kde 

som v skutočnosti počas tých dní bola. Teraz, s odstupom 

niekoľkých mesiacov, je mi to jedno. Nezáleží mi už na tom, 

čo si kto o mne myslí. Nech si každý zje sám, čo si navaril. 

Mne s tým pomáha práve on. On, ktorý sa pred niekoľkými 

rokmi tak strašne bránil, ktorý ma mal len na potešenie. ON, 

ktorý mi dokázal všetko odpustiť – a nebolo toho málo, ktorý 

vydržal počas mojej liečby, dodnes stojí pri mne a naozaj ho 

milujem. Žije s gamblerkou a nehanbí sa za to. Chodieva so 

mnou na kluby a rozprávame sa o tom otvorene. Pretože 

navzdory svojej závislosti alebo práve vďaka nej som dokázala 

prehodnotiť svoj život a zistila som, čo je naozaj dôležité.

A keby si niekto náhodou myslel, že opäť som mala šťastie, 

dosiahla som napokon, čo som chcela, nie je to tak. Strá-

cam kontakt s rodičmi, žijeme spolu, no napriek tomu sa 

vzďaľujeme. Pol roka po liečbe som zistila, že hrajú. Ocino tvrdí 

stále to svoje a zakaždým sa zaprisaháva, že on už nebude, 

no vždy je to o tom istom. Najhoršie bolo, keď som išla za 

ním „tam“. Celú noc som mala pred očami blikajúce stroje, 

zvláštne zvuky a ten nechutný pach. Tomuto sa už vystavovať 

nebudem. 

Minulosti sa neubránim, no budúcnosť je pevne v mojich ru-

kách... pretože ja na to mám!

som emočne rozkolísaná a moja myseľ sa automaticky utieka 

k starým vzorcom úniku z prítomnosti – k posadnutosti telom 

a hmotnosťou. Vďaka tomu tiež viem, že moje ochorenie je 

doživotné a mojou úlohou je krotiť ho pomocou nástrojov, 

ktoré sa učím používať v OA. Pocit spokojnosti s vlastným te-

lom, ktorý často zažívam, niekedy v kuse aj celé mesiace, je 

na nezaplatenie. 

Viac o OA nájdete na www.oa.org a po slovensky 

na http://oa.bloguje.cz/tema-1-co-je-oa-a-co-ponuka.php 

Začala som študovať na vysokej škole, ktorú mi rodičia vy-

bavili. So spolužiačkami som si našla podnájom. V tom čase 

som mala všetko, okrem priateľa. Už dávnejšie som sa snažila 

o jedného. „Uháňala“ som ho do vzťahu, ktorému sa on, 

samozrejme, bránil. Teraz to už môžem povedať, vtedy som 

bola pre neho len potešením. Neprekážalo mi to, ba naopak, 

vyvolávalo to vo mne väčšiu silu. Dovtedy som mala všetko, 

po čom som túžila. Zrazu prišiel on a jednoducho som ho 

z lásky, skôr z rozmaru musela mať. Áno, bola som jedno 

z tých rozmaznaných deciek. Teraz by som si za to dala 

poriadnu facku. 

Dievčinu, s ktorou som bývala, som poznala dávno. Po istom 

čase sa stala mojou najlepšou kamarátkou. To, čo sme spolu 

prežili, sa nedá len tak ľahko vymazať. Ani na to, čo mi všetko 

spravila, sa nedá len tak zabudnúť. No odpúšťam jej. Práve 

ona ma priviedla do kasína. Brigádovala tam ako čašníčka, 

do týždňa som tam brigádovala tiež. Možno mi to trvalo dva 

mesiace, kým som intenzívne nehrala, potom som už hrala 

stále. Nemusím písať o sumách, ktoré som bola schopná 

prehrať, ani o tom, čo všetko som v záložni nechala. Keď 

človek hrá, nevidí nič iné len výhru, nevidí nikoho iného len 

seba. Tak isto aj ja. Na ukojenie túžby, svojej hráčskej vášne, 

som dokázala ísť do extrémov, bola som schopná predať sa, 

a to len pre stroj, ktorý bliká a vydáva rôzne zvuky. Trvalo to 

zhruba deväť mesiacov, nikto z mojej rodiny si nič nevšimol. 

