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Summary 

People have always been trying to live my life so that it has a sense to be able to say that 

they live happily and fulfill their life expectations. Not everyone will succeed, however, and 

not everyone is happy with her life. So what determines our life satisfaction, which predis-

poses us to seek to improve their lives, what determines our level of subjective satisfaction? 

The answers to these questions are trying to find peace of life satisfaction abstinent addicts, 

which may be on one side of a subjective construct, on the other hand, the starting point for 

assessing the broader concept of quality of their lives. 

 

Dnešná spoločnosť kladie na človeka veľké nároky, aby v nej dokázal fungovať a prežiť. 

Asi najväčšie nároky sú kladené na ľudskú psychiku, predovšetkým na schopnosť dokázať 

sa rýchlo prispôsobiť zmenám a spracúvať množstvo rozličných informácií. Nasledujúce 
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faktory neraz spôsobujú vnútorné aj vonkajšie konflikty, prepracovanosť a stres. Každý 

človek si stresové situácie kompenzuje vlastným spôsobom. Niekto ide na prechádzku, 

niekto si prečíta dobrú knihu, iný sa venuje športu, a niekto sa utieka k drogám 

a alkoholu. Takýto človek si často ani neuvedomuje, že drogy a alkohol, mu síce 

ponúkajúúnik, ale jeho situáciu neriešia. Súčasný človek sa nepretržite za niečím naháňa 

a často si nenájde ani chvíľku, aby uvažoval nad tým, ako riešiť stresové situácie 

a odstraňovať nahromadené vnútorné i vonkajšie napätie. 

Kvalita života sa výrazne zmení, pokiaľ je človek závislý od nejakej návykovej látky 

a pojem kvalitný život v takomto prípade nadobúda úplne iné rozmery, aj keď závislý by 

nám na otázku, čo mu dáva návyková látka a či je spokojný so svojím životom, dal 

s určitosťou kladnú odpoveď. Ondrejkovič [2008:11] hovorí, že “človek závislý od drog 

pôsobením dopamínu pociťuje šťastie, radosť, nádej.... Takétopocity zohrávajú kľúčovú 

úlohu, ako dôvod užívania návykových látok.“ 

Mnoho ľudí rieši svoje problémy užívaním liekov, pohárikom alkoholu, alebo siahajú 

po iných drogách. Avšak takéto látky im nepomôžu svoje problémy vyriešiť, poskytnú 

maximálne dočasnú úľavu. No a od jednoduchého návyku je už len krôčik k závislosti, 

ktorá predstavuje veľmi závažný zdravotnícky, ekonomický a sociálny problém dnešnej 

modernej spoločnosti.Závislosť je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej spoločnostiod zrodu 

civilizácie. Hlboké výskumy v histórii ľudstva zdôrazňujú skutočnosti, že človek užíval 

drogy odpradávna a to pri denných, pôžitkárskych, náboženských rituáloch alebo 

dokonca aj ako liek. 

Charakteristika závislostí a jej teoretické vymedzenie 

Zodpovedať na otázku, čo je závislosť nie je vôbec jednoduché. Koho považujeme za 

závislého? Človeka, ktorý od niečoho závisí. Nie je samostatný, nedokáže byť sám sebou, 

neváži si sám seba, nepozná sa. Je to stav, ktorý naháňa hrôzu. Spôsob života, do ktorého 

sa postupne závislý človek dostáva označujeme drogovým spôsobom života. Jeho drogovo 

centrické zmýšľanie je koncentrované len na drogu, jej získanie a jej užitie – ovláda celú 

osobnosť, vrátane správania. 

Pojem závislosť je v povedomí širokej verejnosti zvyčajne spájaný, resp. chápaný ako 

závislosť oddrog alebo omamných látok. Závislosť však nie je lendôsledkom požívania 

zakázaných látok. V každom prípade alekomplexným znakom, v zmysle tak fyzickej ako 

aj psychickej potreby, ktorá je taká silná, že riadi nielen telo, ale aj myseľ jedinca. Človeka 

charakterizujeme ako bio-psycho-sociálnu bytosť. Ondrejkovič [2009:265] kvalifikuje ako 

drogovú závislosť „chorobný vzťah k drogám, ktorý je charakterizovaný nekontro-

lovateľnou túžbou vpravovať si drogy akýmkoľvek spôsobom do organizmu“. Medzinár-

odná klasifikácia chorôb (MKCH-10) [Nešpor, 2007] vymedzuje syndróm závislosti ako 
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skupinu fyziologických, behaviorálnych a kognitívnych fenoménov, ktorých užívanie 

akejkoľvek látky, alebo skupiny látok má u jednotlivca väčšiu prioritu, než akékoľvek iné 

správanie, ktoré si kedysi vážil viac. Bernhard von Treeck[Gőlhert a Kühn, 2001:11] ho-

vorí, že „drogová závislosť sa začína tam, kde pôvodné životné perspektívy zlyhávajú 

a význam drog narastá do takej miery, že nekontrolovateľným spôsobom preberajú 

prvoradé miesto v prežití jednotlivca i spoločenstva.“ 

Závislosť od drog sa prejavuje v duševnej (psychickej) aj fyzickej (somatickej) oblasti. 

Preto hovoríme o psychickej a somatickej drogovej závislosti: 

� psychická závislosť- je duševný stav človeka. Tento vzniká po podaní drogy 

a prejavuje sa rôznym stupňom túžby užívať ju znova a mať z nej príjemné pocity. Ide 

teda o zmenu duševného stavu dôsledkom opakovaného podávania drogy, 

� somatická závislosťje stav ľudského organizmu, ktorý sa prejavuje určitými 

symptómami, ak sa droganejaký čas nepodáva. Označujeme ich odvykacími príznakmi, 

alebo abstinenčným syndrómom.  

