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ÚVODNÉ SLOVO 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

do rúk sa vám dostal zborník príspevkov z troch konferencií, ktoré organizovala 

Nezisková organizácia Trojlístok v rokoch 2016 a 2017. Hoci každá z nich bola špecificky 

zameraná, základný význam ich realizácie vníma odborný tím NO Trojlístok nielen vo 

vytvorení priestoru pre výmenu aktuálnych poznatkov, praktických i osobných skúseností, 

empirických zistení i príkladov dobrej praxe, tiež prezentáciu aktuálnej situácie v oblasti 

nad/užívania drog a škodlivých návykových činností (najmä v lokalite mesta Prešov) 

a poukázaní na trendy vo vývoji tejto situácie, ale zároveň v poukázaní na aktuálne trendy 

v prístupoch k prevencii a intervencii a identifikácii možností a bariér v profesionálnom 

a koordinovanom prístupe k riešeniu súčasného stavu v našich podmienkach, s dôrazom na 

prieniky, špecifiká a zvlášť spoluprácu rôznych sektorov a ich vzájomnej kooperácie, najmä 

v rámci sociálnej, edukačnej a zdravotníckej sféry. Súčasne sa NO Trojlístok aj týmto 

spôsobom aktivizuje v postupnej tvorbe platformy pre budovanie partnerstiev a sieťovanie 

odborníkov a odborníčok v predmetnej oblasti a rozvoj profesionálnych vzťahov medzi nimi 

ako prostriedku skvalitňovania služieb a ďalších možností pomoci užívateľkám a užívateľom 

drog, závislým aj ich blízkym, so snahou o podporu nevyhnutnej zmeny smerom 

k dosiahnutiu holistického, profesionálneho a koordinovaného prístupu v kontexte 

systematických a komplexných riešení.   

V tomto ohľade sú pre NO Trojlístok východiskovým rámcom aktuálne trendy 

globálneho prístupu k predmetnej oblasti(jasne formulované Global Commission on Drug 

Policy) - posun od tradičného prístupu založeného na sankčnom vymáhaní práva v rámci 

drogovej problematiky (aj vzhľadom na to, že tradičný kriminalizujúci a patologizujúci 

model, opierajúc sa o represívnu ideológiu, neviedol k efektívnemu riešeniu, ale naopak, 

k závažným sociálno-ekonomickým dopadom a rozšíreniu sociálnych a zdravotných rizík 

a dôsledkov) k drogovej politike, ktorá je globálne udržateľná, s prioritným zameraním na 

podporu zdravia, bezpečnosti, ľudských práv a rozvoj, vychádzajúc z princípov humanizácie 

na základe informovaného prístupu založeného na vedeckých dôkazoch (najmä v rámci 

znižovania rizík pre zdravie užívateľov a užívateliek drog i pre celú spoločnosť a rozvoj 

programov holistickej starostlivosti v rámci komplexného riešenia užívania drog a s ním 

spojených problémov). Hoci politicky pretrváva  záväzok znižovania dopytu a znižovania 

ponuky, zásadný dôraz je nevyhnutné klásť na komprehenzívny, integrovaný a vyvážený 

prístup k riešeniu svetového drogového problému s podporou a ochranou zdravia, bezpečia 

a subjektívnej pohody ľudí (reflektujúc rovinu jednotlivca, rodiny, komunity i spoločnosti ako 

celku).  

Konferencie boli určené rôznym skupinám účastníčok a účastníkov: odborníkom 

v diskutovanej téme (najmä pedagógom, psychológom, sociálnym pracovníkom, lekárom), ale 

aj žiakom a študentom i širokej verejnosti so záujmom o predmetnú problematiku.  

Prvou z nich bola odborná konferencia s názvom Drogy – mládež – dnes, ktorá sa 

konala 22. septembra 2016 v priestoroch NO Trojlístok. Cieľom konferencie, pod záštitou 

primátorky mesta Prešov, Ing. Andrey Turčanovej, bolo prezentovať aktuálnu situáciu 

v oblasti užívania drog deťmi a mládežou v meste Prešov a diskutovať o možnostiach 

profesionálneho a koordinovaného prístupu k prevencii a riešeniu aktuálneho stavu. Program 

konferencie začal prezentáciou zdravého životného štýlu, ako fundamentálneho predpokladu 

účinnej prevencie užívania drog a škodlivých návykových činností, spolu s poskytovaním 
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základných informácií o vybraných drogách a závislostiach, aktuálne vystihujúcich trendy 

v regióne. Nasledovalo kolo pozvaných odborných prednášok, v rámci ktorého ako prvý  

vystúpil PhDr. Vladimír Stanislav, PhD. (OLÚP Predná Hora) s prezentáciou zameranou na 

Príčiny užívania psychoaktívnych látok u detí a mládeže, pričom odmietol jednoduché 

lineárne koncepty a postuloval bio-psycho-socio-spirituálny model. Nasledovalo vystúpenie 

Mgr. Matúša Adamkoviča (IP FF PU v Prešove) a Mgr. Kristíny Polákovej (NO Trojlístok), 

prezentujúc konkrétny Preventívny program pre deti a mládež - „Diskusia o závislosti“, ktorý 

je realizovaný uvedenými prednášajúcimi v rámci preventívnych aktivít NO Trojlístok. 

Zamerali sa nielen na jeho ciele, ale najmä na jeho metodologické špecifiká a dosiahnuté 

výsledky. Prezentácia je zároveň súčasťou zborníka. Ako tretí vystúpil Mgr. Peter Kulifaj (OZ 

Mládež ulice), ktorý vo svojom príspevku informoval o Realizácii špecifických preventívnych 

programov v sídliskovom prostredí, poukazujúc na činnosť a výsledky vybraného príkladu 

efektívnej práce s deťmi a mládežou žijúcich vo vysoko rizikových podmienkach v súvislosti 

s potenciálnym užívaním drog. Nasledovala prezentácia v spoluautorstve PhDr. Mgr. Gabriely 

Šostákovej a doc. PhDr. Denisy Šoltésovej, PhD. so zameraním na Krízovú intervenciu 

v sociálnej práci s mladými dospelými v kontexte ekologickej perspektívy. Blok prednášok 

ukončil mjr. PhDr. Štefan Džama, zastupujúc pplk. MVDr. Katarínu Mogišovú (OR PZ 

v Prešove) s prednáškou pod názvom Trestná činnosť súvisiaca s drogami.  

Konferenciu bolo možné zorganizovať aj vďaka pomoci a podpore viacerých 

partnerov, menovite Coop Jednota Prešov, Mestu Prešov, Prešovskému samosprávnemu 

kraju, Slovenskej komory SP a ASP, IESP a IP FF PU v Prešove, Policajnému zboru Prešov, 

FitPoint štúdiu, ProArt studiu, skupine JoGabatic trio, diagnosticko-relaxačnému centru 

Aura Prešov.  

Druhá i tretia z konferencií boli realizované v roku 2017.  

V úzkej spolupráci s Občianskym združením Aliancia za čistú hru – Clarify 

zorganizovala NO Trojlístok konferenciu so špecifickým zameraním na nelátkové závislosti. 

Konferencia s názvom Prevencia a dôsledky alkoholizmu, drogovej závislosti a patologického 

hráčstva, pod záštitou Mgr. Emila Chlapečka, prednostu Okresného úradu v Prešove, sa 

konala dňa 21. septembra 2017 v konferenčnej sále Hotela Lineas v Prešove. Jej hlavným 

cieľom bolo diskutovať a zvažovať aktuálne a závažne fakty v súvislosti s dôsledkami 

alkoholizmu, drogovej závislosti a patologického hráčstva vzhľadom na sociálnu situáciu 

občanov, ale zároveň osobitne diskutovať o možnostiach prevencie, zdravotnej 

a psychosociálnej starostlivosti, ako aj upozorniť na zistenia výskytu nekorektného správania 

sa niektorých prevádzkovateľov hazardných hier. Konferencia svojim poslaním, zameraním 

i vytvorením priestoru pre otvorenú, vecnú a podnetnú odbornú diskusiu, s účasťou 

špecialistiek a špecialistov v predmetnej téme, predstaviteliek a predstaviteľov štátu, 

samospráv a mimovládnych organizácií, podporila snahu a záujem o aktívnejšie zapojenie do 

hľadania konkrétnych a realizovateľných riešení v súvislosti s možnosťou zvrátiť či 

stabilizovať situáciu v spomínaných oblastiach, a to v kontexte integrovaného 

a koordinovaného prístupu, pričom jedným z kľúčových rámcov diskusie boli špecifiká 

Prešovského kraja. 

V rámci prednášok ako prvá vystúpila Mgr. Kristína Poláková, psychologička 

a vedúca odborných programov, zastupujúc NO Trojlístok, s prezentáciou orientovanou na 

Príčiny a dôsledky užívania/nadužívania alkoholu a hrania hazardných hier 

z psychologického aspektu. Obsah prezentácie je zároveň súčasťou tohto zborníka. Po nej 

nasledovalo vystúpenie Mgr. Kristíny Polákovej a Mgr. Matúša Adamkoviča, psychológa z IP 

FF PU v Prešove, s názvom New addictions – online závislosti, so zameraním na špecifiká 

tohto fenoménu v súčasnej spoločnosti. Spolu ponúkli do zborníka prezentáciu spracovanú 

v podobe príspevku. Mgr. Peter Németh, odborný garant Komunitného centra rómsky inštitút 
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– Roma institute, svoju prednášku s názvom Alkoholizmus a hazard v rodinách ohrozených 

sociálnym vylúčením orientoval na vybranú cieľovú skupinu, poukazujúc na potrebu vysoko 

individualizovaného prístupu, a to aj vzhľadom na fenomény, ako marginalizácia, segregácia 

a pod. Dopoludňajší program uzavrela svojím vystúpením PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková, 

riaditeľka NO Trojlístok, vymedzujúc Špecifiká sociálnej práce s osobami závislými od 

hazardu v prešovskom regióne. 

V popoludňajších hodinách podujatie pokračovalo vystúpením JUDr. Miroslava 

Hlobena, právneho zástupcu Asociácie zábavy a hier, s pomerne široko koncipovanou 

prezentáciou s názvom Legislatíva a hazard, spolupráca s MF SR pri tvorbe zákona 

o hazardných hrách s dôrazom na  samoregulačné opatrenia v oblasti hazardu. 

Samoregulácia, t.j. zníženie počtu herní a výherných automatov zo strany prevádzkovateľov v 

rámci AZAH za posledné roky. Na vystúpenie úzko nadviazala prednáškou Dominika 

Lukáčová, PR manažérka AZAH, ktorá sa zamerala na Zneužívanie otázky závislostí na 

politickú propagáciu a reálny problém s hazardom v mestách a obciach, ako aj prínos 

spoločností samosprávam. Hľadanie riešení v prípadoch výskytu nekorektného správania sa 

zo strany niektorých prevádzkovateľov hazardných hier. Popoludňajší prednáškový blok 

uzavrel Mgr. Rafael Rafaj, riaditeľ OZ Aliancia za čistú hru – Clarify. Jeho prednáška 

s názvom Spoločenské vedomie a legislatívne prostredie k hazardu, závislostiam ako takým 

a trendom v tejto oblasti, je taktiež spracovaná v rámci tohto zborníka príspevkov.  

Tretia konferencia NO Trojlístok, tento krát organizovaná v spolupráci so Slovenskou 

komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, Inštitútom edukológie 

a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a s podporou 

Občianskeho združenia Aliancia za čistú hru – Clarify, sa uskutočnila v reprezentatívnych 

priestoroch Hotela Dukla 10. októbra 2017. Jej zameranie bolo formulované širšie, ako odráža 

aj jej názov: Multidisciplinárny a celostný manažment pomoci závislým osobám a ich 

rodinám. Konferencia sa niesla okrem odborných zámerov aj v duchu osláv päťročného 

pôsobenia a činnosti NO Trojlístok. Konferencia sa konala pod záštitou MUDr. Petra 

Chudíka, predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Zámerom konferencie bolo 

prezentovať aktuálne trendy v prístupoch k prevencii a intervencii (najmä v rámci následnej 

starostlivosti) v oblasti užívania psychoaktívnych látok optikou medicíny a sociálnej práce (a 

ich prienikov a možností spolupráce), s dôrazom na princíp celostného manažmentu 

v kontexte integrovaného prístupu, so špecifickou pozornosťou diskusie zameranou na 

podmienky Prešovského regiónu.  

Blok odborných prednášok zahájil psychoterapeut a adiktológ OLÚP Predná Hora, 

PhDr. Vladimír Stanislav, PhD. MPH., s príspevkom Návrh koncepcie siete špecializovaných 

adiktologických služieb na Slovensku. V ňom sa sústredil najmä na aktuálne globálne trendy 

v prístupe k riešeniu problematiky užívania drog s následnou reflexiou silných aj slabých 

stránok slovenských podmienok a návrhom holistickej, multidisciplinárnej a integrovanej 

koncepcie. V nasledujúcom vystúpení s názvom Adiktologie a adiktologická ambulance – co 

jsme, kdo jsme, ale hlavně jsme tu sa prednášajúci, Bc. et Bc. David Věchet, adiktológ 

a odborný garant odboru adiktológie v jednej z adiktologických ambulancií, zameral na 

predstavenie konceptu adiktológie a adiktologických ambulancií v Českej republike 

a osobitne na poslanie, činnosť a výsledky ambulancie Remedis v Brne, ako vybraného 

príkladu dobrej praxe. Proces a špecifiká psychiatrickej práce so osobami s látkovými 

i nelátkovými závislosťami v kontexte možností a bariér slovenskej zdravotnej ambulantnej 

starostlivosti predstavila následne psychiatrička a psychoterapeutka (psychiatrická ambulancia 

s odborným zameraním psychiatria, medicína drogových závislostí, psychoterapia Mediadict, 

s.r.o. Košice), MUDr. Eva Baumann, v prednáške s názvom Ambulantná starostlivosť 

o závislých a ich rodiny, formulujúc zároveň konkrétne výzvy pre rozvoj v predmetnej oblasti. 
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Po krátkej prestávke a s intenzívnejším zameraním na následnú starostlivosť 

prezentovala PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková, sociálna poradkyňa, terapeutka a riaditeľka NO 

Trojlístok, v prednáške s názvom Ambulantná sociálna služby pre závislé osoby v kontexte 

následnej starostlivosti, činnosť NO Trojlístok a konkrétne jeho programy celostného 

manažmentu v kontexte unikátnych špecializovaných služieb pre danú cieľovú skupinu 

s dôrazom na aspekty odbornej pomoci akcentované v rámci aktuálnych trendov drogovej 

politiky. Odborné prednášky uzavrela svojim vystúpením na tému Kodependencia z aspektu 

celostného manažmentu a integrovaného prístupu v následnej starostlivosti o užívateľov drog 

a závislých doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., reprezentujúc NO Trojlístok, ako aj IESP FF 

PU v Prešove. Prednášajúca nielen vymedzila a argumentovala teoretické východiská daného 

fenoménu, ale zároveň predstavila konkrétny program celostného manažmentu 

s kodependentnými osobami realizovaný v NO Trojlístok.  

Z prednášok týchto konferencií na nám v niektorých prípadoch podarilo získať aj 

rozpracovanie do podoby príspevku. Tieto sme následne zaradili do obsahu tohto zborníka. 

Ako prvé sú zaradené aktuálnejšie príspevky – z ostatnej konferencie. Ide o príspevky 

Adiktologie a adiktologická ambulance – co jsme, kto jsme, ale hlavně jsme tu (D. Věchet), 

Ambulantná sociálna služba pre závislé osoby v kontexte následnej starostlivosti (G. 

Šostáková) a Kodependencia z aspektu celostného manažmentu a integrovaného prístupu 

v následnej starostlivosti o užívateľov drog a závislých (D. Šoltésová). Z druhej z konferencií 

sú v zborníku rozpracované rovnako tri prednášky: Príčiny a dôsledky užívania/nadužívania 

alkoholu a hrania hazardných hier z psychologického aspektu (K. Poláková), Novodobé 

závislosti – „online závislosti“ (M. Adamkovič a K. Poláková) a Svet závislostí je oveľa širší 

(R. Rafaj). Napokon, tri konferenčné prednášky v podobe príspevkov uzatvárajú zborník: 

Trestná činnosť drogovo závislých (Š. Džama), Program primárnej prevencie „Diskusia 

o závislosti“ (M. Adamkovič a K. Poláková) a Krízová intervencia v sociálnej práci 

s mladými dospelými drogovo závislými v kontexte ekologickej perspektívy (G. Šostáková a D. 

Šoltésová).Dúfame, že aj tento zborník príspevkov prispeje k naplneniu jednotlivých cieľov 

realizovaných konferencií.  

Veríme, že tieto konferencie podporili spoluprácu a vzájomnú výmenu aktuálnych 

poznatkov a skúseností v danej oblasti, naplnili zámer postupného budovania platformy pre 

rozvoj partnerstiev a stimulovali záujem o aktuálne trendy v prístupoch k prevencii a riešeniu 

problematiky užívania drog a škodlivých návykových činností. Aj kvôli uvedenému 

považujeme za potrebné vyjadriť vďaku tým, ktorí podporili organizované podujatia osobnou 

účasťou aj s cieľom otvorene sa podeliť s ostatnými o vlastné poznatky a skúsenosti, so 

snahou o otvorenú diskusiu a posilnenie otvorenej kooperácie pri hľadaní efektívnych 

postupov a riešení problémov súvisiacich s predmetnou problematikou.  

Všetkým čitateľom a čitateľkám prajeme, aby v zborníku našli dôležité informácie aj 

inšpiráciu pre ďalšiu činnosť, či prípadne výskum v predmetnej téme. Zároveň vyslovujeme 

nádej, že odborné podujatia podobného charakteru podnietia záujem a stimulujú 

aktívnu snahu o holistický prístup, efektívny výkon v praxi a prispejú k skvalitňovaniu 

komplexnej starostlivosti o cieľové skupiny v rámci problematiky nad/užívania drog 

a škodlivých návykových činností v podmienkach Slovenskej republiky.  

 

 

 

               Denisa Šoltésová, editorka 
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ADIKTOLOGIE A ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE – CO JSME, 

KDO JSME, ALE HLAVNĚ JSME TU 

ADDICTOLOGY AND ADDICTOLOGY OUTPATIENT DEPARTMENT - WHAT WE 

ARE, WHO WE ARE, BUT MAINLY WE ARE HERE 

David Věchet 

 

Abstrakt: Autor v příspěvku představuje transdisciplinární obor adiktologie s důrazem na 

specifika jeho přístupu k problematice prevence, léčby a výzkumu v oblasti užívání 

návykových látek a jiných forem závislostní chování. Následně popisuje odbornost 

adiktologie a činnost adiktologických ambulancí v České republice, a to i na konkrétním 

příkladu nestátního zdravotnického zařízení Remedis. 

Klíčové slova: adiktologie, adiktolog, adiktologická ambulance. 

Abstract: In the article the author presents the transdisciplinary field of addictology with an 

emphasis on the specifics of his approach to prevention, treatment and research in the field of 

substance abuse and other forms of addictive behavior. Then he describes the expertise of 

addictology and the activity of addictological outpatient department in the Czech Republic, 

including a specific example of non-governmental health care facility Remedis. 

Key words: addictology, addictologist, addictology outpatient department. 

 

Adiktologie je nelékařský transdisciplinární obor, který se zabývá prevencí, léčbou 

a výzkumem užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování, jejich dopadu na 

jedince i společnost a sociální reintegrací osob, které díky důsledkům takového chování 

strádají (Kalina et al. 2015). Samotný obor reflektuje potřebu mezioborového, resp. 

transdisciplinárního přístupu k dané problematice a fokusuje na daný problém z více úhlů. 

Samotný mezioborový přístup má v československém prostředí svou tradici již od 60. 

let 20. století, projevuje se v rámci vzdělávání SUR, nicméně v současném smyslu slova lze 

mezioborový přístup ve vzdělávání a potřebu jeho ukotvení vysledovat v druhé polovině 90. 

let 20. století. Vše souvisí s rozvojem nízkoprahových služeb a s přílivem pracovníků bez 

dostatečného vzdělání (Miovský 2007). Současně lze vysledovat patrný porevoluční trend 

rozpadu AT ambulancí, které před rokem 1990 poskytovaly ambulantní péči o osoby závislé 

či závislostí ohrožené. Lůžková péče de facto porevoluční změny přežila a později byla 

doplněna o terapeutické komunity. Přestože došlo k rozvoji nízkoprahových služeb hlavně 

v oblasti užívání ilegálních návykových látek (v českém prostředí převážně pervitin a heroin, 

později Subutex), z ambulantní péče naprosto vypadla nejpočetnější cílová skupina uživatelů 

alkoholu a tabáku (Úhrada odbornosti adiktolog 2016). 

Potřeba kvalitního vzdělávání a potřeba kvalitní poskytované péče jsou základními 

faktory, které vedly na základě meziregionální a meziinstitucionální spolupráce ke vzniku 

a akreditaci zdravotnického nelékařského oboru adiktologie na 1. LF UK v Praze, později 

k ustavení stavovské organizace České asociace adiktologů, uznání odbornosti adiktologie 

pod kódem 919 a následně i k vyjednání prvních smluv se zdravotními pojišťovnami a vzniku 

adiktologických ambulancí. 
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Autor příspěvku na konferenci odkazoval na reflexi užívání alkoholu již v dobách 

Českého knížectví (Sv. Vojtěch, kníže Břetislav) a také odkazoval na historii léčby užívání 

alkoholu na území dnešní České a Slovenské Republiky a zmínil osoby Fraňa Madvy, 

Bedřicha Konaříka, dr. Jana Šimsy a také doc. Jaroslava Skály.  

Obor adiktologie i jeho studium vychází z bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu 

zdraví a stejným způsobem pohlíží na možný rozvoj závislostních problémů, jejich progresi 

i případné odborné intervence s problematikou související. Jedná se o komunikující 

a participující obor v rámci systému zdravotní péče i v rámci drogové politiky. Uplatnitelnost 

absolventů oboru je možná v rámci všech pilířů drogové politiky tedy v rámci prevence, 

léčby, minimalizace rizik i vymáhání práva. 

Studium je koncipováno tak, aby co v nejširší míře umožnilo absolventům porozumět 

adiktologické problematice celostním pohledem na zdraví jednotlivce (tedy vnímá koncept 

interakce mezi všemi komponentami zdraví, vztah jednotlivce a společnosti, vývojové faktory 

atd.). Teoretická průprava je v každém roce doplňována o nezbytnou praxi ve vybraných 

zařízeních (ta bývá zpravidla v průběhu studia vykonávána v rámci co nejširšího spektra 

služeb v systému zdravotních a sociálních zařízení). 

Samotné vnímání závislosti pak autor v rámci konference představil optikou tzv. 

Zinbergova trojúhelníku, který definuje vzájemnou souvislost mezi působením kulturního 

kontextu, vnějšího prostředí, ze kterého uživatel vychází – SETTING – s vnitřním nastavením 

uživatele, jakýmsi vnitřním programem (který bývá často dalšími vlivy nějakým způsobem 

„poškozen“) – SET – a samotnou substancí, či procesem, na které/ém je uživatel závislý, či se 

kterou/ým má problémy – SUBSTANCE/PROCES. Téma Zinbergova trojúhelníku bylo 

parafrázováno i do tzv. stromu závislosti, kdy vrchol trojúhelníku SETTING lze vysvětlit jako 

živnou půdu závislosti, vrchol SET jako kořeny závislosti a samotný strom s větvemi jako 

různé typy závislostí na SUBSTANCI či PROCESU. 

Interakce mezi jednotlivými vrcholy Zinbergova trojúhelníku potom lze diskutovat 

i prizmatem výše uvedeného bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu zdraví (interakce těla, 

duše, mysli, vůle, myšlení, hlasu coby nástroje sociálního kontaktu a ducha). 

Autor dále v rámci svého příspěvku představil nestátní zdravotnické zařízení Remedis, 

jehož součástí je i adiktologická ambulance v Brně (místo působení autora příspěvku). 

Remedis vznikl v roce 1997 v Praze. Jeho zakladatelem je MUDr. Vratislav Řehák, jeden 

z předních odborníků na léčbu virových hepatitid v ČR. Již od počátku svého působení 

zařízení spolupracovalo s nízkoprahovými službami na území hlavního města, stejně jako 

s dalšími zdravotnickými zařízeními. V současnosti Remedis poskytuje zdravotnické služby 

ve dvou největších městech ČR, tedy v Praze a v Brně. Postupně se zařízení v Praze rozrostlo 

ve funkční víceoborovou kliniku. Jedním z důležitých ohnisek péče Remedisu je adiktologie, 

ať už se jedná o provozování adiktologické ambulance v obou městech, nebo o provoz 

substituční opiátové terapie KOLO-S. Zařízení v obou městech staví na transdisciplinárním 

přístupu a snaží se (nejen) adiktologickým pacientům a klientům zprostředkovat komplexní 

péči. Transdisciplinarita nesouvisí pouze se sdílením pacientů v rámci širšího týmu, ale také 

s teoretickým backgroundem zaměstnanců, kdy není výjimkou kombinace vzdělání ve dvou 

oborech (např. sociální práce a adiktologie, farmakologie a adiktologie).  
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Adiktologická ambulance v Brně, kterou autor na konferenci zastupoval, sídlí v centru 

sociálně vyloučené lokality Cejl – konkrétně na Bratislavské ulici č. 41, pracuje však 

s klientelou z celého území města Brno i z přilehlých okresů. Potenciální pacienti přicházejí 

do ambulance na základě různých motivací – přicházejí přímo z ulice, nebo na základě 

doporučení praktického lékaře, na základě doporučení OSPODu, nebo PMS ČR, po 

absolvování ústavní léčby atd. Vždy však pro oficiální vstup do adiktologické terapie 

potřebují indikaci psychiatra. V tomto ohledu ambulance spolupracuje s AT ambulancí 

Psychiatrické kliniky FN v Bohunicích a s dalšími psychiatry ve městě Brno i z okolí.  

Jedná se o pacienty s diagnózami F1X.X a F 63.0, včetně pacientů s duálními 

diagnózami. Ambulance v současnosti nabízí pacientům šest základních úkonů:  

1) vstupní vyšetření adiktologem – rozbor vstupní situace, sběr anamnestických dat, 

studium dokumentace lékaře – psychiatra, vyšetření alkotesterem/drogovým testem, 

navržení léčebného plánu, edukace pacienta; 

2) individuální terapie – obsah a metody jsou určeny pacientovými potřebami, zvýšení 

schopnosti self – managementu, prevence relapsu, redukce hospitalizace, KBT techniky, 

identifikace modifikátorů, stress management, CM etc.; 

3) minimální kontakt – doplňování anamnézy, krátká intervence, minimalizace rizik, 

edukace pacienta etc.; 

4) rodinná terapie – terapie rodinných příslušníků, nebo blízkých osob, nácvik 

komunikačních dovedností, psychoedukace, krizová intervence, management chování 

etc.; 

5) skupinová terapie – 3 – 9 pacientů, komunikační dovednosti, interpersonální 

kompetence, KBT, prevence relapsu, vzájemné zpětné vazby, zvládací strategie etc.; 

6) kontrolní vyšetření – hodnocení dosavadního průběhu léčby, její účinnosti, úprava či 

ukončení léčebného plánu aj. 

Individuálně dle potřeb pacientů se terapie dotýká různých oblastí jejich závislostní 

poruchy, např. poškození emočního vnímání a komunikace, neschopnosti zvládat stresové 

situace jinak než užitím substance či gamblingem, sociální izolací, nízkým sebehodnocením 

a nefunkčními vnitřními přesvědčeními o sobě samém, světě kolem, minulosti, budoucnosti, 

depresivními sklony, nestabilními náladami, úzkostmi. Časté téma terapií je bolest fyzická 

i emocionálního charakteru, související sociálně právní problémy jako dluhy, exkluze, 

vztahové problémy, domácí násilí, trestně právní problémy. Všechny problematické oblasti 

pacientova života jsou součástí jeho případové matrice, penzum problémů je řešeno v rámci 

samotné adiktologické terapie, ale v případě potřeby jsou zprostředkovány či doporučeny 

pacientovi specializované služby či specializovaná péče. 

K samotným adiktologickým výkonům začala ambulance také ve spolupráci 

s organizací Podané ruce, Drom a dalšími cíleně testovat rizikové osoby na přítomnost 

infekčních nemocí (VHA, VHB, VHC, HIV, syfilis), v případě pozitivity potom buď 

zprostředkovává léčbu v rámci samotného REMEDISu (v případě hepatitid) nebo v rámci 

dalších zdravotnických zařízení ve městě např. FN USA Brno (v případě syfilis). 
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Do budoucna má ambulance vize v oblasti poskytování komplexní péče o adiktologické 

pacienty v Brně podobně jako je tomu v hlavním městě, v oblasti destigmatizace 

klientů/pacientů i služeb pro ně určených. Ambulance též bude spolupracovat od příštího roku 

s novou sociální službou Kontaktního centra Drom, Peer programem Drom atd. 
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AMBULANTNÁ SOCIÁLNA SLUŽBA PRE ZÁVISLÉ OSOBY 

V KONTEXTE NÁSLEDNEJ STAROSTLIVOSTI 

OUTPATIENT SOCIAL SERVICE FOR ADDICTED PERSONSIN THE CONTEXT OF 

THE AFTERCARE  

Gabriela Šostáková 

 

Abstrakt: Príspevok predstavuje poslanie, cieľ a činnosť Neziskovej organizácie Trojlístok 

a špecificky jeho konkrétne programy celostného manažmentu ako príkladu jedinečných 

špecializovaných služieb pre danú cieľovú skupinu. Osobitnú pozornosť pritom zameriava na 

tie aspekty poskytovanej odbornej pomoci, ktoré sú akcentované v rámci aktuálnych trendov 

drogovej politiky (najmä s dôrazom na holizmus, humanizáciu, destigmatizáciu, ochranu 

verejného zdravia, bezpečnosti a ľudských práv), avšak v našich podmienkach nie vždy 

postulované ako kľúčové princípy. 

Kľúčové slová: sociálna služba, ambulantná sociálna služba, závislosť, následná 

starostlivosť. 

Abstract: The article presents the mission, goal and activity of the Non-profit Organization 

Trojlistok and specifically its programs of holistic management as an example of unique 

specialized services for this target group. Special attention is paid to those aspects of the 

provided professional help, which are highlighted in the context of current drug policy trends 

(notably with the emphasis on holism, humanization, destigmatization, public health, security 

and human rights protection), but they are not always postulated as key principles in our 

conditions. 

Key words: social service, outpatient social service, addiction, aftercare. 

 

 

1 NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA TROJLÍSTOK V PREŠOVE 

 

Nezisková organizácia Trojlístok v Prešove sa poskytovaním sociálnych služieb 

zameriava na pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií, v ktorých sa ocitajú fyzické 

osoby z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním v súvislosti s užívaním 

psychoaktívnych látok a inými formami závislého správania. Svoje poslanie konštruuje 

v kontexte realizácie individuálnej a skupinovej sociálnej práce na úrovni mesta Prešov 

a Prešovského kraja.  

V súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského kraja a so 

súčasným procesom deinštitucionalizácie sociálnych služieb, hlavným zámerom organizácie 

je predovšetkým ambulantnou a terénnou formou sociálnych služieb a opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na základe komplexity implementovaných 

prístupov, realizovať pre klientky a klientov, ich rodiny alebo blízke osoby individuálne 

a skupinové sociálne a psychologické poradenstvo a terapiu, skupinové programy, krízové 

intervencie, aktivity primárnej prevencie zamerané na psychosociálnu prevenciu vzniku, 

rozvoja, prehlbovania a opakovania sociálno-patologického správania z dôvodu rôznych 

foriem závislosti, kde kľúčovú rolu zohrávajú najmä predliečebné poradenstvo a následná 

starostlivosť. Hlavným cieľom organizácie je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb na 
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princípe dostupnosti, komplexnosti, diskrétnosti, rešpektu, dôvery a zohľadňovania 

jedinečnosti každej klientky a klienta sociálnej práce.  

Organizácia vznikla v roku 2012 aj v reakcii na procesy deinštitucionalizácie sociálnych 

služieb so snahou doplniť ponuku služieb pre závislých a ich blízkych v prirodzenom 

prostredí komunity. So zámerom predchádzať umiestneniu klientely v rezidenčnom zariadení 

(ak to nie je nevyhnutné) ponúka alternatívnu službu charakteristickú dostupnosťou, 

nízkoprahovosťou, využívaním promptných, flexibilných a individualizovaných postupov, 

pričom kladie dôraz na podporu osôb z blízkeho prostredia a umožňuje klientkam a klientom 

ostať pri riešení problémov zapríčinených užívaním psychoaktívnych látok alebo škodlivými 

návykovými činnosťami v prirodzenom prostredí, udržiavať rodinné a komunitné vzťahy, 

neprerušovať výchovno-vzdelávací alebo pracovný proces (príp. len na minimálny 

a obmedzený čas). Keďže v Prešovskom kraji stále chýba ambulancia adiktológa 

i špecializované nemocničné zariadenie, resocializačné zariadenia sú určené zväčša pre 

doliečovanie klientely z iných krajov a ďalšie organizácie ponúkajúce psychosociálnu pomoc 

(najmä referáty poradensko-psychologických služieb, diagnostické zariadenia a reedukačné 

zariadenia) v tejto oblasti sú zamerané skôr na prevenciu ako špecializovanú a komplexnú 

intervenciu (a to i s možnosťou environmentálnych zásahov), možno povedať, že organizácia 

potvrdzuje svoj význam aj v rámci kompenzácie absentujúcej siete komplexnej starostlivosti 

v danom regióne (Šoltésová, Šostáková a Poláková 2017).  

Organizácia svoju činnosť v systéme starostlivosti o závislé osoby statusuje ako 

následnú starostlivosť. Klientelu organizácie tvoria fyzické osoby, ich rodiny a blízke okolie, 

nachádzajúce sa v nepriaznivej sociálnej situácii, podľa § 2, ods. 3b Zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách. Konkrétne ide o klientky a klientov a tiež ich rodiny, ktoré sú ohrozené 

sociálnym vylúčením alebo s obmedzením schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne 

riešiť vlastné problémy pre svoje životné návyky, ktoré sú ovplyvnené závislosťou od 

psychoaktívnych látok alebo návykových škodlivých činností. Klientelu tvoria osoby z celého 

Prešovského kraja, ktoré organizáciu vyhľadávajú väčšinou na základe indikácie regionálnych 

psychiatrických lekárov alebo na základe odporúčania špecializovaných liečební.  

