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ABSTRAKT: 

 

Zvládanie recidív pri liečbe závislostí na návykových látkach je častým  problémom. Prijať 

a uznať možnosť recidívy u jedinca, ktorý už absolvoval a riadne ukončil rezidenčnú/ 

ústavnú liečbu je dôležité pre jeho ďalší život v abstinencii. Recidívy je nutné vnímať ako 

prirodzenú súčasť terapeutického procesu a počas liečby na ich možnosti klientov a ich 

rodiny pripraviť. Recidíva môže viesť klienta k hlbšiemu poznaniu seba samého 

a k získaniu schopnosti rozpoznávať a zvládať rizikové situácie. 

Výskumná práca bola zameraná na klientov, ktorí podstúpili minimálne jeden a viac 

pokusov o liečbu závislostí, ktorú síce ukončili v riadnom termíne, napriek tomu sa im 

v abstinencii/neužívaní návykových látok nedarí dlhšiu dobu vytrvať a dostávajú sa späť 

na pôvodnú úroveň užívania. Cieľ práce bol pomocou pološtrukturovaných rozhovorov 

a anamnestických údajov podrobnejšie zmapovať  faktory stojace na pozadí recidívy 

u jednotlivého klienta po každej liečbe, preskúmať  okolnosti, motiváciu k abstinencii, 

rozhodnutia, duševné stavy, ktoré si klienti uvedomovali pred spustením recidívy. 

Medzi základné výskumné zistenia patria meniace sa príčiny spustenia recidívy u väčšiny 

klientov po opakovaných liečbach. Po podstúpení prvej liečby chýbala taktiež väčšine 

klientov vnútorná motivácia abstinovať, čo dokumentuje aj dĺžka neužívania návykových 

látok. U viac ako polovice klientov z celkového výskumného súboru po druhej liečbe 

neabsentovala vnútorná motivácia, ale spôsob zvládania vysoko rizikových situácií, čo 

opäť dokumentuje interval neužívania návykových látok, kde oproti prvej liečbe, väčšina 

dokázala abstinovať dlhodobejšie. Vedomosť o tom, že po prvom užití návykovej látky 

(laps) je šanca zastaviť sa a tak predísť recidíve, nemala väčšina klientov a vnímali to ako 

absolútne zlyhanie. 

Táto práca podporuje svojim výsledkami dôležitosť využitia konceptu prevencie relapsu 

nielen v udržiavacej fáze, ale aj počas pobytu klienta v  rezidenčnej liečbe. 

Kľúčové slová: závislosť na návykových látkach – rezidenčná liečba- abstinencia- recidíva  

 

 



 

 

ABSTRAKT: 

Coping with relapse in the drug addiction treatment is a frequent problem. To accept and 

admit a possibility of a relapse in an individual, which has already a took part, and duly 

finished his residential treatment, is important for his future life in abstinence. Relapses 

must be seen as a natural part of the therapeutic process and its needed to prepare clients 

and their families to them, during the treatment. Relapses might lead client to a deeper self-

knowledge and also to gain the ability to recognize and manage risk situations. 

Research work was aimed on clients, who underwent at least one or more attempts to 

addiction treatment, which, although they completed it in due time, they are unable to 

remain in longer abstinence of drugs, and are reaching back to fall into previous level of 

drug dosage. Aim of this work was to map into more detaile the factors stading in the 

backround of relapse in an individual client after each treatment, to examine the 

circumstances, motivation for abstinence, decisions, and mental states, which clients were 

aware before starting the relapse, by using semi - structured interviews and anamnestic 

data.  

The basic findings of this research include the changing causes which trigger relapses in 

the majority of clients who had repeated treatments. There was a lack of motivation to 

abstain after undergoing the first treatment in the same majority of clients, which was 

documented by the period in which there was no use of any addictive substances. In more 

then a half of the clients of the total research group, which underwent the second treatment, 

did not have absence of internal motivation, but a way of copying with high - risk 

situations, which is again documented in the period with absence of addictive substances, 

at which when compared to the first treatment, the majority managed to abstain longer. 