Fyzickú závislosť je možné medicínsky prekonať v pomerne krátkom čase, zatiaľ čo 

psychická závislosť môže trvať doživotne. To znamená, že ten, kto sa raz stane závislým, 

ostane závislým počas celého života.Šteliar [2004] okrempsychickej a somatickej závislosti 

hovorí aj o závislosti sociálnej. Vzniká v súvislosti s rituálnym užívaním drogy v rámci 

daného spoločenstva, kedy potreba užívať drogu nevyplýva z fyzickej závislosti ani zo 

subjektívnej potreby užiť drogu, ale užívanie je súčasťou určitého rituálu ( náboženského, 

profesionálneho, skupinového….) určitej sociálnej skupiny. Je možné ju chápať ako psyc-

hologickú závislosť, pri ktorej sú príjemné pocity sprostredkované nepriamo, cez posilne-

nie sociálnych vzťahov v spoločenstve a nie priamo drogou. 

PodľaŠkodáčeka [1999] je na Slovensku stále najzávažnejšou drogou alkohol, ktorý sa 

stal súčasťou života mnohých ľudí. Pre Slovensko je charakteristická relatívne vysoká 

spotreba alkoholu na obyvateľa a po roku 1990 ešte stúpla alkoholová závislosť, a to vo 

vekovej skupine osôb mladších ako 14 rokov a starších ako 60 rokov. Môžeme skonšta-

tovať, že veľa detí a mladistvých sa domnieva, že experimentovanie s drogami majú pod 

kontrolou, že pohárik, dva alkoholu im nijako neublíži, no opak je pravdou. Už v tomto 

období môže vznikať závislosť, nakoľko organizmus sa ľahšie a rýchlejšie fixuje na akéko-

ľvek návykové látky.  

Benkovič, Garaj [2009] uvádzajú, že závislosť od alkoholu súvisí podľa viacerých vý-

skumov [Machú, Dokoupilová, Zbořilová, 1999; Tumpachová, 2005; Zahradník, 2006] 

predovšetkým s poklesom sebaúcty, s kolesom pocitu sociálneho prijatia, s nárastom 

pocitu sociálnej nepotrebnosti. Dochádza k pocitom neužitočnosti, zmarenia, straty 

zmyslu života, smútku, objavujú sa príznaky depresií a neuróz, ktoré môžu viesť k suic-

idálnym pokusom i k dokazovaným samovraždám. Nielenže dochádza k zhoršeniu psyc-
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hického, ale aj zároveň fyzického zdravia. Alkohol primárne môže viesť k subjektívnemu 

pocitu sebapresadenia, k pocitom sociálneho uznania, ale dlhodobý abúzus alkoholu 

sekundárne vedie k zhoršeniu kvality života danej osoby. Obaja autori považujú zdravie 

z hľadiska sledovanej problematiky závislosti od alkoholu jedným z hlavných činiteľov, 

ktorý ovplyvňuje kvalitu života.  

Závislosť a jej dôsledky v živote závislého jedinca 

Spolužitiei život ostatných členov rodiny zásadným spôsobom narúša člen, ktorý je 

závislý od nejakej návykovej látky, príp. konania. V rodine po ekonomickej stránke nast-

ávajú finančné ťažkosti, niekedy dokonca až bieda a hlad. Rodina, ktorej sa znižuje živo-

tnáúrovňou klesá aj v očiach spoločnosti, tým sa dostávado izolácie a dokonca sa môže 

stať aj „sociálnym prípadom“ odkázaným na pomoc štátu v záchrannej sociálnej sieti. 

Sociálnakontrola je silnou normou, hodnotiacou správanie sa človeka a fungovanie rodi-

ny v spoločnosti.Takisto je ohrozená citová a ochranná funkcia rodiny neposkytovaním 

dostatku lásky, bezpečia, istoty, úcty a slobody všetkých členov [Mojtová, 2008]. 

Vymedziť dôsledky závislostí nie je vôbec jednoduché, pretože problematika závislostí 

je veľmi rozsiahla a zasahuje do všetkých sfér života človeka. 

Zdravie 

Čo sa týka zdravia, Lindenmeyer (2009) rozlišuje dopad závislostí na somatickú a ps-

ychickú ale aj sociálnu stránku. 

� Telesné škodlivé následky: gastritída, abstinenčný syndróm, traumy, zlomeniny 

kostí, bolesti kĺbov, anémia, záchvaty kŕčov, kardiomyopatia, malnutrícia, zvýšená nách-

ylnosť k infekciám,zvýšené riziko rakoviny, poruchy sexuálnych funkcií, cirhóza pečene, 

polyneuropatia, steatóza pečene, pankreatitída a vysoký krvný tlak, nervový systém a 

mnohé ďalšie. Môžeme skonštatovať, že tieto zdravotné dôsledky sa prejavujú na vzhľade 

osoby závislého. Miera poškodenia závisí od pravidelnosti užívania návykových látok, 

množstva a od odolnosti organizmu závislého. 

� Psychické škodlivé následky: sociálne úzkosti, agresívne vykoľajenia, depresia, 

žiarlivosť, delírium tremens, znížený pocit vlastnej hodnoty, ťažkosti s koncentráciou, 

suicidalita, selektívne vnímanie, kolísanie citov, alkoholická halucinóza, poruchy pamäti, 

chýbanie odstupu. Okrem týchto môžeme doplniť psychózy, poruchy osobnosti. 

� Medzi sociálne dôsledky závislosti podľa vyššie uvedeného autora patria: strá-

canie priateľov, partnerské konflikty, dlhy, strata bytu, strata zamestnania, väzenie, tres-

tné činy, strata vodičského preukazu, konflikty v zamestnaní. 
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Rodina 

Nadviažeme na sociálne dôsledky, a zameriame sa v krátkosti na rodinu, v ktorejso zá-

vislým členompostupne prichádza k devastácii rodinných vzťahov a väzieb. Vasilescu 

podľa Pavelovej [2006, In:Mátel, Schavel, 2011] uvádza, že závislí, ktorí sú sami obeťami 

majú nepriaznivý vplyv na ľudí okolo seba. Či už sú to zamestnávatelia, príbuzní, priatelia 

a v neposlednom rade rodina, ktoráje závislému najbližšie a preto trpí najviac. Rodina sa 

postupne zamotá do dôsledkov choroby a sama sa stáva sekundárne závislá.  