Trojlístok, n. o. svojím klientkam a klientom ponúka formou ambulantnej sociálnej 

práce štyri hlavné oblasti, resp. programy starostlivosti, obsah ktorých charakterizuje ich 

názov: 

 Program celostného manažmentu pomoci mladým dospelým osobám s látkovou 

a nelátkovou závislosťou; 

 Program celostného manažmentu pomoci závislým osobám; 

 Program celostného manažmentu pomoci mladistvým osobám s rizikovým správaním 

z dôvodu užívania psychoaktívnych látok a závislostí od nich alebo od škodlivých 

návykových činností; 

 Program celostného manažmentu pomoci kodependentným osobám.  

Trojlístok, n. o. sa zameriava na pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií 

týchto osôb s dôrazom na ich prirodzené prostredie, pričom sociálna práca vychádza 

z eklektického prístupu a poznatkov sociálno-ekologickej teórie sociálnej práce.  
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Hlavné ciele organizácie sú akcentované v registrovaných službách organizácie: 

 základné sociálne poradenstvo v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách – v organizácii je realizované osobnou, telefonickou a elektronickou formou;  

 odborná činnosť špecializovaného sociálneho poradenstva v zmysle akreditácie podľa 

Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – v organizácii je realizovaná 

individuálnou a skupinovou formou sociálnej práce a rovnako aj formou internetovej 

poradne; 

 s dôrazom na eklekticitu prístupov organizácia realizuje aj sociálnu službu krízovej 

intervencie v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách; 

 výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa  § 11 Zákona 

č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele; 

 sociálnu oporu rodinám závislých klientok a klientov pracovníčky realizujú na základe 

akceptačného listu Prešovského samosprávneho kraja v zmysle opatrení podľa § 10 

Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. 

Špecifický význam pre klientelu a zvlášť pre komunitu má, okrem ambulantných 

a terénnych foriem pomoci, aj online poradňa. Multidisciplinárny prístup je pri práci 

s predmetnou cieľovou skupinou nevyhnutnosťou. Je zabezpečený interným odborným tímom 

organizácie (sociálna práca, psychológia, psychoterapia) a úzkou spoluprácou s externým 

prostredím (právo, všeobecná psychiatria, medicína drogových závislostí, pedagogika, úzka 

spolupráca s ďalšími organizáciami - školami, okresným úradom, samosprávnym krajom, 

s políciou, organizáciou so zameraním na riešenie násilia v rodinách), umožňujúc tak 

možnosti priamych environmentálnych zásahov (najmä v rodinnom a školskom prostredí) 

(Šoltésová, Šostáková a Poláková 2017). 

 

2 PROCES PRÁCE S KLIENTELOU 

 

Proces práce s klientmi je individualizovaný vzhľadom na aktuálny stav a potreby 

jednotlivca a charakteristiky jeho prostredia. Charakteristický je zohľadnením aktuálnych 

trendov v rámci drogovej problematiky v globálnych kontextoch – zdôrazňujúc posun od 

tradičného, patologizujúceho a stigmatizujúceho prístupu, k humanizácii, orientácii na 

podporu zdravia, bezpečnosť, ľudské práva, so snahou o holistický prístup a ponukou pomoci 

flexibilne reagujúcej na potreby cieľových skupín v komunite v ich vývinových špecifikách. 

Fundamentálnym princípom práce je snaha o destigmatizáciu – nielen dostupnosťou 

podporných služieb, vybavením a usporiadaním priestorov organizácie, rešpektujúcim 

prístupom, zameraním preventívnych programov a využívanými pracovnými metódami 

a formami, ale aj ponukou programov pre komunitu. 

Samotný program práce má charakter strednodobej až dlhodobej starostlivosti (približne 

10 až 12 mesiacov pri intenzite raz týždenne individuálna a raz týždenne skupinová 

intervencia) a je rozdelený do troch fáz (inšpirovaný tradičnou teóriou terapeuticky 
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navodených zmien s prispôsobením na podmienky organizácie a komunity), s pomocou pri 

motivácii k zmene, jej realizácii a udržaní. Pritom proces zmeny je v maximálnej miere 

podporovaný súčasnou zmenou v blízkom prostredí (ide najmä o spolu/prácu s rodinou, 

u mladších aj vrstovníkmi, so špecificky vymedzeným priestorom zameraným na prácu 

s kodependentnými osobami).  

Cieľom trojfázového programu je odborná pomoc pri motivácii k zmene, realizácii 

zmeny a udržania zmeny u  osoby s rizikovým správaním z dôvodu užívania psychoaktívnych 

látok či závislostí od nich alebo závislosti od škodlivých návykových činností. 

Vo fáze prípravy na zmenu je realizované posúdenie životnej situácie osoby (príp. aj jej 

rodiny), pripravená stratégia a stanovené plány pomoci. Súčasťou je aj identifikácia možností 

a zdrojov pomoci jednotlivca (príp. rodinného systému) a spoločná analýza problémov. 

Intervenčné jednotky tejto fázy majú charakter individuálnej a rodinnej poradenskej činnosti 

na úrovni špecializovaného poradenstva (hlavne v rámci diagnostických, motivačných 

a podporných intervencií). Motivačné a aktivačné rozhovory sú zamerané najmä na uznanie 

problému v jeho šírke, motiváciu a aktivizáciu k zmene (na rovine individuálnej aj v kontexte 

rodinného či širšieho sociálneho systému). Je to tiež fáza uzatvárania kontraktov, príp. 

uplatňovania metód distribúcie. 

Fáza rozhodnutia uskutočniť a realizovať zmeny má edukačno-supportívny a motivačný 

poradenský charakter (vo vzťahu k jednotlivcovi i prostrediu). Využívaná je individuálna aj 

skupinová forma práce (poradenská a terapeutická) v ambulantnom i prirodzenom prostredí 

klientov a klientok so zameraním na porozumenie vlastnému správaniu, uznanie či pripustenie 

problému (príp. aj v príčinných súvislostiach a dôsledkoch, a to aj v environmentálnych 

kontextoch), motiváciu k zmene a stabilizáciu sociálneho fungovania. Obsahovo ide 

o napĺňanie plánu sociálnej práce v súlade s formulovanými cieľmi a stratégiami. Je to fáza 

motivačných, aktivačných, edukačných a podporných odborných intervencií, s účelom 

pomoci a podpory realizácie žiaducich individuálnych zmien i zmien v rodinnom systéme 

a ich zakomponovania do nového životného štýlu bez psychoaktívnej látky, príp. návykovej 

škodlivej činnosti.  

Tretia fáza, fáza podpory a udržania zmeny, má charakter postupného ukončovania 

programu. Je priestorom plynulého pokračovania v poradenskej alebo psychoterapeutickej 

starostlivosti. Fundamentálnym východiskom je podpora a posilňovanie nadobudnutých 

spôsobilostí a zmien v životnom štýle a sociálnom fungovaní v užšom aj širšom sociálnom 

prostredí a budovanie vlastnej identity bez drog či škodlivých návykových činností. 

Základnou metódou sa stáva sprevádzanie, orientované na zvýšenie a udržanie kompetencií 

pri predchádzaní vzniku problémov a ich autonómnom riešení, spolu so schopnosťou 

vyhľadávania a využívania zdrojov pomoci v sociálnom prostredí. Rovnako je jej zameraním 

postupná príprava na samostatné fungovanie s efektívnejšími spôsobmi zvládania záťaže 

a schopnosťou mobilizovať a využívať vnútorné aj vonkajšie zdroje pomoci.  

Individualizovaný prístup, reflektujúci aktuálne trendy v riešení drogovej problematiky, 

flexibilne reagujúci na zmeny v danej komunite, v rámci ambulantnej služby s možnosťou 

variability v službách, výraznými možnosťami environmentálnych intervencií síce nenahrádza 
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tradičnú pomoc závislým, ale v rámci následnej starostlivosti sa ukazuje ako zvlášť efektívny 

spôsob práce s mnohými benefitmi.  
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KODEPENDENCIA Z ASPEKTU CELOSTNÉHO MANAŽMENTU 

A INTEGROVANÉHO PRÍSTUPU V NÁSLEDNEJ STAROSTLIVOSTI 

O UŽÍVATEĽOV DROG A ZÁVISLÝCH 

CODEPENDENCY FROM THE ASPECT OF HOLISTIC MANAGEMENT AND 

INTEGRATED APPROACH IN AFTERCARE FOR DRUG USERS AND ADDICTED TO 

DRUGS 

Denisa Šoltésová 

 

Abstrakt: Argumentujúc potrebou riešenia problematiky užívania drog holisticky a z aspektu 

celostného manažmentu, opierajúc sa aj o aktuálne trendy v globálnej drogovej politike, 

autorka v príspevku zdôrazňuje význam problematiky kodependencie. Následne 

kodependenciu stručne vymedzuje a rovnako vymedzuje fundamentálne východiská 

zamerania poradenskej/terapeutickej práce s kodependentnými osobami, a to aj na 

konkrétnom koncepte v rámci následnej starostlivosti o užívateľov drog a závislých 

v konkrétnej organizácii (Nezisková organizácia Trojlístok v Prešove), ako príkladu dobrej 

praxe v našich podmienkach. 

Kľúčové slová: závislosť, kodependencia, následná starostlivosť.  

Abstract: The author emphasizes the importance of the issue of codependence by 

argumenting the need of solving the problem of drug use holistically and in the aspect of 

holistic management, based on current trends in global drug policy. Then, there are defining 

the codependency and also the fundamental starting points of the focus of counseling / 

therapeutical work with dependent persons, including on a concrete concept in the aftercare 

for drug users and addict persons in a particular organization (Non-profit organisation 

Trojlistok in Prešov), as an example of good practice in our conditions. 

Key words: addiction, codependency, aftercare. 

 

1 AKTUÁLNE TRENDY V STAROSTLIVOSTI O UŽÍVATEĽOV DROG 

 

V kontexte riešenia problematiky užívania drog v minulosti (výraznejšie najmä od 

uznania drogovej problematiky ako globálneho fenoménu) prevládal tradičný, tzv. sankčný / 

kriminalizujúci / patologizujúci prístup (založený na priorizovanej reštriktívnej politike 

a sankčnom vymáhaní práva), založený na postulovaní tzv. „boja proti drogám“. V konečnom 

dôsledku tento prístup nemal pozitívny vplyv na aktuálny stav v užívaní drog a ich rozšírení, 

práve naopak – podporil rozvoj organizovaného zločinu, chronifikáciu zdravotných 

a sociálnych rizík a dôsledkov a ďalších závažných problémov na mikro, mezo aj 

makroúrovni (rozvoj nelegálneho trhu, rast kriminality, nárast nákladov na represívne zložky, 

nárast väzenskej populácie, korupcia, financovanie militantných skupín, rast prevalencie 

užívania drog, rast počtu druhov drog, rast produkcie drog, rozšírenie HIV/AIDS a iných 

ochorení...). Jedným z konkrétnych dôsledkov tradičného prístupu bola aj stigmatizácia 

a kriminalizácia užívateliek a užívateľov drog (aj ich blízkych), ktoré ich nútia prekračovať 

zákon, zvyšujú rizikové správanie a rozširujú následné škody a odrádzajú od využívania 

služieb pomoci. 
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Aj vzhľadom na uvedené Globálna komisia pre protidrogovú politiku (Global 

Commission on Drug Policy 2016, 2017) odporúča humanizáciu prístupu k drogovej 

problematike, kde fundamentálnym východiskom je informovaný prístup založený na 

dôkazoch (namiesto prohibície, abstinenčného prístupu a „nulovej tolerancie“) orientovaný na 

podporu zdravia, bezpečnosť, ľudské práva a rozvoj. Prioritou je odlíšenie problémov 

súvisiacich s užívaním drog od problémov vytvorených vymáhaním sankčného prístupu 

a ponuka dostupnej starostlivosti s rôznorodými podpornými službami, v kontexte 

integrovaného prístupu a bez zbytočnej kriminalizácie,  stigmatizácie a diskriminácie, kladúc 

dôraz na verejné zdravie a bezpečnosť podporou takých intervencií, ktoré majú potenciál 

efektívne znížiť riziká spojené s užívaním drog najmä pomocou prevencie (realizovanej 

účinným spôsobom a s výraznou podporou výskumu), programov harm reduction (s ponukou 

nových a účinných alternatív), holistickej liečby a následnej starostlivosti spôsobmi 

a formami reflektujúcimi potreby cieľových skupín a populácie (Rosmarin a Eastwoodová 

2013; Global Commission on Drug Policy 2016, 2017). 

Kontexty ochrany zdravia, bezpečia a sociálnej stability sú reflektované aj 

Protidrogovou stratégiou Európskej únie na obdobie 2013-2020, ktorá v rámci znižovania 

dopytu po drogách explicitne podporuje rozvoj variabilných opatrení (prevenciu, včasné 

odhaľovanie a intervencia, znižovanie rizík a škôd, liečba, rehabilitácia, opätovné 

začleňovanie), zlepšenie ich dostupnosti a pokrytia, zvýšenie účinnosti prevenčných 

programov (aj so zameraním na rodiny a spoločenstvá) a tvorbu takých modelov integrovanej 

starostlivosti a opatrení, ktoré reflektujú potreby špecifických skupín. Kladie pritom dôraz 

najmä na multidisciplinaritu a holizmus, zahŕňajúc do riešenia problematiky nielen samotného 

užívateľa či závislého, ale aj jeho prostredie.   

V tomto kontexte nie je zámerom príspevku ponúknuť vyčerpávajúce informácie 

ohľadom fenoménu kodependencie (ako javu nevyhnutne úzko prepojeného s problematikou 

závislostí), možností a obmedzení ich zapojenia do procesov liečby, doliečovania a následnej 

starostlivosti o užívateľov drog a závislých. Príspevok ponúka základné východiská 

v predmetnej problematike a ich stručný popis s následnou aplikáciou na konkrétnom príklade 

Neziskovej organizácie Trojlístok.  

 

2 KODEPENDENCIA VS. UMOŽŇOVANIE 

 

Pojem kodependencia či spoluzávislosť je aktuálne v kontexte problematiky užívania 

drog a škodlivých návykových činností populárny, pomerne často používaný v odbornej 

spisbe a rozširuje sa aj v bežnom jazyku laickej verejnosti, najčastejšie označujúc akúsi 

prehnanú závislosť od (milovaného) objektu alebo (v širšom význame) od iného externého 

zdroja naplnenia subjektívnych potrieb.  

Ide o stav, resp. situáciu, v ktorej osoba stráca vlastnú, individuálnu identitu a preberá 

identitu inej osoby, rodiny, skupiny, charakteristická maladaptívnymi a kompulzívnymi 

behaviorálnymi vzorcami, ktoré si osoba osvojila z dôvodu potreby minimalizovania 

vlastného utrpenia (Potter 2007). Tiež označuje zahrnutie jedinca, ktorý neužíva 
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psychoaktívne látky, do interaktívneho procesu udržiavania závislosti inej (blízkej) osoby, 

pričom v tomto procese správanie daného jedinca (pôsobiac kompetentne voči aktívne 

závislému partnerovi), vyvolané jeho intrapsychickými potrebami v kombinácii so 

systematickým pôsobením závislého správania, kreuje stav kodependencie (Zelvin 2014). 

Podľa Whitfielda (1991, in: Laskovská 2007) ide o multidimenzionálny (fyzický, 

mentálny, emocionálny, duchovný) stav vznikajúci pri intenzívnom zameriavaní sa na potreby 

a správanie druhých a prenášaní zodpovednosti za vlastný život na druhých. Podobne vníma 

kodependenciu Seber (2013) – ako excesívnu tendenciu priorizovať potreby iných pred 

vlastnými tak, že vlastné prežívanie, túžby a základné potreby sú ignorované a život sa stáva 

definovaný potrebami a problémami druhého. Kodependentné osoby potrebujú byť 

potrebnými, čo im dodáva sebahodnotu a posilňuje sebavedomie. Vnímajú sa ako zodpovedné 

za iných a veria, že iní sú zodpovední za nich. Laskovská (2007) sumarizuje, že ide 

o najbežnejšiu formu závislosti, ktorá vzniká zameriavaním sa mimo seba do takej miery, že 

osoba stráca kontakt s vlastným vnútrom. Ide teda aj o súhrn motívov, postojov, vzorcov 

komunikácie a správania, ktorým partner / rodina podporuje alebo rozvíja závislosť, príp. 

naopak, sabotuje alebo zľahčuje snahu o vyliečenie, pričom partner či rodina závislé 

správanie umožňuje (napr. popieraním problémov, neschopnosťou udržať pravidlá a hranice, 

obviňovaním namiesto hľadania riešenia, bagatelizáciou), občas aj kvôli ziskom (napr. 

zameraním sa na riešenie problémov dieťaťa užívajúceho drogy sa rodičia vyhýbajú riešeniu 

vlastných partnerských problémov) (Kalina et al. 2008). Tieto osoby sa často prejavujú 

podobnými poruchami psychiky a správania ako samotný abúzer či abúzerka. Zvyčajne teda 

ide o manželov, partnerov, deti, druhov, členov rodiny týchto osôb, ktorí sú označovaní ako 

kodependentní / spoluzávislí a pre špecifikáciu vzťahovej dynamiky medzi nimi a abúzermi je 

používané označenie kodependencia
1
 (Potter 2007; Mendenhall 2014). 

Jednotnú definíciu pojmu však v odbornej spisbe nenájdeme. Definície sa rôznia, 

niektoré vnímajú kodependenciu ako stav (choroba, porucha), situáciu, iné priorizujú 

chápanie ako deštruktívneho / maladaptívneho / patologického správania či povahovej / 

osobnostnej vlastnosti
2
, tiež však môže ísť o normálnu reakciu na abnormálnu situáciu či 

vzťah.  

V niektorých prípadoch je priame a otvorené pomenovanie problému jedným zo 

zásadných momentov v práci s danou cieľovou skupinou, v iných je optimálne skôr sa 

prikloniť k vymenovaniu či popisu znakov, charakteristík a vyhnúť sa samotnému použitiu 

                                                 
1
 V príspevku nie je špecifická pozornosť venovaná vývinovému cyklu rodín so závislým členom alebo členkou, 

ani tzv. fenoménu „dospelé deti alkoholikov“.  
2
 Podľa Weinhold a Weinhold (2008) môže byť kodependencia vnímaná aj ako kultúrny fenomén, ktorého 

pervazívna povaha ho v rámci našej kultúry posilňuje (hlavné inštitúcie kultúry podporujú kodependentné 

správanie, napr. dominanciou mužov nad ženami, slabým postavením ženy v domácnosti, spoločenským tlakom 

na udržanie vzťahu za každú cenu a pod.). V tomto kontexte sú posilňujúce aj mnohé v spoločnosti sa 

uchovávajúce mýty (napr. ohľadom romantickej lásky a bezproblémového intímneho vzťahu v rámci splynutia v 

jedno), a to aj prezentáciou chybného presvedčenia, že kontrolovať iných a byť kontrolovaný je v poriadku 

(napr. „sme jedno telo a jedna duša“ s presvedčením, že druhý má právo diktovať požiadavky na vonkajší 

vzhľad, na správanie, prejavy, pocity, túžby, lebo dobre sa budú obaja cítiť len ak budú navzájom vo všetkom 

súhlasiť, kde šťastie jedného je podmienkou šťastia druhého a je nevyhnutné všetko zdieľať spolu, vždy byť 

spolu, všetko robiť spolu – táto kultúrna vízia romantickej lásky rozpúšťa osobné hranice, potláča prirodzenosť 

vyjadrovania individuálnych potrieb). 
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pojmu, napr. z obáv zo stigmatizácie (čo síce môže na jednej strane pôsobiť mätúco, príp. 

vyvolávať rozpory a nejednoznačný výklad, na druhej strane však umožňuje autonómnejšie 

možnosti voľby, flexibilnejšie spôsoby pomoci a zohľadňovanie nevyhnutnosti 

individuálneho prístupu k prevencii a intervencii v tejto oblasti). Ide najmä o nasledujúce 

(Kudrle 2003; Beattie 2009; Potter 2007; Laskovská 2007; Weinhold a Weinhold 2008; 

Ühlinger a Tschui 2009; Seber 2013; Zelvin 2014; Mendenhall 2014; Miller 2015): 

1. snaha naplniť potreby iných na úkor vlastných (v dôsledku kompenzácie vlastných 

neuspokojených potrieb sa kodependentné osoby zameriavajú na starostlivosť 

o druhých, ich pseudoochranu až záchranu a „zástupné“ uspokojovanie vlastných 

potrieb) a presvedčenie o zodpovednosti za druhého a uspokojenie jeho potrieb (so 

súčasnými pocitmi bezmocnosti a beznádeje voči zmene deštruktívneho vzťahu 

a situácie);  

2. prežívanie neistoty alebo viny v prípade, že iní majú problém, a sebavedomie závislé 

od toho, ako sa starajú o druhých; 

3. častá orientácia na emocionálne nedostupné a emocionálne nestabilné osoby 

s problémami (podobné rodičom) so snahou o ich postupnú zmenu prostredníctvom 

„bezpodmienečnej lásky a prijatia“ (ospravedlňované či racionalizované ľútosťou 

vzhľadom na ich detstvo), ktorou zástupne uspokojujú potrebu lásky, opatery, 

starostlivosti (s bežnou tendenciou vyhľadávania vzrušenia opakovaným zapájaním sa 

do vzťahov, situácií, udalostí, ktoré sú svojou podstatou nejasné, chaotické, 

emocionálne bolestivé), vo vzťahoch sú priťahovaní potrebnosťou, neschopnosťou, 

často aj bezohľadnosťou (ktorá je komplementárna voči ich strachu z rizika); 

4. strach z odmietnutia a opustenia (ktorý núti kodependentnú osobu udržiavať vzťah aj 

v prípade, že je neuspokojivý, emocionálne prázdny) a ochota prijať zodpovednosť (a 

vinu) za mnohé len v snahe o zachovanie status quo; 

5. neustále pozorovanie abúzerky či abúzera a prílišné zameriavanie pozornosti naňho, 

jeho potreby, správanie s postupným znižovaním ohľadov voči vlastnej identite (tiež 

pravdepodobne v dôsledku odmietania či zanedbania potrieb v detstve, kedy 

pozorovanie a reakcie na ich základe mali účel predchádzať emocionálnej bolesti); 

6. prehnaná snaha o kontrolu (aj s využitím nátlaku, obviňovania, hrozieb, bezmocnosti, 

plaču, vydierania) dôležitých osôb (ako kompenzácia snahy o obnovenie vlastnej 

sebakontroly či spôsobu prerušenia pozornosti od vlastných potrieb a deficitov) 

a racionalizovanie tejto manipulácie presvedčením o vlastnej potrebnosti;  

7. nízka sebaúcta, narušené, znížené sebavedomie s pochybnosťami o práve na vlastné 

šťastie, lásku, pohodu, radosť (s presvedčením, že je potrebné si ich zaslúžiť), 

s pocitmi rozštiepenosti (kompenzované perfekcionizmom, starostlivosťou o iných); 

8. strach zo zlyhania, pocit neustáleho tlaku, strach robiť chyby, byť zábavný 

a spontánny; 
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9. neefektívna komunikácia, časté vyjadrovanie súhlasu, príp. realizácia aktivít, aj keď 

s nimi nesúhlasí, často s obviňovaním, manipuláciou, vyhýbaním sa, s problémom 

otvorene pomenovať veci, vyjadriť prežívanie; 

10. neschopnosť priamo vyjadrovať prežívanie, strach z prežívania a vyjadrovania hnevu 

(cítia sa ohrození vlastným hnevom); 

11. popieranie, problém s identifikáciou vlastných potrieb a túžob, často so správaním, 

ktoré sa navonok javí ako kompetentné, isté, bez potreby pomoci; 

12. závislosť (najmä od ľudí, vzťahov, s tendenciou zotrvávať v dysfunkčných vzťahoch 

a opakovane do nich vstupovať) so súčasným prežívaním pocitov zneužívania 

a kontroly vo vzťahoch, potreba neustáleho súhlasu, pozornosti a podpory od 

ostatných (aby sa mohli cítiť dobre), pocity prehliadania a nedocenenia ostatnými;  

13. slabé osobné hranice, narušené predstavou vzťahovej jednoty (vágne, narušené, 

zmätené, nejasné, neexistuje jasná individuálna identita alebo osobná realita); 

14. obsesie (sklony robiť si starosti aj z nepodstatných vecí; časté premýšľanie nad 

problémami iných; sklon kontrolovať iných, sústredenie energie na druhých); 

15. postupná strata vlastnej identity (a sebazanedbávanie). 

Hoci pojem kodependencie je používaný pomerne široko, v teórii i praxi je zásadné, aby 

bol tento koncept zvažovaný na kontinuu vzhľadom na symptómy (s ťažko identifikovateľnou 

hranicou „normálne“ starostlivý / patologicky starostlivý, ktorá súvisí s kompulzívnosťou 

a jej mierou) a ich závažnosť a akútnosť. Ohľadom povahy a liečby kodependencie neexistuje 

zhoda, termín je používaný rôznymi spôsobmi a jednotné kritériá (MKCH, DSM) doposiaľ 

neexistujú (pre potreby liečby je teda potrebné hľadať iné vhodné diagnózy (napr. zmiešaná 

porucha osobnosti, stresom podmienené poruchy, somatoformné poruchy...), kde Laskovská 

(2007) odporúča využiť aj dotazníky na vzťahovú závislosť, sexuálnu závislosť, prehľad o pití 

v rodine, inventár zhodnocujúci kodependenciu
3
, ale vždy je riziko prehliadnutia iných stavov 

(u kodependentných často prítomná somatizácia, ako migrény, bolesti hlavy, 

gastrointestinálne poruchy ako gastritídy, kolitídy, pankreatitídy, vysoký krvný tlak, problémy 

so srdcom, ... poruchy nálady – anxiety, záchvaty paniky, depresie, insomnia, hyperaktivita 

a/alebo apatia, amotivácia...). Kudrle (2003) hovorí najčastejšie o úzkostnej (vyhýbavej) 

poruche osobnosti, závislej poruche osobnosti, anankastickej poruche osobnosti, zmiešanej 

poruche osobnosti, zmiešanej úzkostnej a depresívnej poruche (F41.2), fobickej úzkostnej 

poruche, generalizovanej úzkostnej poruche, posttraumatickej stresovej poruche.  

Pritom je dôležité odlišovať kodependenciu a tzv. umožňovanie (enabling), teda 

ochraňujúce a kontrolujúce správanie, ktoré povzbudzuje užívanie drog abúzerom či 

abúzerkou. Kodependencia je stav charakteristický neadekvátnou identitou, ktorý ovplyvňuje 

celú osobnosť a všetky jej vzťahy i postoj k životu (je prenosná zo vzťahu do vzťahu, zo 

situácie do situácie, nemizne opustením závislého partnera či jeho uzdravením, ani 

                                                 
3
 Uvedený zoznam charakteristík kodependencie môže byť tiež jednou z pomôcok. Podobný zoznam zverejnený 

online (na http://www.allaboutlifechallenges.org/codependency-test-faq.htm), tiež je možné využiť online 

dotazník (http://www.nmha.org/go/codependency), príp. Codependency Scale či Co-Dependency Inventory 

(CODI) a ďalšie. 
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zastavením umožňovacieho správania
4
). Pojmom enabling sa označujú a popisujú skôr 

spôsoby správania drogu neužívajúcej osoby, ktoré nezámerne podporujú užívanie drog (je 

stigmatizovaná nálepkou umožňovač). Je presnejšie hovoriť o umožňovaní v zmysle 

partnerovho maladaptívneho správania vo vzťahu k užívateľovi, príp. v širšom význame 

k ďalšiemu rodinnému dysfunkčnému správaniu (napr. prevzatie finančného a organizačného 

manažmentu v rodine). Také protektívne správanie posilňuje odmietavý postoj užívateľa 

k liečbe presunom dôsledkov. Vyčítať užívateľovi tiež môže byť umožňujúce: opakované 

obviňovanie vyvoláva ľútosť, vinu, hanbu, čo sa ako nekomfortné prežívanie stáva zámienkou 

pre ďalšie užívanie drog. Užívateľ zároveň deflektuje, potláča vinu projektovaním hanby do 

partnera. Je umožňujúce zachraňovať partnera od dôsledkov závislosti akýmkoľvek 

spôsobom, avšak dôsledky znáša najmä kodependentná osoba (napr. platenie dlhov závislého 

zo strachu o zdravie a život kvôli vyhrážkam dílera). Umožňujúcim je aj snaha o kontrolu 

závislého správania (napr. robiť čiarky na fľaši za účelom merania vypitého množstva 

alkoholu, vynucovať sľuby o nepití či miere pitia a pod.), pretože takéto správanie vyvoláva 

vzdor a opozíciu užívateľa a umožňuje mu projektovať zodpovednosť za dôsledky do 

umožňovača a posilňovať chybné presvedčenia, že nekontrolovateľná závislosť môže byť 

kontrolovaná (Beattie 2009; Zelvin 2014). 

V takomto správaní je kľúčovým obranným mechanizmom popieranie – rovnaký 

mechanizmus je charakteristický pre kodependenciu (popieranie problémov abúzera, 

popieranie faktu, že za jeho problémami je užívanie drog partnerom, minimalizovanie rozsahu 

problémov atď.). Jeho výsledkom je aj postupné zvyšovanie tolerancie voči 

neakceptovateľnému správaniu užívateľa či užívateľky drog, spojené s prežívaním zmätku, 

strachu, viny, hnevu, úzkosti. Spolu so snahou o minimalizovanie dopadu správania užívateľa 

alebo užívateľky na iných sa kodependentná osoba začína vyhýbať sociálnym interakciám, 

izolovať aj od potenciálnych zdrojov pomoci a podpory (rodina, priatelia, profesionáli). 

Popieranie a umožňovanie na základe potreby kontroly spôsobuje, že životy sa stávajú 

nepredvídateľnými a nemanažovateľnými (Zelvin 2014).  

 

2.1 VÝVIN KODEPENDENCIE 

 

Kodependencia sa rozvíja postupne, bez uvedomenia toho, ako je prežívanie a správanie 

kodependentnej osoby ovplyvňované druhým, čo podporuje pretrvávanie problému. Postupne 

sa znižuje sebavedomie, skresľuje sa vnímanie reality, vlastné potreby sú odsúvané, rozširuje 

                                                 
4
 Kodependentné správanie vzniká najčastejšie narodením do dysfunkčnej rodiny (ako napr. so závislým členom, 

s členom s chronickou duševnou alebo fyzickou chorobou, s fyzickým, emocionálnym a sexuálnym 

zneužívaním), kde všetka energia rodiny je investovaná do podpory člena s problémom (Seber 2013). Podľa 

Pottera (2007) sú tieto rodiny typické slabými hranicami, rigidnými pravidlami, vzťahmi zapletenými do 

konfliktov, vysokou mierou kontroly (zvyčajne prostredníctvom manipulácie), intencionálnym vyvolávaním 

viny, často hrubosťou aj násilím. Pôvod môže byť tak v dysfunkčnej rodinnom systéme, kde individuálne 

emocionálne potreby neboli napĺňané (dieťa sa naučilo hrať martýra, obeť, vo viere, že je jeho povinnosťou vždy 

napĺňať potreby iných), ale aj v kompulzívnych behaviorálnych vzorcoch, život kontrolujúcich v celom systéme 

(napr. rigidne religiózne rodiny, rodiny politikov, rigidne patriarchálne rodiny alebo matriarchálne rodiny, rodiny 

kompulzívnych hráčov...). Avšak, ako uvádza Zelvin (2014), hoci mnoho kodependentných má v anamnéze 

závislých predkov, rodičov, závislé alebo kompulzívne poruchy nie sú prerekvizitou kodependencie. 
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sa zodpovednosť preberaná za abúzera, do popredia prežívania sa dostávajú pocity 

nespokojnosti a nešťastia, vo vzťahu k abúzerovi sa strieda prílišná blízkosť a odstup, čo 

vedie k pocitom viny, napätia, strachu, rastie snaha mať všetko pod kontrolou a vyčerpanie 

(Weinhold a Weinhold 2008; Beattie 2009; Zelvin 2014).  

Príkladom modelu procesu vývinu kodependencie je aj koncept popísaný v našich 

podmienkach Šavrnochovou (2011, 2015), Šavrnochovou a Rusnákovou (2011), odlišujúc 

nasledujúce fázy:  

1. popretie, charakteristické intenzívnym popieraním reality (najmä bagatelizáciou 

problému, ignorovaním faktov, únikmi do sebaľútosti, ktoré sa postupne posilňujú, 

obmieňajú, opakovane vracajú v dôsledku narastajúcich pocitov viny, ľútosti a 

nízkeho sebavedomia); 

2. hnev, kedy sa popieranie uvoľňuje, do popredia sa dostáva obviňovanie okolia, seba 

a napokon aj abúzera, s potrebou potrestať ho za spôsobené problémy; 

3. zachraňovanie, ako fáza s najdlhším priebehom, kedy sa strieda pomoc abúzerovi 

s umožňovaním (dôvera v úzdravu podporená ochotou abúzera liečiť sa striedaná 

sklamaním z recidív) a kodependentná osoba sa stáva záchrancom, pričom stále 

intenzívnejšie pocity viny, strachu, vnútorného napätia, ľútosti, hanby a hnevu vedú 

k opätovnému umožňovaniu; 

4. smútok, kedy si kodependentná osoba uvedomuje vlastnú bezmocnosť, pripúšťa, že 

nemá vplyv na život abúzera (so striedaním predchádzajúcou fázou), čo vedie 

k obavám a strachu z budúcnosti, neochote komunikovať s okolím, uzatváraniu sa až 

izolácii, čo spolu s opakovaným zachraňovaním prehlbuje smútok; 

5. nenávisť, ako prirodzené vyústenie prežívania hnevu, smútku, strachu, ľútosti, hanby, 

viny. Takéto prežívanie je charakteristické skôr pre osoby dlhoročne žijúce 

s abúzerom (ktorého závislosť zásadne narušila fungovanie rodiny a jej členov), ktoré 

si vedome budujú odstup od závislého, prestávajú sa zaujímať o jeho ďalší osud, no 

napriek tomu sú naďalej prítomné pocity úzkosti, strachu z budúcnosti a hanba; 

6. zmierenie, ako fáza vyrovnania sa so situáciou, prispôsobenia, prijatia reality 

a zamerania pozornosti na seba a vlastné potreby. Kodependentná osoba reálne 

zhodnocuje situáciu, uvedomuje si, že nemá nad správaním abúzera kontrolu, že jeho 

správanie nezmení a východiskom je zmena u seba.  
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Obrázok č. 1 Fázy vývinu spoluzávislosti 

 

 

Zdroj: ŠAVRNOCHOVÁ, Michaela a Markéta RUSNÁKOVÁ, 2011. Spoluzávislosť v rodine s členom 

závislým od alkoholu. In: Sociálna patológia a intervencia sociálnej práce. Zborník z medzinárodnej 

vedeckej konferencie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, s. 66-77. ISBN 978-80-8132-018-7. 