The knowledge, that after the first use of addictive substances (laps), there is a chance to 

stop and prevent such a recurrence, majority of clients did not realize and perceive it as an 

absolute failure. 

This work, by using its findings, supports the importance of using the concept of relapse 

prevention not only in the maintenance phase, but als during the client`s stay in the 

residential treatment. 

Keywords: addiction on addictive substances- residential treatment,-abstinency- relaps 
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Úvod 

 

          Výskum v oblasti liečby porúch spojených s užívaním návykových látok viedol 

k vývoju intervencií založených na dôkazoch, ktoré pomáhajú jedincom zastaviť 

zneužívanie návykových látok a pokračovať v produktívnom živote. Chronická podoba 

ochorenia znamená, že laps, relaps alebo recidíva je v istom okamihu možná. Pre jedinca 

zotavujúceho sa zo závislosti, ktorý opäť skĺzne do užívania návykových látok naznačuje, 

že liečba musí byť obnovená. Vzhľadom k tomu, že závislosť ovplyvňuje mnohé aspekty 

života závislého, liečba by mala reagovať na potreby celého človeka, aby bola úspešná. 

        Prax ukazuje, že niektorí klienti sú úspešní už po absolvovaní prvej ústavnej 

strednodobej liečby a darí sa im abstinovať od návykových látok a tým sa im rovnako 

zlepšuje kvalita ich života. Avšak často nastávajú situácie, kedy klienti podstúpili  

minimálne jeden a viac pokusov o liečbu závislostí, ktorú síce ukončili v riadnom termíne, 

napriek tomu sa im nepodarilo v abstinencii / neužívaní návykových látok dlhšiu dobu 

vytrvať. Títo klienti sa časom opäť dostávajú na pôvodnú úroveň užívania návykových 

látok a tak sa nielen znova ocitajú na ústavnej liečbe, ale tieto náročné obdobia im 

mnohým prinášajú mnoho sklamania a komplikácií v osobnom živote. 

       Na základe hore uvedenej problematiky bola pozornosť zameraná  práve na týchto 

klientov, s cieľom  preskúmať, aké faktory stáli na pozadí recidívy u jednotlivého klienta 

po každej absolvovanej liečbe. Z praxe je zrejmé, že lapsy, relapsy a recidívy sú súčasťou 

liečebného procesu a napriek tomu, že sa týkajú väčšiny liečených klientov, sú možnosti 

ako recidívam predísť. A na to, aby mohli byť tieto možnosti využité, sme považovali za 

dôležité zacieliť výskum na to aké okolnosti, rozhodnutia, duševné stavy si klienti 

uvedomovali pred spustením recidívy. 

      Teoretická časť je zameraná predovšetkým na  východiská odbornej pomoci 

užívateľom návykových látok, praktická časť bola zacielená na klientov po opakovaných 

liečbach. Pomocou pološtrukturovaných rozhovorov bola snaha nachádzať spoločne 

s klientmi odpovede na otázky vedúce k identifikovaniu príčin recidívy po jednotlivej 

ukončenej liečbe. 
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I     Teoretická časť 

 

1. Závislosť na návykových látkach 

 

 Príčiny závislosti na návykových látkach sú veľmi komplexné. Doposiaľ nebolo 

potvrdené nič, čo by mohlo jednoznačne preukázať predispozíciu pre vznik samotnej 

závislosti. Ako uvádza napr. Kudrle (2003), predisponovaná alkoholická osobnosť je 

neznáma. Samotná závislosť sa u niekoho rozvíja na základe excesívneho pitia kvôli 

psychologickým problémom, inde prevažujú genetické, vrodené dispozície alebo 

sociokultúrne väzby na alkohol, taktiež rituály spojené s návykovou látkou. Najčastejšie 

ide o kombináciu faktorov, napr. hereditárne alebo získané fyziologické faktory, ktoré sa 

kombinujú so psychologickými alebo sociokultúrnymi faktormi pri vytvorení závislosti. 