Závislosť jedného člena rodiny od alkoholu či inej drogy, sa teda vo veľkej miere dotý-

ka ajostatnýchjej členov. Postupne ochorie celá rodina. Spolužitie s jedincom závislým od 

alkoholu prináša do systému rodiny a jeho funkcií veľa negatívnych javov. Jednanie pod 

vplyvom alkoholu znemožňuje normálnu, prirodzenú komunikáciu, možnosť komp-

romisného jednania [Heller, Pecinovská, 1996]. Podľa Vágnerovej [2002]človek závislý od 

alkoholu devastuje svoju rodinu materiálne, sociálne ale aj psychicky. Alkoholik je part-

nerom častejšie odmietaný, v alkoholickom manželstve sa častejšie vyskytuje nevera. 

Závislosť od alkoholu teda predstavuje značnú záťaž pre celý rodinný systém. Postupne 

dochádza k závažnému narušeniu medziľudských vzťahov a k zmene rolí. Závislí ľudia 

bývajú afektívne výbušní a agresívni (verbálne i fyzicky), správajú sa bezohľadne k manž-

elskému partnerovi a k deťom. Klamú a nedodržujú sľuby, sú nespoľahliví. Postupne 

v rodine strácajú svoju rolu, prestíž a úctu. Stávajú sa nenávidenými a opovrhovanými, 

tými, ktorí kazia pohodu, a preto o nich nikto nestojí. Dochádza k vyhasnutiu emočných 

vzťahov, k odcudzeniu, osamelosti a pocitom prázdnoty. Partnerské spolužitie nepria-

znivo ovplyvňujú poruchy potencie, žiarlivecké tendencie, ktoré sa rozvíjajú bez ohľadu 

na skutočnosť. Závislí ľudia bývajú zväčša podozrievaví a nedôverčiví. 

Reakciu rodiny na alkoholizmus člena rodiny možno rozdeliť na jednotlivé fázy:  

1. Žena alebo muž, prípadne celá rodina popiera, že by problém v rodine bol. 

2. Postupne sa rodina pokúša sama riešiť problém. Využíva na to metódy, 

v ktorých alenie je žiadna dôslednosť, prevláda tu zúfalá snaha o vrátenie pomerov 

v rodine do normy. 

3. V ďalšom období sa partner a alkoholik od spoločnosti izolujú. 

4. Pretože predchádzajúci spôsob nie je účinný, rodina sa do spoločnosti vracia, ale 

bez člena – alkoholika, od ktorého sa dištancuje. Alkoholik sa dostáva do izolácie. 

5. Rodina hľadá pomoc a porozumenie v inštitúciách – na obecnom úrade, nemoc-

nici, polícii (Pavelová, 2006). 

V súčasnej dobe sa veľmi často stretávame s s rozpadom manželstva. Rozvodovosť 

v alkoholickej rodine vyplýva: 
� z napätého ovzdušia pri neusporiadanom manželskom živote,  
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� z citového ochladnutia, v dôsledku ktorého vznikajú problémy v sexuálnom ži-

vote, ale aj preto, že alkohol znižuje sexualitu,  

� z agresívnych opileckých scén, ktorými sú partneri a deti často ohrozované [Vá-

gnerová, 2002].  

Menovaná autorka tiežzhrnula sociálne dôsledky v rodine nasledovne - závislý deva-

stuje a rozbíja svoju rodinu, postupne sa stáva príťažou, po vyčerpaní všetkých dostupn-

ých možností rodina rezignuje. Závislý často z rodiny odchádza, žije s podobne postihn-

utými alebo sa stáva bezdomovcom. Závislí, ktorí sú sami obeťami, majú nepriaznivý 

vplyv na ľudí, s ktorými prichádzajú do styku. Zamestnávatelia, príbuzní, priatelia a rodi-

ny závislých trpia ich správaním. Tí, ktorí sú závislému najbližšie, sa trápia najviac. Post-

ihnutá je celá jeho rodina, ktorá sa postupne celá zamotá do dôsledkov choroby a sama je 

sekundárne závislá. 

Práca 

Stratu zamestnania tiež zaraďujeme k sociálnym dôsledkom závislosti.Je veľmi častým 

javom, že v problémových rodinách, ktoré sa vyznačujú nezamestnanosťou, je prítomné 

pravidelné užívanie návykovej látky a podľa Schavela a kol. [2010] má obdobie nezamest-

nanosti výrazný vplyv nielen na občana samotného, ale aj na rodinu a celú spoločnosť.Vo 

vnútri rodiny dochádza ku kríze rodinného systému, rodina je sociálne izolovaná a okrem 

toho trpí aj jej finančná situácia. 

Vágnerová [2002] upozorňuje na to, žezávislý zlyháva v profesionálnej role, býva un-

avený, nesústredený Nie je schopnýpodávať požadovanýpracovný výkon a postupne strá-

ca motiváciu. Nedokáže dodržať rituál pravidelnej dochádzky do zamestnania. Na opač-

nej strane mávajú ľudia trpiaci závislosťou zmenené sebahodnotenie, čo sa prejavuje ne-

adekvátnym sebavedomím, presvedčením o svojom dobrom výkone. A tým nespokojnosť 

nadriadených považujú za neopodstatnenú, a ich nespravodlivé hodnotenie považujú za 

veľkú krivdu voči nim. Následne môže dochádzať k strate zamestnania, a človek závislý 

od alkoholu stráca aj sociálnu rolu zamestnanca. Podľa autorky závislý člen spotrebuje 

značnú časť peňazí, a preto rodina ekonomicky stráda - trpí finančná situácia. 