 

3 KODEPENDENTNÉ OSOBY V KONTEXTE CELOSTNÉHO MANAŽMENTU 

POMOCI UŽÍVATEĽOM DROG A ZÁVISLÝM 

 

V podmienkach Slovenskej republiky je v kontexte pomoci závislým explicitne 

deklarovaná aj potreba práce s rodinou a blízkymi. Avšak, špecifická pomoc kodependentným 

nie je vnímaná ako ekonomicky efektívna, hoci pre maximalizáciu pozitívnych benefitov sa 

javí ako nevyhnutná súčasť celostného manažmentu v systéme pomoci užívateľom drog 

a závislým. Dojem neadekvátnosti systematickej pomoci kodependentným podporujú aj 

trendy manažerizmu a nižší záujem o prácu s touto cieľovou skupinou je pravdepodobne 

posilňovaný aj zameraním pozornosti skôr na medicínske (najmä neurobiologiké), než 

holistické aspekty predmetnej problematiky (aj v súvislosti s nedostatočnou spoluprácou 

odborníčok a odborníkov zapojených do riešenia problémov užívateľov a závislých). Aj 
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v dôsledku tradičného prístupu v liečbe závislých (pracovať len s identifikovaným pacientom, 

nie systémovo) je zahrnutie kodependentných do pomoci závislým skôr výnimkou, než 

prirodzenou súčasťou. Niekedy nie sú kodependentné osoby zapojené do procesov liečby, 

doliečovania a/alebo následnej starostlivosti aj z dôvodu popierania problému a neochote 

participovať na úzdrave závislého či závislej. 

Prvoradou úlohou práce s kodependentnou osobou, ochotnou vstúpiť do procesu 

poradenstva/terapie, je modifikácia umožňovacieho správania, pričom ako prvý krok je 

odporúčaná psychoedukácia (realizovaná aj pre celú rodinu, zvyšujúc vedomosti aj o rodinnej 

dynamike v kontexte závislého správania), s následnou skupinovou a príp. aj individuálnou 

terapiou/poradenstvom s postupným hlbším zameraním, v optimálnom prípade ku „koreňom“ 

kodependencie (v dlhodobejšom horizonte aj s prácou na uznaní kodependencie ako 

jadrového problému a získaní náhľadu na súvislosti aktuálnych volieb a vzťahov so vzorcami 

z pôvodnej rodiny, aj s využitím individuálnych, párových, skupinových a rodinných foriem 

práce). Rovnako efektívnou formou práce je zapojenie kodependentných do svojpomoci 

a rodinnej terapie, za účelom opory rodiny, skvalitnenia fungovania rodiny, posilnenia jej 

reziliencie, skvalitnenia komunikačných a interakčných vzorcov (Kalina 2003; Frouzová 

2003; Weinhold a Weinhold 2008; Beattie 2009; Šavrnochová 2011, 2015; Zelvin 2014; Röhr 

2011, 2015). 

Zelvin (2014) popisuje prácu s kodependentnými osobami ako podobnú starostlivosti 

o závislých, kde model individuálnej poruchy je nahrádzaný systémovým prístupom (aj) so 

zahrnutím významných osôb z prostredia (a inkorporáciou ich očakávaní a ich aktívnou 

participáciou na liečbe závislého). Hoci explicitne vníma zameranie pozornosti na riešenie 

potrieb partnerov, členov rodiny, resp. kodependentných stále ako nedostatočnú, prácu s nimi 

definuje ako extenzívny a náročný proces. Viaceré autorky a autori (Weinhold a Weinhold 

2008; Beattie 2009; Röhr 2011; Šavrnochová a Rusnáková 2011; Šavrnochová 2011, 2015; 

Zelvin 2014) sa následne zhodujú na konkrétnych cieľoch, kedy ide najmä o odhalenie 

kodependentných vzorcov v myslení a správaní, porozumenie príčinám problému, učenie sa 

autonómii namiesto obsesívnej kontroly (a manipulácii) iných, formovanie osobných hraníc, 

zmierňovanie reaktivity, budovanie reálnych perspektív, presnú identifikáciu potrieb a emócií 

a ich otvorenú komunikáciu. 

 

3.1 PRÍKLAD MODELU PRÁCE S KODEPENDENTNÝMI OSOBAMI V NEZISKOVEJ 

ORGANIZÁCII TROJLÍSTOK 

 

Efektívnym konceptom zapojenia kodependentných osôb do komplexnej pomoci 

užívateľom drog a závislým je model Prochasku, DiClementeho a Norcrossa. Tento bol 

inšpiráciou aj pre konštituovanie východísk a obsahu odbornej práce so závislými 

i s kodependentnými v rámci činnosti Neziskovej organizácie Trojlístok v Prešove, ktorá 

vznikla v roku 2012 aj za účelom doplnenia špecializovaných dostupných, nízkoprahových, 

flexibilných a individualizovaných služieb pre závislých a ich blízkych v prostredí komunity 

o také, ktoré umožňujú udržiavať rodinné a komunitné vzťahy bez nevyhnutnosti prerušenia 
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pracovného zapojenia či vzdelávania užívateľov a závislých, a to špecificky v kontexte 

následnej starostlivosti. V rámci ambulantnej sociálnej práce organizácia ponúka štyri 

navzájom previazané programy starostlivosti: 

 Program celostného manažmentu pomoci mladým dospelým osobám s látkovou 

a nelátkovou závislosťou; 

 Program celostného manažmentu pomoci závislým osobám; 

 Program celostného manažmentu pomoci mladistvým osobám s rizikovým správaním 

z dôvodu užívania psychoaktívnych látok a závislostí od nich alebo od škodlivých 

návykových činností; 

 Program celostného manažmentu pomoci kodependentným osobám.  

Uvedené programy, opierajúc sa o princípy aktuálnych trendov v prevencii a riešení 

problematiky užívania drog a škodlivých návykových činností, ponúkajú možnosti 

individualizovaného riešenia konkrétnych prípadov v kontexte holistického 

a multidisciplinárneho prístupu. Samotná intervencia sociálnej práce (aj vo vzťahu ku 

kodependentným) má v týchto súvislostiach charakter strednodobej až dlhodobej starostlivosti 

realizovanej v troch fázach. 

Fáza prípravy na zmenu - je zameraná hlavne na posúdenie životnej situácie abúzera, 

kodependentnej osoby a rodiny, prípravu stratégie a stanovenie plánov pomoci. Dôležité je, 

aby v týchto fázach boli kodependentní zahrnutí do práce so závislými, hoci mnohí z nich 

môžu prežívať vyčerpanie a výraznú neochotu ďalej „pomáhať“ v dôsledku nahromadených 

problémov v súvislosti so závislým správaním partnera (či dieťaťa) a odmietať účasť. 

Prvoradá je preto ich motivácia, aktivácia, opora, ale zároveň posilnenie záujmu o vlastné 

problémy, doposiaľ často zväčša ignorované sústredením na závislého (aj v mylnom 

presvedčení, že liečba samotného závislého postačuje k vyriešeniu všetkých problémov). 

Taktiež je kľúčové zameranie na uvedomenie a uznanie vážnosti problému a porozumenie 

možnostiam, podmienkam i rizikám liečby závislostí a miestu a významu zapojenia blízkych 

do komplexnej starostlivosti o abúzerov či závislých.  

Význam má spočiatku najmä psychoedukácia ako súčasť terapeutického plánu 

závislého. V tejto oblasti je dôležitá nielen orientácia na neefektívnu komunikáciu 

a neefektívne správanie kodependentného (otvorené vyjadrovanie prežívania, otvorené 

pomenovanie problémov a potrieb, umožňovacie správanie v celej jeho šírke, neustále 

pozorovanie a snaha o kontrolu abúzera, rôzne spôsoby manipulácií), o. i., aj práca 

s negatívnym prežívaním (frustrácia, hnev) a aktivizácia vzhľadom na ich participáciu 

a zapojenie. Vhodné je realizovať individuálne aj skupinové formy práce, tiež rodinné 

stretnutia (aj bez účasti závislého), so zameraním na motiváciu, povzbudenie k vyjadreniu 

prežívania, v snahe redukovať úzkosť a stres kodependentných. Intervencie sú orientované aj 

na prostredie závislých a kodependentných – najmä vo vzťahu k hľadaniu a identifikácii 

možností a zdrojov pomoci (ale i stresu). Motivačné a aktivačné rozhovory sú zamerané 

najmä na uznanie problému v jeho šírke, povzbudenie k zmene na rovine individuálnej aj 

v kontexte rodinného/partnerského systému. Výsledkom je určenie východiskovej situácie pre 

sformovanie hlavného a čiastkových cieľov, špecifikácia metód a techník pre ďalšiu 
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intervenčnú činnosť v prospech zmeny v sociálnom fungovaní, podpora, motivácia 

a aktivizácia k zmene. Fáza je najmä priestorom motivačných a podporných intervencií, príp. 

distribúcie, krízovej intervencie, sprevádzania, zastúpenia a pod. 

Fáza rozhodnutia uskutočniť zmeny a realizovať zmeny - má edukačno-supportívny 

a motivačný poradenský/terapeutický obsah, s využitím individuálnych aj skupinových foriem 

práce, a teda zásadnú úlohu tu zohrávajú intervencie motivačného, podporného a edukačného 

obsahu. Ide o fázu s výraznejším zameraním na samotnú kodependentnú osobu (a orientáciou 

na seba a vlastné problémy a potreby), so systematickou snahou o rozvoj dôležitých 

spôsobilostí (v komunikácii, správaní); uznanie aktuálnej situácie v jej vážnosti a utváranie 

realistických postojov k nej spolu s porozumením vlastnému správaniu v týchto kontextoch 

(aj tzv. umožňovanie, preberanie zodpovednosti za druhého, priorizácia potrieb druhých) 

a príp. s identifikáciou príčin; s výraznou podporou motivácie k zmene situácie; práce 

s vlastnými hranicami a identitou, podpory sebavedomia a autonómie.  

Zásadný význam pri realizácii zmeny majú aj intervencie zamerané na nácvik nových, 

resp. posilnenie efektívnych existujúcich spôsobilostí reagovať na závislé správanie 

v prostredí a riešiť záťažové situácie s ním súvisiace. V tejto fáze je kľúčovým obsahom 

intervencií aj negatívne prežívanie kodependentných spôsobené dlhodobým životom 

s abúzerom či závislým a spracovanie traumatických zážitkov a bezmocnosti; uvedomenie 

vlastnej zodpovednosti bez potreby preberania zodpovednosti za druhých; identifikácia 

vlastných potrieb a ich otvorené vyjadrovanie; prijatie existujúceho stavu; riešenie deficitov 

v sociálnych spôsobilostiach, problémov s kompetenciami v sociálnych vzťahoch a vo výkone 

sociálnych, hlavne rodinných rolí; korekcia nerealistických očakávaní a reakcií podporujúcich 

závislé správanie; rozvoj porozumenia a pozitívnych postojov vo vzájomných (partnerských, 

rodičovských, rodinných) vzťahoch; formovanie nového životného štýlu s novými pravidlami, 

rituálmi, vzorcami komunikácie a správania. Poradenské rozhovory môžu byť realizované tak 

v ambulantnom, ako i prirodzenom prostredí klientov. Je to fáza odborných intervencií za 

účelom pomoci a podpory realizácie žiaducich individuálnych zmien (aj s náhľadom na 

vzťahy v živote, neefektívne opakujúce sa interakčné vzorce, udržiavanie vzťahov s osobami 

s problémami a s emocionálne nestabilnými osobami, príp. len zo strachu z odmietnutia) 

i zmien v systéme (príp. prostredí) a ich zakomponovania do nového životného štýlu.  

Fáza podpory a udržania zmeny - má charakter postupného ukončovania programu. 

V tejto fáze programu sú intervencie realizované najmä za účelom posilnenia a podpory 

dosiahnutých zmien, ale i ďalšieho rozvoja spôsobilostí potrebných k zdravšiemu sociálnemu 

fungovaniu (napr. asertivita, vyjadrovanie a presadzovanie vlastných potrieb a názorov, 

budovanie nového životného štýlu a pod.). Akcent je kladený na spôsobilosť získavať náhľad 

na seba, vlastné interpersonálne vzťahy, vzorce správania, komunikáciu, rozvíjať vlastné 

sociálne spôsobilosti, upevňovať spoločensky žiaduce formy správania a podporovať zmeny 

osobných postojov. V skupinovej forme pomoci je pozornosť orientovaná na podporu pri 

realizovaní a udržaní zmien v životnom štýle a sociálnom fungovaní v užšom aj širšom 

sociálnom prostredí a budovanie vlastnej identity. Základnou metódou sa stáva sprevádzanie, 

orientované na zvýšenie a udržanie kompetencií pri predchádzaní vzniku problémov, príp. ich 

samostatnom riešení, spolu so schopnosťou vyhľadávania a využívania zdrojov pomoci 
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v sociálnom prostredí, ako podporná, vzdelávania i poradenská/terapeutická pomoc 

i prevencia vzniku ďalších či rozvoja existujúcich problémov súvisiacich s kodependenciou. 

Obsahom tretej fázy je podpora pri udržiavaní novonadobudnutých spôsobilostí 

a kompetencií. Rovnako je jej zameraním postupná príprava na samostatné fungovanie 

s efektívnejšími spôsobmi zvládania záťaže a schopnosťou mobilizovať a využívať vnútorné 

aj vonkajšie zdroje pomoci.  

 

ZÁVER 

 

Zapojenie kodependentných osôb do procesov liečby, doliečovania alebo následnej 

starostlivosti v kontexte holistického prístupu k riešeniu užívania drog a škodlivých 

návykových činností má nesporný význam. Ukazuje sa, že zintenzívňuje, resp. zefektívňuje 

priebeh úzdravy a jej výsledky vo vzťahu k samotným abúzerom či závislým, rovnako však 

zásadným spôsobom zlepšuje sociálne fungovanie samotných kodependentných. Hoci tento 

fakt nie je novým zistením, v praxi ho nemožno vždy považovať za dostatočne reflektovaný 

a princíp systémového, holistického riešenia v rámci celostného manažmentu pomoci 

závislým, ako fundamentálne východisko v predmetnej problematike, za reálne naplnený. Aj 

napriek deklarovanému záujmu o zapojenie kodependentných do starostlivosti o abúzerov 

a závislých je v praxi pozornosť zásadne venovaná najmä individuálnemu 

klientovi/pacientovi, bez (finančných, personálnych, organizačných...) možností (príp. aj 

záujmu) venovať výraznejší priestor práve blízkym tejto cieľovej skupine. Vzhľadom na 

aktuálne trendy vo vývine drogovej politiky a snahe o zásadnú orientáciu na verejné zdravie 

a ľudské práva, ako sú postulované na medzinárodnej úrovni, sa však aj v Slovenskej 

republike do popredia dostáva potreba realizovať flexibilnejšie, dostupnejšie, kvalitné a najmä 

na potreby orientované služby v súlade s princípmi deinštitucionalizácie a dôrazom na 

komunitný prístup.  

Pritom, domnievame sa, že systematické a celostné riešenia nie je možné realizovať na 

výsostne individuálnej úrovni, ak nezohľadňujú špecifiká aktuálneho prostredia 

identifikovaného klienta, a teda aj blízkych, ktorí zásadným spôsobom vstupujú do ich 

životného priestoru a ovplyvňujú ich sociálne fungovanie (narušené závislým správaním). Tu 

máme na mysli samozrejme najmä partnerov, manželov, rodičov, deti užívateľov drog a ľudí 

s látkovými či nelátkovými závislosťami, u ktorých sa rozvinulo kodependentné správanie, 

podporujúc status quo namiesto riešenia aktuálnych problémov.  

Ukazuje sa, že fenomén kodependencie je problematikou jednoznačne aktuálnou, 

poskytujúcou mnoho výziev pre ďalší výskum i praxeologické rozpracovanie, hoci 

v súčasnosti pomerne málo odborne rozpracovanou a v praxi reflektovanou. V príspevku sme 

sa preto snažili o stručné uvedenie do problematiky s ponukou náčrtu modelu poradenskej / 

terapeutickej práce s nimi v kontexte následnej starostlivosti na príklade konkrétnej 

organizácie. Našou snahou nebolo vyčerpávajúco sumarizovať alebo systematizovať aktuálne 

poznanie v predmetnej téme, skôr poukázať na významný fenomén, úzko súvisiaci, resp. 
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prepojený s efektívnym riešením drogovej problematiky a zdôrazniť význam jeho 

zohľadňovania v týchto rámcoch.   
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PRÍČINY A DÔSLEDKY UŽÍVANIA/NADUŽÍVANIA ALKOHOLU 

A HRANIA HAZARDNÝCH HIER Z PSYCHOLOGICKÉHO ASPEKTU 

CAUSES AND EFFECTS OF ALCOHOL USE / ABUSUS AND GAMBLING FROM 

PSYCHOLOGICAL ASPECT 

Kristína Poláková 

 

Abstrakt: Autorka v prezentácii definuje látkové a nelátkové závislosti, zamýšľa sa nad 

potenciálnymi rizikovými skupinami osôb a upozorňuje na multifaktoriálnu podmienenosť 

vzniku tejto poruchy psychiky a správania. 

Kľúčové slová: závislosť, látková závislosť, nelátková závislosť, rizikové skupiny, vznik 

závislosti. 

Abstract: In the presentation, the author defines substance and non-substance addictions, 

thinks about potential risk groups of people, and highlights the multifactorial determination of 

the development of this disorder of psyche and behavior. 

Key words: addiction, substance addiction, non-substance addiction, risk groups, origin of 

addiction. 

 

1 ČO JE PSYCHOAKTÍVNA LÁTKA? 

 

Medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCH-10 2011 [cit. 2015-04-09]) definuje drogy 

a návykové látky ako prírodné alebo syntetické látky, ktoré spôsobujú dočasné subjektívne 

príjemné zmeny v prežívaní života a ktoré sú schopné vyvolať závislosť. MKCH-10 ich 

súhrne pomenúva ako psychoaktívne látky. Súhrnné pomenovanie vzniklo najmä preto, aby 

bolo možné takto kategorizovať aj alkohol, tabak a lieky, ktoré sú považované za legálne 

látky, avšak alkohol, tabak a lieky rovnako pôsobia na centrálnu nervovú sústavu človeka 

(Hupková a Liberčanová 2012). 

 

2 KEDY JE ČLOVEK ZÁVISLÝ?  

 

Užívanie psychoaktívnych látok – samo-podávanie psychoaktívnej látky. Kolibáš 

a Novotný (1996) rozdeľujú užívanie psychoaktívnych látok do 4 kategórií:  

 experimentálne užívanie – v snahe získať nové zážitky. Vyskytuje sa často u ľudí, 

ktorí sú nespokojní so svojim životom a majú tendenciu experimentovať 

s psychoaktívnymi látkami. Dosiahnutie príjemného zážitku môže viesť 

k opakovanému užívaniu psychoaktívnej látky; 

 rekreačné užívanie – epizodické užívanie psychoaktívnej látky, obvykle pri nejakých 

spoločenských podujatiach. Takýmto spôsobom sa užíva napríklad alkohol, 

marihuana, kokaín, halucinogény a iné psychoaktívne látky; 
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 symptomatické užívanie – cieľom takéhoto užívania psychoaktívnych látok je 

zmiernenie telesných alebo psychických ťažkostí alebo príznakov ochorenia (ako 

príklad je možné uviesť, že alkohol je často užívaný pre zmiernenie úzkostných 

stavov); 

 kompulzívne užívanie – výsledok nutkavej túžby po psychoaktívnej látke, zároveň je 

jedným z príznakov závislosti. Označuje sa ako craving (z ang.) – baženie.  

Pri riešení problému psychoaktívnych látok máme najčastejšie na mysli problémové 

užívanie užívanie spôsobom, ktorý zvyšuje riziko vzniku vážnych telesných, psychických či 

sociálnych dôsledkov. Nezahŕňa len symptomatológiu diagnózy závislosti, ale tiež užívanie, 

ktoré, môže viesť k tomu, že užívateľ vyhľadáva pomoc, alebo ktoré je spojené so zvýšeným 

výskytom závažných ochorení alebo až úmrtím.  

 

3 ČO JE TO ZÁVISLOSŤ- LÁTKOVÁ ZÁVISLOSŤ 

 

Pojem závislosť pochádza zo  slova dependency (z ang.), čo znamená stav, v ktorom 

človek nie je schopný obísť sa bez určitej látky. Závislosť má rozmer fyzický, psychický, ale 

aj sociálny. Závislosť je stav, pri ktorom sa užívateľ bez psychoaktívnej látky nedokáže 

zaobísť a získaniu psychoaktívnej látky je ochotný podriadiť väčšinu svojich priorít 

(Matoušek 2008).   

Kudrle (2003) uvádza, že psychoaktívne látky vyvolávajúce závislosť sú rizikové najmä 

tým, že užívateľa ovplyvňujú silno, razantne, s pocitom nezvyčajne silnej  intenzity a hĺbky. 

Ďalej rozširuje túto definíciu o časový rozmer, a to tak, že čím rýchlejšie psychoaktívne látky 

pôsobia a čím žiaducejší je tento zážitok u užívateľa, tým silnejšie sa vytvára túžba tento 

zážitok opakovať. Závislosť zvyčajne býva vyústením abúzu, ktorý sa stal výlučnou 

a dominantnou činnosťou človeka, ktorá mu má zabezpečiť uspokojenie jeho potrieb. Ide 

o chronickú a progredujúcu poruchu, ktorá sa rozvíja na pozadí prirodzenej túžby človeka po 

zmene prežívania.  

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) podľa Novomeského (1996, s. 14) definovala 

v roku 1979 látkové závislosti - závislosť od psychoaktívnych látok, ktorá je doteraz platná. 

Definícia látkovej závislosti znie: „závislosť od návykových látok – psychický a často aj 

fyzický stav vyplývajúci z užívania návykovej látky, charakterizovaný reakciami obsahujúcimi 

vždy nutkavú potrebu užívať návykovú látku buď sústavne, alebo periodicky, s cieľom prežívať 

jej psychické účinky alebo utlmovať nepríjemný pocit z nedostatku látky. Môže, ale nemusí 

vzniknúť návyk. Osoba môže byť závislá od viacerých návykových látok.“ 

Medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCH-10 2011 [cit.2015-04-09]) syndróm 

závislosti zadefinovala ako: „...skupinu odchýlok v správaní, poznávaní a vo fyziologických 

funkciách, ktorá sa vyvíja po opakovanom užívaní príslušnej látky a ktorá typicky zahŕňa 

silnú túžbu prijímať látku, zníženú kontrolu nad jej používaním, pretrvávajúce užívanie 

napriek škodlivým dôsledkom, uprednostňovanie užívania drogy pred inými aktivitami 

a povinnosťami, zvýšenú toleranciu a niekedy aj somatický abstinenčný syndróm. Syndróm 
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závislosti sa vyvíja od špecifickej psychoaktívnej látky, napríklad 

od  alkoholu alebo diazepamu, od skupiny látok, napríklad od opiátov, alebo od väčšieho 

množstva farmakologicky odlišných psychoaktívnych látok“. 

 

4 ČO JE TO ZÁVISLOSŤ- NELÁTKOVÁ ZÁVISLOSŤ 

 

Nelátkové závislosti predstavujú novodobú formu závislostí, čím zároveň vytvárajú 

vážny problém spoločnosti (Lichner a Illéšová 2016). Nešpor (2009) vychádza 

z Medzinárodnej klasifikácie chorôb a  zaraďuje nelátkové závislosti, vrátane patologického 

hráčstva, do iných skupín ako závislosť. Ani v jednom prípade nejde o závislosť v užšom 

zmysle slova. Na druhej strane nelátkové závislosti majú so závislosťou od psychoaktívnych 

látok veľa spoločného. Spoločným a dominantným znakom nelátkových závislostí je 

konštantné a opakujúce sa maladaptívne správanie, premietajúce sa do rozvrátenia osobných, 

rodinných i pracovných vzťahov. Podobne Youngová (2013) uvádza, že spomínaná nelátková 

závislosť spôsobuje rovnaký typ sociálnych problémov ako iné závislosti, ktoré už sú 

klasifikované, ide najmä o stratu kontroly, sociálnu izoláciu, rodinné i pracovné konzekventy, 

konflikty a zlyhávanie v rodine, v práci a v školskom systéme. Šavrnochová (2017) zaradzuje 

látkové i nelátkové závislosti v našej spoločnosti medzi najzávažnejšie sociálno-patologické 

javy.  

Odlišnosťou v porovnaní s látkovými závislosťami je, že nastupujúce trendy v oblasti 

nelátkových závislostí, ako nakupovanie, workoholizmus, závislosť od práce, práca 

s internetom, telefonovanie, sms-kovanie, ktoré zaradzujeme medzi takzvané novodobé 

nelátkové závislosti, sú nevyhnutnou súčasťou sociálneho fungovania človeka (Mühlpachr 

2008; Šavrnochová 2017).  

Jurková (2012), Lichner a Illéšová (2016) tvrdia, že tak ako je možné pozorovať 

v súčasnom období nárast závislostí od psychoaktívnych látok, tak je možné sledovať aj 

zvyšujúci sa výskyt nelátkových patologických závislostí. 

 

5 VZNIK ZÁVISLOSTÍ 

 

Vo svojej praxi sa často stretávame s otázkou, čo zapríčiňuje, že ľudia začnú užívať 

psychoaktívne látky a že sa stanu závislými. Domnievame sa, že na túto otázku neexistuje 

jednoznačná, všeobecná odpoveď. Rovnako Ondrejkovič (2008), Kollarčíková (2011) 

Pecinovská a Heller (1996) uvádzajú, že príčiny závislosti môžu byť rôzne. Ondrejkovič 

(2008) hovorí pri vzniku závislosti o kombinácii troch hlavných faktorov - a to osobnosť, 

psychoaktívna a prostredie. Kredátus (2004) upozorňuje, že väčší predpoklad vzniku 

závislosti hrozí osobám s genetickými predispozíciami, s osobnostnými faktormi 

a patopsychológiou, nepriaznivou rodinnou situáciou a výskytom závislosti v rodine, pričom 

dôležitý vplyv pri vzniku závislosti majú aj demografické a sociálno-kultúrne faktory. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Alkohol
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Diazepam&action=edit&redlink=1
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Okruhlica (2013) tvrdí, že závislosť spôsobujú najmä problémy súvisiace s psychickým 

prežívaním a diskomfortom v rodinnom systéme.  

Kudrle (2003) a Kalina (2003) definovali biologické, psychické, sociálne a spirituálne 

činitele pri vzniku závislosti. Napriek rôznorodosti príčin vzniku závislosti je dôležité, aby 

pomáhajúci pracovníci používali pri práci so závislou klientelou intervencie zohľadňujúce 

celý komplex možných príčin vzniku závislosti, ako vyplýva aj z bio-psycho-sociálno-

spirituálneho modelu. 

Z uvedených definícií zhŕňame možné príčiny vzniku závislostí takto: vznik závislostí 

= kombinácia faktorov: 

 dedičných faktorov; 

 faktorov prostredia, ktoré vytvárajú vhodné podmienky; 

 faktorov psychického a spirituálneho nastavenia danej osoby v určitom období; 

 faktorov psychoaktívnej látky, činnosti, s ktorou sa dotyčný stretne a ktorej 

vlastnosti umožňujú vytvoriť si závislosť. 

 

6 RIZIKOVÉ SKUPINY 

  

Vychádzajúc z rôznych príčin vzniku závislosti a tvrdení Kalinu (2003), ktorý približuje 

rizikové skupiny ohrozené vznikom závislosti, uvádzame niekoľko rizikových skupín: 

 skupina osôb vo veku 13 – 18 rokov patrí medzi najviac rizikové skupiny z hľadiska 

kontaktu s psychoaktívnymi látkami; 

 ľudia s inými psychickými poruchami - individuálne riziko zvyšujú najmä psychické 

problémy a poruchy, poruchy učenia a správania; 

 osoby s výskytom závislosti v prvostupňovom príbuzenstve; 

 ľudia vystavení opakovanému psychickému stresu, v určitých sociálnych situáciách 

(napr. tlak rovesníkov alebo členov neformálnych skupín); 

 nevhodná výchova, rizikové rodinné prostredie - v rodinnej anamnéze ľudí so 

závislosťou od psychoaktívnych látok vystupujú výrazne do popredia neusporiadané 

rodinné pomery, ako aj prehnaná starostlivosť rodičov o dieťa, nezhody vo výchove 

a nedôslednosť. 

To, že sú títo jedinci viac ohrození, neznačí, že sa automaticky časom stávajú závislými, 

a naopak.  
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NOVODOBÉ ZÁVISLOSTI - „ONLINE ZÁVISLOSTI“ 

NEW ADDICTIONS - „ONLINE ADDICTIONS“ 

Matúš Adamkovič a Kristína Poláková 

 

Abstrakt: Príspevok stručne predstavuje novodobé závislosti so špecifickou pozornosťou 

zameranou na online závislosti, a to hlavne z aspektu ich prejavov, diagnostických kritérií, 

kategórií a spojených rizík. V závere upozorňuje na možné riešenia predmetnej problematiky. 

Kľúčové slová: novodobé závislosti, online závislosti, informačno-komunikačné technológie, 

kult tela. 

Abstract: The article briefly introduces new addictions with specific attention to online 

addiction, especially in terms of their expressions, diagnostic criteria, categories and 

associated risks. It highlights possible solutions to the issue at the end of the article. 

Key words: new addictions, online addiction, information and communication technology, 

body cult. 

 

ÚVOD 

 

Fenoménom dnešnej doby je značný rozvoj technológií, ktoré so sebou prinášajú nielen 

rôzne výhody, ale aj negatívny aspekt v podobe narastajúceho počtu nelátkových závislostí 

(Benkovič 2007; Nešpor 2011). Nelátkové závislosti predstavujú novodobú formu závislostí, 

čím zároveň vytvárajú vážny problém celej spoločnosti (Lichner a Illéšová 2016). 

 

1 ČO SÚ NEW ADDICTIONS? 

 

Základné charakteristiky novodobých nelátkových závislostí je možné prirovnať 

k zatiaľ najznámejšej nelátkovej závislosti, poruche návykov a impulzov  patologickému 

hráčstvu. Pod diagnózou návykové a impulzívne poruchy v zmysle Medzinárodnej 

klasifikácie chorôb sa rozumie perzistujúce maladaptívne hráčske správanie, ktoré rozvracia 

jedinca, rodinu, vzťahy, výkon, prácu (Benkovič 2008). 

Medzi charakteristické prejavy je možné zaradiť najmä (Hupková a Liberčanová 2012):  

 silnú túžbu po príjemných zážitkoch a zaujatosť týmito činnosťami  hrou (pri 

gamblingu), prácou, nakupovaním, surfovaním po internete, mobilným telefonovaním 

a posielaním SMS a MMS, počítačovými hrami; 

  problémy s kontrolovaním jednotlivých činností  hry (pri gamblingu), práce (pri 

workoholizme), nakupovania (pri schopoholizme) atď. Zvyšuje sa tiež frekvencia a 

dĺžka času strávená uvedenými činnosťami;  

 preferencia uvedených činností pred inými činnosťami, trávením času iným spôsobom 

 jedinec zanedbáva svoje povinnosti, iné aktivity, záujmy a pod.;  
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 pokračovanie v tomto správaní aj napriek závažným dôsledkom  ekonomickým 

(finančné dlhy), vzťahovým (vážne konflikty a rodinné problémy), pracovným, 

spoločenským, sociálnym, telesným a psychickým. 

Spektrum nelátkových návykových chorôb a novodobých závislostí je široké, Hupková 

a Liberčanová (2012) charakterizujú 3 najčastejšie sa vyskytujúce kategórie závislostného 

správania: 

 závislostné správanie súvisiace s tzv. „kultom tela“  - súvisí so vznikom porúch príjmu 

potravy, mentálnej anorexie, mentálnej bulímie, záchvatovitého kompulzívneho 

prejedania, ortorexie (zdravá životospráva), bigorexie (nespokojnosť so svalmi), 

drunkorexie (sledovanie si kalórií – pre užívanie alkoholu), diétovania, tanorexie 

(závislosť od opaľovania); 

 správanie súvisiace s konzumnou a na výkon orientovanou spoločnosťou - 

workoholizmu, patologické nakupovanie, schopingholizmus, oniománia;  

 správanie súvisiace s modernými informačnými a komunikačnými technológiami - 

internet a jeho služby, mobilný telefón, online tipovanie, internetový sex.  

V našej praxi sa najčastejšie stretávame so závislostným správaním súvisiacim 

s modernými informačno-komunikačnými technológiami. Aj napriek faktu, že moderné 

komunikačné technológie so sebou prinášajú mnoho výhod, napríklad uľahčujú a urýchľujú 

komunikáciu a stávajú sa nevyhnutnou súčasťou fungovania našej spoločnosti, v tejto 

súvislosti je dôležité spomenúť aj negatívne javy, riziká, ktoré so sebou prináša používanie 

počítača, internetu alebo mobilu. Riziká spojené s užívaním informačno-komunikačných 

technológií je možné rozdeliť do dvoch kategórií (Bobot, Jakubeková a Rurák 2012):  

 technologické  (vírusy, trójske kone, počítačové červy...); 

 psychosociálne: v súvislosti s psychosociálnym aspektom rizika užívania informačno-

komunikačných technológií je možné spomenúť:  

a. stratu súkromia, 

b. reklamu na webových stránkach, 

c. jednoduchý prístup k nevhodným informáciám, 

d. pochybnú dôveryhodnosť, pravdivosť informácií na webe, 

e. kyberšikanovanie, 

f. nevyžiadané e-maily – spamy, poplašné správy (hoax), 

g. škodlivé návykové poruchy – závislostné správanie = „online závislosti“.  