Ako by si to aj niekto mohol všimnúť, bola som dobrá herečka. 

Zmeny nálad postrehol len on, ktorého som jednoducho mala, 

pretože som ho chcela mať!!! Už som bola dlžná na všetky 

strany a jednoducho som nemala kde na to vziať. Sedela som 

v kasíne, fajčila, pila, hrať som nemala už za čo. Ani neviem, 

čo to vo mne skrslo, išla som k rieke, vypla mobil a zaspala 

som. Nechcela som sa vrátiť, no nechcela som sa ani utopiť. 

Vystrašila som všetkých. Našiel ma on s maminou a bratom. 

Už mi bolo všetko jedno, bála som sa, nevedela som, čo bude 

ďalej. Dva dni nato boli Vianoce, Nový rok... a štvrtého januára 

som u psychiatra dobrovoľne − nasilu podpisovala papier, že 

súhlasím s liečbou. Nastúpila som o tri týždne. Sedem týždňov 

som strávila na psychiatrii, na oddelení PHO. Najhorší bol prvý 

a posledný týždeň. Až tam som prišla na to, čo som vlastne 

spravila a ako veľmi som ublížila. Nebyť pacientov, ktorí sa tam 

liečia, a ľudí, ktorí ich liečia, bola by som stratená. Bol to tvrdý 

režim, no čo by som čakala za to všetko, čo som spravila...
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JA NA TO MÁM...

Denisa X SOM GAMBLER A ALKOHOLIK

František X

Volám sa Fero a mám 30 rokov, som gambler a alkoholik. Som 

šťastne ženatý a mám vytúženého syna, ktorý má 2 týždne. 

Abstinujem 16 mesiacov. Prvé liečenie som absolvoval v roku 

1998. Liečil som sa v Košiciach ako gambler. Abstinoval som 

6 rokov. Darilo sa mi. V tom čase som začal viac piť alkohol. 

Keď som bol na liečbe v Košiciach, som si neuvedomoval, 

že s alkoholom mám tiež problém. Neriešil som to a to bola 

chyba. Bral som to ako normálnu vec, mal som 20 rokov 

a myslel som si, že nerobím zle. Pamätám si, že prvýkrát som 

podal tiket v Terne, bol som veľmi opitý a vôbec som si to 

neuvedomoval. Po čase som podával častejšie, prehrával som 

malé sumy, potom som skúšal väčšie a nakoniec som prešiel 

na automat, lebo tipovanie mi pripadalo ako smiešne, „veď na 

automate môžem vyhrať skôr“. Moje zmýšľanie mi nepripadalo 

nenormálne. Začal som hrávať viac a viac. Hrával som aj rule-

tu, myslel som si, že je to super. Tá atmosféra, ten pokoj a ešte 

si aj zahrám a vyhrám. Vyhrať − to bolo pre mňa, to som chcel 

najviac. Od začiatku som to všetko vedel skrývať, aby si nik nič 

nevšimol − moja snúbenica, otec, mama. Zarábal som v tom 

čase veľmi dobre. Hral som, pil som veľa a môj život sa rútil 

dolu vodou. V práci som pil, potom som prišiel domov, rýchlo 

som sa preobliekol a išiel som hrať, kým bola moja snúbenica 

v práci. Môj problém bol aj v tom, že som sa opil a sadol za 

volant. Dvakrát som ho rozbil, no nikomu sa nič nestalo. Začal 

som si požičiavať peniaze od rodiny, známych, dokonca od 

susedov. Vymýšľal som si všemožné dôvody, na čo peniaze 

potrebujem, na úhradu šekov, nájomného, na hocičo iné, ale 

napokon vždy skončili v automate alebo v rulete. Chcel som 

stále niečo vyhrať a vyplatiť dlžoby, aby som bol v pohode – 

a hrať potom už nebudem. Pil som stále − v práci, na návšteve, 

kde sa dalo, nikde som nepovedal, že nechcem. A potom 

som išiel hrať.. Odchádzať z práce, to nebol problém, nik ma 

nekontoloval. V poslednom čase som mal dlžoby všade, kde 

som sa pozrel. No stále som si myslel, že sa z toho dostanem. 