Rovnako špecifické reakcie a zmeny na úrovni neurobiológie odrážajú vznik závislosti. 

 Drogová závislosť sa neprejaví u každého užívateľa drog, neurobiologické 

mechanizmy sa presadzujú u jedinca v rôznej miere a rôznymi spôsobmi. Podľa Šustkovej 

(2015), to ako droga pôsobí na citlivosť a zraniteľnosť mozgových mechanizmov a na 

organizmus ako celok je dané kombináciou vonkajších aj individuálnych faktorov. 

 

1.1 Definície závislosti 

 

Definícia závislosti podľa MKN-10 

 Podľa Okruhlicu (1998, s.35) „...závislosťou nazývame v medicíne stav poruchy 

zdravia chorobného charakteru...“. Staršia definícia Svetovej zdravotníckej organizácie 

charakterizuje závislosť ako „...duševný a niekedy aj telesný stav vyplývajúci z interakcie 

medzi živým organizmom a drogou, charakterizovaný zmenami správania a inými 

reakciami, ktoré v sebe vždy obsahujú nutkanie brať drogu nepretržite alebo periodicky pre 

jej účinky na psychiku a niekedy aj preto aby sa zabránilo nepríjemnostiam vyvolaným 

tým, že látka nebola užitá...“ (Kunda a kol., 1988, s. 125). Súčasná Medzinárodná 

klasifikácia chorôb definuje závislosť ako „...skupinu fyziologických, behaviorálnych a 
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kognitívnych fenoménov, pri ktorých má užívanie nejakej látky alebo triedy látok u daného 

človeka oveľa väčšie prednosti ako iné správanie, ktorého si kedysi cenil viac. Centrálnou 

charakteristikou je túžba užívať psychoaktívne látky...“ (Nešpor, 2000, s.14). Kudrle (2003, 

s. 107) definuje závislosť ako „...vyústenie abúzu, ktorý sa stal výlučnou a dominantnou 

činnosťou, ktorá má zabezpečiť pocity uspokojenia. Na podklade pozitívnej spätnej väzby 

sa logicky fixuje celý komplex očakávaní, experimentov, zmien prežívania a prerastá 

postupne v návyk, závislosť...“. Kolibáš a Novotný (2007, s.45) vymedzujú závislosť od 

psychoaktívnych látok ako „...chronickú psychickú poruchu, ktorú charakterizuje skupina 

psychopato-logických príznakov, telesných príznakov a zmien správania...“. 

Psychoaktívnou látkou rozumieme akúkoľvek prírodnú alebo syntetickú látku, ktorej užitie 

mení jednu, prípadne viacero psychických alebo telesných funkcií (Tkáč, 2005). Vo vzťahu 

k príčinám závislosti najčastejšie spomínanými sú biologické faktory, psychologické 

faktory a sociálne faktory.  

 Popov (2001, str.182) uvádza definíciu závislosti nasledovne: „...medzi návykové 

ochorenia (návykové poruchy z angl. addictive disorder), sú zahrňované poruchy, vyvolané 

zdraviu škodlivými návykmi. Jedná sa hlavne o poruchy spôsobené alkoholom a inými 

návykovými látkami (drogami) a patologickým hráčstvom (gamblingom)...“. Podľa MKN 

– 10 sa medzi duševné poruchy a poruchy správania vyvolané užívaním psychoaktívnych 

látok (F10-F19) zaraďuje každá duševná porucha, ktorá vznikla ako dôsledok užívania 

jednej, alebo viacerých psychoaktívnych látok, bez ohľadu na to, či sú predpísané lekárom, 

alebo nie. 