K zadováženiu prostriedkov na pitie je alkoholik schopný akéhokoľvek činu, podvodu, 

krádeže. Na alkohol sa vydávajú veľké sumy, rodič – alkoholik v dôsledku chronického 

vynechávania v práci prináša nižší zárobok a v súčasnej dobe sa najpravdepodobnejšie 

stáva nezamestnaným.  

Človek, ktorý je závislý na akejkoľvek látke, hľadá na ospravedlnenie svojej absencie 

v práci rôzne dôvody, aby o svoju pracovnú pozíciu neprišiel. Na druhej strane keď o ňu 

príde a stáva sa nezamestnaným, tak konzumáciu napr. alkoholu zvyšuje. Tým sa vytvára 

začarovaný kruh pre závislého.  



Závislosť a jej charakteristiky v kontexte životnej spokojnosti 

Humanum−Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne 21

Vzťahy 

Vágnerová [2002] považuje za sociálne dôsledky závislého v spoločnosti– etiketovanie, 

recidívy, stratu sociálnych kontaktov, trestnú činnosť. Ak človek nedokáže regulovať svoje 

branie drog, zhovievavý postoj spoločnosti končí, a závislosť už tolerovaná nie je. Rola 

závislého má príliš nízke sociálne postavenie, závislí ľudia sú odmietaní, vystavení 

opovrhovaniu a posudzovaní ako nechutní. Vnútornú neistota a úzkosť závislého súvisia 

s odmietaním, kritikou a opovrhnutím spoločnosti atomu dopomáha aj nedostatočná 

orientácia a kontrola nad situáciou i opakované nepríjemné zážitky.Svet sa mu zdá 

akoohrozujúci a nespravodlivý. Závislý si síce občas dokáže priznať svoj podiel viny, ale 

zvyčajne nemá silu riešiť situáciu iným spôsobom, než ďalším únikom k droge. 

Pavelová, Tomka, Balážiová [2011] píšu, že užívanie drog , hlavne následná závislosť 

od nich je často príčinou sociálneho vylúčenia závislých. V neskorších štádiách závislosti 

nie sú závislí schopní rešpektovať požadované normy, správať sa primeraným spôsobom a 

status vylúčených prijímajú často v partii podobne zmýšľajúcich. K rizikovým skupinám 

z hľadiska sociálneho vylúčenia patria aj jednotlivci ohrození sociálno-patologickým 

vývinom. Ide ajo závislých oddrog a alkoholu.  

Rákoczyová (2003) rozoznáva sociálne vylúčenie v troch oblastiach: 

1. ekonomickej - má charakter nedostatočného prístupu k materiálnym a 

finančným zdrojom a k mechanizmom, ktorými sú tieto zdroje distribuované. Jedná sa 

predovšetkým o chudobu a marginalizáciu na trhu práce. Tak ako chudoba tak 

marginalizácia na trhu prácemôžu dosiahnuť rôznych stupňov: od života na hranici chu-

doby k prežívaniu pod hranicou existenčného minima, od nízko plateného a nejasného 

zamestnania na sekundárnom trhu práce k trvalému vylúčeniu z pracovného trhu. Závislí 

jedinci nie sú 

2. inštitucionálnej - má sociálne vylúčenie povahu žiadnej či obmedzenej parti-

cipácie v procese rozhodovania alebobariér v prístupu k ďalším inštitúciám, ako je napr. 

vzdelávací systém, systém starostlivosti ozdravie či k justícii. Rozhodovanie závislých je 

sťažené práve zmenami, ktoré v procese vývoja závislosti nastávajú. Znížené sebahodno-

tenie asebadôvera, strata istôt a potreby participovať na dianí v spoločnostisociálne vylú-

čenie v tejto oblasti iba podporujú. Zo skúseností vieme, že užívatelia drog nemajú záuj-

em o zvyšovanie vzdelania tiežsa nestarajú o svoje zdravie. 

3. kultúrnej a sociálnej. môže mať sociálne vylúčenie tiež radu podôb. Izolácia 

v partii závislých je sprevádzaná stratou kontaktu s rodinou, najbližším okolím. Následne 

práve pre tento aspekt je ťažko riešiteľná liečba, pretože vplyv partie je silnejší a partia 

zväčša nemá potrebu riešiť problémy spojené so závislosťou svojich členov, skôr naopak. 
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Podľa Rákoczyovej [2003] práve aspekt narušenia vzťahov s okolím je významnou charak-

teristikou sociálneho vylúčenia, závislých nevynímajúc. 

Dopady na osobnosťvylúčeného môžu byť výrazné: 

� na úrovni straty sebahodnotenia, 

� zmeny vlastnej identity, 

� straty základných schopností a zručností atď.. V tomto zmysle sa nejedná len o 

vylúčenie z určitých aktivít, ale tiež o hlbšie(seba)vylúčenie na psychickej a kultúrnej 

úrovni. 

Všetky tieto tri oblasti sociálneho vylúčeniasa navzájom ovplyvňujúa v živote závislých 

spôsobujú často bludný kruh nedostatku – emočného,vzťahového,materiálneho, ktorý 

paralelne s nereálnympohľadomna seba spôsobuje absolútnu neschopnosťvyjsť z tejto 

patovej situácie bez pomoci iných. 

Intervencie sociálnej práce v procese liečby závislostí 

Človek závislý od drog bynemal svoj boj vzdávať hneď na začiatku, lebo terapiou môže 

zmeniť svoje doterajšie návyky a žiť „čistý“ plnohodnotný a kvalitný život. 