Ale bolo to ako zakaždým. Nedostal som sa z toho! Bolo to 

len horšie a horšie. Opil som sa a vtedy mi bolo jedno, čo 

bude. Tešil som sa na ráno, že si vypijem a zabudnem na 

svoje problémy a dlžoby. Opíjal som sa a stále sa to končilo 

hraním. Bral som si pôžičky na vysoké úroky. V tom čase 

a v tej chvíli mi to bolo jedno. Moja snúbenica všetko vedela, 

moja rodina bola zúfalá, každý mi chcel pomôcť, ale ja som 

pomoc odmietal. Bývali sme v podnájme, žili sme od výplaty 

k výplate. Moja snúbenica vyplatila nájom a moje peniaze boli 

kolísavé... prišla faktúra, boli peniaze na domácnosť. Peniaze 

som dával domov, ale väčšinu som si nechával pre seba a na 

svoje dlhy. Kopal som si vlastný hrob, kopal, kopal, bol som 

na samom dne. Klamstvá, okrádanie rodiny, dlhy, nedôvera 

v rodine aj u známych. Celú rodinu som rozhádal pre svoju 

závislosť. 

Raz ráno som vstal (bolo to 6. februára 2007), zbalil som si 

veci a išiel som na psychiatriu v Košiciach. Môj otec mi veľa 

pomáhal, stál pri mne, vedel, že robím zlé veci. Vedel, chcel 

mi pomôcť, ale ja som pomoc odmietal. Moja snúbenica bola 

nervózna a zničená pre to, aký som a čo robím. Každý mi 

chcel pomôcť, no nič z toho. V Košiciach som bol dva týždne 

a potom som išiel na liečbu do Banskej Bystrice. Absolvoval 

som liečbu, pustili ma 11. apríla 2007. Začiatky boli ťažké.

Vymenil som kolektív známych, prestal som chodiť na mies-

ta, kde som chodil pred liečbou. Moje dlžoby splatil otec − 

znovu mi pomohol, tak ako vždy predtým. Som šťastný, že 

mám takého otca. Dlžoby som splácal jemu. Momentálne, 

v tomto období som veľmi šťastný. So snúbenicou sme spolu 

11 rokov, nemohli sme mať deti. Skúšali sme lieky, vyšetrenia, 

nepomohlo nič, nedarilo sa. Asi to tak malo byť...

V októbri 2007 sme sa dozvedeli, že čakáme bábo. V tom 

čase sme kúpili byt a prerábali sme ho. Viem, že môj život sa 

teraz uberá správnym smerom. V apríli 2008 sme mali svadbu 

a v júli 2008 sa nám narodil krásny chlapček. Teraz mám pri 

sebe celú rodinu a som šťastný, že ju mám. Dlhy z hry už ne-

mám a žijem krásny život. Bez alkoholu a bez hry. Viem, že do 

konca života budem alkoholik a gambler. Nikdy nezabúdam, 

čo som a aký som človek. Nezabúdam ani, koľkým ľuďom 

som ublížil. Snažím sa robiť veci správne, a nie nesprávne. 

Tých nesprávnych rozhodnutí som už urobil dosť. Teraz ab-

stinujem, chodím na kluby do Banskej Bystrice. Bol som 

na dvoch opakovačkách. Rád chodím do Banskej Bystrice 

do klubu, tam je moja druhá rodina. Som šťastný, že som mo-

hol spoznať ľudí, ktorí sú „čistí“. Stojí to veľa úsilia, ale stojí to 

za to.

Žiť krásny život. Život abstinenta.