 

         K syndrómu závislosti dochádza po opakovanom užití návykovej látky. 

Diagnostikuje sa, ak nepretržite po dobu jedného mesiaca, alebo opakovane v kratších 

obdobiach sa vyskytujú súčasne tri alebo viac z nasledujúcich prejavov užívania látky: 

 Silná túžba, alebo nutkanie užívať látku 

 Problémy pri kontrole užívania látky 

 Patofyziologické prejavy sprevádzajúce odvykací stav, typický pre užívanú látku 

 Preukázanie tolerancie k účinku látky, často sprevádzané zvyšovaním dávok 
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 Postupné zanedbávanie záľub, záujmov, alebo iných potešení 

 Pokračovanie v užívaní látky napriek jasným dôkazom škodlivých následkov  

            

Definícia závislosti podľa DSM-IV 

     Podľa Americkej psychiatrickej asociácie ( DSM-IV) možno diagnózu závislosti 

stanoviť, pokiaľ osoba vykazuje počas jedného roka minimálne tri z nasledujúcich 

siedmych príznakov: 

 Rast tolerancie 

 Odvykacie príznaky po vysadení dávky 

 Prijímanie látky vo väčšom množstve, či po dlhšiu dobu, než mal človek v úmysle 

 Dlhodobá snaha, alebo jeden, či viac pokusov obmedziť a ovládať príjem látky 

 Trávenie veľkého množstva času užívaním látky, jej obstarávaním, alebo 

zotavovaním sa z jej účinkov 

 Zanechanie, alebo obmedzenie aktivít pracovných, sociálnych, či rekreačných 

v dôsledku užívania látky 

 Pokračovanie v užívaní látky napriek dlhodobej, či opakujúcim sa sociálnym 

psychologickým a telesným problémom, o ktorých človek vie a ktoré sú spôsobené 

užívaním látky 

Kritériá DSM-IV sa príliš nelíšia od kritérií MKN-10, možno len absenciou cravingu ako 

znaku závislosti (Nešpor 2006). 

     Smolík (1996) uvádza poznámku, ktorá sa týka terminológie. V  MKN-10 je termín 

„psychoaktívna látka“ vyhradený látkam, ktoré vyvolávajú závislosť a podľa DSM-IV je 

definícia termínu „substance“ akákoľvek látka, ktorá je predmetom abúsu (vrátane 

alkoholu), lieku alebo toxínu. 

     Nová americká klasifikácia duševných porúch DSM-5 priniesla viaceré novinky. 

Kľúčovou zmenou v oblasti adiktológie je koncept spojitého kontinua, kde sú abúzus 
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a závislosť ako samostatné diagnózy zrušené a nahradené novou diagnostickou jednotkou „ 

substance use disorder“ (psychické poruchy „z užívania“ látok), rozlišujú sa však aj 

„substance –induced disorders“ (psychické poruchy „indukované užívaním“ látok). Okrem 

hlavnej terminologickej zmeny bola klasifikácia DSM-5 v adiktológii rozšírená o nové 

diagnózy (patologické hráčstvo, tobacco use disorder, kanabinoidný a kofeínový odvykací 

stav). Závislosť od kofeínu sa už nediagnostikuje a upravili sa aj kritériá niektorých 

ďalších porúch( Turček, Martinove, 2016). 

 

1.2   Bio – psycho – socio- spirituálny model závislosti 

 Pravidelné užívanie alkoholu a iných drog, ako uvádzajú Rotgers et al. (1999), 

vedie k hlboko negatívnym biologickým, psychologickým sociálnym a spirituálnym 

dôsledkom. S užívaním je spojená úzkosť, ktorá provokuje k ďalšiemu užívaniu, čo prináša 

čoraz negatívnejšie dôsledky a ešte vyššiu úzkosť. Vzniká bludný kruh, ktorý týmto 

spôsobom udržuje závislosť na návykových látkach. Rotgers et al. (1999), túto skutočnosť 

označujú ako bio –psycho –socio – spirituálny model závislosti. 