Sociálne poradenstvo jesúčasťou práce so závislým klientom i jeho rodinou, pred nás-

tupom na liečbu i po nej. Za cieľ sociálneho poradenstva pre závislých Pavelová [2008: 25] 

považuje ponuku služieb týmito formami pomoci: 

1. „pre osoby ohrozené závislosťou – pre rizikové skupiny, rizikové prostredie, 

2. intervencie v rámci harm reduction, 

3. spolupráca s nízkoprahovými zariadeniami, 

4. sociálne poradenstvo pre závislých, 

5. sociálne poradenstvo pre rodinných príslušníkov závislých – partnerov, detí, 

6. sociálne poradenstvo pre abstinujúcich závislých, 

7. podpora rozvoja svojpomocných skupín, 

8. spolupráca s resocializačnými zariadeniami, 

9. komunitná sociálna práca s marginalizovanými skupinami.” 

Vývoju choroby musí zodpovedať liečebný postup – ponúknutý spôsob liečby od 

ambulantnej cez stacionárnu až po ústavnú liečbu. Tento postup musí zaistiť tieto úlohy: 

� odstrániť drogu z organizmu, 

� obnoviť a rehabilitovať somatické funkcie organizmu, 

� obnoviť psychické funkcie a vytvoriť pozitívne štruktúry psychiky, 

� odstrániť základný problém - doplniť schopnosť odpovede na otázky života, 

� prijatie a stabilizácia životného štýlu s diétou,  

� a v neposlednom resocializácia. 
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Za prvoradú úlohu liečby považujeme nájsť slabinu v pevne vytvorenom drogovom 

obale osobnosti. Dôležité je nájsť miesto, pocit, myšlienku, ktorou možno závislého vyp-

rovokovať k precitnutiu zo zajatia závislosti. Ondrejkovič [1999] uvádza, že terapia dro-

gových závislostí obsahuje zvyčajne tieto metodické postupy: 

� farmakoterapeutická časť liečby vo fáze zbavovania toxínov – detoxifikácia, 

� psychoterapia – ktorej cieľom je naučiť závislého opätovne sociálnemu správaniu 

a komunikovaniu,  

� socioterapia – tu je dôležitý postupný prechod od závislosti, ako negatívnej 

deviantnej odchýlky jedinca späť ku konformnému spoločenskému správaniu v procese 

jeho celoživotnej socializácie. 

Dovolíme si tvrdiť, že najdôležitejšou časťou liečebného režimu je práve psychoterapia. 

Jej rozhodujúcou úlohou je zameranie na osobnosť, a to nielen na zmenu postojov, 

náhľadu na (svoje) pitie či motiváciu k trvalej abstinencii, ale najmä na implementáciu 

novýchcieľov a obnovu pôvodnej zdravej aktivity. V prvom rade je samozrejme potrebné 

zameriavať svoje pôsobenie na klienta s cieľom, aby sa zriekol požívania návykových látok 

a rozhodol sa pre abstinenciu. Domnievame sa, že toto nestačí na to, aby sa pacient zbavil 

závislosti, lebo recidíva hrozí pri prvej vážnejšej skúške. Preto by sa mal usilovať aj o 

zmenu sebadôvery, o stimulovanie záujmových okruhov, zvýšenie frustračnej tolerancie a 

o zvýšenie zodpovednosti za svoje správanie. Liečebný program by mal u pacienta akt-

ivovať rozumovú a vôľovú zložku do takej miery, aby dokázal riešiť svoje problémy bez 

zneužívania návykovej látky a aby si vytvoril taký životný štýl, pri ktorom nebude absti-

nencia pre neho utrpením. 

Podľa Yaloma [1999]nie je výsledkom psychoterapie a teda aj skupinového snaženia 

vyliečenie, ale skôr zmena alebo rast. Pri práci so závislými ide najmä o zmenu v zmysle 

chápania svojho ochorenia a seba samého, motiváciu a rozvoj kľúčových kompetencií 

každého jedného člena skupiny. Ochaba [2007] považujepsychoterapiu za účinné riešenie 

závislostia následnú regeneráciu osobnosti, a tak prispieva k pozitívnej zmene života 

jedinca. Sociálny pracovník pomáha klientovi prostredníctvom psychoterapie (upozorňu-

jeme, že po absolvovaní sebaskúsenostného výcviku a doplnení vzdelávania z adiktológie) 

v nasledujúcich krokoch:  

� prijať rozhodnutia skončiť s užívaním alkoholu formou motivácie,  

� prostredníctvom cvičení, pripravuje jedinca na budúci život bez alkoholu,  

� po liečbe pomáha efektívne vyplniť voľný čas organizovaním dávno zabudnutých 

voľnočasových aktivít,  

� učí klienta rozlíšiť a zvládať nepríjemné pocity a vyjadriť ich,  

� pomáha navrátiť interpersonálne vzťahy za pomoci rodiny napríklad v svojp-

omocných skupinách, 
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� učí rozoznávať riziká recidívy závislosťou ohrozeného jedinca po návrate do jeho 

bežného sociálneho prostredia, ktoré ho ohrozuje.  

Kliment [2007] upozorňuje na to, že nestačí pracovať len so závislým, ale podporuje 

rozvoj práce s rodinou závislého. Uvádza, že v práci s rodinou závislého by mali byť reš-

pektované tieto zistenia: 

� problém závislosti by mal byť pomáhajúcim chápaný ako problém zasahujúci 

a ovplyvňujúci všetky prvky rodinného systému, 

� pri riešení ťažkostí, vyplývajúcich zo závislosti by sa mal pomáhajúci vzdať pred-

stavy, že existuje jednoznačný algoritmus vedúci ho v procese pomoci (jedinečnosť každ-