Zajac Zajdo žil v zajačom mestečku na poli pri lese. 
S mamou a otcom pestovali mrkvu a kapustu, aby mali 
vždy dosť dobrého jedla. Aj Zajdo mal svoje políčko, 
na ktorom sa učil, ako sa to má robiť. Ale Zajdovi sa 
veľmi pracovať nechcelo. Rád sa túlal okolo lesa a pred-
stavoval si, aké by to bolo krásne, keby mrkva rástla 
sama a nemuselo sa o ňu starať.
V zajačom mestečku býval aj zajac Hup, prešibaný 
lotrík a darebák. Ustavične len vymýšľal, ako niekoho 
podviesť, aby na tom zarobil. A keď tak videl Zajda, ako 
sa stále ľutuje, že sa musí starať o mrkvu, dostal nápad. 
Zohnal si veľkú debnu a v zeleninovej záhrade ukradol 
hromadu krásnych sladkých mrkvičiek. Len čo to všetko 
pripravil, odtiahol debnu k lesu, kde sa Zajdo často 
prechádzal. Netrvalo dlho, a Zajdo naozaj prišiel. 
Z vrecka mu trčalo niekoľko mrkiev na desiatu.
Hup ho začal lákať: „Ahoj, Zajdo, ako vidím, nudíš sa, 
čo? Ale ja som teraz zohnal úžasnú zábavu a ešte sa na 
tom dá aj vyhrať.“
Zajdo si prehliadol debnu a hneď sa pýtal, ako to fun-
guje.
„To je ľahké,“ vysvetľoval Hup, „hodíš do tejto diery 
mrkvu, ono to tam zarachotí, zahrá a potom ti vypadne 
trebárs niekoľko mrkiev. Ale pozor, nie vždy. A vieš čo? 
Ja pôjdem preč, aby si si potom nemyslel, že ťa pod-
vádzam.“ A Hup zmizol, ale schoval sa v debne. 
Zajdo si povedal, že to musí skúsiť, a tak šup s jed-
nou mrkvou do diery. V debne Hup robil rachot dvomi 
pokrievkami, potom zatrúbil tradádá a druhým otvorom 
vyhodil dve mrkvy. 
Zajdo sa radoval z krásnych mrkiev, jednu zjedol a hneď 
hodil do debny všetky mrkvy z vrecka. A bum, bum, bum, 
tradadá… a vypadla mrkiev celá hromada. Zajdo ich 
pozbieral, uháňal domov a mal radosť z výhry.
Lenže do druhého dňa mrkvy zjedol, a preto začal pre-
mýšľať, čo by si všetko mohol zaobstarať, keby vyhral ve-
ľa, ale naozaj veľa mrkiev. Medzi nami – zajace mrkvu 
nielen jedia, ale je to aj ich platidlo. Takže čím viac 
mrkiev, tým viac možností. Vytrhal všetky mrkvy zo 
svojho záhončeka a utekal k lesu. Tam už číhal Hup 
a hneď sa schoval do debny.
Zajdo začal mrkvy hádzať do debny a čím viac vyhrával, 
tým viac a rýchlejšie sádzal ďalšie mrkvy. Páčilo sa mu 
rámusenie a trúbenie, ktoré sprevádzalo výhru, a veľmi si 
užíval tú chvíľu napätia, či vôbec niečo vyhrá. Pravda je, 
že v ten deň ani nevyhral, ani neprehral a domov si niesol 
približne rovnaký počet mrkiev.