 

Biologická úroveň 

 V medzinárodných klasifikáciách sa diagnóza alkoholizmu objavuje od 60. rokov 

a odvtedy sa hľadajú biologické príčiny a súvislosti, ktoré by čo najpresvedčivejšie postihli 

etiopatogenézu závislosti. Za biologické faktory môžeme považovať problematické 

tehotenstvo matky, kde má dieťa po narodení fetálny alkoholový syndróm z dôvodu toho, 

že sa dieťa ešte pred narodením stretávalo s účinkami návykových látok od matky. Ďalej sú 

to okolnosti pôrodu, podľa toho, aká látka bola matkou užitá, čo ovplyvňuje nielen 

neurobiológiu jedinca, ale taktiež celý psychomotorický vývoj dieťaťa v popôrodnom 

období, sú prítomné napr. ochorenia, traumy a iné obmedzujúce faktory. Doposiaľ overené 

genetické súvislosti sa týkajú vrodenej vyššej tolerancii voči alkoholu. Táto dispozícia sa 

prejavuje zvýšenou toleranciou väčšieho množstva alkoholu a prejavuje sa už od prvých 

skúseností s alkoholom. Daný človek sa necíti zle v intoxikáciách a nemá vážnejšie 

problémy ani po ich odznení, ale tento stav sa rýchlo mení, kde už potrebuje viac vypitého 

alkoholu po dlhšiu dobu ako ostatní, aby pocítil želaný stav. Individuálne potreby vo 
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vzájomnosti s biologickou a sociálnou interakciou sa stávajú komplexným rizikovým 

faktorom (Kudrle, 2003). 

 Medicínskym modelom závislosti dominuje neurobiologický model závislosti na 

alkohole. Zameriava sa na niektoré súvislosti medzi mozgovými zmenami a správaním 

závislého. Tento model je postavený na špecifickej organizácii funkcie, štruktúry 

a vlastnosti mozgu. Dôsledok potom spočíva v tom, že návykovou látkou je viac menej 

ovplyvnená každá mozgová funkcia. Návykové látky pôsobia na mozgový systém odmeny 

(„reward system“) a ten je nimi odmeňovaný. Pôvodná funkcia systému odmeny je 

formovaná vzťahom medzi biologicky významným stimulom a odmenou. Návykové látky 

tak nahrádzajú prirodzené zdroje odmeny a mozgový systém odmeny si zvyká na rýchlu 

chemickú odmenu. V systéme odmeny vzniká nezdravý stav, pretože závislý postupne 

stráca prirodzené motivácie a popudy k perspektívnemu správaniu, vystačí si s umelým 

uspokojovaním systému odmeny. Pretože je systém odmeny spojený s pamäťou, 

organizmus prahnúci po odmene, vyhľadáva kontext, ktorý má s tým spojený a z toho 

vyplýva vysoké riziko relapsu (Dvořáček, 2008).  

 Opakované užívanie alkoholu a iných psychoaktívnych látok môže meniť 

schopnosť organizmu adaptovať sa na prítomnosť iných látok. Výsledkom môže byť, že 

ľudia sa stanú menej citlivými voči psychoaktívnej látke a tak potrebujú zvýšiť svoju 

dávku, aby u nich došlo k požadovanému účinku.. Táto strata citlivosti je označená ako 

tolerancia. Adaptáciou organizmu na prítomnosť psychoaktívnej látky môže tiež vyústiť v 

abstinenčné príznaky, pokiaľ človek prestane užívať danú látku. Tým označujeme  

(Ogborne, 2004). 