 

2 „ONLINE ZÁVISLOSŤ“ 

 

Online závislosť prvýkrát v odbornej literatúre spomína psychologička a zakladateľka 

Centra pre internetovú závislosť v USA, Youngová (1996, in: Hupková a Liberčanová 2012), 
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ktorá uvádza, že spomínaná nelátková závislosť spôsobuje rovnaký typ sociálnych problémov 

ako iné závislosti, ktoré už sú klasifikované, ide najmä o stratu kontroly, sociálnu izoláciu, 

rodinné i pracovné konzekventy, konflikty a zlyhávanie v rodine, v práci a v školskom 

systéme. Jedná sa najmä o závislosti od virtuálnej sexuality, on-line vzťahov, internetové 

kompulzie, hranie on-line hazardných hier, on-line stávkovanie, internetové nakupovanie, 

preťaženie informáciami, nadmerné surfovanie na internete, hľadanie v on-line databázach, 

závislosti od počítača, ktorou sa označuje najčastejšie nadmerné hranie počítačových hier.  

Diagnostické kritéria pre online závislosti sú v princípe rovnaké ako pri iných 

látkových či nelátkových závislostiach (podľa MKCH-10: craving, ťažkosti v sebaovládaní, 

abstinenčný syndróm, vzrast tolerancie, postupné zanedbávanie iných potešení, pokračovanie 

aj napriek zjavným škodlivým následkom, ako smerodajné je: ohrozenie alebo riskovanie 

straty dôležitého vzťahu, zamestnania alebo príležitostí v kariére; klamanie; používanie 

internetu ako spôsobu úteku od problémov) => zmena spočíva v presune osoby do 

virtuálneho prostredia. 

Dôvodov, kvôli ktorým človek prechádza do online prostredia, je podľa Brestovanského 

(2010) niekoľko. Ako prvé je možné uviesť, že v súčasnej dobe je virtuálne prostredie ľahko 

dostupné, rýchle, pohodlné. Prostredníctvom internetu je možné zakryť svoje hendikepy 

a nedostatky, online komunikácia poskytuje tiež veľa času na premýšľanie nad odpoveďou 

a vytvára tak priestor pre zámerné vyhnutie sa odpovedi a klamstvo. Pohybovanie sa vo 

virtuálnej realite umožňuje aj ľahké získanie novej identity/identít podľa svojho želania, 

poskytuje únik z reálneho sveta, zo svojich problémov a záťažových situácií. Často dochádza 

k fenoménu disinhibície - odloženiu zábran, prekonaniu nesmelosti, obchádzaniu tabu 

a zákazov.  

„Byť online“ je v súčasnosti spoločensky nielen akceptovateľné, ale až žiaduce.  

Pre komplexnosť tematiky rizík, ktoré sa spájajú s „online prostredím“, uvádzame aj 

ďalšie možné riziká spojené s „online“ závislosťami (Hupková a Liberčanová 2012): 

 internetové šikanovanie; cyberbullying;  

 zneužitie osobných informácií, kriminalita;  

 sledovanie nevhodných obsahov- takmer nemožná kontrola vzhľadom na vek;   

 extrémizmus, dealerstvo, návody na výrobu a užívanie psychoaktívnych látok; 

členstvo v psychomanipulatívnych spoločenstvách a sektách, sebapoškodzovanie, 

návody na samovraždy. 

Nastupujúce trendy v oblasti nelátkových závislostí, ako nakupovanie, workoholizmus, 

závislosť od práce, práca s internetom, telefonovanie, smskovanie, ktoré zaradzujeme medzi 

takzvané novodobé nelátkové závislosti, sú nevyhnutnou súčasťou sociálneho fungovania 

človeka (Mühlpachr 2008; Šavrnochová 2017).Preto aj stanovenie cieľov v liečebnom 

procese týchto klientov je fungovať tak, aby samotní klienti tieto činnosti dostali pod 

kontrolu. Na základe uvedených poznatkov a skúseností z praxe sa ako neužitočné riešenie 

javí akákoľvek forma zákazov. 
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Podľa Benkoviča (2007) je vhodné klientov s novodobými závislosťami zaradiť do 

skupinovej psychoterapie, podrobne ich edukovať o problematike nelátkových závislostí, 

analyzovať spúšťače, pracovať na kritičnosti a náhľade na svoju závislosť, pracovať na zmene 

životných cieľov, hodnotovom rebríčku, zvládaní cravingu, analyzovať svoj životný štýl, 

plánovať splácanie dlhov, naučiť sa fungovať v dennom, resp. mesačnom rozpočte, podrobne 

analyzovať a riešiť svoje denné fungovanie (napr. s mobilom, internetom), zostaviť podrobný 

plán doliečovacích aktivít, vyhľadať kluby abstinentov. 

Vychádzajúc z možných príčin prechodu do „online prostredia“ a trávenia nadmerného 

času v tomto prostredí autora dopĺňame a domnievame sa, že možnými riešeniami je zotrvať, 

čo najviac v našom reálnom prostredí. Tráviť čas v reálnom prostredí sa spája pri práci 

s klientom s podporou prejavu a spracovania emócií a s verbálnym a neverbálnym prejavom. 

Ako ďalšie možné riešenie vnímame venovanie zvýšenej pozornosti cieľom a ašpiráciam 

klientov, ako náhrady práce na zákaze vykonávania jednotlivých činností, so zreteľom na 

podporu klientov pri práci na náročných úlohách s nie okamžitým výsledkom práce.  

Stotožňujeme sa s autorkami Hupkovou a Liberčanovou (2012) a rovnako na základe 

skúsenosti z realizovania projektu „Diskutujeme o závislostiach“ na základných a stredných 

školách v Prešovskom regióne vnímame ako nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť 

primárnej prevencii. Autorky v súvislosti s nelátkovou závislosťou uvádzajú ako 

najrizikovejšiu vekovú kategóriu od 13 do 20 rokov, kde je pravdepodobnosť kontaktu 

s internetom takmer 100 %. Alarmujúce čísla súvisiace s klesajúcim vekom nelátkovo 

závislých osôb v „online prostredí“ potvrdzuje aj prieskum  HBSC Národnej správy o zdraví 

za rok 2013-2014 (2016 [cit. 2016-15-03]), podľa ktorého sa v „online prostredí“ v kategórii 

15- ročných pohybuje 93 % dievčat a 83 % chlapcov a v kategórii 13-ročných 96 % dievčat 

a 90 % chlapcov. Kritické je zistenie, že v spomínanej skupine detí boli popisované znaky 

závislého správania, napríklad nemožnosť kontrolovať čas strávený na internete, 

vyhľadávanie a napojenie sa na internet aj bez konkrétneho zámeru, venovanie pozornosti 

internetu na úkor reálnych sociálnych kontaktov, v neprítomnosti internetu popisovali 

abstinenčné príznaky ako prítomnosť negatívnych emócií, nespavosť a nechutenstvo.  

Je dôležité uviesť, že špecificky zameraná prevencia na oblasť nelátkových závislostí 

takmer úplne absentuje alebo je vykonávaná náhodne a sporadicky (Hupková a Liberčanová 

2012).  

 

ZÁVER 

 

Problematika novodobých nelátkových závislostí je stále ešte stále viac na úrovni 

skúmania a zatiaľ je otvorená. Prví klienti s týmito poruchami, využívajúci služby nášho 

zariadenia, boli aj pre naše pracovisko významným krokom k cenným poznatkom pre prax 

a následnú pomoc nelátkovo závislých klientov a ich rodiny.  
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SVET ZÁVISLOSTÍ JE OVEĽA ŠIRŠÍ 

THE WORLD OF ADDICTIONS IS MUCH WIDER 

Rafael Rafaj 

 

Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá trendmi vytvárania a spoločenského akceptovania 

civilizačných a technologických závislostí, pričom závislosť vníma reflexívne v kontexte 

aktuálnych charakteristík súčasného spoločenského prostredia. Špecifickú pozornosť venuje 

závislosti od televízie, You Tube, mobilu a aplikácií, sociálnych sietí, tiež neopomína 

digitálny narcizmus (tzv. selfitída). Druhá časť príspevku ponúka stručný pohľad na nové 

prístupy k riešeniu problematiky závislostí, pričom sa opiera aj o charakteristiky tzv. 

generácie Z a vybrané psychologické zvláštnosti virtuálneho sveta internetu.  

Kľúčové slová: technologické závislosti, online závislosti, televízia, You Tube, mobil, 

sociálne siete, online prostredie. 

Abstract: The author deals with the trends of creation and social acceptance of civilization 

and technological addictions, while the addiction is perceived reflexively in the context of 

current characteristics of the current social environment. Specific attention is paid to the 

addiction on television, You Tube, mobile and applications, social networks, also does not 

forget on digital narcissism (so-called selfitis). The second part of the paper provides a brief 

overview of new approaches to solving the addiction issues, relying also on the characteristics 

of the generation Z and selected psychological curiosity of the virtual world of the Internet. 

Key words: technology addictions, online addiction, television, You Tube, mobile, social 

networks, online environment. 

 

ÚVOD ALEBO SOCIOLOGICKO-FILOZOFICKÝ POHĽAD 

 

Vo svojom príspevku chcem poukázať, že svet závislostí je oveľa širší, než si myslíme. 

Čím skôr si to uvedomíme a pripustíme, tým skôr zabránime tomu, aby sa stal aj oveľa hlbší. 

Doba, v ktorej žijeme, sa rýchlo mení. A týka sa to aj oblasti závislostí, najmä hrania 

hazardných hier, kde sa hráči presúvajú do elektronického online priestoru. 

Hovoriť budem aj o nových či doposiaľ nepovšimnutých trendoch vytvárania 

a spoločenského akceptovania civilizačných a technologických závislostí. Aký je súčasný 

stav? Máme pomerne presne nakreslenú, aj rozčlenenú mapu závislostí, ich popisy, druhy, 

podoby, charakter, formy, atď... Týka sa najmä závislosti od drog, alkoholu a hrania 

hazardných hier. Je to postup analytický, ktorý rozčleňuje, vymedzuje, charakterizuje 

jednotlivé druhy „klasických“ závislosti... Ponúkajú sa nám tri štandardné prístupy riešenia, 

ktoré sa sčasti prekrývajú s politickými orientáciami. Ide o pohľad a prístup: 1. liberálny, 2. 

konzervatívny a 3. pragmatický. 

Či chceme, či nie, zo závislosti sa stáva fenomén modernej doby a spôsobu života. Na 

ulici vrážajú ľudia do seba s pohľadom zabodnutým do svojich mobilov, v práci sedia za 

počítačom, doma pokračujú sledovaním internetu a sociálnych sietí, deti ráno do školy na 

smartfónoch hrajú hry, večer a noc trávia mladé aj staršie generácie pred televíznou 

obrazovkou... Niektoré štáty si to uvedomujú a vykročili na zlatú strednú cestu 
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výchovy, prevencie a niekde aj regulácie. Napr. Južná Kórea urobila v roku 2007 prieskum, 

pri ktorom sa zistilo, že 30 percent jej občanov do 18 rokov bolo na pokraji nebezpečenstva, 

že sa stanú závislými od internetu. 

 

1 AKÉ JE NAŠE SPOLOČENSKÉ PROSTREDIE?  

 

Najskôr si dovolím upozorniť na fakt, že vývoj smeruje k štvrtej priemyselnej revolúcii 

4.0 (o.i. digitalizácia, online) a že nám dorastá Generácia Z, spolu s tým, že moderná doba 

prináša stále nové vlny rôznych kríz charakterizovaných neistotou, ktorú mnohí riešia únikmi 

z reality. Ukazuje sa, že tomuto fenoménu musí spoločnosť začať venovať zvýšenú pozornosť 

a otvoriť celospoločenskú diskusiu, ako sa s týmito modernými trendmi a spôsobom života 

vyrovnať. Otázky sú relevantné, ak vládnym elitám a spoločnosti vyhovuje človek slobodný, 

ovládajúci sa, človek nezávislý od pudov, podnetov alebo popudov, človek mentálne 

a psychicky zdravý, vyrovnaný, s reálnym, živým spoločenským kontaktom a sociálnym 

cítením. 

 

3 ZÁVISLOSŤ AKO SPOLOČENSKÝ JAV 

 

Základná otázka preto je, ako narábame so svojou slobodou, keďže svoju slobodu a čas 

rôznym spôsobom „konzumujeme“ a vytvárame si nadmerné väzby na niektoré druhy 

činností, ktoré môžu prerásť až do stavu závislosti, a teda atakujú našu slobodu. Materiálna 

a liberálna spoločnosť alebo systém trhového hospodárstva túto oblasť vníma zväčša 

z jedného zorného uhla ako uspokojovanie potrieb a vytváranie stále nových ponúk. 

Na druhej strane obmedzenia a zákazy (napr. prohibícia alkoholu) sa ukazujú ako 

opatrenie často s opačným efektom, ktoré generuje ďalšie negatívne sprievodné javy, ako 

napr. čierny trh, zvýšenie konzumácie, kriminality a pod. Pokiaľ riešime podstatu, závislosť, 

spoločnosť by mala priznať, že tento problém nemá len vyhrotená časť komunity (0,5 – 1 %), 

tzn. medicínsky závislých, ale väčšina spoločnosti, ktorá žije spôsob života založený na 

rôznych druhoch „bežnejších“ závislostí... Až potom sa situácia môže riešiť ako 

celospoločenský problém, a to komplexne a systémovo, vrátane výchovy a prevencie. To však 

môže byť v rozpore so záujmami trhu – výrobcov, marketingu, reklamy aj predajcov 

a poskytovateľov služieb. 

Doterajší bazálny postoj „mňa sa to netýka“ (ja s tým problém nemám), nech si to riešia 

„feťáci, notorici, gambleri“, je dlhodobo neudržateľný, rovnako ako zjednodušené plošné 

zákazy kamenných herní (o online možnostiach budeme hovoriť na záver). Tu je poučenie 

z minulosti zo zákazu alkoholu (prohibícia) v Spojených štátoch amerických. 
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Obrázok č. 1 Následky zákazu alkoholu (prohibície) 

 

 

 

Pokiaľ chceme systémovo riešiť závislosti od koreňa problému, potom nemôže obísť 

ani prax marketingových aktivít. Takto nielen prevádzkovatelia rôznych hazardných hier, ale 

aj ďalších ponúk s charakterom hazardu, sú stále v predstihu pred regulačnými opatreniami 

štátu aj samosprávy. V Česku napríklad spoločnosť Sazka spustila nový druh biznisu 

prepojený na stávkovanie – kaviarenskú sieť „Kavárna štěstí“, kde zákazníci dostanú k nápoju 

aj los v cene občerstvenia. Rozširuje sa tak okruh miesta aj ľudí, ktorí budú vystavení 

pokušeniu „skúsiť svoje šťastie“. Mäkký hazard si tak navlieka novú, nevinnejšiu masku 

a presúva sa do oblasti zábavy, ktorá zaberá v živote moderného človeka stále väčší priestor 

a najmä mladá generácia naň kladie veľký dôraz. Nakoniec oblasť športu. V Paríži uvažujú, 

že by na svojich Olympijských hrách roku 2024 zaviedli aj súťaže v „e-športoch“, čiže súťaže 

v hraní elektronických hier, ktoré najmä v Ázii spôsobujú mnohým hráčom fatálne následky. 

Je teda zjavné, že spoločnosť by mala zachytiť trendy, predvídať mieru aj civilizačných 

závislostí a prijať opatrenia. Minimálne k tejto téme otvoriť spoločenskú diskusiu, aj keď 

mnohí rigidní odborníci sa držia len zabehnutých druhov závislostí a lipnú na striktnej 

(medicínskej) terminológii. 

 

3.1 ZÁVISLOSTI MODERNEJ DOBY 

 

Začnime tými najbežnejšími a „najnevinnejšie“ vyzerajúcimi závislosťami. 

Jedlo – novodobý zabijak. Podľa odborníčky na výživu, Susan Robertsovej, niektoré 

potraviny účinkujú ako drogy. V našom mozgu spustia podobnú reakciu, pričom na vyvolanie 

závislosti stačí len pohľad na obľúbené (nezdravé) jedlo alebo len zmienka o ňom. Od roku 

1961 do roku 2011 sa priemerný počet skonzumovaných kalórií za deň na svete zvýšil o 676 

kCal, vrátane rozvojových štátov. Dôsledkom prejedania sa je aj obezita, s ktorou sa spája 

diabetes 2. typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu tukov a bielkovín, ateroskleróza 

a zvýšené hodnoty kyseliny močovej.  Podľa austrálskeho výskumu sú obézni ľudia dvakrát 
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viac náchylní na rakovinové ochorenie. Okolo 475 miliónov dospelých trpí obezitou, dvakrát 

viac má nadhmotnosť: čiže 1,5 miliardy dospelých osôb je obéznych alebo má nadváhu a 

k tomu viac než 200 miliónov školákov trpí nadváhou tiež, čo znamená, že tieto deti budú žiť 

kratšie ako ich rodičia. Na Slovensku je obézny každý piaty muž a žena. V rámci štátov 

OECD sa Slovensko umiestnilo na 7. mieste. Na čo chceme v Aliancii upozorniť je fakt, že 

spoločenské vedomie na problém sa zvykne otupiť a verejnosť prestáva negatívny jav vnímať 

kriticky, ak ho odborníci zaradia do kategórie chorôb. Prevzali sme stereotyp 

nezodpovednosti za svoje zdravie v jednoduchej rovnici: „chorý za to nemôže“ – čo je len 

čiastočná pravda a následky vidíme aj na napnutom rozpočte verejného zdravotníctva. Toto je 

ukážka, ako sa spoločnosť (ne)vyrovnáva s novými civilizačnými negatívnymi javmi. 

Druhým negatívnym javom je závislosť od konzumovania cukru. Poznámka: nejde len o čistý 

(rafinovaný) cukor, ale metabolicky sa takto správajú aj uhľohydráty (múka, škroby). Šéf 

zdravotnej služby v Amsterdame, Paul van der Veplen, uviedol, že „rovnako ako tabak 

a alkohol, je aj cukor v skutočnosti droga“. „Od konzumácie cukru by sa malo odrádzať 

a užívatelia by si mali byť vedomí nebezpečenstva“. Podľa Velpena je „cukor 

najnebezpečnejšou drogou našej doby“, ktorá sa ľahko získa kdekoľvek (bližšie napr. 

Fábryová 2015; Tvardzík 2014; Najnebezpečnejšou drogou dneška... 2014 a i.). 

Rovnako relevantné je poukázať na možnú závislosť od liekov. Len za prvých deväť 

mesiacov roka 2013 spotrebovali Slováci takmer 82 balení liekov na lekársky predpis. A len 

za prvý polrok si zakúpili až 18 miliónov balení voľnopredajných liekov (za 860 mil eur, 

z toho pacienti 112,2 mil eur). Trend spotreby navyše rastie. V roku 2014 Slováci na lieky 

doplatili už 140,2 mil eur! Podľa údajov OECD (2011) sú Slováci vo výdavkoch na lieky nad 

priemerom vyspelých krajín (bližšie napr. Za 9 mesiacov... 2013; Neuveríte, koľko liekov... 

2013 a i.). 

 

3.2 DIGITÁLNE ZÁVISLOSTI 

 

„Všetci televízni producenti sú kriminálnici. Vrátane mňa.“ 

(Ted Turner, zakladateľ televízie CNN) 

 

3.2.1 Závislosť od televízie 

Televízia je element, ktorý si ukrajuje významnú časť nášho času a pozornosti. 

Obsahovo je divák konzument často lacnej a povrchnej zábavy ako úniku od reality. Prázdny 

bulvár, klebety, násilie a katastrofické správy, nekonečné, stupídne a nerealistické telenovely 

plné instantného a trápneho obsahu deformujú naše vedomie o spoločnosti. Tieto programy 

dostávajú diváka do prázdneho a nerealistického sveta rovnako ako kyber priestor...Odborníci 

varujú, že sledovanie televízie rovnako odpútava od riešenia skutočných problémov... 

spôsobuje neschopnosť nadväzovania, upevňovania a udržiavania sociálnych kontaktov, 

dokonca s najbližšími a sociálnym okolím. 
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V štúdii o správaní sa 1565 mladých Londýnčanov sa konštatuje, že televízne násilie 

zmenšuje zábrany pri používaní strelných zbraní. Záver švédskej štúdie u detí, ktoré strávili 

viac ako 20 hodín týždenne pri televízore (vek od 4 do 14 rokov), zas hovorí o 15% vyššom 

riziku chorobného alebo agresívneho správania. Táto analýza je zhodná so zisteniami Liliany 

Lurcatovej vo Francúzsku, ktorá prehlasuje, že násilnícke predstavenia majú tendenciu robiť 

z diváka účinkujúceho alebo i obeť. Výskum Marcela Rufa z Lekárskej univerzity v Marseille 

zas dokázal, že čím dlhšie deti pozerajú televíziu, tým sú nepokojnejšie. 

Negatívne dôsledky televíznej závislosti: 

 prostriedok na vyplnenia času bez vyhľadávania konkrétnych druhov programov, 

 pozeranie TV len kvôli samotnej činnosti sledovania, 

 prevaha pozerania TV nad inými aktivitami, 

 opakovane sa vyskytujúce príznaky psychickej odozvy nedostatku média (napr. zlá 

nálada), 

 pasívny spôsob vedenia života, 

 neschopnosť nahradiť pocit nedostatku média inou duchaplnou činnosťou, 

 otupenie tolerančnej hranice k okoliu (napr. vzhľadom na dĺžku času), 

 vysoká miera užívania TV deťmi spôsobuje ich chabú sociálnu prispôsobivosť. 

Medzi negatívne vplyvy televízie na detského diváka patrí: narušenie komunikácie 

medzi generáciami vplyv na kultúrno-spoločenské vzťahy; narušenie rytmu dňa, týždňa 

i roka; vyháňanie komunikácie v rodine; reklama rozbíjajúca výchovu, autonómnosť aj 

kultúrne hodnoty rodiny; rýchlejšie psychologické starnutie detí; fixácia na umelé 

a neprístupné vzory (bližšie o závislosti od televízie napr. Berou 2012). 

Journal of Communication tento novodobý premyslený machiavelizmus opisuje 

nasledovne: „televízia predáva deti dvomi spôsobmi. Najsamprv ich spúta ako publikum, 

a potom ich 'predá' hlásateľom. Do stredu programu (poznámka: návnada) dá reklamy 

(poznámka: udica) na výrobky, či, presnejšie, na životný štýl a správanie, ktoré s výrobkami 

samozrejme súvisí. Tento proces je najúčinnejšou a najnatrénovanejšou z lekcií, ktoré naše 

deti dostávajú“. 

 

3.2.2 Závislosť od You Tube, mobilu a aplikácií 

Nedávna reportáž americkej stanice PBS News Hour priniesla informáciu o tom, že 13-

ročné dievča skončilo odvykaciu kúru kvôli „digitálnej závislosti“ – mala sa liečiť od 

chorobného sledovania videí na You Tube. Aj závislosť od mobilných telefónov sa šíri 

geometrickým radom. Potvrdili to najnovšie výskumy, podľa ktorých priemerný užívateľ 

kontroluje svoj mobil až 150-krát za deň. Strach zo života bez malého aparátu dostal názov 

nomofóbia. Uznávaný americký odborník, James A. Roberts, opísal jej príznaky, ktoré 

varujú: 

 ihneď po prebudení siahnete po mobilnom telefóne, 
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 po cinknutí SMS-ky ste plní očakávania, 

 s mobilom trávite čoraz viac času, 

 bez mobilu poruke ste nervózni (abstinenčné príznaky), 

 vaši blízki sa už začínajú sťažovať, 

 napriek snahe nevydržíte bez telefónu dlhší čas (bližšie najmä Svobodová 2015; Toto 

už treba liečiť... 2015 a i.). 

Rastie aj dopyt po mobilných aplikáciách, čo súvisí so stále väčšou závislosťou ľudí od 

mobilných technológií a komunikácií. Podľa medzinárodného výskumu spoločnosti Nokia, 

je 55 % užívateľov smart telefónov presvedčených o tom, že aplikácie v ich telefónoch 

obohacujú ich život doma (33 %), na cestách (19 %) i v práci (13 %). Štúdia odhalila vysokú 

mieru závislosti užívateľov od mobilných aplikácií i to, ako sa naše telefóny stávajú odrazom 

nás samotných. Objavil sa nový termín – „mobilní závislák“. Definujú ho ako toho, kto spustí 

aplikácie telefónu viac než 60x denne, čo je desaťkrát viac ako priemerný užívateľ chytrého 

telefónu. 

S pomocou inteligentných telefónov sa ďalej izolujeme vo vákuu kyberpriestoru a čoraz 

častejšie komunikujeme s priateľmi elektronicky, než osobne. Podľa analýzy, ktorú citoval 

denník The Washington Post, „chytré telefóny z nás robia asociálov“. Aj sociológovia 

z Texaskej univerzity zdvihli varovný prst po tom, čo zistili, že až 10 hodín ľudia strávia 

s mobilom v ruke a jeho používaním a upozornili, že chytré telefóny už prestávajú byť 

užitočnými pomocníkmi. 

 

3.2.3 Fenomén závislosti od sociálnych sietí  

Aké skutočné dopady má sociálna sieť Facebook na ľudí? Túto otázku si položili 

psychológovia, Christina Sagioglouová a Tobias Greitemeyer, z rakúskej Innsbruckej 

univerzity. Ich varovná odpoveď vyšla v časopise Computers in Human Behavior. Podľa nich 

robí Facebook ľudí nešťastnými. Zistili, že čím dlhšie si sledovaný prehliadal obrázky a obsah 

vložený ostatnými užívateľmi, tým horšiu náladu mal. „Všetky druhy závislostí sú 

chronickými opakujúcimi sa ochoreniami“, upozornil na svetovom kongrese Svetovej 

asociácie pre dynamickú psychiatriu v Petrohrade Jevgenij Krupitskij, hlavý protidrogový 

terapeut pre Leningradskú oblasť. Vedúci Laboratória molekulárnej genetiky, Alexander 

Kibitov, zistil, že genetické markery závislosti od internetu a sociálnych sietí sú na 80 % 

zhodné s markermi pre závislosť od alkoholu a drog. Sean Parker, prvý prezident spoločnosti 

Facebook, uviedol v rozhovore pre portál Axiom.com: „zneužili sme zraniteľnosť ľudskej 

psychiky. Vedeli sme, čo robíme... Len Boh vie, čo robí Facabook s mozgami našich detí“ 

(bližšie napr. Facebook robí ľudí nešťastnými... 2014). 

Sociálne siete využívajú aj rôzne hry o život s častými následkami samovraždy. Ruské 

Centrum pre verejné internetové technológie zistilo, že denne sa na ruských sociálnych 

sieťach objavia štyri tisícky „hashtagov“, ktoré svedčia o tom, že sú do hry s názvom „modrá 

veľryba“ mladí Rusi zapojení (je to jedna z tzv. temných hier na sociálnych sieťach, ktorá 
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vedie mladých Rusov aj ich rovesníkov z krajín strednej Ázie k tomu, aby si siahli na život) 

(Fajnor 2017).  

Viaceré výskumy ukázali, že depresia a sociálne siete spolu súvisia, že viac ako 

polovica ľudí sa hrá s mobilom alebo pozerá sociálne siete aj počas sledovania televízie. 

Taktiež sa zistilo, že 55 % ľudí vo veku 25 rokov má potrebu kontrolovať Facebook 

minimálne 1xdenne a 49 % mladších ako 25 rokov sa nechá vyrušiť prichádzajúcou 

elektronickou správou pri jedení. Takéto správanie je stav, kedy síce ešte nehovoríme o 

„závislosti“, ale je výkričníkom, že sociálne siete nemôžete prestať používať, aj keď to chcete, 

a to je faktor, ktorý by sme mali v spoločnosti brať vážne. Tu je deväť znakov závislosti od 

sociálnych sietí (9 znakov... 2017; Deväť znakov... 2017): 

 vytvárame si plánovanie sledovania;  

 zabúdame pritom na svoje problémy;  

 cítime sa bezmocne;  

 má to na nás negatívny vplyv;  

 je to naša primárna forma komunikácie;  

 je to prvá vec, ktorú ráno robíme;  

 fotíme všetko naokolo;  

 zdieľame s ostatnými aj rannú stolicu;  

 refreshujeme do zbláznenia... 

 

3.2.4 Digitálny narcizmus – selfie narkomani 

Selfie sa stalo slovom roka 2013 (Oxford English Dictionary). „Selfie“ si už takmer 

vyžiadala aj svoju obeť. Len devätnásťročný Danny Brown z Veľkej Británie sa stal prvým 

človekom, ktorý bol označený za „selfie narkomana“. Bol tak posadnutý fotením samého 

seba, že dokázal urobiť až 200 snímok za deň. Bol jasným prípadom poruchy „selfitída“. Na 

portáli Health.india.com sa uvádza, že selfitída je ochorenie, ktoré postihuje osoby s veľkým 

egom a nedostatkom sebaúcty. Selfie totiž spúšťa posadnutosť sebou samým alebo sociálnu 

závislosť od vyhľadávania pozornosti. „Zahŕňa to ľudí v celom spektre od narcisov až po 

tých, ktorí majú nízke sebavedomie“, uvádza tiež Pamela Rutledge v denníku Psychology 

Today. Veľký problém digitálneho narcizmu je, že vyvíja veľký tlak na ľudí, aby dosiahli 

ťažko prístupné ciele bez toho, aby po tom čo i len túžili...  Keď sú tieto snahy posilňované 

a odmeňované ostatnými, ešte viac podporujú skreslenie reality a utvrdzovanie narcistických 

nezmyslov. Ako uvádza Americká psychiatrická asociácia (APA), selfie je neustále 

fotografovanie autoportrétov a ich zdieľanie s inými ľuďmi pomocou sociálnych sietí 

spôsobené mentálnou poruchou (Maidanevych 2017; Zachar 2017). 

Odborníci určili tri stupne selfitídy: 1. hraničná – najmiernejšia forma (osoba sa 

fotografuje najmenej trikrát za deň, avšak snímky nezverejňuje na sociálnych sieťach); 2. 

akútna (chorá osoba selfie zdieľa aj na sociálnych sieťach); 3. chronická selfitída je 
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najvážnejší druh (osoba sa fotografuje neustále, svoje okolie informuje o každej podobe svojej 

tváre a ďalších častí tela najmenej šesťkrát za deň) (Maidanevych 2017; Zachar 2017). 

 

4 NOVÝ, NIELEN FILOZOFICKÝ POHĽAD NA ZÁVISLOSTI 

 

Aktuálna otázka, čo s týmito druhmi závislostí, ktoré sa neustále rozširujú o nové formy 

a fenomény, je, či treba odborníkom odhaliť ešte niečo nové, ďalšie, skryté, alebo či náhodou 

netreba zmeniť pohľad na samotné príčiny vzniku závislostí.  Odstrihnúť od lana možno treba 

nie závislých, ale doterajší prístup spoločnosti, založený na jednostrannom „boji proti“ 

niečomu – proti drogám, proti tabaku, proti alkoholu, proti gamblingu, herniam... Je otázne, 

dokedy bude udržateľný názorový monopol Svetovej zdravotnej organizácie (WHO) na to, čo 

je a čo nie je závislosť, v poňatí WHO rovná sa „choroba“. Závislosť od internetu takto podľa 

WHO nie je duševná porucha. A keďže to nie je choroba, lekári údajne nemôžu zodpovedne 

podporiť a odporúčať postupy diagnostikovania a dokonca ani prevenciu tejto závislosti. 

Odborníci v závažných prípadoch nadmerného užívania internetu skúmajú iné príčiny – 

podnety v pozadí tohto správania. 

 

4.1 AKCIA VYVOLÁVA REAKCIU – OBJAVILI SA NOVÉ POHĽADY A PRÍSTUPY 

NA ZÁVISLOSTI 

 

Podľa autora knihy Chasing The Scream: The First and Last Days of the War on Drugs, 

Johanna Hariho (2015), príčiny vzniku závislostí sú iné, než sme si doteraz mysleli. Na 

základe štúdia, experimentov, aj vedeckého bádania tvrdí, že hlavnou príčinou vzniku 

závislostí je pocit izolovanosti jedinca. Ak by sme si položili logickú otázku, čo je opakom 

závislosti, opäť sa podľa autora mýlime. V súlade s výskumom Brucea Alexandra tvrdí, že 

opakom závislosti nie je striedmosť (sebakontrola, disciplína, ovládanie sa, odopieranie si...), 

ale blízkosť s ostatnými ľuďmi.  Dokazuje,  že problém nie je v nás, ale v našej „klietke“, 

v ktorej žijeme. Za doterajšími predstavami o závislosti stoja aj dva najrozšírenejšie politické 

smery: pravicovo-konzervatívne tvrdenie, že závislosť je morálne zlyhanie, spôsobené 

nadmerným pôžitkárstvom, aj opačná verzia liberálov, že závislosť je choroba mozgu, ktorý 

ovládajú chemické látky. 

Ukazuje sa, že pochopenie závislosti vyžaduje vhľad presahujúci oblasť závislosti. Peter 

Cohen hovorí, že ľudia majú hlbokú potrebu nadväzovať vzťahy a vytvárať citové spojenia. 

Takto v skutočnosti v živote dosahujeme uspokojenie. Ak sa nedokážeme prepojiť jeden 

s druhým, potom sa začneme spájať s akoukoľvek náhradou, ktorá je dostupná – od točiacej 

sa rulety až po injekčnú striekačku či facebook. Cohen preto navrhuje prestať hovoriť 

o závislosti a označovať jav ako „väzbu – vzťah“. Čiže človek vyhľadávajúci drogu alebo 

hazardné hry si len vytvára náhradné väzby na chemickú látku alebo nelátkovú väzbu na hru, 

lebo nebol schopný sa spojiť naplno s niečím alebo niekým iným. Jednou z alternatívnych 
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a nekonformných ciest ako pomôcť ľuďom môže byť naučiť ich opäť vnímať svoje vlastné 

pocity (Hari 2015). 