ého rodinného systému- kreativita), 

� rešpektovanie skutočnosti, že v komunikácii problémového systému je spoc-

hybňované doterajšie sebapoňatie nositeľa závislosti,napriek prirodzenému ľudskému 

nastaveniu je udržať si stále a jednotné videnie seba i v prípadoch, keď je spochybňované 

najbližšími členmi rodinného systému, 

� téma závislostiby sa nemala prenášať tiež na iné rodinné témy. Treba sledovať, čo 

rodinu spája a nielen rozdeľuje, 

� rešpekt, že i po úspešnej terapii závislého môže byťnastávajúci problémový syst-

ém nahradený systémom inak problémovým. Závislý by nemal mať predstavu, žepo 

ukončení terapie sa situácia rodinného systému výrazne a hlavne skokom zmení oproti 

minulosti, Pomoc by sa mala prenášať na uvoľňovanie komunikácie v rámci rodinného 

systému v doliečovacom procese, 

� téma vznikajúca okolo závislosti zmizne až v okamihu, keď stratí svoju nali-

ehavosť, keď sa téma stane bezdôvodnou. K zovšedneniu však nepríde rádovo v dňoch, či 

týždňoch. 

V končenom dôsledku všakúspešne liečiť je možné len toho klienta, ktorý svoje prob-

lémy chce skutočne riešiť, pretožerozhodujúcou podmienkou naplnenia vlastných pred-

stáv o kvalitnom živote je miera osobnej aktivity, cieľavedomosti, vôle, trpezlivosti a ďalš-

ích osobnostných vlastností, bez ktorýchsa život nestane nikomu automaticky kvalitným 

a plnohodnotným. Liečba závislostí je vždy dlhodobá a náročná, pretože pri nej nejde len 

o samotný liečebný proces, ale aj o doliečovanie, pri ktorom sa poukazuje na posilnenie, 

rozšírenie a upevnenie všetkého, s čím sa začalo počas liečby. Pre úspešnosť protialkoho-

lickej liečby nestačí len pacientovo abstinovanie, ale tiež musí , a to zásadne, zmeniť svoj 

predchádzajúci spôsob života. Liečbu považujeme za základ vstupu závislého do absti-

nencie, ale domnievame sa, že sama o sebe nestačí. Veľmi dôležitá je následná starostl-

ivosť, nazývanáako doliečovací proces, resocializácia, rehabilitácia. 



Závislosť a jej charakteristiky v kontexte životnej spokojnosti 

Humanum−Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne 25

Podpora zvyšovania životnej spokojnosti odliečených závislých v doliečovacom 
procese  

Významným faktorom v zvyšovaní kvality života závislých a ich rodinných prísl-

ušníkov sú resocializačné programy. Jedná sa spravidla o dlhodobé projekty, ktoré sú 

zamerané podľa Vasilescu [2007] na zmenu spôsobu myslenia, konania, životného štýlu 

závislého jedinca. Ide hlavne o tréningy zvládania životných situácií, kompetencie podpo-

ry pracovných zručností, morálnych, etických a sociálnych hodnôt za spoluúčasti samot-

ného klienta, skupiny a terapeutov. Cieľom resocializácie je integrácia a adaptácia absti-

nujúceho závislého naspäť do plnohodnotného života a nedrogovej subkultúry. Ďalej 

autorka udáva, že významnú úlohu v procese resocializácie zohrávajú zmeny 

v hodnotovej orientácii, osvojovanie sociálnych rolí, obnova sociálnych a emocionálnych 

vzťahov, zmena životného štýlu.Strieženec [2006] za cieľresocializácie považujeobnovenie 

aktívnej adaptácie človeka na spoločenský systém, podmienené zmenou hodnotovej 

orientácie, akceptáciou spoločenských noriem, prijímaním nových vzorcov správania, 

akceptovaním pozitívnych autorít, osvojovaním si nových vzorov správania, 

akceptovaním pozitívnych autorít, osvojovaním si nových sociálnych rolí, prístupnosťou 

k novým informáciám a ich využívaním obnovovať pôvodné sociálne a emocionálne 

vzťahy, teda dosiahnuť také zmeny v správaní, ktoré umožnia návrat do reálneho života 

v prirodzenom sociálnom prostredí.  

Proces resocializácieje programovo zameraný na zmenu spôsobu myslenia, konania, 

životného štýlu závislého, na jeho tréning a učenie v sociálnych zručnostiach a zmyslupl-

nej existencie v sociálnych vzťahoch, osvojovaní si morálnych, etických i právnych no-

riem, nácvik samostatného života, života v skupine a pre skupinu [Zemko, 2004]. Hr-

oncová, Kraus [2006: 241] uvádzajú, že : „pojem resocializácia znamená odstraňovanie 

relatívne trvalých zameraní jedinca spôsobujúcich výchovné problémy. Väčšinou je ch-

ápaná širšie, ako akási spätná socializácias cieľom vrátiť človeka do normálneho života 

spoločnosti, ku spoločensky prijateľnému spôsobu správania.“ Schavel et al. [2010] po-

važuje za cieľ resocializácieznovuobnovenie aktívnej adaptácie človeka na spoločenský 

systém, ktoré je podmienené zmenou hodnotovej orientácie, akceptovaním sp-

oločenských noriem, prijímaním nových vzorov správania, akceptovaním pozitívnych 

autorít, osvojovaním si nových sociálnych rolí. 

Pre zmenu životného štýlu abstinujúceho je veľmi dôležité, aby problémy, ktoré na-

stanúpo absolvovaní liečby dokázal riešiť po novom a to bez alkoholu, alebo drog. Re-

socializáciu – doliečovaniepovažujeme za rozhodujúcu fázu liečby, nakoľko rozhoduje 

o zaradení sa chorého napäť do rodiny, zamestnania, a celkovo do spoločnosti. Záleží len 

od konkrétneho človeka, ako svoju drogovú skúsenosť pre ďalší život spracuje a čo z nej 
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dokáže vyťažiť pre zlepšenie a hlavne skvalitnenie svojho života. Súvislosť kvality života 

a abstinencie je celkom zrejmá – len uspokojivý život môže závislého motivovať, aby 

zotrval v abstinencii.  