„No, zábava to bola dobrá, i keď som nič nevyhral,“ po-
vedal si Zajdo a už sa začal tešiť, ako si to druhý deň 
zopakuje.
Keď sa chystal ďalší deň do lesa, zistil, že mrkiev už má 
na hranie málo, a tak sa rozhodol, že si nejaké vypožičia 
z rodinného záhončeka. Hup sa, samozrejme, dobre prip-
ravil a čakal na Zajda, schovaný v debne. Nechal Za-
jda niekoľkokrát vyhrať a potom už nasledovala jedna 
prehra za druhou. Zajdo sa vracal domov bez jedinej 
mrkvičky, zato Hup mal bohatú hostinu, na ktorú po-
zval aj svojich kamarátov.
Ak si myslíte, že strata mrkiev Zajda poučila a zanechal 
hranie, tak sa mýlite. Zajdo chodil hrať každý deň, ale 
problém bol, že už nemal žiadne mrkvy, ktoré by mohol 
hádzať do debny. Postupne vyťahal všetky mrkvy doma, 
potom začal kradnúť mrkvy u susedov a tiež v obchodoch 
v neďalekom meste. Bolo to veľmi nebezpečné; susedia ho 
strážili, a keď ho pri krádeži pristihli, dostal pekne po 
kožuchu. A v meste na neho už číhali s puškou a hrozilo 
mu, že si z neho niekto urobí pečienku na večeru. Doma 
si s ním nevedeli rady a jedného krásneho dňa ho vyhodili, 
pretože už nechceli hladovať, keď im postupne vyťahal 
všetky mrkvy. Ale Zajdo si nemohol pomôcť, veľmi túžil 
hádzať mrkvy do debny a všetky tie trápenia a strachy 
dlho znášal, len aby si mohol zahrať.
Zato Hupovi sa darilo dobre. Všetky mrkvy, ktoré Za-
jdo prehral, chodil predávať do supermarketu a kúpil si 
nový dom a auto. No, žil si ako pán a bol náram-
ne pyšný, ako si to zariadil. Podobne ako Zajda na-
lákal aj iných mladých zajacov, a tak mal prísun mrkiev 
naozaj veľký.
Po nejakom čase bolo so Zajdom už veľmi zle. Ko-
žúšok mal vypĺznutý, chudý bol tak veľmi, že mu
všetky kosti pod kožou boli vidieť, a bol veľmi sla-
bý. Často sedával pri lese a nariekal a pritom zá-
vistlivo pokukoval po zajacoch, ktorí ešte mali mrkvy 
a mohli hrať. A vôbec nevedel, čo s ním bude ďalej.
Až raz narazil na Drzajda. Nie, to vôbec nebol drzý 
zajac, ako by sa mohlo zdať, ale bol to zajac doktor. Už 
dlhší čas sledoval, čo sa so Zajdom deje, a hlavne vedel, 
ako mu pomôcť.
„Hej, Zajdo, ja viem, že si na tom dosť zle. Ak chceš, 
poď so mnou, mám v lese partičku podobných zúfalcov. 
Nebude to ľahké, ale možno sa ti to podarí.“
Zajdovi sa dvakrát nechcelo, ale bol naozaj vyhladnutý 
a nemal kde spať, preto si povedal, že to skúsi. A tak 
teraz žije v lese u Drzajda s ostatnými a všetci sa učia, 
ako to ide bez výhernej debny. A my iba musíme dúfať, že 
sa im to podarí.
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 PRÍLOHA O AUTORKE A ROZPRÁVKACH 

K ŠPECIFICKEJ PREVENCII ZÁVISLOSTÍ

ROZPRÁVKOVÝ PRÍBEH: 

AKO ZAJAC HRAL A PREHRAL Rozprávky pre deti píšem príležitostne už od mladosti. Rozprávky o drogách asi osemnásť rokov podľa toho, aké témy potrebu-

jem v protidrogovom programe preberať. Musím si uvedomiť, čo chcem deťom povedať a akým spôsobom s nimi potom budem 

pracovať, ako budem overovať pochopenie, a potom už čakám na nápad, aké postavy (pre najmenších väčšinou zvieratká) budú 

v rozprávke vystupovať a čo sa im prihodí. Rozprávka je na svete a je potrebné ešte pripraviť maľovanky, obrázkové testy 

a, samozrejme, aj podrobný návod pre lektorov a učiteľky.

Niektoré rozprávky boli preložené do slovenčiny a maďarčiny a o celom programe pre MŠ a 1. stupeň ZŠ sa referovalo v Českej 

republike, v Slovenskej republike a taktiež napríklad v roku 1999 v časopise Drugs: Education, Prevention and Policy, niektoré boli 

v animovanej podobe súčasťou videoprogramu Deti a drogy, ktorý realizovalo Pluto fi lm & video.

Táto rozprávka je jedna z najnovších.

                                        Mgr. Dagmar Nováková