Alternatívny názor k závislosti ako deformácii vášnivosti prezentuje László Pándy, 

podľa ktorého sa zas závislosť vytvára deformáciou prirodzenej a zdravej vášnivosti. 

Ľudská vášeň sama osebe nie je podľa neho prejavom choroby. Súvisí s efektívnou 

činnosťou mozgu, predovšetkým s činnosťou amygdaly (poznámka: amygdala je časť mozgu, 

kde sídlia city. V prípadoch, keď sa pretnú dráhy medzi amygdalou a ostatnými mozgovými 

centrami, dochádza k neschopnosti posudzovať citový význam udalostí, čo vedie k úplnej 

nerozhodnosti a strate motivácie. Zdravý človek periodicky prežíva vášeň, napr. v spojitosti 

so zaľúbenosťou, s tvorivou činnosťou a pod., prežívaná vášeň mu dodáva oduševnenie, 

podporuje kreativitu, ľudskú vynaliezavosť, vedie k plnému prežívaniu života). Pándy tvrdí, 

že závislosť sa oproti zdravej vášnivosti uskutočňuje na redukovanej intelektuálnej, 

emocionálnej a zážitkovej úrovni bez patričných pocitov zmysluplnosti a naplnenia. Ich 

absenciu postihnutý nahrádza postupným stupňovaním svojich zážitkov (Závislosť 2011). 

 

4.1.1 Generácia „Z“ a sklon k závislosti od internetu a online 

Howe a Strauss určili štyri typy generácií, ktoré sa opakujú každých 80 rokov ako ročné 

obdobia. Prvá generácia „bejby-bumerov“ (narodená v rokoch  1943 – 1964) sa považuje za 

„jarnú“. Jej hlavnou túžbou bolo vybudovať spravodlivejší svet a vniesť hodnoty do 

spoločenského diania. Potom prichádza generácia X (1961 – 1981). „Letná“. Svojím 

správaním bola nezávislá, samostatná a slobodná. Nasledovala generácia „Y“ (1982 – 2000), 

teda „jeseň“. Energickí, pragmatickí, usilujúci sa o vodcovstvo. Nakoniec tu máme „zimnú“ 

generáciu Z (1995 – 2020). Pružní, citliví, nekonfliktní ľudia zameraní na svoj vnútorný svet 

(Generácia Z... 2014). 

Členovia Gen Z sú stotožnení s technológiami a sú v interakcii so sociálnymi 

internetovými sieťami, ktoré predstavujú významný podiel ich spoločenského života. Tento 

ich spôsob sebarealizácie narástol po nástupe ekonomickej krízy v roku 2007, ktorá im dala 

pocit nevyrovnanosti a nebezpečenstva. Výsledkom správania je o.i. aj to, že každý hrá sám 

za seba. Hlavnou hodnotou sa stáva individualizmus, sebectvo a akási osobnostná autonómia. 

Čo z týchto trendov plynie a na čo by sme sa mali pripraviť? Že svet bude začínať od „Z“ 

a nie od „A“, že sa musí zmeniť spôsob nazerania súčasných generácií aj na oblasť 

negatívnych javov a aj závislostí, a to nielen látkových a nelátkových, ale aj závislostí od 

spôsobu alebo predstáv spôsobu života tejto generácie, pretože egocentrická závislosť na sebe 

môže spôsobiť vážne sociálne a medzigeneračné problémy. Táto generácia bude brať 

akúkoľvek kritiku ako potvrdenie vlastnej cesty a sústredenia sa na vlastné ja a ego s tým, že 

staršie generácie im jednoducho nerozumejú, lebo sú zaostalé (Generácia Z... 2014). 

 

4.1.2 Niektoré psychologické zvláštnosti virtuálneho sveta internetu 

Pri internetovej závislosti hovoríme o širokom rozsahu porúch správania a problémov, 

ktoré sa týkajú poruchy kontroly impulzov. Podľa Youngovej (1998, in: Benkovič 2008) ide 

o také používanie internetu, ktoré spôsobuje špecifické symptómy, ako sú zmeny nálad pri 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Technol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A1lne_m%C3%A9dia&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A1lne_m%C3%A9dia&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomick%C3%A1_kr%C3%ADza_po_roku_2007&action=edit&redlink=1
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používaní internetu, zlyhávanie jedinca pri plnení svojich povinností, silná túžba jedinca po 

internete a pocity viny v dôsledku problémov, ktoré takto vznikli. Youngová, zakladateľka 

Centra pre internetovú závislosť v USA, uvádza, že porucha spôsobuje rovnaký typ 

sociálnych problémov ako iné, už klasifikované typy závislostí, ako sú strata kontroly pri 

používaní internetu, sociálna izolácia postihnutého jedinca, rodinné i pracovné konzekventy. 

Medzi abstinenčné príznaky patria nervozita, podráždenosť a agresívnosť. V celých 

Spojených štátoch amerických je už internetová závislosť prijatá ako porucha, akceptovaná 

hlavne súdnym a právnym systémom. 

 

4.1.3 Klasika závislostí: hazardné hry 

Aj keď som sa prioritne venoval prezentácii výberu tzv. nových závislostí, z pohľadu 

trendov nemôžeme obísť ani klasiku – hazardné hry. Zotrvačne a eufemicky, vrátane 

marketingu a dôvodovej legislatívy, spoločnosť aj odborníci delia gambling na tzv. tvrdý 

(výherné automaty, ruleta,...) a mäkký hazard (tipovanie, stávkovanie, lotérie, lósy...). 

Marketing dnes ponukami oslovuje širokú (nielen tzv. cieľovú) skupinu ľudí. Napr. ponuky 

do mobilov na „fantastickú výhru“, vznikajú „kaviarne šťastia“ s ponukou výherného lósu 

v cene menu, finančné bonusy pri vstupe na web, dokonca aj slovenský štátny 

prevádzkovateľ, spoločnosť TIPOS, ponúkala 300 eur, za okienkami pri priehradkách na 

poštách je ťažko vidieť pracovníčku, pretože sklá sú oblepené desiatkami rôznych výherných 

žrebov, ponúk na lotérie a iné formy skúšania „šťastia“... 

Neregulovaný reklamný marketing takto atakuje ľudí rôznymi súťažami o výhry, 

vrátane denno-denného vysielania rádií a televíznych relácií, najmä tých raňajších... 

Jednoducho systém je nastavený tak, aby čo najširšia verejnosť bola nepretržite zasahovaná 

a atakovaná na rôznych miestach, rôznymi formami, komunikačnými kanálmi ponukami 

a lákadlami na príležitostný hazard, na vyskúšanie šťastia, z čoho sa neskôr môže stať návyk, 

očakávanie, až to môže prepuknúť do závislosti, o ktorej si človek myslí, že je to v poriadku, 

lebo ataky idú na neho z médií a iných oficiálnych miest, ktorým bežne dôveruje alebo ich 

bežne používa... Podľa údajov závislosťou na kupovaní žrebov trpia najmä dôchodcovia. 

 

5  ONLINE PROSTREDIE HAZARDU V SKRATKE 

 

Za záver prezentácie sa pozrieme na údaje, trendy a možné opatrenia na reguláciu 

online, pričom nemusí ísť len a špičku ľadovca s online hazardnými hrami. Najskôr sa 

pozrime na skúsenosti a trendy rôznych generácií, vrátane detí.  Podľa európskych údajov 

(prieskum Projekt EÚ deti online) dve až tri percentá používateľov internetu sú závislí od 

online aktivity, deti (9 – 16) v EÚ strávia denne 88 minút na internete, 100 % detí už tu hralo 

nejakú hru, 86 % detí si prehráva vo virtuálnom prostredí videoklipy a 75 % detí používa 

internet na komunikáciu (najmä chatovanie). Na pôde EK a EP sa volá po spoločných 

pravidlách najmä pre oblasť hazardu, nakoľko športové stávky, poker, hry v kasínach a lotérie 

na internete predstavujú fragmentovaný trh, na ktorom chýba európska harmonizácia 

(Livingstone et al. 2011). Európska komisiav júli 2014 uviedla, že prevádzkovatelia 
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internetových kasín by mohli sledovať hráčske účty a upozorňovať na vznikajúcu závislosť. 

Trh s internetovým online hazardom podľa údajov Zelenej knihy o online hazardných hrách 

(2011) rastie každoročne o 15 % a sedem miliónov Európanov tvorí asi 45 % jeho 

celosvetových užívateľov. Podľa informácií EK trpí až 0,8 % populácie hráčskou závislosťou 

a ďalších 2,2 % má ku gamblingu sklony. Ročné príjmy z hazardu prekročili v roku 2015 až 

13 miliárd eur. Online služby v oblasti hazardných hier sa poskytujú troma hlavnými 

spôsobmi: prostredníctvom internetu, aplikácií pre mobilné telefóny a televíziu a cez internet 

(IPTV). 

 

Obrázok č. 2 Dynamika rastu a objemu v troch oblastiach online služieb 

 

 

5.1 AKÉ SÚ TRENDY MOŽNEJ REGULÁCIE? 

 

V júni 2010 Európsky súdny dvor (ESD) rozhodol, že krajiny EÚ môžu zakázať 

internetový hazard len v prípade, že účelom je boj proti podvodom. Nemecko plánovalo 

zakázať internetový hazard úplne, s výnimkou stávok na konské dostihy. Po kritike z Veľkej 

Británie, Malty a Európskeho súdneho dvoru,  Komisia Nemecku odkázala, že bude musieť 

zvoľniť rétoriku v chystanom zákone, aby tak internetovému hazardu poskytlo väčší 

manévrovací priestor. Súdny dvor EÚ v septembri 2010 rozhodol, že rakúske a nemecké 

štátne monopoly, ktoré obmedzujú športové stávkovanie, lotérie a iné hazardné hry, konajú 

protiprávne. ESD zistil, že v prípade Nemecka boli síce obavy monopolov občas oprávnené, 

ale propagovanie hazardných hier štátom bolo nekonzistentné s jeho cieľom ochrániť 

spotrebiteľov. V Nemecku totiž štátne monopoly viedli intenzívnu reklamnú kampaň, ktorá 

ľudí nabádala na to, aby navštívili kasína a automaty v snahe maximalizovať svoje zisky, 

konštatuje rozhodnutie ESD. 

Podobný verdikt padol aj v prípade Rakúska, kde ESD rozhodol, že krajina porušila 

európske zákony, keď diskriminovala spoločnosti so sídlom v iných členských štátoch. Podľa 

slov ECD opatrenie nepovoliť podnikanie operátorom, ktorí sídlia v inom štáte, nie je 

v súlade s tvrdením, že štát tým chráni svojich občanov pred zločinom. Generálna tajomníčka 

Európskeho hráčskeho a stávkarského združenia (EGBA), Sigrid Ligné, opatrenie 
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komentovala nasledovne: „rakúsky prípad ukázal, že členské štáty nemôžu požadovať, aby 

boli európski internetoví operátori s licenciou fyzicky prítomní na ich území. Nemecký 

liberálny europoslanec, Jürgen Creutzmann, ktorý bol zodpovedný za návrh odpovede EP na 

Zelenú knihu, v tejto oblasti požiadal Komisiu o vytvorenie smernice zavádzajúcej minimálne 

štandardy v rámci internetového gamblingu v celej Únii. 

 

5.2 TRENDY: STÁVKARI SA PRESÚVAJÚ NA INTERNET, RASTIE PODIEL ONLINE, LIVE 

A MOBILOV 

 

Podiel kurzových stávok v Česku za minulý rok mierne narástol na 88 %. Klienti 

prestávkovali cez 57 miliárd českých korún (asi 2,112 miliárd eur), z toho objem stávok cez 

internet predstavuje viac než 50 miliárd (takmer 88%  podiel). Celkovo naši západní susedia 

minuli (za rok 2016) na hazard rekordných 196,4 mld Kč (cca 7,3 mld eur), čo predstavuje 

medziročný nárast o 29 %. Z toho najviac vložili do interaktívnych video lotériových 

terminálov. Kurzové stávky sú v objeme vkladov na 2. mieste. Tu objem stávok narástol 

o tretinu, v porovnaní s rokom 2009 je to až 4-násobok. Veľký podiel na online stávkovaní na 

internete tvoria už live stávky v priebehu zápasu. Tipsport napr. prijíma 19 online (live) 

stávok z dvadsiatich. Dynamicky rastie aj podiel stávok uzatváraných cez mobil, čo súvisí aj 

s rozvojom a ponukou mobilných aplikácií (Stávkari sa presúvajú na internet... 2017). Podľa 

predpokladov trh so stávkovaním v budúcnosti úplne ovládnu mobily. 

Napriek tomu, že podiel stávok v kamenných pobočkách neustále klesá, ich počet sa 

výrazne neznižuje. Presúvajú sa do roviny servisných miest, z dôvodu českej legislatívy 

upravujúcej online hazard ako registračných miest pre hráčov, čo mierne znevýhodňuje 

operátorov bez kamenných prevádzok a zahraničné spoločnosti. Tie, ktoré nemajú pobočku 

v Čechách, tak môžu urobiť zväčša iba na pošte (Czech Point). Prevádzky v mestách určite 

ostanú a budú plniť úlohu komunikátorov s hráčmi, registrácie nových hráčov a fyzický 

kontakt s firmou. Na záver sa pozrime na najextrémnejšie riešenie hazardných hier – 

prohibíciu, čiže plošný zákaz herní. Na príklade z Českej republiky môžeme hovoriť o zlyhaní 

prohibície v mestách, pretože takýto boj proti gamblingu (herniam) nezabral, nakoľko 

gamblerov stále pribúda. 

Ilustrujme si to na Zlínskom kraj. Tri tisíc ľudí v kraji patrí do kategórie patologických 

hráčov a ich počet stále rastie. Typickým predstaviteľom je muž vo veku 25 – 30 rokov 

s dlhom 750 tisíc korún (asi 28 000 eur). Podľa odhadov je v celej Českej republike 130 až 

200 tisíc patologických hráčov, teda ľudí s najťažšou závislosťou. Pred piatimi rokmi sa 

odhady pohybovali na úrovni 80-90 tisíc. V nižšej kategórii rozvoja problémového hráčstva je 

údajne až pol milióna ľudí. Ukázalo sa, že ani masívna kampaň, ani obmedzovanie (zákazy) 

herní sa pozitívne na týchto číslach neprejavili. Až 70 % závislých ľudí uvádza, že ich láka 

najmä možnosť vysokých výhier, ich veľká pravdepodobnosť a ľahký zárobok. 
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ZÁVER 

 

Ukážka trendov a riešení štandardných aj alternatívnych závislostí je minimálne 

dôvodom na neustále prehodnocovanie prístupov všetkých zainteresovaných subjektov, 

prijímanie nových riešení a prevencií. Minimálnym štandardom by malo byť vypracovanie 

komplexného dokumentu na úrovni štátnej koncepcie v oblasti nielen klasických hazardných 

hier, ale aj mapovanie nových typov závislostí a prijatie celostného systému prevencie, 

výchovy a efektívnej regulácie. Je načase pozerať sa na problematiku závislostí v celej ich 

šírke a variabilite, pokiaľ má spoločnosť eminentný záujem, aby jej členovia boli slobodné 

individuality a nezávislé osobnosti. 
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TRESTNÁ ČINNOSŤ DROGOVO ZÁVISLÝCH 

CRIMINAL ACTIVITY OF DRUG USERS 

Štefan Džama 

 

Abstrakt: Autor, prostredníctvom nazerania na užívanie drog a drogovú závislosť ako jeden 

z potenciálnych motívov páchania trestných činov, predstavuje aktuálny stav v oblasti trestnej 

činnosti užívateľov drog a trendy vo vývoji (štruktúre a dynamike) páchania (závažnej) 

trestnej činnosti. Špecificky pritom upozorňuje najmä na nebezpečenstvá súvisiace 

s organizovanou kriminalitou vo všetkých jej formách. V závere vymedzuje niektoré 

z opatrení proti šíreniu drogových závislostí v kontexte zapojenia policajných orgánov.   

Kľúčové slová: trestná činnosť, drogová trestná činnosť, organizovaný zločin, drogovo 

závislí, užívatelia drog. 

Abstract: By viewing the drug using and drug addiction as one of the potential causes of 

committing offenses, the author presents the current state of crime scene and trends in the 

development (structure and dynamics) of (serious) crime. In particular, it highlights the 

dangers associated with organized crime in all its forms. Finally, he outlines some of the 

measures against the spread of drug addiction in the context of police involvement. 

Key words: criminal activity, drug criminal activity, organized crime, drug addict, drug users. 

 

Ukazuje sa, že osoby závislé od drog v súvislosti so zvyšovaním tolerancie svojho 

organizmu k drogám a zákonite aj v súvislosti s rastúcou potrebou drogy sa dostávajú do 

najrôznejších problémov s ich obstarávaním či výrobou. Dá sa reálne predpokladať, 

a konkrétne poznatky z praxe orgánov činných v trestnom konaní to potvrdzujú, že pre 

nealkoholových toxikomanov je trestná činnosť často posledným možným spôsobom 

obstarania drogy alebo peňazí na jej zakúpenie. Drogy významným spôsobom ovplyvňujú 

skladbu kriminality takmer všetkého druhu. Negatívnym spôsobom zasiahli do vývoja najmä 

násilnej, majetkovej, ale aj iných druhov kriminality.  

Pravidelné užívanie drog, závislosť od nich, dokážu v človeku vypestovať také sklony, 

ktoré sa vplyvom rôznych situácií môžu stať motívom spáchania najzávažnejších trestných 

činov. Bolo zaznamenaných niekoľko trestných činov vraždy, ktorých motívom bola dodávka 

nejakého množstva drogy, odloženie splátky za už dodanú drogu alebo situáciu, keď 

narkoman nebol schopný svoje konanie ovládať. Podobne možno hodnotiť vývoj trestných 

činov ublíženia na zdraví, čo je častým javom najmä medzi narkomanmi pri riešení sporov 

o dodávku drogy.  

Najčastejšie sa vyskytujúcim problémom v súvislosti s drogami sú útoky narkomanov 

proti majetku. Závislosť od drogy, potreba jej pravidelného užívania a dôsledky 

abstinenčného syndrómu nútia každého, kto je závislý od akéhokoľvek druhu drogy, aby si ju 

zaobstarával spôsobom, ktorý mu je v danej situácii dostupný. Ak narkoman používa vlastné 

prostriedky, resp. prostriedky vlastnej rodiny, alebo inej jemu blízkej komunity, problém je 

len vnútri tejto komunity. Celospoločenský problém však nastáva, keď sa zdroje vyčerpajú 

a narkoman je odkázaný na získavanie finančných prostriedkov z iných akýchkoľvek zdrojov. 

V takých prípadoch sa nezastaví pred bytovými krádežami, krádežami vecí z motorových 
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vozidiel, krádežami vozidiel, krádežami v obchodoch. Je známe, že sa predaj takto získaných 

vecí realizuje zväčša hlboko pod cenu, dôležité pre neho je najmä okamžité alebo čo 

najrýchlejšie získanie prostriedkov na získanie takého množstva drogy, ktoré ho uspokojí 

ihneď.  

V súvislosti s drogami je páchaných množstvo ďalších trestných činov. Sú zaznamenané 

trestné činy sprenevery cudzieho majetku, podvody a poškodzovanie cudzieho majetku.  

Zvlášť nežiaducim javom sa stáva problém užívania drog vodičmi motorových vozidiel 

v cestnej doprave. Bolo zaznamenaných niekoľko dopravných nehôd, na ktorých mali podiel 

drogy. Tento problém je o to závažnejší, že bežnými prostriedkami dopravnej polície sa nedá 

zistiť možnosť ovplyvnenia vodiča motorového vozidla drogami. Môže sa to robiť len po 

udalosti, ktorá zakladá podozrenie z použitia drogy pred jazdou alebo počas nej. Obchod 

s omamnými látkami je obchod, v ktorom sa mieša veľa peňazí v bankovkách, transakcie sa 

tu robia bez kreditných kariet, bez šekov či iných bankových nástrojov predovšetkým preto, 

lebo tie dovoľujú identifikáciu časti transakcie.  

S prebiehajúcimi spoločenskými, politickými a aj ekonomickými zmenami dochádza 

k zmene v štruktúre a dynamike páchania závažnej trestnej činnosti v krajinách strednej 

a východnej Európy. Veľké nebezpečenstvo predstavuje predovšetkým organizovaná 

kriminalita vo všetkých svojich formách. Zvlášť veľké nebezpečenstvo predstavujú tie formy 

organizovanej kriminality, pri ktorých dochádza k legalizácii príjmov pochádzajúcich 

z trestnej činnosti, pričom pranie špinavých peňazí zvyčajne obsahuje medzinárodný prvok. 

Vzhľadom k týmto skutočnostiam je potrebné na boj proti tomuto fenoménu využiť vo veľkej 

miere medzinárodnú spoluprácu. 

Marihuana, kokaín, LSD a iné obľúbené drogy sú kontrolované látky. Hoci tresty sú 

v každom štáte iné a často závisia od nájdeného množstva, ich prechovávanie a predaj sú 

zakázané. Ustavičná potreba zháňať veľa drog, nezodpovednosť a neschopnosť ovládať sa, 

odoprieť si drogy, to všetko dovedna plodí zločiny, od krádeží až po násilné činy. 

Autonehody a iné dopravné nehody pod vplyvom drog a alkoholu zabíjajú desaťtisíce ľudí a 

ďalšie státisíce utrpia zranenia. 

Drogy plodia problémy, ktoré ničia stovky miest a v nich toľko mladých životov. Počet 

zločinov a ich závažnosť stúpa úmerne s užívaním drog. Krádeže v obchodoch majú čoraz 

častejšie na svedomí chronickí toxikomani, ktorí ukradnutý tovar zamieňajú za drogy. 

Vlámanie si už vyžaduje silnejší návyk a väčšiu potrebu peňazí na drogy. Dievčatá, ktoré 

obchodujú so svojím telom výmenou za drogy, sa môžu stať prostitútkami, aby boli pri 

zosilňujúcom sa návyku pravidelne zásobované drogami. Chronickí toxikomani vedia, že 

konajú nesprávne, ale nedostatok peňazí a potreba mať drogy ich privádzajú na cestu zločinu, 

pričom ich často prichytia. Ak dolapia deti pri krádeži veľkého množstva peňazí alebo drog, 

takmer iste to súvisí s ich užívaním.  

Ľahkomyseľnosť a násilie, ktoré tak tesne súvisia s drogami, môžu privodiť ďalšie 

nepríjemnosti. Najprv to môže byť poškodzovanie majetku, a to vandalskými činmi doma, 

v škole, na verejnosti. Takéto správanie je bežné v rôznych partiách, kde drogy zničili úsudok 

konzumentov a ich zodpovednosť. Pre mnohých sú ďalším krokom fyzické útoky, kde často 
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ide o útoky celej skupiny. Aj toxikomani jednotlivci majú sklon k násiliu. Fyzické útoky sú 

vážnym ukazovateľom straty ovládania zapríčinenej drogami alebo ich chronickou 

konzumáciou. Keď sa niekto dopustí násilného činu raz, pravdepodobne sa oň pokúsi znovu. 

V ďalšom rade nesmieme zabúdať na ochranu detí a mládeže v obmedzovaní na 

alkoholizmus a užívanie iných toxických látok. Alkoholizmus  a nealkoholová toxikománia 

veľa ráz vyúsťujú do agresivity, brutality, prostitúcie,  čo je len krôčik pre násilné trestné činy 

ako sú lúpeže, znásilnenia, úmyselné ublíženie na zdraví. 

Paragrafové znenie niektorých trestných činov zneužívaním nealkoholických drog: 

 drogové trestné činy podľa §170 – 176 Zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon), 

 trestné činy páchané za účelom získania drog alebo prostriedkov na drogy - vlámania do 

lekární a zdravotníckych zariadení (§212), podvod (§221), sprenevera (§213), lúpež (§ 

188), 

 trestné činy spáchané v opojení drogou - ublíženie na zdraví (§155-158), vražda (§145), 

sexuálne trestné činy - znásilnenie (§199) a sexuálne zneužívanie (§201), 

 trestné činy odzrkadľujúce spôsob života toxikomanov - ohrozenie mravnej výchovy 

mládeže (§ 211), ublíženie na zdraví (§155-158), 

 trestné činy páchané na toxikomanoch - vydieranie (§189), znásilnenie (§199), sexuálne 

zneužívanie (§201), obmedzovania osobnej slobody (§183), ublíženia na zdraví  

a vražda. 

Spoločenské premeny, ktoré nastali po roku 1989, priniesli so sebou nárast nežiaducich 

sociálno-patologických javov. Významné miesto medzi týmito javmi zohrávajú drogy 

a trestná činnosť s nimi spätá. Obchod s drogami aj v slovenských podmienkach je stále 

najziskovejším odvetvím podnikania a participuje na ňom celý rad európskych zločineckých 

organizácií. Keďže aj na Slovensku sa zvyšuje počet drogovo závislých, rastie aj dopyt, 

zákonite bude narastať aj množstvo drog prúdiacich na naše územie, určených na tuzemskú 

spotrebu. Drogami najviac ohrozenou vekovou skupinou sú podľa odborníkov mladí ľudia vo 

veku 17-22 rokov, a to nezávisle od vzdelania, sociálneho postavenia a sociálneho pôvodu.  

Pri posudzovaní aktuálneho stavu organizovanej kriminality po línii drog možno vo 

všeobecnosti vysloviť názor, že činnosť zločineckých organizácií, či už úzko 

špecializovaných na istý druh kriminálnej činnosti, alebo zo širokým záberom, sa vo 

všeobecnosti riadi rovnakými princípmi. Situácia v SR v oblasti trestnej činnosti spojenej 

s drogami súvisí s kvalitatívnymi zmenami drogovej scény. Slovenská republika prestáva 

dominovať len ako tranzitná krajina. Registrujeme nárast konzumentov z čoraz mladších 

vekových kategórií a zvyšuje sa i celkový počet osôb závislých od drog, nakoľko domáci trh 

ponúka široký sortiment drog. Tento vývoj ovplyvňuje bezpečnostnú situáciu v niekoľkých 

rovinách. Na jednej strane registrujeme problém činnosti organizovaných skupín, ktoré riadia 

nezákonné obchodovanie s drogami, t. j. samotný tranzit, distribúciu a predaj. Na druhej 

strane v súčasnosti narastá problém drobných konzumentov a osôb závislých od omamných 

a psychotropných látok a ich trestnej činnosti páchanej v súvislosti s drogami, t. j. pod 

vplyvom drog, násilné trestné činy, majetková kriminalita. 
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Podstatne sa zvýšili počty prípadov nedovolenej výroby a držania omamných 

a psychotropných látok, jedov a prekurzorov a ich šírenia. Z uvedeného vyplýva, že situáciu 

na aktuálnej drogovej scéne možno považovať za pomerne výraznú až explozívnu, pretože 

drogovú scénu aj na Slovensku charakterizujú nasledovné skutočnosti: 

 do styku s drogami prichádzajú vo väčšom počte nielen vekom stále mladší ľudia, droga 

sa šíri i medzi dospelými konzumentmi, aj keď v podstatne menšom rozsahu; 

 počiatočné experimentovanie s drogou stále rýchlejšie a v čoraz väčšom rozsahu 

prerastá do závislostí;  

 narastá počet mŕtvych v dôsledku predávkovania sa drogou; vo zvýšenej miere sa 

uplatňuje zapojenie mladistvých abúzerov do dealerských aktivít;  

 v celkovom počte začína prevažovať rýchla injekčná forma aplikácie drogy, ktorá je 

zvlášť nebezpečná (rozšírenie nemocí HIV);  

 sme cieľovou krajinou so všetkými negatívami, ktoré uvedená realita so sebou prináša; 

naďalej dochádza k prudkému rastu tzv. drogovej kriminality. 

Situácia na úseku drog v bývalých komunistických krajinách sa buď približuje, alebo je 

ešte horšia ako v západnej Európe. Slovensko nie je v tomto smere výnimkou. V súčasnosti 

síce naša situácia je o niečo lepšia ako je situácia vo väčšine západoeurópskych štátov. Ich 

skúsenosti s drogovou scénou máme možnosť v plnej miere využiť, a tým sa vyvarovať 

niektorých chybných krokov či krokov neopodstatnených.  

Prevláda názor, že ide o dva okruhy problémov. Prvý okruh problémov sa týka 

skutočnosti, že územie nášho štátu je tranzitným územím nelegálneho obchodu s drogami. 

Druhý okruh problémov spočíva v zneužití drog našimi konzumentmi a v kriminalite s tým 

súvisiacej. V tomto smere sú naše problémy menšie ako našich západných susedov, ale 

možno s určitosťou predvídať, ako sa bude vyvíjať drogová scéna na Slovensku a aké to bude 

mať následky.  

Niektoré žiaduce opatrenia proti šíreniu drogovej závislosti (Rozšírenosť užívania 

drog... 2006; Drogová závislosť... 2010; Valková et al. 2013): 

 zvýšenie aktivity polície a colnej kontroly, 

 prísne protidrogové zákony, 

 školské protidrogové programy, 

 nútená liečba drogovo závislých, 

 kampane zamerané na riziká užívania drog, 

 dobrovoľná liečba drogovo závislých, 

 ekonomická a sociálna pomoc drogovo závislým, 

 oblasť účinného predchádzania vzniku a šírenia drogových závislostí, 

 zabezpečenie komplexnej starostlivosti o drogovo závislých jednotlivcov a zamedzenie 

výroby, tranzitu a obchodu s drogami. 
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Policajné orgány sa zameriavajú na konzumentov drog, výrobcov a obchodníkov. Sú 

vykonávané špeciálne akcie, rôzne preventívne aktivity na základných a stredných školách 

(Čisté školy). Vo väčšine prípadov sa našli minimálne množstvá drogy, spravidla len jedna 

dávka slúžiaca pre vlastnú potrebu. Osoby boli predvádzané pred vyšetrovateľov, obvinené 

z trestného činu, sú prípady, že obvinené, resp. podozrivé osoby sú následne pre nedostatok 

dôkazov prepustené na slobodu.  

Dynamika a štruktúra majetkovej a násilnej kriminality sa však môže aj dramaticky 

meniť v závislosti od vývoja drogovej kriminality. Jej nekontrolovanosť by s najväčšou 

pravdepodobnosťou spôsobila  pomerne vysoký nárast krádeží všetkého druhu, ako aj násilnej 

kriminality, najmä lúpeží, vrážd a vydieraní. Narastajúci počet osôb závislých od drog 

a klesajúci počet stíhaných za drogovú kriminalitu svedčí o jej vysokej latencii, nie o jej 

ústupe. 

S rovnako vysokou pravdepodobnosťou budú tradičné, najmä však nové druhy 

kriminality (drogová, počítačová, ekologická a iné) páchané organizovanou formou. 

Organizovaná trestná činnosť vstúpi ešte razantnejšie do všetkých oblastí spoločenského 

života (vrátane trestnej justície a najvyšších inštitútov štátnej a verejnej správy).  

Vysoká miera funkčného prepojenia drogovej a organizovanej kriminality bude 

vyjadrená aj v ich synchrónnej dynamike. Drogová kriminalita bude mať aj v budúcnosti 

takmer výhradne organizovanú formu a bude tiež rozhodujúcim finančným zdrojom 

organizovanej kriminality. Naopak, organizovaná forma kriminality bude v prospech 

páchateľov drogovej kriminality: sťažovať ich odhalenie, garantovať ich beztrestnosť 

korumpovaním vplyvných osobností justície a polície, uskutočňovať pranie špinavých peňazí 

získaných z obchodu s drogami, chrániť monopolné postavenie drogových mafií, rozširovať 

teritórium ich vplyvu atď. Symbióza organizovanej a drogovej kriminality bude dlhodobo 

vzájomne prospešná, a preto aj udržiavaná.  

Je potrebné dosiahnuť zásadný a trvalý kvalitatívny obrat v uskutočňovaní 

komplexných opatrení cielených hlavne na pomoc latentne i rizikovo závislým osobám. 

Prijímané opatrenia zameriavať okrem represie, dodržiavania právnych predpisov, eliminácie 

nezákonného obchodu s drogami a neadresného boja proti drogám viac na preventívne 

aktivity, na postoje, hodnotovú orientáciu, motivačné a stimulačné mechanizmy osobnostného 

vývinu, na senzibilizáciu celej verejnosti so špecifickými prístupmi v rodinnej, školskej, 

pracovnej, záujmovej a komunálnej sfére spoločenského života. Preto je potrebné koncepčne 

a systémovo rozvíjať komplexný program opatrení na znižovanie dopytu po drogách. Tieto 

opatrenia musia byť realizované na základe vedeckej analýzy a výskumu výskytu a šírenia 

drog na domácej i celosvetovej drogovej scéne. Nezákonný obchod s drogami je jedna 

z hlavných podmienok vzniku masovej požiadavky po drogách. Preto musí byť tento 

nezákonný obchod v každej etape svojho vývoja dôrazne potlačovaný.  

Cieľom jeho potlačovania je identifikovať a ochromiť vznikajúce alebo už existujúce 

siete kriminálnych živlov, ktoré sa ním zaoberajú, odhaliť a spravodlivo potrestať ich členov. 

Potrestanie obchodníkov a priekupníkov drog, ale aj tých, ktorí pomáhajú legalizovať zisk 

alebo ináč profitujú na nezákonnom obchode s drogami, prispeje k obmedzeniu dodávok a 

distribúcie drog, odradí potenciálnych páchateľov tejto trestnej činnosti a zníži možnosť 
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ponuky drog na trhu. Systematický boj proti kriminalite viazanej na drogy v celej jej šírke od 

nezákonného obchodovania až po trestnú činnosť páchanú za účelom získania prostriedkov na 

dávku drog alebo spáchanú pod vplyvom drog povedie k zvýšenému počtu osôb zadržaných 

a odsúdených za túto trestnú činnosť. 

V rámci celospoločenských opatrení na potláčanie drogovej závislosti je možné 

hovoriť o nasledujúcich úlohách polície v boji proti drogám v rámci prevencie a represie. 