Ak má byť celý liečebný a aj doliečovací program úspešný, je nevyhnutnédoňho zapojiť 

i všetkých rodinných príslušníkov. Môžeme s určitosťou povedať, že potreba účasti rodiny 

na terapiia na následnej celkovej sociálnej rehabilitácii závislého jedinca, je zvlášť veľmi 

dôležitá práve počas doliečovacieho procesu. Rodinní príslušníci veľmi často považujú 

obdobie po liečbe za koniec ťažkostí, ktoré ich sprevádzali v dobe rozvoja závislosti 

a nemajú už ochotu a silu ďalej sa prispôsobovať prichádzajúcej zmene. To sa 

pochopiteľne vzťahuje aj na zmeny, ktoré prinášajúzlepšenie komunikácie alebo vzťahu, 

eventuálne súžitia. 

Veľký význam v procese doliečovania má návšteva socioterapeutických klubov 

abstinujúcich, kde sa stretávajú pravidelne abstinujúci závislí a ich rodinní 

príslušníci.Navzájom si odovzdávajú skúsenosti, podporujú sa, je to miesto, kde rekonva-

lescent nachádza poučenie i sebauplatnenie. Plánujú spoločné akcie, výlety, terénne tera-

pie, ktorých sa zúčastňujú aj terapeuti z ústavnej liečby. Socioterapeutické kluby združujú 

nielen abstinentov, ale aj ich rodiny a priateľov. Pre manželov a manželky abstinujúcich 

alkoholikov je to akási záchranná sieť, ktorá im pomáha naučiť sa žiť s partnerom, ktorý je 

závislý [Kratochvíl,2001].  

Ide väčšinou o skupinové aktivity, ktoré prebiehajúv podporných skupinách. Skupiny 

poskytujú priestor pre výmenu názorov a myšlienok i pre vytváranie nových pohľadov na 

riešenie problémov. Ľudia tu získavajú nové skúsenosti a učia sa prijateľnejším spôsobom 

správania. Významne ovplyvňujú myslenie, cítenie i jednanie svojich členov. Zdrojom 

sily pre človeka podľa Matoušeka [2003: 155] „môžu byť skúsenosti jednotlivých členov 

a skupinové procesy. Skupiny sú často najvhodnejším spôsobom poskytovania služieb alebo 

prinášania rozhodnutí, už len preto, že združujú viac ľudí. Stretávanie takýchto ľudí 

v skupine môže byť najproduktívnejšou cestou podávania informácií, formulovaním 

otázok, ponúknutia podpory alebo hľadania riešení.“  

Skupiny významne ovplyvňujú myslenie, cítenie i jednanie svojich členov. Zdrojom 

sily pre človeka môžu byť skúsenosti jednotlivých členov a skupinové procesy. Skupiny sú 

často najvhodnejším spôsobom poskytovania služieb alebo prinášania rozhodnutí, už len 

preto, že združujú viac ľudí. Pre kvalitnú prácu skupiny je nutné vytvoriť bezpečný rámec 

– pravidlá členstva v skupine. Nikdy sa však nedá predpokladať, že členovia sami tieto 

pravidlá pochopia a stanovia. Pravidlá by mali byť dohodnuté s celou skupinou skôr než 

je zahájená činnosť. Niektoré pravidlá sa stanú normami skupiny. Tieto pravidlá Riegr 

[In: Matoušek, 2003] zhrnul do piatich bodov: 
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1. Mlčanlivosť a dôvernosť. Zásadou, ktorá by mala byť v skupine predovšetkým ctená 

je dodržiavanie dôvernosti. Dôverná informácia, ktorá v skupine odznie, by sa nemala za 

žiadnych okolností dostať von. Čo je v skupinových sedeniach povedané je tajné, a smie 

byť odtajnené len samotným autorom. Tento predpoklad je však ideálom a nie je možné 

ručiť za každého člena skupiny, že ho dodrží.  

2. Otvorenosť a úprimnosť. Bez otvorenosti a úprimnosti nemá skupinová práca 

zmysel. Podstatné je vyjadrovať svoje skutočné pocity a nie poskytnúť skupine fascinujúce 

informácie. 

3. Právo povedať „stop“. Týmto spôsobom člen skupiny môže ostatným členom dať 

najavo, že sa priblížil k téme, ktorá je pre neho citlivá alebo chúlostivá, a že nie je 

pripravený, naladený, ochotný alebo schopný túto tému otvoriť alebo sa s ňou podeliť 

s ostatnými.  

4. Zodpovednosť k sebe samému a k druhým. Ide tu predovšetkým o rešpekt k 

súkromiu, intimite a k autonómii každého z členov skupiny.  

5. Dodržiavanie organizačných pravidiel. Jedná sa o pravidelnú dochádzku, 

dochvíľnosť, včasné ospravedlnenie zo závažných dôvodov alebo dodržiavanie skupinou 

dohodnutých úloh.  

V doliečovacom procese úzdravy závislých zohrávajú významnú úlohu svojpomocné 

skupiny. Svojpomocná skupina je podľa Schavela et al. [2010] neformálne zoskupenie 

niekoľkých osôb, ktoré spája podobný osud, životné situácie alebo sú 

postihnutéporovnateľnými ťažkosťami. Cieľom spoločnej práce je zvládnutie alebo 

zlepšenie ich osobnej situácie a rozšírenie sociálnych schopností členov. Ondrejkovič 

[2009: 314] konštatuje, že „svojpomocné skupiny sú spôsobilé pomáhať pri prvotnej 

orientácii v probléme, ako aj v rámci doliečovania a tiež samotnému jednotlivcovi, ako 

nositeľovi problému, ale taktiež i jeho rodinným príslušníkom, najbližšiemu sociálnemu 

okoliu.“ Členoviatu získavajú nové skúsenosti a učia sa prijateľnejším spôsobom 

správania. Môžeme konštatovať, že svojpomocné skupiny významne ovplyvňujú mysle-

nie, cítenie i jednanie svojich členov. 

Dovolíme si tvrdiť, že najrozšírenejšou formou svojpomocnej skupiny pre závislých, 

hlavne v procese doliečovania, je socioterapeutický klub.Nešpor [2000: 105] udáva niekt-

oré výhody socioterapeutických klubov:  
� „dobre fungujúci socioterapeutický klub môže dočasne alebo dlhodobo nahradiť 

chýbajúcu alebo nedostatočnú sieť sociálnych vzťahov u ľudí, ktorí sa v súvislosti 

s prekonávaním svojej závislosti museli rozísť s bývalými známymi alebo ktorí zostali 

osamelí, 

� poskytuje liečeným pozitívne modely ľudí, ktorí závislosť prekonávajú. To zvyšuje 

motiváciu pacientov k aktívnej spolupráci v liečbe, 
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� socioterapeutický klub zvyšuje i morálku a sebadôveru pracovníkov zariadenia, 

ktorí by inak boli konfrontovaní skôr s neúspešnými pacientmi, ktorí v ťažkostiach 

vyhľadávajú ich pomoc, 

� pre priaznivý výsledok liečby býva dôležitá ich dĺžka a dlhodobé udržiavanie kon-

taktu.“  

V každej etape doliečovacieho procesu nájde abstinent v klube niečo iné podľa toho, 

ako hľadá a nachádza to, čo potrebuje pre vlastný vývin a napredovanie. Spočiatku je viac 

emočne ponorený do diania klubu, testuje si v ňom svoje názory, postupne získava viac 

istoty, spokojnosť, sebadôveru a je schopný sám pomáhať iným.Kluby tak predstavujú 

pôdu pre šírenie nového spôsobu života, ktorým sa odkláňajú od alkoholickej 

/toxikomanickej/ subkultúry našej spoločnostik zdravému, triezvemu spôsobu života. 

Kluby združujú nielen osoby závislé od alkoholu, ale aj patologických hráčov a osoby 

závislé od iných druhov drog, rodinných príslušníkov závislých osôb a ich priateľov, ktorí 

sa stotožňujú s poslaním a cieľmi klubu. Podľa Pavelovej [2004] má každý klub dva naj-

dôležitejšie ciele: udržať abstinenciu a nájsť nový životný štýl – až to je skutočná integr-

ácia do života.  

Mojtová [2008] uvádza, že zameranie práce klubov je nasledovné: 

� udržanie klienta v abstinencii, 

� rozvoj sebapoznania, 

� rozvoj záujmovej sféry, 

� zlepšenie interpersonálnej komunikácie, 

� vytváranie nových pozitívnych postojov a prebudovanie systému hodnotových 

orientácií, 

� tréning v sociálnom učení, 

� rekonštrukcia rodinného zázemia, 

� vytváranie pozitívneho štýlu, 

� osobnostný rast, 

� hľadanie zmyslu života, 

� vzájomná pomoc, solidarita.  

Ďalšou významnou svojpomocnou skupinou sú anonymní alkoholici. Sú spoloč-

enstvom mužov a žien, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli 

riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu. Základnou 

podmienkou členstva v AA je túžba prestať piť. Ich prvoradým cieľom je ostať triezvym 

a k triezvosti pomáhať aj ostatným alkoholikom. Toto hnutie využíva jedinečnúterapiu, 

ktorá je zameraná na odstránenie pocitov viny z narušenia spoločenských noriem 

a pocitu životného zlyhania pri hľadaní autentickej existencie [Kurtz, In:Nociar, 2009]. 

Podľa Vojtkovej [2006] viaceré výskumy ukazujú, že AA vykazujú nadpriemerné výsledky 
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v liečbe závislostí od alkoholu, a takmer každý autor, im vo svojej publikácii venovanej 

závislostiam, venuje značnú pozornosť. Riadia sa prostredníctvom dvanástich krokov, 

ktoré by mohli ateisticky orientovaných závislých odradiť a viesť k tomu, aby túto 

v podstate účinnú formu pomoci popredu odmietali. AA sa neviažu na žiadne 

náboženské vyznanie, členom sa môže stať úplne každý, bez rozdielu vierovyznania. Po-

jem „Boh“ môžu ateisti chápať ako personifikáciu dobrých a životu prospešných síl vo 

svete či vesmíre. 

Mnohí autori - Heller, Nešpor, Csémyupozorňujú na to, že v treťom, prelomovom ro-

kusa zvyčajne zmeny v živote a rodine odliečeného závislého stabilizujú. Medzi členmi 

rodiny nastáva kľud, vyrovnanejšia atmosféra, otvorenejšia komunikácia. 

Domnievame sa, že socioterapeutické kluby abstinentov sú prínosom k liečbe, ale 

i prevencii závislostí. Táto problematika sa čoraz viac dostáva do povedomia ľudí 

a členovia klubu sa dnes nehanbia za účasť v ňom. Kluby sú dôležité aj z pohľadu 

zvyšovania životnej spokojnosti abstinujúcich a ich rodín, pretože sú podporným 

bezpečnýmprostredím pre ich rozvoj a rast. Súvislosť kvality života a abstinencie je cel-

kom zrejmá – len uspokojivý život môže závislého motivovať, aby zotrval v abstinencii. 

Záver  

Ústrednou témou nášho príspevku ježivotná spokojnosť závislých abstinujúcich, ktorá 

je predpokladom úspešnej liečby i prežívanej abstinencie v rôznych oblastiach života. To, 

ako bude závislý v abstinencii prežívať svoj život, je dôležitým predpokladom jeho vnú-

tornej snahy o udržanie tohto pocitu a rozhodnutia pokračovať v abstinencii. 
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