1. Preventívne: 

 stratégia policajnej prevencie, 

 kriminálna policajná poradná služba, 

 prednášky v školách, rodičom a pod., 

 cieľavedomá práca s verejnosťou, 

 stratégia mimopolicajnej prevencie, 

 komunálne pracovné okruhy, 

 drogové poradne, 

 celospoločenské opatrenia, a to úradné i mimoúradné (pracovné okruhy, politika, 

výchova, kostoly, šport, médiá, záujmové spolky). 

 

2. Represívne (majú tiež preventívny účinok): 

 legislatívna stratégia, 

 sankčná stratégia, 

 stratégia týkajúca sa vybavenia, 

 stratégia týkajúca sa objasňovania, 

 laboratórna stratégia. 

 

3. Terapia - následná starostlivosť. 

 

Pritom z hľadiska rozsahu a objektov je možné prevenciu členiť na primárnu, 

sekundárnu a terciárnu. 

Primárna prevencia zahŕňa komplex opatrení, prostredníctvom ktorých sa dá 

docieliť, aby dieťa po návykovej látke vôbec nesiahlo. Funkcia primárnej prevencie začína už 

v čase, keď človek ešte nemá problémy s konzumáciou návykových látok. Do primárnej 

prevencie možno zaradiť zníženie dostupnosti, ponuky a dopytu. Aplikácia preventívnych 

aktivít má byť pôsobením na skupinu detí, ktoré tvoria najväčšiu časť školskej populácie, detí, 

ktoré majú osvojené základné princípy morálky, morálne a spoločenské normy, morálne 

hodnoty, vedia dať svojmu životu zmysel primerane veku a sú im vlastné základy zdravého 
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životného štýlu. Primárna prevencia sleduje predchádzanie kriminality prostredníctvom 

humanizácie a skvalitňovania spôsobu života všetkých občanov spoločnosti, čo má 

v konečnom dôsledku viesť k ubúdaniu rôznych protispoločenských javov. 

Sekundárna  prevencia predstavuje konkrétnejšie aktivity v konkrétnych lokalitách, 

orientované na tzv. rizikové skupiny a jednotlivcov, u ktorých je zvýšená pravdepodobnosť, 

že sa stanú páchateľmi alebo naopak obeťami trestnej činnosti. Nastupuje tam, kde už došlo 

ku kontaktu s drogou. Patria sem aktivity znižujúce dopyt nielen v zdravej populácii, ale aj 

medzi užívateľmi drog. Aktivity znižujúce negatívne zdravotné a sociálne dopady pre 

závislých a zabraňujúce prenosom infekčných ochorení, hlavne HIV, AIDS a infekčnej 

hepatitídy medzi závislými a v zdravej populácii. Realizuje sa formou konzultácií, krízových 

poradenstiev, individuálnou psychoterapiou, psychoterapiou pre rodičov detí s drogovými 

problémami. Predstavuje cieľavedomú prácu s deťmi a mládežou s drogovou závislosťou, 

poruchami správania, začínajúcou delikvenciou. Poslaním sekundárnej prevencie je zabrániť 

fixovaniu uvedených nežiaducich prejavov správania a v spolupráci s rodinou a ďalšími 

inštitúciami odstrániť príčiny, ktoré vyvolali nevhodné správanie. 

Terciárna prevencia znamená prevenciu orientovanú na predchádzanie ďalšieho 

zhoršovania už narušených skupín a jednotlivcov ich recidívam. Predstavuje komplexnú 

starostlivosť o vážne narušené deti, u ktorých bola nariadená ústavná alebo ochranná 

výchova. Zaoberá sa teda konkrétnymi skupinami a jednotlivcami, ľuďmi, ktorí sa už trestnej 

činnosti dopustili, pričom ich psychická a sociálna rehabilitácia nie je možná bez špeciálnej 

pomoci. Túto prevenciu  uplatňujú špecializovaní odborníci alebo aj rôzne dobrovoľnícke 

združenia, špecializované na pomoc obetiam trestnej činnosti, osobám prepusteným z výkonu 

trestu odňatia slobody. 

Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove v rámci svojej pôsobnosti niekoľko rokov 

realizovalo projekt zameraný na oblasť spolupráce polície so školami, ktorý sa začal na 

Slovensku rozpracovávať ešte v šk. r. 1999/2000 na základe ponuky Holandského policajného 

inštitútu, ktorý túto formu prevencie realizoval na základných školách v Holandsku už 

niekoľko rokov. Cieľom projektu „Správaj sa normálne“ bolo vybudovanie mostu dôvery 

medzi políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou. Tento projekt bol orientovaný na 

zvýšenie právneho vedomia 10 až 11-ročných žiakov, na skvalitnenie ich sociálneho 

správania, zvýšenie úcty k hodnotám vytváraným spoločnosťou a formovanie pozitívneho 

vzťahu občanov k polícii a príslušníkov polície k občanom. Realizácia projektu vytvárala 

predpoklady na kvalitatívne a kvantitatívne napredovanie preventívnych aktivít v Prešovskom 

kraji, nakoľko tento projekt sa realizoval už len v šk. roku 2015/2016, v súčasnej dobe 

prebieha už len sporadicky (jednalo sa o projekt, ktorý sa realizoval v rámci SR a vykonávali 

ho všetky krajské riaditeľstvá). 

Závažným problémom je nedostatočná ochrana detí a mládeže pred negatívnymi 

javmi. Trestná činnosť mládeže a detská delikvencia je značne vysoká. Medzi najdôležitejšie 

úlohy v tejto oblasti patrí sústavne zvyšovať a skvalitňovať preventívno-výchovnú 

starostlivosť, prijať vlastné opatrenia smerujúce k zdokonaľovaniu pedagogického dohľadu 

a zásadne riešiť problémy spojené s nedostatočnou kvalifikovanosťou subjektov pôsobiacich 

v tomto preventívnom procese. V preventívno-výchovnom procese venovať väčšiu pozornosť 
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rodine. Je potrebné analyzovať problémy, s ktorými rodina v súčasnosti žije, pritom 

nezabúdať na plnenie svojich povinností vyplývajúcich zo Zákona o rodine s problémom 

rozvodovosti manželstiev s maloletými deťmi. 

 Cieľom opatrení na ochranu detí a mládeže  je prehĺbiť komplexné a koordinované 

uplatňovanie všetkých sociálnych, nápravno-výchovných a resocializačných nástrojov 

a metód s dôrazom na komplexnú sociálnu prevenciu.   

Hlavným cieľom boja s drogovou kriminalitou a prevenciou kriminality je účinne 

prispievať k postupnému zastaveniu nepriaznivých trendov vo vývoji kriminality, stabilizovať 

jej úroveň a následne sa usilovať o jej znižovanie. 

Dobrý práca na úseku prevencie kriminality je jedným z faktorov, ktorý má vplyv na 

zníženie nápadu trestnej činnosti.  
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PROGRAM PRIMÁRNEJ PREVENCIE „DISKUSIA O ZÁVISLOSTI“ 

PRIMARY PREVENTION PROGRAM „DISCUSSION ABOUT ADDICTION“ 

Matúš Adamkovič a Kristína Poláková 

 

Abstrakt: Prezentácia je zameraná na predstavenie konkrétneho programu primárnej 

prevencie „Diskusia o závislosti“, ktorý je realizovaný v rámci činnosti Neziskovej 

organizácie Trojlístok v Prešove. Na základe vymedzenia východiskového stavu samostatne 

popisuje ciele programu, predpokladané prínosy a technické požiadavky na jeho realizáciu.  

Kľúčové slová: prevencia, primárna prevencia, užívanie drog, závislosť.  

Abstract: The presentation is focused on introducing a specific primary prevention program 

“Discussion about addiction”, which is being implemented within the activities of the Non-

profit organisation Trojlistok in Prešov. Based on the initial conditions, it describes the 

objectives of the program, the expected benefits and the technical requirements for its 

implementation. 

Key words: prevention, primary prevention, drug using, addiction. 

 

V roku 2016 Nezisková organizácia Trojlístok vytvorila preventívny program „Diskusia 

o závislosti“, reagujúc tak na narastajúci počet mladistvej klientely, ktorá vyhľadala pomoc 

organizácie.  

 

1 VÝCHODISKOVÝ STAV  

 

Adolescencia, ako tranzitórna fáza medzi detským vekom a dospelosťou, je nutne 

spojená s potrebami poznávania a objavovania sveta po prakticky všetkých stránkach, s čím 

súvisí aj potreba adolescenta experimentovať. Kvôli zatiaľ nedozretým štruktúram osobnosti 

existuje v tomto období zvýšené riziko neschopnosti adekvátnej sebaregulácie a kritického 

hodnotenia svojho konania a jeho potenciálnych dôsledkov. Adolescenti sú tak vo 

všeobecnosti náchylnejší na vznik nežiaduceho sociálno-patologického správania (špecificky 

vo forme užívania návykových látok alebo vzniku nelátkových závislostí – napr. nadmerné 

používanie internetu), respektíve skúsenosti z tohto obdobia determinujú vznik takéhoto 

správania neskôr v dospelosti. Odvolávajúc sa na výsledky prieskumu HBSC (2014, in: 

Madarasová Gecková a Dankulincová 2014), skúsenosti s použitím alkoholu má 19 % 11-

ročných, 41 % 13-ročných a 70 % 15-ročných žiakov. Skúsenosť s fajčením zas reportuje 8 % 

11-ročných, 27 % 13-ročných a 49 % 15-ročných žiakov. 17 % 15-ročných žiakov zas udáva 

priamu osobnú skúsenosť s použitím marihuany. Zároveň, z perspektívy postojov k užívaniu 

látok, 37 % 13-ročných a 69 % 15-ročných žiakov si myslí, že je v poriadku, ak rovesníci 

užívajú alkohol, 34 % 13-ročných a 55 % 15-ročných žiakov si myslí, že je v poriadku, ak 

rovesníci fajčia, a 27 % 15-ročných je benevolentných k používaniu marihuany rovesníkmi. 

Aj tieto čísla dokumentujú nevyhnutnú potrebu intervencií v procese výchovy a vzdelávania 

žiakov, keďže tak, ako je adolescentný vek vulnerabilný voči rizikám, je tiež optimálnym 

časom na zakomponovanie programov primárnej prevencie do prostredia školy. So zreteľom 
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na povahu programov primárnej prevencie je potrebné reflektovať a diskutovať aktuálne 

potreby žiakov, pričom ťažiskom programu, ktorý vytvorila Nezisková organizácia Trojlístok 

v Prešove, nie je snaha o reštrikciu alebo stigmatizáciu, ale naopak, prelamovanie tabu 

a poskytnutie adekvátnych alternatív podporujúcich zdravý životný štýl vo všeobecnosti.  

 

2 CIEĽ PROGRAMU 

 

Program primárnej prevencie má za cieľ edukovať najmä žiakov končiacich ročníkov 

základných škôl a stredoškolákov poskytnutím náhľadu do problematiky závislostí z hľadiska 

komplexnosti bio-psycho-sociálneho prístupu. Prostriedkami k dosiahnutiu stanoveného cieľa 

sú:  

 zvyšovanie informovanosti ohľadom duševného (a tiež fyzického) zdravia, 

 otvorená komunikácia o problémoch a vývinových úlohách, ktorým adolescenti 

prirodzene čelia,  

 ponúknutie holistických koncepcií zvládania daných výziev a  

 posilňovanie sociálnych kompetencií žiakov.  

 

3 PREDPOKLADANÝ PRÍNOS 

 

Prínosy takto koncipovaného programu primárnej prevencie možno vidieť v niekoľkých 

rovinách:  

 otvorená komunikácia a sprostredkovanie požadovaných informácií ohľadom 

závislosti a pridružených tém prostredníctvom sérií aktivít, kedy sú kompetencie 

prenášané na žiaka,  

 tematická náplň nie je orientovaná výhradne na patológiu, ale na spektrum alternatív 

a konkrétnych spôsobov zachovania a udržiavania duševného zdravia z hľadiska 

holistického prístupu a  

 zlepšenie povedomia o možnostiach, čo robiť a kde, respektíve akú pomoc vyhľadať.  

Dá sa sumarizovať, že kombinácia aspektov obsahu, formy a prístupu napomôže 

žiakom orientovať sa v problematike závislostí a mentálneho zdravia, pričom práve nadhľad 

a informovanosť, z hľadiska otvorenej komunikácie a vykonávania aktivít, majú potenciál 

redukovať pravdepodobnosť výskytu patologického správania, a to aj do budúcnosti.  

 

3 TECHNICKÉ PARAMETRE 

 

 Diskusia vedie Kristína a Matúš (psychológovia). 



65 

 

 Približné trvanie – dve vyučovacie hodiny (cca 90 min). 

 Miestnosť s možnosťou sedenia v kruhu (voľná diskusia). 

 Výhodou je dataprojektor (otázky, grafy – stále pred očami detí), tabuľa (možnosť 

napísať otázky detí). 

 Papier, písacie potreby – na poznámky, spätnú väzbu. 

 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

MADARASOVÁ GECKOVÁ, Andrea a Zuzana DANKULINCOVÁ, 2014. Národná správa o zdraví a so 

zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 

2013/2014 v rámci medzinárodného projektu „Health Behavior in School Aged Children (HBSC) 

[online]. Bratislava: Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. ISBN 98-80-971997-1-

5. Dostupné z: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/12986/ 

 

Autorstvo: 

Mgr. Matúš Adamkovič  

Inštitút psychológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, e-mail: 

matho.adamkovic@gmail.com 

Mgr. Kristína Poláková 

Trojlístok, n. o., Prešov, e-mail: trojlistokno@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

KRÍZOVÁ INTERVENCIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI S MLADÝMI 

DOSPELÝMI DROGOVO ZÁVISLÝMI V KONTEXTE EKOLOGICKEJ 

PERSPEKTÍVY
5
 

CRISIS INTERVENTION IN SOCIAL WORK WITH DRUG ADDICTED YOUNG 

ADULTS IN THE CONTEXT OF ECOLOGICAL PERSPECTIVE 

Gabriela Šostáková a Denisa Šoltésová 

 

Abstrakt: Príspevok prezentuje teoretické východiská a príklad praktickej aplikácie krízovej 

intervencie pre mladých dospelých drogovo závislých. Teoretické východiská sú koncipované 

vymedzením krízy a krízovej intervencie a ich kontextualizáciou v problematike drogových 

závislostí mladých ľudí. Následne autorky predstavujú ekologickú perspektívu ako kľúčový 

konceptuálny rámec pre efektívnu krízovú intervenciu s osobami závislými od drog. Záver 

príspevku predstavuje zvolené teoretické východiská s aplikáciou na konkrétny príklad 

z praxe Neziskovej organizácie Trojlístok v Prešove.  

Kľúčové slová: kríza, krízová intervencia, droga, drogová závislosť. 

Abstract: The paper presents the theoretical basis and an example of the practical application 

of crisis intervention for drug addicted youth. The theoretical backgrounds are designed by 

definitions of crisis and crisis intervention and their contextualization in the issue of drug 

addicted young people. Then the paper presents an ecological perspective as a key conceptual 

framework for effective crisis intervention with drug addicted young adults. Conclusion of the 

paper presents selected theoretical backgrounds with the application on specific example from 

the practice of Nonprofit organization Trojlistok in Prešov.  

Key words: crisis, crisis intervention, drug, drug addiction. 

 

ÚVOD 

 

Užívanie drog a drogová závislosť sú multifaktoriálne podmienenými javmi, ktoré sú 

v príčinách i dôsledkoch širokospektrálne, zasahujúc komplexné sociálne fungovanie 

jednotlivca nad/užívajúceho drogy, ako aj jeho užšie i širšie okolie. Postupne, v procese 

vývinu závislosti, sa kumulujú rôzne problémy v jednotlivých životných oblastiach v priamej 

súvislosti s užívaním drogy (v zmysle bio-psycho-socio-spirituálneho prístupu k závislosti 

ako chorobe), narúšajúc optimálne fungovanie v jednotlivých sociálnych štruktúrach. 

Konkrétne problémy a konflikty vyplývajúce z tohto životného štýlu sa postupne prehlbujú, 

recipročne ovplyvňujú, zvyšujú pravdepodobnosť ďalších rizík. Hoci v období 

experimentovania mohli byť skúsenosti s drogami fascinujúce (vzhľadom na priame účinky 

na prežívanie a správanie, ale príp. aj vo vzťahu k sociálnym „benefitom“ vyplývajúcim 

z užívania v „partii“), táto fascinácia sa postupne mení na nutkavé zaujatie a podriadenie sa 

droge, ktorá sa dostáva na prvé miesto v hierarchii aktuálnych hodnôt. Mení sa osobnosť v jej 

komplexnosti, postupne degraduje, menia sa vzorce reakcií na bežné podnety, schopnosť 

                                                 
5
 Príspevok bol prezentovaný v rámci odbornej konferencie Drogy – mládež – dnes, organizovanej Neziskovou 

organizáciou Trojlístok v Prešove dňa 29. septembra 2016. Následne bol v tomto znení publikovaný v roku 2016 

v časopise Journal socioterapie (roč. 2, č. 1,2. ISSN 2453-7543). 
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efektívne rozhodovať a riešiť problémy, recipročne fungovať v sociálnej sieti, zvládať záťaž. 

Závislá osoba stráca miesto v sociálnej štruktúre, vypadáva z oporných sietí, prichádza 

o spoločenské príležitosti a zdroje.  

U mladých dospelých je tento proces špecifický tým, že osobnosť je stále v rámci 

socializácie v procese zrenia a vývinu a nad/užívanie drog zásadným spôsobom ovplyvňuje 

formovanie kognitívnych, emocionálnych i behaviorálnych vzorcov, ako fundamentálnych 

faktorov zdravého fungovania v dospelosti. Tieto sa formujú neadekvátne, príp. sa naučené 

a neupevnené vzorce radikálne modifikujú, zabraňujúc optimálnemu procesu socializácie, 

individualizácie a emancipácie, ako kľúčových vývinových úloh, s následnými celoživotnými 

dôsledkami. Vzhľadom na vývinové špecifiká (biologická zrelosť vs. sociálna, emocionálna 

a morálna nezrelosť, nedostatok skúseností, ukončovanie procesu formovania identity, 

emancipačný proces a procesy individualizácie, profesijná orientácia) je nad/užívanie drog 

skupinou tejto vekovej kategórie zvlášť závažné: rýchlejší proces vývinu závislostného 

správania, riziko závažných zdravotných poškodení vzhľadom na nižšiu toleranciu (v 

mladších vekových skupinách aj v súvislosti s neukončeným biologickým rastom) 

a nedostatočné zváženie potenciálneho ohrozenia, zásadné sociálne (od narušenia sociálnych 

spôsobilostí, až k hranici sociálnej exklúzie) a spirituálne (neadekvátne hodnoty a ich 

usporiadanie, nefunkčný životný štýl a nejasný zmysel života) dôsledky.  

Nad/užívanie drog sa pomerne rýchlo premieta do vzťahov na mikro a mezoúrovni – 

výrazne sa narúšajú vzťahy v rodine, v škole alebo zamestnaní, pôvodní kamaráti 

a voľnočasové aktivity sa strácajú, mladý človek chradne, oslabuje sa schopnosť zvládať 

záťaž a napĺňať očakávania okolia (od ktorého je často závislý - materiálne, sociálne, 

emocionálne), strácajú sa pôvodné zdroje opory. Výrazne sa mení prežívanie, ako priameho 

dôsledku užívania drog aj v súvislosti so zmenami osobnosti v jej aktuálnom prostredí 

a v transakciách s prostredím. Hlavne vzťahy v primárnej rodine, ako základnému 

záchytnému bodu v živote, sa vyhrocujú.  

Okrem toho, ako je uvedené vyššie, špecifiká tejto vekovej skupiny ju samé osebe 

predisponujú k výraznejšiemu ohrozeniu (niekedy s označením riziková alebo ohrozená 

mládež). Procesy individualizácie, formovania identity a osamostatňovania sú v súčasnosti 

spájané jednak s vysokým tlakom na výkon a úspech, na druhej strane aj s výraznou 

diverzifikáciou sociálnych situácií, v ktorých sa mladý človek ocitá, príp. ich rieši, čo 

zintenzívňuje pociťovaný tlak na schopnosť orientovať sa v nich a účinne konať. Emancipácia 

od primárnych vzťahov za týchto okolností sa spája s rastúcim tlakom z okolia (i vlastných 

ašpirácií v snahe budovať vlastný, osobitný štýl života) i konfrontáciou vo vzťahu k 

spoločenským inštitúciám, často narúšajúc presvedčenia a očakávania mladého človeka.  

Emocionálne náročná udalosť či konkrétny negatívny zážitok tak v kontexte eskalácie 

problémov atakujúcich prežívanie mladého človeka sa tak stávajú ďalšími zo zásadných 

faktorov determinujúcich potenciálny vznik krízy.  

Ako uvádza Libra (2003), u závislých dochádza k tejto špecifickej situácii najmä 

v prípadoch: akútnej úzkosti (často v súvislosti s obavami okolia); úzkosti súvisiacej 

s účinkami drog (nepríjemná skúsenosť zmeneného stavu vedomia so stratou orientácie 

a obavy z opakovania či pretrvávania, napr. delirantné stavy); bilančných úvah 
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o sebapoškodení alebo samovražedných pokusoch rôznej etiológie; skúsenosti s násilím 

v pozícii obete; závažných zdravotných problémov (napr. HIV, hepatitída) sprevádzaných 

strachom o zdravie a život; straty (zamestnania, vylúčenie zo školy, sklamanie vo vzťahoch 

a láske, úmrtia v „partii“, straty slobody v prípade odhalenia kriminálnej činnosti) 

a prežívania subjektívneho ohrozenia, straty osobnej hodnoty pre okolie a beznádeje (strata 

základných istôt a zdrojov opory) v spojení s pocitmi viny a narušením sebaobrazu 

a sebahodnotenia.  

Tieto situácie, v odbornej spisbe označované ako kríza, kladú vysoké nároky na 

efektívne zvládnutie. Vzhľadom na komplexnosť problémov a symptomatiky je nevyhnutný 

rýchly, dostupný, multidisciplinárny prístup, zohľadňujúci sociálne a kontextuálne špecifiká 

každého individuálneho prípadu v jeho jedinečných kauzálnych súvislostiach 

a charakteristikách.  

Cieľom príspevku je teda objasniť podstatu krízy a krízovej intervencie v kontexte 

drogovej problematiky mladých dospelých, so špecifickou pozornosťou zameranou na 

kontextuálne východiská formulované ekologickou perspektívou. 

 

1 KRÍZA  

 

Pojem kríza má mnoho významov a je používaný k popisu rôznych incidentov, situácií, 

okolností a mal/adaptácií, neadekvátnych k efektívnemu vyriešeniu aktuálnej situácie. 

Jednotlivcom je ako kríza vnímaná a prežívaná udalosť či situácia, ktorá je netolerovateľná 

z dôvodu, že prekračuje jeho možnosti zvládania - vzhľadom na aktuálne zdroje 

a mechanizmy zvládania záťaže. Kríza výrazne narúša afektívne, kognitívne a behaviorálne 

fungovanie v bežnom živote (James a Gilliland 2013). Podobne definuje krízu Vymětal 

(1995, in: Lucká 2003, s. 119-120) v psychosociálnych kontextoch, popisujúc ju ako 

„dôsledok stretu s prekážkou, ktorú nie sme schopní vlastnými silami, vlastnými 

vyrovnávacími stratégiami, eventuálne  s pomocou blízkych ľudí zvládnuť v prijateľnom čase 

a navyknutým správaním“. Súhlasne s jeho názorom aj Lucká (2003) ponúka chápanie krízy 

ako subjektívne záťažovej a ohrozujúcej situácie, spôsobujúcej zmenu v navyknutom správaní 

alebo spôsobe života, presahujúcu vyrovnávacie stratégie jedinca, s výraznou dynamikou 

a potenciálom k zmene.  

Udalosť alebo situácia sa stáva krízou preto, lebo osobe nie sú k dispozícii reakcie, 

možnosti, zdroje, ktoré by jej pomohli krízu zvládnuť a vyrovnať sa s ňou, táto situácia 

jedinca imobilizuje, bráni vedomej kontrole vlastného života. Kríza, ako strata psychickej 

rovnováhy, je sprevádzaná dezorganizáciou, narušením alebo zrútením v oblasti dôležitých 

životných cieľov, neschopnosťou zvládnuť situáciu, pocitmi úzkosti, hnevu, viny, hanby, 

smútku. Je to stav akútneho emocionálneho rozrušenia vyúsťujúci do dočasnej neschopnosti 

zvládnuť zvyčajnými možnosťami riešenie problémov (Roberts a Ottens 2005; Hendricks, 

McKean a Hendricks 2010; Loughran 2011; Miller 2012, 2015; Sandoval 2013; James 

a Gilliland 2013 a i.). Ako sumarizujú Hoff, Hallisey a Hoff (2009, in: Miller 2015), kríza má 

tri komponenty: udalosť, vnímanie udalosti osobou a zlyhanie bežných kopingových stratégií. 
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Obrázok č. 1 Schéma krízy
6
 

 

Zdroj: KANEL, Kristi, 2015. A Guide to Crisis Intervention. Fifth Edition. Stamford: Cengage Learning, s. 3. 

ISBN 978-1-285-73990-8. 

 

V kríze teda dochádza k narušeniu psychickej homeostázy, v rámci ktorej zlyhávajú 

obvyklé mechanizmy zvládania záťaže. K základným znakom krízy patria sumarizačne 

(Roberts a Ottens 2005; Hendricks, McKean a Hendricks 2010; James a Glliland 2013; Kanel 

2015 a i.): vzniká na základe subjektívnej reakcie jednotlivca na intenzívnu záťažovú situáciu 

alebo udalosť (stresujúcu, traumatizujúcu, nebezpečnú), ktorá ohrozuje jeho stabilitu 

a schopnosť zvládať a fungovať. Prvými znakmi sú teda prítomnosť nebezpečenstva či 

náročnej situácie/udalosti, ktorá vedie k zraniteľnosti a nerovnovážnemu stavu u jedinca. 

Ďalšími zo znakov krízy sú vnímanie tejto situácie alebo udalosti ako príčiny narušenia 

rovnováhy (hlavnou príčinou krízy však nie sú samotné urýchľujúce či spúšťacie udalosti, ale 

ich percepcia a interpretácia ako krízy) a neschopnosť vyriešiť problém spôsobmi, ktoré sa 

v minulosti používali a javili sa ako účinné. Brown et al. (1992, in: Libra 2003, s. 276) taktiež 

zdôrazňujú subjektívne prežívanie neodkladnosti a naliehavosti, ktoré je sprevádzané rastúcou 

úzkosťou, strachom, pocitom „mimoriadneho obmedzenia, bezvýchodiskovosti, zúženia 

života na predmet krízy“. Vzhľadom na uvedené krízu vnímajú ako časovo ohraničenú
7
 ťažkú 

poruchu duševnej a fyzickej rovnováhy, ktorú nemožno zvládnuť doterajšími regulačnými 

mechanizmami. V súvislosti s uvedeným Brown, Pullen a Scott (in: Libra 2003) popisujú 

osoby v kríze ako ochotnejšie prijať vonkajšiu pomoc, ktoré často samé signalizujú potrebu 

pomoci, aktivizujú sa a využívajú intervencie.  

Krízou môže byť katastrofická udalosť alebo séria životných stresov, kde je osobná 

rovnováha jedinca narušená a formuje zraniteľný stav, ktorý ak nie je riešený, nedá sa mu 

vyhnúť alebo ho redefinovať, spôsobí závažnú psychickú nerovnováhu (Golan 1978, in: 

James a Gilliland 2013). Samotná povaha krízy mení štruktúru hodnôt a životné priority (Sarri 

2005, in: James a Gilliland 2013). Capra (1969, in: Libra 2003) ako ďalší znak krízy vníma aj 

zrútenie doterajších štruktúr skúseností a zvrat v dianí a v tomto kontexte James a Gilliland 

(2013) vidia samostatné charakteristiky krízy – nielen prítomnosť nebezpečenstva, ale 

zároveň aj príležitosť (vzhľadom na to, že núti jednotlivca hľadať pomoc a realizovať voľby) 

a teda krízu vnímajú (spoločne s ďalším autorkami a autormi, napr. Robets 2002; Hendricks, 

McKean a Hendricks 2010; Kalafat 2012; James a Gilliland 2013; Puleo a McGlothlin 2014; 

                                                 
6
 Na základe tejto schémy Kanel (2015) navrhla aj schému zlepšenia fungovania prostredníctvom intervencie, 

kde: zmena percepcie spúšťacej udalosti a osvojovanie si nových kopingových zručností → zníženie 

emocionálneho distresu → zvýšenie fungovania. 
7
 Hoci v odbornej spisbe je kríza zväčša chápaná ako krátkodobý stav (cca 1-8 týždňov), v súčasnosti sa od 

takéhoto vymedzenia ustupuje. To, čo sa deje počas akútneho stavu, zásadným spôsobom determinuje ďalší 

vývin v živote jednotlivca – kríza sa môže stať zdrojom chronických a dlhotrvajúcich problémov 

s celoživotnými následkami (Lucká 2003; Roberts a Ottens 2005; Hendricks, McKean a Hendricks 2010; Miller 

2012; James a Glliland 2013).  
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Miller 2012, 2015; Kanel 2015 a i.) aj ako zdroj rastu a zmeny. Hoci krízu je možné chápať 

ako univerzálny fenomén (univerzalita v zmysle rizika u celej populácie), jej špecifikom je 

idiosynkrázia (podobnú situáciu alebo udalosť aj v podobných podmienkach zvládajú rôzni 

ľudia odlišne), pričom zásadný význam v týchto kontextoch nadobúda schopnosť reziliencie. 

V každom prípade je však pre krízu charakteristická komplikovaná symptomatológia – nejde 

o jednoduchý stav, ale fenomén zasahujúci celé sociálne fungovanie osoby, v rámci ktorého je 

potrebné intervenovať (aj vzhľadom na to, že kríza zvyčajne zasiahne nielen jednotlivca, ale 

aj jeho okolie) (Libra 2003).  

Ako uvádzajú Greenston a Leviton (1993, in: Miller 2015), Hendricks, McKean 

a Hendricks (2010), existujú určité faktory, ktoré výraznejšie predisponujú ľudí k prežívaniu 

kríz, pričom ide najmä o osoby s vzťahovými problémami (napr. málo permanentných 

vzťahov, minimálne alebo absentujúce oporné systémy, príp. ich nevyužívanie), impulzívnym 

správaním, nízkym sebahodnotením, mentálnymi a/alebo emocionálnymi problémami, osoby 

často sa sťahujúce, po fyzických úrazoch, s nestabilnou prácou (aj nezamestnanosť 

a nespokojnosť s prácou a pracovnou pozíciou), finančnými problémami, porušujúcimi 

zákony, užívajúcimi drogy. Zväčša sú to jedinci, u ktorých sa anamnesticky objavujú 

neriešené krízy a problémy pri zvládaní problémov, ktoré sú pre bežnú populáciu 

každodennými úlohami a rolami. Miller (2015) na základe uvedeného konštatuje, že práve 

u drogovo závislých sú vo väčšine prípadov tieto faktory prítomné v plnej miere, teda vníma 

túto skupinu osôb ako špecificky indikovaných z hľadiska krízy, čo súvisí aj s ich ďalšími 

charakteristikami (najmä výkyvy nálad, oslabená kontrola impulzov a schopnosť 

rozhodovania).  

Príčiny krízy môžu byť variabilné, najčastejšie sú to zmena a strata (Libra 2003) 

v rôznych kontextoch. Vzniká, resp. vyvíja sa najmä z udalostí, ktoré sú nepredvídateľné 

a nekontrolovateľné a jedinec nemá schopnosť ich ovplyvniť. Dostáva sa do krízy, keď čelí 

prekážkam, ktoré nedokáže prekonať s využitím známych, bežných spôsobov. Realizuje 

viacero pokusov, opakovane zlyháva.  

Detailne popísal priebeh krízy, resp. vývin krízovej reakcie Caplan (Caplan 1961, 1964, 

in: Roberts 2005; Hendricks, McKean a Hendricks 2010; Weber 2011) v štyroch fázach. 

Narušenie rovnováhy so zvýšením tenzie, ku ktorej dochádza v každodenných situáciách, 

nemusí byť ani uvedomená, ale vyvolá, resp. aktivizuje automatické adaptačné vzorce za 

účelom opätovného dosiahnutia rovnováhy
8
 (1. fáza). Aktivované habituálne vzorce (zvyčajné 

spôsoby riešenia problémov) však s narastajúcou záťažou a vnímaným ohrozením prestávajú 

fungovať, resp. nevedú k vyriešeniu (nepodarilo sa redukovať pôsobenie stresora, jeho 

dôsledky alebo uniknúť), čo zvyšuje napätie a jedinec sa pokúša vyvíjať nové vedomé 

spôsoby riešenia problému (zvyčajne voľba náhodných spôsobov v zmysle pokus – omyl) (2. 

fáza).  Avšak pri príliš veľkej hrozbe aj tieto pokusy zlyhávajú, napätie vzrastá, mobilizujú sa 

                                                 
8
 Na základe pôsobenia stresorov iniciálne rastie tenzia. Osoba vyvíja úsilie za účelom redukovať pôsobenie 

stresora, redukovať jeho dôsledky a/alebo nájsť spôsoby úniku. Samotná interpretácia udalosti a kognitívne 

možnosti riešenia sú ovplyvnené (zúžené) prežívaním, pričom prežívanie vedie k takým fyziologickým 

(neuroendokrínnym) procesom, ktoré dočasne zlepšujú kognitívne fungovanie, ale zároveň vedú k zvýšeniu 

dezorganizácie. Osoba reaguje habituálnymi vzorcami, kopingovými stratégiami, za účelom dosiahnutia 

homeostázy. Ak je habituálne riešenie neefektívne, osoba prechádza do druhej fázy. Vzhľadom na uvedené 

Caplan (1964, in: Weber 2011) odporúčal v tejto fáze pôsobiť a intervenovať hlavne na kognitívnej úrovni. 
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ďalšie scenáre, často dochádza k redefinícii problému, príp. jeho popieraniu a snahám prejsť 

situáciou s novým programom, novými vzorcami (v nádeji na užitočnosť známych 

vyrovnávacích stratégií) (3. fáza).  

Na základe rastúceho napätia a neriešenia situácie dochádza k psychickej dezorganizácii 

a rozsiahlej reakcii na situáciu (až chaosu). Tento proces pritom nie je krátkodobý, môže trvať 

mesiace aj roky.  

 

Obrázok č. 1 Caplanov model krízy (podľa Browna, Pullena a Scotta 1992, in: Libra 

2003) 

 

Zdroj: LIBRA, Jiří, 2003. Krizová intervence. In: K. KALINA a kolektiv. Drogy a drogové závislosti 1. 

Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády ČR, s. 276-282. ISBN 80-86734-05-6  

 

1.1 VÝVIN KRÍZY PODĽA CAPLANOVHO MODELU - PRÍPAD Z PRAXE 

V NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII TROJLÍSTOK, PREŠOV 

 

Vlado, 25-ročný. Jeho obaja rodičia sú pijani. Otec nebol nikdy liečený, málo času trávil 

s rodinou, zväčša bol na cestách. Matka rovnako neliečená. Vlado má dvoch súrodencov, 

staršieho (Peter) i mladšieho (Juraj) brata. Súrodenci otcove pijanstvo nevnímali, otec bol 

zriedka doma, videli problémy len u matky („robila im hanbu“) – pila, počas neprítomnosti 

otca si domov pozývala mužov, pred deťmi a bez rozpakov. Keď mal Vlado šestnásť rokov, 

ešte pred rozvodom, odišla matka bývať k priateľovi do susedstva. O deti záujem nejavila. 

Vlado sa na ňu hneval a prial jej smrť. Keď mal Vlado osemnásť rokov, odišiel aj otec 

a založil si novú rodinu. Odvtedy je ich kontakt sporadický, občas otec zavolá. Peter sa 

odsťahoval k priateľke a v kontakte s bratmi je pasívny, nekontaktuje sa s nimi a ani 

sa nezaujíma. Vlado sa staral o Juraja. Sľúbil si, že sa oňho a o seba nielen postará, ale že „im 

budú všetci závidieť a celé mesto ho bude obdivovať a klaňať sa mu“. Vlado aj Juraj 

doštudovali strednú školu s maturitou, zamestnali sa (Vlado dochádzal na týždňovky do iného 

mesta), odkúpili byt do osobného vlastníctva a aj ho zrekonštruovali. Aj napriek silnej 
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emocionálnej väzbe žili Vlado a Juraj v zásade samostatne. Otec ich občas kontaktoval, ale 

matka vôbec.  

Vznik a vývin krízy: Vlado začal užívať drogy necelý rok po tom, ako Juraj odišiel 

pracovať do zahraničia (fáza hrozby). Najprv víkendovo, marihuanu. V práci sa mu dobre 

darilo, bol spokojný s finančným ohodnotením, pociťoval však nedocenenie zo strany okolia. 

Po určitom čase sa rozhodol začať samostatne podnikať a v blízkom meste si otvoril 

prevádzku. Býval teda v jednom meste, do zamestnania dochádzal do druhého mesta 

a prevádzka bola v treťom meste – hoci boli blízko, presúvanie sa bolo časovo i finančne 

náročné. Do podnikania Vlado vstupoval s malým kapitálom a bez skúseností i vedomostí 

o oblasti. Udržať prevádzku bolo veľmi vyčerpávajúce, stresujúce, s vysokými nákladmi 

a nedostatočnými príjmami. Rastúce napätie a úzkosť „riešil“ marihuanou. Z víkendového sa 

stalo každodenné fajčenie (1. fáza Caplanovho modelu).  

Problémy v podnikaní narastali a Vlado ich nezvládal. Objavili sa pocity výraznej 

úzkosti a napätie, problémy so spánkom. Finančne, personálne, ani organizačne nedokázal 

zabezpečiť chod prevádzky, zvyšoval dlhy. Marihuana už nestačila, Vlado začal užívať aj 

pervitín (najprv víkendovo), argumentujúc zvýšenou výkonnosťou („pocítil som návaly 

energie, nepotreboval som spať, jesť“). Uvedomil si problémy s koncentráciou, ale pripísal to 

stresu z podnikania. Predpokladal, že nepriaznivá situácia je len dočasná a že sa podnikanie 

určite postupne rozbehne (2. fáza).  

Napätie však neustupovalo a v podnikaní sa stále nedarilo. Nemohol sa sústrediť, čoraz 

intenzívnejšie pociťoval úzkosť, trápili ho problémy so spánkom. Víkendové užívanie 

pervitínu sa zmenilo na každodenné. Vlado bol náladový, podráždený, nespoľahlivý, viac 

nesústredený, často robil chyby, znižoval sa jeho pracovný výkon, čo viedlo k množstvu 

konfliktov. Za svoj nedostatočný výkon bol v práci kritizovaný. Bol finančne vyčerpaný, dlhy 

rástli, zároveň rástli náklady na drogy. Ako najjednoduchší spôsob získania peňazí sa mu zdal 

ich predaj. Dílovaním si tak zabezpečil pravidelný prísun drog, ale zarobil aj na prevádzku. 

Jeho zdravotný stav však už nebol únosný, čo si začal sám uvedomovať. V zamestnaní sa 

zoznámil a skamarátil s jednou psychologičkou. Tú asi po desiatich mesiacoch požiadal 

o pomoc. Spolu vyhľadali lekára, ktorý mu predpísal infúznu liečbu. Zdalo sa, že sa situácia 

zlepšila, hoci úzkosť, neschopnosť sústredenia a problémy so spánkom pretrvávali (3. fáza).  

Aj napriek kumulujúcim sa problémom sa Vlado v prechodne lepšom zdravotnom stave 

rozhodol zarobiť si peniaze na splatenie dlhov a svoje zdravie riešiť až po stabilizácii situácie. 

Keďže nároky na pracovný výkon boli rovnaké, znova začal užívať pervitín (3. fáza).  

Od tejto chvíle bol Vlado pod sústavným vplyvom drogy. Úzkosť sa zvyšovala, zhoršil 

sa mu zdravotný stav, aj napriek ziskov z predaja drog sa zvyšovali dlhy. Začal si jasnejšie 

uvedomovať osobnostné zmeny – bol nezodpovedný, nespoľahlivý, neangažovaný, bez 

potrebného pracovného výkonu, fyzicky vyčerpaný, podráždený, v neustálom napätí, bez 

schopnosti aktívne riešiť akýkoľvek problém. Po niekoľkých dňoch takmer bez spánku dostal 

od riaditeľky v zamestnaní ultimátum – výpoveď alebo liečba. Reálna hrozba straty oboch 

zamestnaní v situácii veľkého napätia a úplného vyčerpania vnímal ako existenčné ohrozenie 

(4. štádium).  
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2 KRÍZOVÁ INTERVENCIA – DEFINIČNÉ A KONCEPTUÁLNE VÝCHODISKÁ 

 

Špecializovaná a rýchla pomoc osobám, ktoré prežívajú svoju situáciu ako záťažovú 

alebo ohrozujúcu, ocitli sa v kríze, orientovaná na akútne situácie, sa nazýva krízová 

intervencia. Je to „zásah v dobe krízy, ktorý sa snaží minimalizovať ohrozenie klienta, objaviť 

a posilniť jeho schopnosť vyrovnať sa so záťažou tak, aby jeho adaptácia posilnila jeho rast 

a integritu a aby sa, ak je to možné, predišlo negatívnym, deštruktívnym spôsobom riešenia 

situácie“ (Lucká 2003, s. 129-130). Ponúka rýchlu pomoc v riešení a zvládaní symptómov, 

ktoré znefunkčňujú jedinca (James a Gilliland 2013; Carmo Carvalho et al. 2014).  

Môže ísť o rôzne formy pomoci s cieľom dosiahnutia psychickej rovnováhy, ktorá bola 

narušená kritickou životnou udalosťou. Jedným z typov je aj sociálna krízová intervencia 

(Špatenková 2004c), kde ide o činnosti v oblasti okamžitej sociálnej intervencie zameranej na 

osobu v akútnej kríze, resp. v mimoriadne náročných situáciách, ale aj na jej blízke okolie 

(najmä rodinu). Brown et al. (1992, in: Libra 2003, s. 276) odporúča používať termín krízová 

intervencia pre „súbor techník, selektívne a strategicky využívaných pre okamžité a efektívne 

zaobchádzanie s ľuďmi, ktorí akútne reagujú na nadmerné náročné životné udalosti“.  

Jej základnými cieľmi sú upokojiť a stabilizovať klienta; znížiť nebezpečenstvo 

prehlbovania krízy; minimalizovať alebo odstrániť ohrozujúce vzorce správania; sprehľadniť 

a štrukturovať prežívanie; prepracovať blízku budúcnosť s hľadaním riešení, príp. facilitovať 

komunikáciu (s profesionálmi a profesionálkami, s okolím); umožniť uvedomenie problému 

a účelných riešení; pomôcť pri externalizácii emócií; podporiť sebadôveru. Uvedené ciele sú 

dosahované najmä poskytovaním emocionálnej opory a podporou pocitu bezpečia; 

budovaním pracovnej aliancie s pomáhajúcim/mi; facilitáciou komunikácie; podporou 

ventilácie emócií; konfrontáciou s realitou; identifikáciou kľúčového problému; zameraním sa 

na prítomnosť (viac ako na minulosť a detaily z nej); formulovaním minimálnych cieľov; 

zhodnotením a využitím adaptačných mechanizmov; mobilizáciou zdrojov pomoci (Roberts 

2002; Libra 2003; Špatenková 2004; Hendricks, McKean a Hendricks 2010; Kalafat 2012; 

James a Gilliland 2013; Sandoval 2013; Puleo a McGlothlin 2014; Carmo Carvalho et al. 

2014; Miller 2015; Kanel 2015).  

V oblasti sociálnej krízovej pomoci je v našich podmienkach relevantná aj definícia, 

ako vyplýva zo Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov. Zákon chápe krízovú intervenciu ako sociálnu službu, vymedzujúc ju v § 2, ods. 

(1), písm. d) ako odbornú, obslužnú alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, 

zameraných, o. i., aj na riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny. Takúto 

situáciu následne vymedzuje v ods. (4) ako ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby 

a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou
9
. Týmto ohrozením chápe 

zákon, podľa § 2, ods. 2, písm. a), b), d), g) a h), ohrozenie sociálnym vylúčením alebo 

                                                 
9
 V § 12 sú v bode (1) definované sociálne služby podľa druhu, pričom sociálnymi službami krízovej intervencie 

sú terénna sociálna služba krízovej intervencie, poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach (nízkoprahové 

denné centrum, integračné centrum, komunitné centrum, nocľaháreň, útulok, domov na polceste, zariadenie 

núdzového bývania) a nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu. 
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obmedzením schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy 

z dôvodu, že osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb; pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok 

alebo návykových škodlivých činností; pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 

zdravotný stav; pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou 

správania iných fyzických osôb, alebo pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite 

s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.  

Nie vždy je preto postačujúca jednorazová pomoc, v niektorých prípadoch je potrebné 

opakované intervenovanie, a to tak pri osobnom stretnutí, ako aj inými formami (telefonicky, 

prostredníctvom mejlovej korešpondencie). Krízová intervencia má najčastejšie krátkodobý 

charakter, poskytuje sa dočasne, kým nie je k dispozícii dlhodobejšia pomoc, v niektorých 

situáciách však môže byť postačujúca (Burges a Baldwin 1981, in: Špatenková 2004c). Ide 

o komplexnú a intenzívnu pomoc, ktorej princípmi sú (Ell 1996; Lucká 2003; Libra 2003; 

Hendricks, McKean a Hendricks 2010; Miller 2012; Carmo Carvalho et al. 2014): okamžitá 

a ľahko dostupná pomoc; primárne zameranie na  redukciu symptómov, mobilizáciu sociálnej 

opory a rozvoj kopingových stratégií; nízkoprahovosť; individualizovaný a štrukturovaný 

prístup; zaistenie bezpečia; prevencia zhoršovania situácie; krátkodobosť a intenzívnosť 

kontaktu/intervencie; zabezpečenie kontinuality pomoci.  

Štruktúra krízovej intervencie nie je popísaná jednotne. Jej proces napr. Lucká (2003) 

vo všeobecnosti vymedzuje v štyroch fázach: 1. okamžitá redukcia ohrozenia (a príp. zistenie, 

kto ďalší je krízou ohrozený); 2. prvý odhad situácie a jej posúdenie (čo spôsobilo krízu, kedy 

a ako kríza začala, čo viedlo k vyhľadaniu pomoci, očakávania klienta, čo už robil, postoj ku 

kríze); 3. formulácia hypotézy (príp. zváženie distribúcie, odhad možností a limitov klienta); 

4. intervencia. 

Špatenková (2004a) ponúka trojfázový model Golanovej z roku 1978, odlišujúc: 1. prvý 

kontakt (so zameraním na budovanie bezpečného vzťahu a bezpečného prostredia, 

identifikáciu hlavného problému, formulovanie cieľov a plánu intervencie a spracovanie 

kontraktu); 2. strednú fázu (časovo v rámci 1. – 6. kontaktu, s cieľom doplnenia informácií 

a výberu hlavných tém, so stanovením realistických cieľov na zmenu správania, kde kľúčovú 

rolu zohráva podpora schopnosti klienta alebo klientky samostatne sa rozhodovať); 3. 

konečnú fázu (nastupujúcu v situácii, keď si klientka alebo klient uvedomuje, čo viedlo 

a prispelo k vzniku krízy, a ako ju prekonať, obsahom ktorej je preskúmanie pokroku, 

rozhodnutie o ukončení s ponukou pokračovania v následnej starostlivosti).   

Špecifiká krízovej intervencie v sociálnej práci špecifikuje Thompson (2012, 2016), 

podľa ktorého je prioritnou úlohou krízovej intervencie maximalizovať pozitívny potenciál 

situácie a zmeny (teda nielen obnovovať rovnováhu
10

) s dôrazom na zmocňovanie klienta 

alebo klientky – podporu osobného rastu, najmä v čase krízy, ako kľúčového faktora zmeny (s 

využitím rôznych spôsobov a v rôznych prostrediach). Vzhľadom na uvedené považujeme za 

dôležité do predstavených konceptov doplniť aj poskytovanie sociálno-právneho (príp. 

zabezpečenie ekonomického, pedagogického a psychologického) poradenstva, intencionálnu 

prácu so sociálnymi sieťami a sociálnou oporou, využívanie sociálnych služieb a zdrojov 

                                                 
10

 Čo v angl. jazyku autor zdôvodňuje aj komparáciou obsahov pojmov „crisis survival“ vs. „crisis intervention“. 
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v pomoci v komunite (príp. nielen na lokálnej úrovni, ale aj v širších kontextoch) a úzku 

multidisciplinárnu spoluprácu s ďalšími odborníčkami a odborníkmi.  

Vo vzťahu k závislým Libra (2003) tiež rozpracúva trojfázový model, pozostávajúci: 

1. z posúdenia situácie (prijatie informácie o kríze, zapojenie klienta do spolupráce, 

zapojenie dôležitých osôb z prostredia klienta, posúdenie príčin vzniku a vývinu krízy 

a prítomných symptómov, posúdenie schopnosti postarať sa o seba v základných 

otázkach a posúdenie rizík, posúdenie sociálnych vzťahov a sociálnej opory, zdrojov 

a možností pomoci); 

2. plánovania intervencie a jej realizácie (dojednávanie a kontraktovanie s cieľmi 

indikujúcimi koordinovaný postup s účelom viesť klientku alebo klienta 

k uvedomeniu podstaty problému a situácie a formulovanie pracovnej stratégie, so 

zapojením sociálneho okolia klienta či klientky, najmä rodiny); 

3. riešenia situácie, hodnotenia výstupov a rozhodnutia o (potrebe) následnej 

starostlivosti.  

V priebehu vývoja sa krízová intervencia postupne konštituovala ako samostatný 

multidimenzionálny a flexibilný spôsob zásahu. Korene krízovej intervencie siahajú k dielam 

Ericha Lindermanna a Geralda Caplana (od štyridsiatych rokov dvadsiateho storočia). Ich 

práca stimulovala vývoj a expanziu v predmetnej oblasti v kontexte variabilných vedných 

disciplín. Postupne sa formulovalo viacero smerov a prístupov ku kríze a krízovej intervencii 

Roberts a Ottens 2005; Hendricks, McKean a Hendricks 2010; Loughran 2011; Miller 2012, 

2015; Sandoval 2013; James a Gilliland 2013 a i.). 

 

2.1 KONCEPTUÁLNE VÝCHODISKÁ KRÍZOVEJ INTERVENCIE 

 

Už v roku 1984 klasifikovala Janosik (in: Hendricks, McKean a Hendricks 2010) 

množstvo dostupných konceptuálnych rámcov krízovej intervencie v troch oblastiach: 

základné teórie, rozšírené teórie a aplikované teórie krízy a krízovej intervencie. Pritom 

k základným teóriám autorka zaradila modely Lindemanna (podľa ktorého správanie v kríze – 

najmä pri zvládaní straty - nie je nevyhnutné považovať za abnormálne alebo patologické, ale 

špecifické v kontexte danej situácie, pričom sa zameriaval hlavne na zvládanie straty) a 

Caplana (ktorý rozšíril Lindemannove konštrukty o širšie pole traumatizujúcich udalostí, 

pričom krízu vnímal ako stav vznikajúci na základe prekážok v životných cieľoch, 

vyplývajúcich z vývinových a/alebo situačných udalostí, ktoré nemôžu byť prekonané 

bežným spôsobom). Pritom krízu vnímali obaja zhodne – ako narušenie psychickej rovnováhy 

(narušenie rovnováhy → intervencia a klientova práca na probléme → návrat k rovnováhe). 

Z uvedeného dôvodu je krízová intervencia, ako definoval Caplan, orientovaná na elimináciu 

afektívnych, behaviorálnych a kognitívnych porúch.  

Rozšírené teórie vznikali v reakcii na pôvodné prístupy opierajúce najmä 

o psychoanalytický prístup s nedostatočnou pozornosťou zameranou na sociálne, 

environmentálne a situačné faktory krízy. Do tejto skupiny Janosik (in: Hendricks, McKean 
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a Hendricks 2010) radí najmä systémovú a ekosystémovú teóriu, interpersonálne teórie, 

vývinové teórie (napr. Erikson, Levinson). Práve v druhej menovanej Bronfenbrenner (podľa 

Janosik 1984, in: James a Gilliland 2013) chápal krízu a teda aj intervenciu ako komplexné 

fenomény, zohľadňujúc systémy, ale zároveň aj environmentálne kontexty, v rámci ktorých 

prebieha kríza a intervencia. Na ich základe sa vyvinuli aj aplikované teórie, ktoré zvažujú 

v predmetnej oblasti tri, príp. štyri domény kríz (vývinové, situačné a existenciálne 

a zohľadňujúc ekologickú perspektívu aj ekosystémové krízy).  

V iných súvislostiach klasifikovali Leitner (1974) a Belkin (1984) základné modely 

krízovej intervencie. Odlíšili model rovnováhy (ako vyplýva z diel Lindemanna a Caplana), 

kognitívny model (kríza ako dôsledok nie udalosti samej o sebe, ale jej interpretácie na 

základe neadekvátnych presvedčení s krízovou intervenciou zameranou na zmenu postojov 

a presvedčení, napr. Ellis) a psychosociálny model (kríza ako dôsledok interných a externých 

faktorov, kde cieľom krízovej intervencie sa stáva ich posúdenie a výber efektívnejších 

alternatív správania, postojov a environmentálnych zdrojov, napr. Erikson, Minuchin). 

Takýchto členení je v dostupnej literatúre viacero (viď napr. Roberts 2005; Hendricsk, 

McKean a Hendricks 2010; Loughran 2011; Miller 2012; James a Gilliland 2013; Sandoval 

2013; Puleo a McGlothlin 2014).  

Od sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa v rámci krízovej intervencie 

výraznejšie presadila najmä ekologická perspektíva s cieľom reflektovať socio-

environmentálne kontexty krízy i jej riešenia (podporujúc dostupnosť a využívanie vonkajších 

zdrojov aj rozvoj intrapsychického potenciálu) v komplexnom interdisciplinárnom prístupe 

(Lucká 2003; James a Gilliland 2013; Puleo a McGlothlin 2014). 

 

2.2 EKOLOGICKÁ PERSPEKTÍVA AKO KONCEPTUÁLNY RÁMEC KRÍZOVEJ 

INTERVENCIE 

 

Ekologická perspektíva
11

 (tiež organizmová) sa opiera o systémovú teóriu (všeobecná 

teória systémov a ekosystémová teória) a biologický koncept prostredia
12

. Táto metateória sa 

formovala v reakcii špecializáciu a segmentáciu vedných disciplín v polovici dvadsiateho 

storočia (argumentujúc ich neschopnosťou riešenia globálnych problémov). Vzhľadom na 

východiskový spôsob myslenia, zohľadňujúceho vzájomné interakcie medzi jednotlivými 

elementmi skúmanej oblasti (systému, jednotného celku) a súbormi týchto elementov 

a odmietajúceho štúdium izolovaných javov, vytvorila konceptuálny rámec pomáhajúcej 

praxe reflektujúc vzťahovosť, prepojenosť a komplexitu sociálnych fenoménov, pričom do 

štúdia zahrnul aj otázky štrukturálnych príčin nerovnosti v spoločnosti, sociálnych sietí 

                                                 
11

 Pojmy ekologický a systémovoteoretický sa používajú synonymicky, pričom ekologická perspektíva redukuje 

technicizmus systémovej teórie prechodom od fyzikálneho k biologickému referenčnému rámcu (Germain 1979, 

in: Hollstein-Brinkmann 2001). 
12

Najmä postulovaním jednotného systému (ktorý je tvorený organizmom a jeho prostredím) s neustále 

vzájomne interagujúcimi prvkami. Tie sú navzájom prepojené a závislé a spolu závislé od prírodných procesov, 

zamerané na dosiahnutie dynamickej rovnováhy (zdôraznením vzájomných interakcií organizmu a prostredia), 

čo pre teóriu a prax pomáhajúcich profesií znamenalo menej abstraktné koncepty s priamym presahom na rast 

a sociálne fungovanie (Nähri a Matthies 2001; Smutek 2006; Levická a Levická 2012).  
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a sociálnej opory (Hollstein-Brinckmann 2001; Payne 2005; Nähri a Matthies 2001; Levická 

a Levická 2012; Skyba 2014, 2015).  

Perspektíva, postulujúc komplexnosť života, chápe človeka s jeho prostredím ako 

jednotný systém. Porozumieť im je možné len v rámci ich vzájomných vzťahov a procesov 

(medzi ktorými vzniká vzájomná závislosť) v prostredí, teda v kontexte ich vzájomných 

vzťahov, ktoré sú kontinuálne vzájomne ovplyvňované, pričom táto dynamika sa deje vždy 

v aktuálnom kultúrnom kontexte. Preto je označovaná aj ako dvojitá perspektíva (reflektujúc 

zameranie na osobu aj jej situáciu, resp. systém aj prostredie a ich vzájomné transakcie, 

vyvolávajúce zmeny u oboch). Pre efektívnu intervenciu v pomáhajúcej praxi je tak 

nevyhnutné zasahovať do vzájomných transakcií systému a prostredia v smere zosúladenia 

potrieb a požiadaviek (Gitterman a Germain 2008; Gordon 1969, in: Levická a Levická 2012).  

Vzhľadom na východiská v komplexnosti perspektíva zdôrazňuje potrebu brať zreteľ na 

vzájomné transakcie viacerých komponentov, najmä na osobu
13

 v danom čase a mieste (napr. 

v rodine, v školskom kolektíve a pod.) a jej skúseností (ako výsledku interakcií so životnými 

okolnosťami v prostredí); na prostredie (na mikro, mezo a makroúrovni, prípadne proximálne 

a distálne prostredie); jeho požiadavky (udalosti, situácie, problémy či tlaky vyžadujúce 

pozornosť); zdroje pomoci a podpory, ktoré sú k dispozícii k riešeniu požiadaviek v prostredí; 

faktory prostredia bez okamžitého vplyvu (kultúra a vývin, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú 

a ich výsledkom je širší kontext prostredia) (Rothery 2008).  

Koncept transakcií zdôrazňuje, že vzťahy medzi osobou a prostredím sú cyklické 

a obojsmerné. Tradičné prístupy vnímali problém v patológii jednotlivca (negatívne prostredie 

kreuje problémy v sociálnom fungovaní), táto perspektíva navrhuje odlišné vnímanie – 

problémy ľudí nie sú výsledkom ich patológie, ale produktom porúch ekosystému (výsledkom 

vzorcov maladaptívnej transakcie medzi organizmom a prostredím, ktoré formovali osobnosť, 

a spôsobov, akým sociálne fungovanie osoby ovplyvnilo prostredie). Teda problémy 

v sociálnom fungovaní sú chápané ako interaktívne, recipročné a dynamické sily, ktoré 

pôsobili medzi osobou a ekosystémom (Payne 2005; Smutek 2006; Gitterman a Germain 

2008 a i.). 

Tretím kľúčovým východiskom ekologickej perspektívy je dôraz na ľudský potenciál, 

(teda silné stránky človeka a jeho potenciál k rastu) a prispôsobivosť. V tomto ohľade chápe 

vznik porúch ako dôsledok nedostatočného prispôsobenia osoby v rámci transakcií 

s prostredím. Tento koncept tak následne rieši aj fenomény adaptácie a adaptovanosti, ktoré 

spája s aktívnou snahou osoby o dosiahnutie dobrého prispôsobenia v prostredí, teda o zmenu 

tak, aby prostredie napĺňalo potreby danej osoby. Ide o recipročný, dynamický a nikdy 

nekončiaci proces medzi jednotlivcom a prostredím s úsilím zameraným na zmenu seba 

samého a/alebo prostredia. S uvedením súvisí aj koncept vulnerability (v kontextoch opresie 

z vyšších úrovní systému a aj vo vzťahu k subjektívnemu vnímaniu problému osobou
14

) 

                                                 
13

 V jej kontextuálnych charakteristikách -  jej potreby (najmä ak sa z dôvodu neuspokojenia stávajú predmetom 

intervencie), biologické faktory (pohlavie, temperament, rasa, etnická príslušnosť, ale aj choroba, postihnutie 

a pod.), spirituálne faktory, silné stránky, schopnosti, kompetencie, sociálne roly...  
14

 Ak napr. osoba subjektívne vníma prostredie ako hostilné, vzdáva sa kvôli tomu riešenia problému (tzv. 

internalizovaná opresia). Avšak prekážkou môže byť aj nedostatok kopingových zdrojov – v osobnosti aj v 

prostredí (Gitterman a Germain 2008). 
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a reziliencie (schopnosti osoby adaptovať sa na prostredie a schopnosti prostredia vytvárať 

podmienky v prospech osoby
15

) (Gitterman a Germain 2008). 

Vývin jednotlivca v týchto súvislostiach je detailne rozpracovaný najmä v dielach 

Bronfenbrennera (1977, 1995, 1999), predpokladajúc vplyv komplexnejších recipročných 

interakcií s prostredím, teda s osobami, objektmi, inštitúciami, symbolmi (počas ľudského 

vývinu dochádza k variabilným transakciám, ktoré zahŕňajú zmeny v rolách, prostrediach, 

funkciách zrenia osoby alebo udalostí v jeho životnej dráhe, pričom tieto posuny sú zmenami 

v ekologických systémoch, nie individuálnymi zmenami). Autor identifikoval štyri súvisiace 

komponenty ekologickej perspektívy, a to vývinový proces (ktorý je tvarovaný a tvaruje 

dynamiku vzťahu medzi jednotlivcom a jeho kontextom); súhrn biologických, kognitívnych, 

emocionálnych, behaviorálnych dispozícií a charakteristík osoby a ich dopady na vývinový 

proces; kontext ľudského vývinu a jednotlivých úrovní systému (pričom ekologické prostredie 

je koncipované topologicky, ako usporiadanie štruktúr, systémov, z ktorých každý je súčasťou 

nasledujúcej so súčasnými dvojsmernými vplyvmi – na osobu i prostredie zároveň – odlišujúc 

mikrosystém, mezosystém, exosystém, makrosystém, keď interakcie sa uskutočňujú tak 

z úrovne mikrosystému smerom k makrosystému, ako aj v opačnom smere); rozmanité 

dimenzie dočasnosti, ktorá ovplyvňuje zmeny počas životného cyklu.  

Ekologická perspektíva teda umožňuje efektívne riešiť problémy v sociálnom fungovaní 

osôb a potreby rôznymi systémovými úrovňami zahŕňajúcimi indivíduum, rodinu, malé 

skupiny, väčšiu komunitu. Pritom však zdôrazňuje, že osoby sa nielen prispôsobujú 

prostrediu, nie sú ním absolútne determinované. Aj zmeny v správaní osoby sú akciami, ktoré 

ovplyvňujú samotné prostredie.  

Novšie prístupy a modely krízovej intervencie tak už zohľadňujú aj vývinové, 

ekologické a kontextuálne faktory krízy, čomu prispôsobujú aj zameranie krízovej intervencie 

(Roberts a Ottens 2005; Puleo a McGlothlin 2014). Napríklad Boss (1987, 1988, 2002, in: 

Puleo a McGlothlin 2014) a Myer a Moore (2006, in: Roberts a Ottens 2005) uvažujú 

o dimenziách krízy – tá je sprostredkovaná internými a externými kontextuálnymi 

dimenziami. Interné vychádzajú z rodiny (a tam narúšajú funkčnosť), externé z prostredia 

mimo rodiny (napr. živelné pohromy, strata zamestnania, kriminálny čin, závislosť). Interné 

zahŕňajú tri dimenzie, ktoré môžu byť kontrolované alebo menené (štruktúra rodiny, 

psychologické elementy ako percepcia a posúdenie, filozofické elementy ako hodnoty 

a presvedčenia), externý kontext je koncipovaný z environmentálnych alebo ekosystémových 

dimenzií, nad ktorými osoba nemá kontrolu (historické, ekonomické, vývinové, genetické, 

kultúrne kontexty) (kontextuálne-ekologický model).  

Podobne, Collins a Collins (2005) v rámci vývinovo-ekologického modelu integrujú 

vývinové fázy a environmentálne faktory (ako elementy krízy a teda aj krízovej intervencie). 

Podľa nich sú spúšťačom niektorých kríz záťažové situácie a udalosti, ktoré sú prirodzene 

vývinové a teda v živote jednotlivca a rodiny aj očakávané. Avšak bez ohľadu na to, či sú 

                                                 
15

 Ak nie sú v súlade, pôsobia ako problém - životný stresor, osobou vnímaný ako presahujúci možnosti jeho 

zvládnutia (ako vyjadrenie negatívneho vzťahu medzi osobou a prostredím, preberajúc podobu reálne vnímaného 

rizika alebo straty), alebo ako výzva (ak osoba verí, že má k dispozícii osobné i environmentálne zdroje k ich 

zvládnutiu) (Gitterman a Germain 2008). 
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spúšťačom faktory vývinové, alebo situačné, je nevyhnutné ich reflektovať ako determinujúce 

krízu, jej význam a následky v živote jednotlivca (rodiny). Zdôrazňujúc vývinové faktory, 

Collins a Colllins (2005) podporujú zahrnutie kontextu vytváraného environmentálnymi 

faktormi (interpersonálne vzťah, komunitné zdroje, spoločnosť) pre vznik i riešenie krízy. 

Vzhľadom na uvedené je každú krízu nevyhnutné vnímať ako jedinečnú, unikátnu (ako sú 

jedinečné aj ekologické determinanty každej osoby) a z uvedeného dôvodu nie je možné 

generovať (a generalizovať) jeden (hlavný, centrálny, zásadný) prístup ku kríze bez reflexie 

jedinečných environmentálnych faktorov každého klienta a každej klientky individuálne. 

V rámci vývinovo-ekologickej paradigmy navrhli model posúdenia a intervencie, tzv. 

ABCDE model, zložený z piatich dimenzií (affect, behavior, cognition, development, 

ecosystem)
16

, kde A-Affect reprezentujú afektívne reakcie na krízu v rôznych emóciách 

(najmä úzkosť, hnev, depresia, smútok, strach, zmätenie, hanba); B-Behavior odkazujú na 

spôsoby riešenia krízy danej osoby (od pasivity, nekonania a imobility až k život ohrozujúcim 

aktom); C-Cognition zohľadňujú stratégie zvládania záťaže a krízy (a subjektívne vnímanie 

krízy, príčin jej vzniku a jej významu pre osobu aj v kontexte kultúrnych a spirituálnych 

presvedčení); D-Development (fenomény spojené s rôznymi vývinovými obdobiami 

prispievajú k rozvoju krízy, ale zároveň sú zdrojmi riešenia); E-Ecosystem zachytáva dianie 

v komunite (príp. podpora v jej rámcoch, zahrňujúc blízkych, priateľov, ale aj dostupné 

služby, vzťahy na pracovisku či v škole, interakcie s formálnymi sociálnymi službami a pod.).  

Systematickým a štrukturovaným koncepčným modelom pre posúdenie krízy a následne 

krízovú intervenciu s kontextuálnymi východiskami je aj Robertsov sedemúrovňový model 

krízovej intervencie. Model facilituje intervenciu dôrazom na rýchle posúdenie problému 

a zdrojov klienta, na spoluprácu pomáhajúceho a klienta pri výbere cieľov a ich dosahovaní, 

pri hľadaní spôsobov zvládnutia krízy na základe rozvoja pracovnej aliancie, opierajúc sa 

o silné stránky klienta (Roberts 2002; Roberts a Ottens 2005).  

Robertsov model popisuje sedem kľúčových fáz/úrovní, cez ktoré prechádza klientka, 

klient počas stabilizácie v kríze. Tie sú síce popísané sekvenčne, ale v praxi sa môžu 

prekrývať (Roberts 2002; Roberts a Ottens 2005): 

1. realizácia dôkladného biopsychosociálneho posúdenia a život ohrozujúcej 

pravdepodobnosti (rýchle, s ohľadom na oporu a stresory z prostredia, zdravotné 

problémy v minulosti a aktuálny zdravotný stav s možnosťou hospitalizácie alebo 

iných typov liečby, užívanie liekov, drog, alkoholu, interné a externé mechanizmy 

zvládania, zdroje pomoci, sociálne siete a vzťahy, posúdenie rizika letality) spolu so 

sociokultúrnymi skúsenosťami a spirituálnymi presvedčeniami; 

                                                 
16

 V tomto ohľade sú známe aj skoršie modely, napr. model krízy ABC-X (Hill 1949, 1958, in: Puleo 

a McGlothlin 2014) aplikovaný na rodiny, zdôrazňujúc interakciu medzi jednotlivými elementmi (A – ako 

provokujúca záťažová udalosť, B – ako zdroje rodiny a C – ako vnímanie, resp. význam, ktorý rodina prisúdila 

udalosti, v čoho dôsledku vzniká X - kríza, charakteristická nerovnováhou a imobilizáciou rodinného systému). 

Jeho modifikáciou je  model zdvojených ABC-X (McCubbin a Patterson 1982, in: Puleo a McGlothlin 2014), 

s doplnením možnosti obnovy a rastu, ktoré nasledujú po kríze (dvojité A – pôvodný koncept plus zohľadnenie 

ďalších stresorov, ktoré je potrebné reflektovať, dvojité B – zdroje dostupné v čase krízy aj s tými, ktoré boli 

nadobudnuté alebo posilnené, dvojité C – akumulované stresory, zdroje, zvládanie krízy a celá situácia 

v kontexte kultúrnych presvedčení a možnosť ich prerámcovania, dvojité X – spolu s adaptáciou, ktorá sa po 

kríze rozvíja v dlhodobejšom kontexte ako odpoveď na danú udalosť). 
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2. vytvorenie terapeutického a kolaboratívneho vzťahu (v úzkej súvislosti s prvou fázou, 

so zameraním na posilňovanie klienta, kde kľúčovými sú schopnosti terapeuta alebo 

poradcu, ako nehodnotiaci postoj, kreativita, flexibilita, reziliencia, schopnosť opory 

a posilnenia). Pritom prvé dve fázy sa prelínajú – vzhľadom na to, že posúdenie je 

realizované prostredníctvom rozhovoru s využívaním podporných a motivačných 

prvkov, napomáhajúcich budovaniu dôvery; 

3. identifikácia hlavných dimenzií prítomného problému, vrátane spúšťačov či 

urýchľovačov krízy (so zameraním na kľúčové problémy vyvolávajúce krízu, ale so 

súčasným upozornením na priority problému – s uprednostnením tých, ktoré budú 

riešené primárne
17

) so súčasným zistením silných stránok a zdrojov v okolí
18

;  

4. povzbudenie explorácie emócií a pocitov za účelom vyrovnania sa s nimi (aktívne 

počúvanie a validácia, tak za účelom uvoľnenia maladaptívnych presvedčení klientky 

alebo klienta, ako i pri zvažovaní ďalších možností konania, aj s využitím informácie, 

parafrázovania, interpretácie, prerámcovania); 

5. generovanie a explorovanie alternatív a nových stratégií zvládania na základe 

identifikovaných silných stránok klienta či klientky (tvorí sa dohoda o nových, 

efektívnejších spôsoboch reakcií, diskutujú sa rôzne možnosti liečby, hľadajú sa 

v spolupráci, v rámci vzájomnej dohody – aj o neubližovaní, o hospitalizácii, 

dočasnom bývaní – kvôli zaisteniu bezpečia klientky alebo klienta, s cieľom pomoci 

pri prekonávaní starých a neefektívnych spôsobov zvládania a podpory pri získavaní 

emocionálnej rovnováhy, spolu so zvažovaním výhod a nevýhod rôznych dostupných 

programov)
19

;  

6. navrhnutie a formulovanie akčného plánu a obnovenie fungovania cez jeho 

implementáciu – na základe časovo obmedzenej dohody so súhlasom klienta alebo 

klientky ohľadom dodržiavania pravidiel vlastného bezpečia, s cieľom uvedomenia 

významu krízy pre budúcnosť, urýchľujúcich faktorov a alternatív riešenia 

(dojednanie ohľadom zaistenia bezpečnosti a odstránenia faktorov, ktoré zvyšujú 

riziká; zahrnutie rodičov a ďalších významných osôb a inštitúcií; dohoda o termínoch 

a spôsoboch kontaktovania; zníženie úzkosti – ak je potrebné, aj farmakoterapiou; 

zníženie izolácie a mobilizácia zdrojov z okolia – aj kvôli potrebe trvalého kontaktu 

                                                 
17

 Oblasťami zisťovania sú: aktuálne problémy; oblasti zlyhávania; čo viedlo k vyhľadaniu pomoci; prečo práve 

v túto chvíľu. V priebehu postupného porozumenia tomu, ako problémy eskalovali do krízy, sú získavané 

informácie o tom, aké štýly zvládania už klientka alebo klient už využil a ktoré štýly budú vyžadovať 

modifikáciu, aby sa zabránilo krízam v budúcnosti.  
18

 V tejto súvislosti Kalafat (2012) explicitne zdôrazňuje, že pre každú z fáz krízy je typická úzkosť a zmätok, 

ktoré interferujú s riešením problému. Preto je primárnym cieľom intervencie zníženie napätia, a to najmä 

ponukou štruktúry a oporou. Tie podporia zvládnutie záťaže a stimulujú porozumenie dynamike krízy.  
19

 Keďže kríza vzniká na základe neadekvátnych alebo neadaptívnych kopingových stratégií, je súčasťou fázy aj 

modifikácia týchto stratégií so snahou podporiť náhľad a edukovať o možnostiach ich zmeny na základe 

perspektívy silných stránok so súčasnou exploráciou dôsledkov a prežívania ohľadom každej z navrhovaných 

alternatív riešenia, zvládania situácie (Roberts 2002). Podľa Millera (2015) je zvlášť potrebná pomoc v kontexte 

edukácie ohľadom krízy. U závislých hlavne v raných rekonvalescenčných fázach, kedy vnútorný aj vonkajší 

tlak smerom k abstinencii zvyšuje riziko vzhľadom na mal/adaptívne stratégie. 
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s osobou v kríze; príp. hospitalizácia – ak je nevyhnutná a nie je realistický predpoklad 

dodržania zmluvy o vlastnej bezpečnosti
20

); 

7. plán po ukončení intervencie (plán nadväzujúceho kontaktu alebo starostlivosti) a jeho 

prijatie/dohoda (s cieľom sledovať postkrízovú situáciu a životné podmienky klienta či 

klientky; vyhodnotenia poskrízovného stavu a zabezpečenia optimálneho smerovania 

riešenia krízy; kognitívne, emocionálne a behaviorálne zvládanie krízu vyvolávajúcich 

udalostí; posúdenie celkového fungovania; spokojnosť a pokrok v liečbe, príp. plán 

ďalších stretnutí po ukončení intervencie). Jeho obsahom môže byť aj plánovanie 

ďalších stretnutí a starostlivosti po ukončení krízovej intervencie.  

Takto komplexný model krízovej intervencie vytvára pre teóriu i prax sociálnej práce 

(ale aj ďalších pomáhajúcich profesií) efektívny konceptuálny rámec pre plánovanie 

a intervenciu v kontexte krízy. Individuálne špecifiká každej takto vnímanej situácie vyžadujú 

celé kontinuum rôznych intervenčných stratégií na základe kreativity a schopnosti adaptácie 

na meniace sa podmienky v intervenčnom procese, zvlášť v súvislosti s multifaktorialitou 

a širokospektrálnosťou v príčinách, prejavoch a dôsledkoch drogovej závislosti, zasahujúc 

celé sociálne fungovanie závislej osoby. Vzhľadom na uvedené je práve ekologická 

perspektíva kľúčovým teoretickým rámcom pre prácu s osobami v kríze.  

 

2.3 KRÍZOVÁ INTERVENCIA S MLADÝM DOSPELÝM ZÁVISLÝM OD DROG – 

PRÍKLAD Z PRAXE V NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII TROJLÍSTOK, PREŠOV 

 

Vlado, 25-ročný, užívateľ marihuany a pervitínu. Bol v organizácii prijatý na základe 

telefonátu kamarátky psychologičky, ktorá poskytla základné informácie o aktuálnom stave 

Vlada s vyjadrením naliehavej žiadosti o pomoc, deň pred osobným kontaktom. 

Vlado prišiel v doprovode kamarátky, v dojazde po užití pervitínu, s abstinenčnými 

príznakmi. Predniesol svoj problém, informácie doplnila kamarátka. Vlado verbalizoval 

záujem prestať s užívaním drog a rovnako motiváciu pre riešenie problému. Nebol 

koncentrovaný, reč mal odbiehavú a prekotnú, so slangom a vulgarizmami, bez prejavov 

agresivity. Odmietol hospitalizáciu, upokojila ho možnosť spolupracovať s organizáciou 

a dohoda o ďalšom termíne stretnutia.  

Počas nasledujúcich dvoch stretnutí bol v dojazde po pervitíne (s podporou marihuany). 

Bol pokojnejší, v prejave výrazne menej vulgarizmov, opakovane vyjadroval motiváciu, 

avšak len verbálne, odmietal hospitalizáciu. Bolo možné viesť intenzívnejší anamnestický 

rozhovor a lepšie posúdiť aktuálnu situáciu. Po posúdení rizika letality, zistení aktuálneho 

zdravotného stavu a užívania liekov (a aj kvôli odmietaniu hospitalizácie) bola navrhnutá 

ambulantná forma pomoci. Bola zistená silná sociálna sieť, avšak nedostatočná sociálna opora 

                                                 
20

 Z hľadiska kognitívneho rozmeru je v predmetnej fáze kľúčové získať náhľad na význam udalosti, krízy 

(prečo sa udiala, čo znamená, ktoré reakcie krízu zhoršili, aké sú alternatívy), zvládnuť situáciu a vyrovnať sa 

s podobnými udalosťami v budúcnosti. Ako sumarizuje Roberts (2002), zámerom je obnova kognitívneho 

fungovania na základe realistického porozumenia kríze a jej okolnostiam, ale aj jej špecifickému individuálnemu 

významu (vo vzťahu k očakávaniam, životným cieľom, systému presvedčení – zvlášť iracionálnych) s následnou 

reštrukturalizáciou či nahradením chybných presvedčení.  
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(až emocionálna a sociálna izolácia). Ako ďalšie stresory z prostredia vystupovali kontakty 

s dílermi. Externým zdrojom pomoci bola aktuálne len kolegyňa a kamarátka psychologička, 

Vlado odmietal kontaktovať bratov i rodičov, odmietal využívať akúkoľvek inú službu, aj 

napriek výraznejšej dostupnosti. Zisťované boli doterajšie spôsoby zvládania záťaže a riešenia 

problémov. Pri kumulovaných problémoch a v napätí sa ukázali ako neefektívne. Predstavy 

o možných riešeniach boli u klienta obmedzené, ovplyvnené medzigeneračným prenosom od 

rodičov. Intervencia bola sústredená na budovanie terapeutického vzťahu, prijatím klienta, 

jeho akceptáciou, rešpektom voči jeho postojom, motivačnými a suportívnymi technikami. 

Základným cieľom prvých stretnutí bol najmä monitoring zdravotného stavu, emocionálna 

opora a upokojenie spolu s motiváciou k liečbe, získanie kľúčových informácií pre 

sprehľadnenie situácie. Boli identifikované hlavné dimenzie problémov (prílišné pracovné 

zaťaženie, nedostatok odpočinku, sociálna izolácia, vysoké ambície a nedostatok 

manažérskych spôsobilostí, absentujúce relaxačné aktivity, vysoké dlhy, užívanie drog a ich 

kombinácia s vyústením do nepriaznivého zdravotného stavu, snahy prestať užívať drogy len 

v úrovni predsavzatí, maladaptívne kopingové stratégie, zamerané na okamžité, krátkodobé 

riešenia, bez perspektívy dlhodobejšieho horizontu) a priority (užívanie drog a zdravotné 

problémy, sociálna izolácia). Aktuálne zdroje pomoci limitované na kamarátky a poradenskú 

organizáciu, potenciálne mladší brat a otec. Dohľad medzi jednotlivými stretnutiami bol 

zabezpečený telefonickým kontaktom s kamarátkou a so sociálnou pracovníčkou organizácie.  

Na treťom a štvrtom stretnutí bol klient pokojnejší, viac vnímavý, prosil o pomoc, 

k situácii bol však nekritický. Bolo možné detailnejšie spracovanie anamnestických údajov, 

dohoda o strategických postupoch pomoci. S klientom sa začal proces edukácie ohľadom 

krízy, jej spúšťačov, príčin a dôsledkov, spolu s ním boli identifikované jeho maladaptívne 

presvedčenia a zvažované alternatívy reakcií a možností riešenia situácie. Po súhlase 

s návštevou u všeobecného psychiatra bol sociálnou pracovníčkou organizácie objednaný 

a vyšetrenie sa uskutočnilo nasledujúci pracovný deň. Na piate stretnutie však klient prišiel 

pod vplyvom pervitínu a marihuany, v zlom zdravotnom stave, verbalizoval vysoké tempo 

aktivít, bez odpočinku, bez spánku, veľkú úzkosť a únavu. Po spoločnom prehodnotení 

situácie klient súhlasil s urgentným príjmom. Po telefonickej dohode sociálnej pracovníčky 

a v jej doprovode, spolu s kamarátkou, bol klient distribuovaný a sprevádzaný na 

psychiatrické nemocničné oddelenie.  

Nasledujúci deň informovala psychiatria o ukončení hospitalizácie z dôvodu 

nedoplatkov klienta v zdravotnom poistení. Sociálnou pracovníčkou bola na základe 

spolupráce s klientom vyjednaná dvojdňová hospitalizácia a zároveň kontaktovaný brat kvôli 

možnosti vyrovnania dlhov. S bratom bol dohodnutý termín stretnutia v organizácii, boli mu 

sprostredkované informácie o stave klienta, doplnené heteroanamnestické údaje hlavne 

v súvislosti s pôvodnou rodinou, spracovaná dohoda o spolupráci, dlhy boli v poisťovni 

vyrovnané. Následne bola sociálnou pracovníčkou kontaktovaná psychiatria a hospitalizácia 

klienta predĺžená. Sociálna pracovníčka s bratom navštívili klienta v nemocnici s cieľom 

vyhodnotenia situácie, plánovania intervencií a dohodnutia ďalších postupov (v liečbe 

závislosti, riešení dlhov na nájmoch, riešení podnikania, zabezpečení ochrany pred exekúciou, 

spolupráci s políciou). So súhlasom klienta bola kontaktovaná matka, spolu s bratom boli 

zapojení do rodinného aj individuálneho poradenstva v organizácii, do programu pomoci 
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kodependentným a do edukačného programu, s cieľom posilnenia a opory, porozumenia 

problematike a rozvoja alternatív riešenia situácie. 26 dní 

V priebehu dvoch týždňov hospitalizácie klient súhlasil s liečbou a s kontaktovaním 

otca. Psychiatria bola požiadaná o urýchlené spracovanie žiadosti a dohodnuté prijatie 

v špecializovanej liečebni. Do rodinného poradenstva bol deň pred ukončením hospitalizácie 

zapojený aj otec. Po hospitalizácii klient pokračoval v individuálnej a rodinnej práci 

v organizácii, so zameraním na generovanie a explorovanie alternatív a nových stratégií 

zvládania. Kvôli zníženiu rizika relapsu a opakovaného predaja drog bol zároveň zapojený do 

programu denného centra. Silnou stránkou klienta bola ochota k spolupráci, záujem riešiť 

problémy a vysoké ambície v dosahovaní stanovených cieľov. Intervencie zamerané aj na 

edukáciu ohľadom krízy a v súvislosti s problematikou závislostí a na získanie náhľadu na 

neefektívne stratégie riešenia problémov. V spolupráci s klientom bol formulovaný akčný 

plán na obnovenie fungovania, s dohodou o vlastnej bezpečnosti, so zapojením rodiny 

a dôležitých inštitúcií (právnik, ekonóm, psychológ, daňový úrad, psychiater, liečebňa, 

polícia). Cieľom bolo znižovanie úzkosti, štrukturovanie situácie, podpora náhľadu na 

význam krízy (vzhľadom na subjektívne presvedčenia, životné ciele a očakávania klienta) 

a obnova kognitívneho fungovania na základe realistického porozumenia situácii a jej 

okolností, hľadanie vhodných riešení, zníženie sociálnej izolovanosti a mobilizácia zdrojov 

z prostredia. Celkovo išlo o osem individuálnych stretnutí s klientom a tri rodinné intervencie.  

Po dvoch týždňoch od hospitalizácie bol klient prijatý na odvykaciu liečbu 

v špecializovanom zariadení. Spolupráca s organizáciou v rámci krízovej intervencie bola 

ukončená. Súčasťou ukončenia bolo spracovanie plánu nadväzujúceho kontaktu s možnosťou 

absolvovania následnej starostlivosti a pomoci rodinným príslušníkom, ktorá bola klientom 

a rodinou prijatá. Hlavným zámerom bolo vyhodnotenie postkrízového stavu, pomoc 

a sprevádzanie pri zvládaní situácie a zabezpečenie optimálneho smerovania vo vývine 

životnej situácie klienta.  

Celková krízová intervencia bola rozložená do pätnástich individuálnych stretnutí 

s klientom, dvoch terénnych intervencií, dvoch telefonických konzultácií s jeho kamarátkou, 

dvoch telefonických a jedenástich kontaktných intervencií s rodinnou, desiatich telefonických 

intervencií v spolupráci s ďalšími odborníkmi a inštitúciami, a to v rámci dvoch mesiacov.  

 

ZÁVER 

 

Užívanie drog a drogové závislosti nie sú v našej spoločnosti novou témou. Aj napriek 

pomerne rozsiahlej politickej a verejnej pozornosti zameranej na túto problematiku je 

nad/užívanie drog nevyhnutné považovať za dynamický a vnútorne komplexný fenomén 

v neustálom vývoji. Rozšírenie drog (vo vzťahu k ponuke i dopytu) v globalizovanej 

spoločnosti (aj v dôsledku charakteristík post-, resp. hypermodernej doby) je javom 

očakávaným a rozširujúcim sa, vyvolávajúcim potrebu zmien v odbornom prístupe (v zmysle 

rozšírenia, skvalitnenia i dostupnosti služieb), reflektujúc aj odporúčania inštitúcií 

s medzinárodnou pôsobnosťou. V kontexte procesov deinštitucionalizácie sa v podmienkach 
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Slovenskej republiky dostáva do popredia komunitný prístup, zameraný individualizovane, 

podporujúc zotrvanie v prirodzenom prostredí, s využívaním zdrojov v prostredí klienta alebo 

klientky. Mladí drogovo závislí môžu využiť rôzne formy pomoci v raných fázach 

rekonvalescencie - ambulantná alebo ústavná; krátkodobá, strednodobá alebo dlhodobá; 

s cieľom predchádzať rizikám a škodám alebo trvalo abstinovať
21

 - ako aj v kontexte 

doliečovania a následnej starostlivosti. V súčasnosti sú u nás k dispozícii nielen variabilné 

druhy a formy odbornej pomoci, ale zásadný význam nadobudla aj prevencia. 

Špecifickým typom pomoci v krízových situáciách je najmä krízová intervencia. 

Včasnosť, dostupnosť, nízkoprahovosť a variabilnosť jej foriem (dištančných aj 

prezenčných), multidisciplinárny prístup a možnosť rýchlej intervencie do sociálneho 

fungovania osôb v ich transakciách v a s prostredím, zohľadňujúci sociálne a kontextuálne 

špecifiká každého individuálneho prípadu v jeho jedinečných kauzálnych súvislostiach 

a charakteristikách, zdôrazňuje jej potenciál pri riešení situácií, subjektívne vnímaných ako 

krízové, presahujúce aktuálne zdroje a možnosti ich zvládnutia. Hoci kladie na pomáhajúce 

profesionálky a profesionálov špecifické nároky, v mnohých prípadoch je kľúčovým zásahom 

umožňujúc okamžitú flexibilnú pomoc, brániac ďalšiemu rozširovaniu a prehlbovaniu 

aktuálnych problémov konkrétneho klienta či konkrétnej klientky. Okrem stabilizačnej 

funkcie plní aj funkciu podpornú a rozvojovú, so zámerom facilitovať náhľad a identifikovať 

subjektívny význam krízy a jej okolností v živote danej osoby a s potenciálom rozvoja 

spôsobilostí zvládať podobné situácie v budúcnosti adaptívnejšími spôsobmi.  

Cieľom príspevku bolo objasniť podstatu krízy a krízovej intervencie v kontexte 

drogovej problematiky mladých dospelých, so osobitou pozornosťou zameranou na 

kontextuálne východiská formulované ekologickou perspektívou, pričom aplikačným 

rozmerom (v rámci rozpracovania konkrétneho príkladu z praxe na základe vybraného 

modelu krízovej intervencie) sme chceli prezentovať jej špecifické charakteristiky a zdôrazniť 

jej potenciál.  

 

 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
BELKIN, Gary S., 1984. Introduction to Counseling. Second Edition. Virginia: W.C. Brown. ISBN 978-0-697-

06070-9. 

BRONFENBRENNER, Urie, 1977. Toward an Experimental Ecology of Human Development. In: American 

Psychologist [online]. Vol 32, No 7, s. 513-531. ISSN 0003-066X. Dostupné z: 

https://www.uncg.edu/hdf/facultystaff/Tudge/Bronfenbrenner%201977.pdf 

                                                 
21

 Napr. Kalina (2003), opierajúc sa o kritériá indikácií formulovaných Americkou psychiatrickou asociáciou, 

sumarizuje indikácie vzhľadom na typ liečby (ambulantná, intenzívna ambulantná, intenzívna ústavná pod 

lekárskym dohľadom, intenzívna ústavná riadená lekárom): potreba akútnej intoxikácie alebo abstinenčné 

príznaky; biomedicínske stavy alebo komplikácie (najmä, ak si vyžadujú samostatný prístup a riešenie); 

emocionálne a behaviorálne stavy alebo komplikácie (hlavne vyžadujúce samostatný prístup a riešenie); 

akceptovanie liečby, príp. jej odmietanie (motivácia pre liečbu, potreba vonkajšieho tlaku, potreba kontroly); 

potenciál pre relaps (s rastúcim rizikom porušenia abstinencie rastie potreba zabezpečiť bezpečné či chránené 

prostredie); vzťah okolia k liečbe (z hľadiska mikroprostredia). Pre ambulantnú formu, na základe uvedeného, 

Kalina (2003) odporúča osoby s minimálnymi (ideálne stabilizovanými) somatickými a psychickými 

problémami a komplikáciami (pre komplikovanejšie stavy môže byť vhodná aj intenzívna ambulantná forma 

so štrukturovaným programom), vysokou motiváciou a podpornou sociálnou sieťou, zamestnaných/študujúcich, 

schopných spolupráce, schopný abstinencie. 



85 

 

BRONFENBRENNER, Urie, 1995. Developmental Ecology Through Space and Time: A Future Perspective. In: 

P. MOEN, G. H. ELDER, Jr. a K. LÜSCHER, eds. Examinig Lives in Context: Perspectives on the 

Ecology of Human Development [online]. Washington, D.C.: American Psychological Association, s. 

619-647. ISBN 978-1-55798-905-5.  Dostupné z: 

http://readtogether.uncg.edu/hdf/facultystaff/Tudge/Bronfenbrenner%201995.pdf 

BRONFENBRENNER, Urie, 1999. Environments in Developmental Perspective: Theoretical and Operational 

Models. In:  S. L. FRIEDMAN a T. D. WACHS, eds. Measuring Environment across the Life Span: 

Emerging Methods and Concepts [online]. Washington, D. C.: American Psychological Association, s. 3-

28. ISBN 978-1-55798-561-3. Dostupné z: 

http://www.uncg.edu/hdf/facultystaff/Tudge/Bronfenbrenner%201999.pdf 

CARMO CARVALHO, Maria et al., 2014. Crisis Intervention Related to the Use of Psychoactive Substances in 

Recreational Settings – Evaluating the Kosmicare Project at Boom Festival. In: Current Drug Abuse 

Reviews. Vol., No. 7, s. 81-100. ISSN 1874-4745. 

COADY, Nick a Peter LEHMANN, eds. 2008. Theoretical Perspectives for Direct Social Work Practice. 

A Generalist-Eclectic Approach. Second edition. New York: Springer Publishing Company. ISBN 978-0-

8261-0286-7.  

COLLINS, Barbara G. a Thomas M. COLLINS, 2005. Crisis and trauma: Developmental-ecological 

intervention. Belmont: Brooks/Cole. ISBN 978-0-618-37371-0. 

ELL, Kathleen, 1996. Crisis Theory and Social Work Practice. In: F. J. TURNER, ed. Social Work Treatment. 

Interlocking Theoretical Approaches. Fourth Edition. New York: The Free Press, s. 168-190. ISBN 0-

684-82994-0. 

GITTERMAN, Alex a Carel B. GERMAIN, 2008. The Life Model of Social Work Practice. Advances in Theory 

& Practice. Third Edition. New York: Columbia University Press. ISBN 978-0-231-13998-4. 

HENDRICKS, James E., Jerome B. McKEAN a Cindy Gillespie HENDRICKS, 2010. Crisis Intervention: 

Contemporary Issues for On-Site Interveners. Fourth Edition. Spiengfield: Charles C Thomas Publisher, 

LTD. ISBN 978-0-398-07947-5.  

HOLLSTEIN-BRINKMANN, Heino, 2001. Sociálna práca a systémové teórie. Trnava: Trnavská univerzita 

v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. ISBN 80-88908-78-7.  

JACKSON-CHERRY, Lisa W. a Bradley T. ERFORD, eds., 2014. Crisis Assessment, Intervention, and 

Prevention. Second Edition. Boston: Pearson. ISBN 978-0-13-294696-4. 

JAMES, Richard K. a Burl E. GILLILAND, 2013. Crisis intervention strategies. Seventh Edition. Belmont: 

Brooks/Cole. ISBN 978-1-111-77061-7. 

KALAFAT, John, 2012. Crisis Intervention. In: D. LESTER a J. R. ROGERS, eds. Crisis Intervention and 

Counseling by Telephone and the Internet. Third Edition. Illinois: Charles C Thomas Publisher, Ltd., s. 

48-68. ISBN 978-0-398-08829-3. 

KALINA, K. a kol., 2003. Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády ČR. ISBN 80-

86734-05-6. 

KALINA, Kamil, 2003. Diagnostické závěry a indikace k léčbě, párování potřeb a intervencí. In: K. KALINA 

a kolektiv. Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády ČR, s. 254-261. ISBN 

80-86734-05-6.  

KANEL, Kristi, 2015. A Guide to Crisis Intervention. Fifth Edition. Stamford: Cengage Learning. ISBN 978-1-

285-73990-8. 

LEITNER, Lewis A., 1974. Crisis counseling may save a life. In: Journal of Rehabilitation. Vol. 40, No. 4, s. 

19-20. ISSN 0022-4154. 

LESTER, David a James R. ROGERS, eds., 2012. Crisis Intervention and Counseling by Telephone and the 

Internet. Third Edition. Illinois: Charles C Thomas Publisher, Ltd. ISBN 978-0-398-08829-3. 

LEVICKÁ, Jana a Katarína LEVICKÁ, 2012. Sociálno-ekologický prístup. In: J. LEVICKÁ et al. Ekosociálne 

prístupy v sociálnej práci. Trnava: Vydavateľstvo Oliva, s. 9-84. ISBN 978-80-89332-14-4. 

LEVICKÁ, Jana et al., 2012. Ekosociálne prístupy v sociálnej práci. Trnava: Vydavateľstvo Oliva. ISBN 978-

80-89332-14-4. 



86 

 

LIBRA, Jiří, 2003. Krizová intervence. In: K. KALINA a kolektiv. Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový 

přístup. Praha: Úřad vlády ČR, s. 276-282. ISBN 80-86734-05-6. 

LINDEMANN, Erich, 1944. Symptomatology and management of acute grief. In: American Journal of 

Psychiatry [online].Vol. 101, No. 2, pp. 141-148. ISSN 0002-953X. Dostupné z: 

http://www.nyu.edu/classes/gmoran/LINDEMANN.pdf 

LOUGHRAN, Linda, 2011. Understanding Crisis Therapies. An Integrative Approach to Crisis Intervention and 

Post Traumatic Stress. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publihers. ISBN 978-1-84905-032-6. 

LUCKÁ, Yvonna, 2003. Krizová intervence. In: O. MATOUŠEK a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: 

Portál, s. 119-134. ISBN 80-7178-548-2. 

MATOUŠEK, Oldřich a kol., 2003. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál. ISBN 80-7178-548-2. 

MATTHIES, Aila-Leena, Kati NÄRHI a Dave WARD, eds., 2001. The Eco-Social Approach in Social Work. 

Jyväskylä: SoPhi. ISBN 951-39-0914-X. 

MILLER, Geri, 2012. Fundamentals of Crisis Counseling. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-470-

43830-5.   

MILLER, Gery, 2015. Learning the Language of Addiction Counseling. Fourth Edition. New Jersey: John Wiley 

& Sons, Inc. ISBN 978-1-118-72177-3. 

NÄRHI, Kati a Aila-Leena MATTHIES, 2001. What is the ekological (self-)consciousness of social work? In: 

A. L. MATTHIES, K. NÄRHI a D. WARD, eds. The Eko-Social Approach in Social Work. Jyväskylä: 

SoPhi, s. 16-53. ISBN 951-39-0914-X. 

PAYNE, Malcolm, 2005. Modern Social Work Theory. 3rd Edition. London: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-

4039-1836-9. 

PULEO, Stephanie a Jason McGLOTHLIN, 2014. Overview of Crisis Intervention. In: L. W. JACKSON-

CHERRY a B. T. ERFORD, eds. Crisis Assessment, Intervention, and Prevention. Second Edition. 

Boston: Pearson, s. 1-24. ISBN 978-0-13-294696-4. 

ROBERTS, Albert R. a Allen J. Ottens, 2005. The Seven-Stage Crisis Intervention Model: A Road Map to Goal 

Attainment, Problem Solving, and Crisis Resolution. In: Brief Treatment and Crisis Intervention. Vol. 5, 

No. 4, s. 329-339. ISSN 1474-3329. 

ROBERTS, Albert R., 2002. Assessment, Crisis Intervention, and Trauma Treatment: The Integrative ACT 

Intervention Model. In: Brief Treatment and Crisis Intervention. Vol. 2, No. 1, s. 1-22. ISSN 1474-3329. 

ROBERTS, Albert R., ed., 2005.  Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment and Researh. Third 

Edition.  Oxford: University Press. ISBN 978-0-19-517991-0. 

ROTHERY, Michal, 2008. Critical Ecological Systems Theory. In: N. COADY a P. LEHMANN, eds. 

Theoretical Perspectives for Direct Social Work Practice. A Generalist-Eclectic Approach. Second 

edition. New York: Springer Publishing Company, s. 89-118. ISBN 978-0-8261-0286-7. 

SANDOVAL, Jonathan, 2013. Conceptualizations and Principles of Crisis Counseling, Intervention, and 

Prevention. In: J. SANDOVAL, ed. Crisis Counseling, Intervention and Prevention in the Schools. Third 

Edition. New York, London: Routledge, pp. 1-. ISBN 978-0-415-80771-5. 

SANDOVAL, Jonathan, ed., 2013. Crisis Counseling, Intervention and Prevention in the Schools. Third Edition. 

New York, London: Routledge. ISBN 978-0-415-80771-5. 

SKYBA, Michaela, 2014. Školská sociálna práca. Prešov: FF PU v Prešove. ISBN 978-80-555-1153-5. 

SKYBA, Michaela, 2015. Ekologická perspektíva ako referenčný rámec prípadovej štúdie v školskej sociálnej 

práci. In: Journal socioterapie. Roč. 1, č. 1, s. 22-25. ISSN 2453-7543. 

SMUTEK, Martin, 2006. Model řešení problému v sociální práci – systémový pohled. Hradec Králové: 

Gaudeamus. ISBN 80-7041-596-7. 

ŠPATENKOVÁ, Nadežda a kolektiv, 2004. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-

247-0586. 

ŠPATENKOVÁ, Nadežda, 2004a. Etapy krizové intervence. In: N. ŠPATENKOVÁ a kolektiv. Krizová 

intervence pro praxi. Praha: Grada Publishing, s. 19-21. ISBN 80-247-058



 

ŠPATENKOVÁ, Nadežda, 2004b. Formy krizové intervence. In: N. ŠPATENKOVÁ a kolektiv. Krizová 

intervence pro praxi. Praha: Grada Publishing, s. 23-39. ISBN 80-247-0586. 

ŠPATENKOVÁ, Nadežda, 2004c. Krizová intervence. In: N. ŠPATENKOVÁ a kolektiv. Krizová intervence 

pro praxi. Praha: Grada Publishing, s. 15-17. ISBN 80-247-0586. 

THOMPSON, Neil, 2012. The People Solutions Sourcebook. Second Edition. London: Macmillan Publishers. 

ISBN 978-0-230-29147-8. 

THOMPSON, Neil, 2016. The Professional Social Worker: Meeting the Challenge. Second Edition. London: 

Palgrave, Macmillan Publishers Limited. ISBN 978-1-137-58670-4. 

TURNER, Francis J., ed. 1996. Social Work Treatment. Interlocking Theoretical Approaches. Fourth Edition. 

New York: The Free Press. ISBN 0-684-82994-0. 

WEBER, Janice G., 2011. Individual and Family Stress and Crises. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. 

ISBN 978-1-4129-3691-0. 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

Autorky: 

PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková  

Trojlístok, n. o., Prešov, e-mail: trojlistokno@gmail.com 

Doc. Dr. Denisa Šotésová, PhD. 

Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, e-

mail: soltesova.denisa@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Názov:   
Celostný manažment pomoci závislým osobám a ich rodinám 
Zborník príspevkov z odborných konferencií 
 
Editorka:  
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. 

 
Recenzentky:      
Doc. Mgr. Monika Bosá, PhD. 
Doc. PhDr. Alena Bašistová, PhD. 
MUDr. Petra Jadloš-Földešová 

 
Výkonná a technická redaktorka:   
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. 
 
Vydavateľ:          
© Nezisková organizácia Trojlístok  
 
Rok vydania:      
2017 
 
Vydanie:       
prvé 
 
Počet strán: 
88 
 
 
 
ISBN 978-80-972942-9-8 
EAN 9788097294298 