 

Psychologická úroveň 

 Na tejto úrovni je skúmaný vplyv psychogénnych faktorov pre rozvoj abúsu 

návykových látok a pre rozvoj závislostí v kontexte perinatálneho poškodenia. To 

znamená, že ak matka prežíva tehotenstvo ako stresovú udalosť, prenáša informácie 

o strese aj na plod. Ak matka v tomto dôsledku začne užívať tlmivé látky, táto informácia 

sa rovnako prenesie na plod a tým sa vytvára print, dráha, kód o efekte tlmivo pôsobiacich 

látok pri prežívaní stresu. V období postnatálnom po aplikácii rovnako pôsobiacej látky 
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v neskoršom období, zažije potomok síce nový zážitok, ale už dávno poznaný efekt. Takto 

vytvorená pozitívna spätná väzba môže rýchlo posilňovať vznik návyku. Významnými 

faktormi z tohto hľadiska sú harmonický vývoj dieťaťa, vývoj a sýtenie jeho potrieb 

s rešpektom k hraniciam, podpora v dospievaní, najmä v kríze hľadania identity, 

poskytnutie adekvátnej pomoci pri prejavoch psychopatológie najrôznejších duševných 

porúch. Sebamedikácia býva častá vo chvíli, keď takáto pomoc nie je poskytnutá a neskôr 

vedie k rozvoju abúzu a vzniku závislosti. Psychologické faktory vznikajúce ako dôsledok 

abúzu privádzajú jedinca k závislosti. Medzi najčastejšie faktory môžeme zaradiť pocity 

nudy, zvedavosť na mimoriadne prežívanie, chýbajúci vlastný program, nízke 

sebahodnotenie, narušené hranice, absentujúce zaujatie pre pestovanie záľub a potrieb. 

Anxiolytický a antidepresívny účinok alkoholu na začiatku užívania sa neskôr stáva 

príčinou depresívnych a úzkostných stavov, ktoré podporujú ďalším pitím (Kudrle 2003). 

     U ľudí s problémovým pitím a užívaním drog už sa už v adolescencii prejavuje 

prítomnosť neurologických narušení mozgu, ktoré sa týkajú najmä exekutívnych funkcií 

alebo plánovania, stanovovania si cieľov, hodnotenia a vnímania seba samého. Tieto 

narušenia sa prejavujú najmä pri (Ogborne, 2004): 

 poruchách pozornosti 

 detskej hyperaktivite 

 predalkoholickom tremore rúk 

 ľavorukosti 

 slabých akademických úspechoch 

 impulzivite 

 nedostatku inhibície 

 emočnej instabilite 

 agresivite 

 antisociálnych a psychopatických tendenciách. 
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Sociálna úroveň 

 Sústreďuje sa na formujúce vzťahy jedinca s okolím, ktoré formujú jeho 

dozrievanie, alebo ho naopak deformujú. Najvšeobecnejšie okolnosti zaraďujú rasovú 

príslušnosť, spoločenský status rodiny, sociálne zaistenie rodiny, prostredie kde jedinec 

žije, až po konkrétnejšie, s čím súvisí kvalita rodinných vzťahov. 

 Možnými faktormi, ktoré sa podieľajú na vznik a udržovanie závislého správania 

detí, alebo rodičov, môžu byť problematické rodinné vzťahy. Nešpor (2011),  popisuje päť 

charakteristík správania, súvisiaceho s užívaním psychoaktívnych látok deťmi- rodičia 

užívajúci psychoaktívne látky a ich trestná činnosť, nedostatočná, alebo naopak prehnaná 

starostlivosť rodičov o dospievajúce deti, nedostatok jasných pravidiel a ich nevhodné 

uplatňovanie, nedostatočná pozornosť voči záujmom dieťaťa a jeho vzťahom 

k vrstovníkom. Iným znakom rodiny, kde má dieťa problém s užívaním psychoaktívnych 

látok je zvýšený výskyt negatívnych postojov a emócií, nekonštruktívna komunikácia plná 

obviňovaní ostaných členov rodiny, znevažovanie ich názorov a hodnôt. 

 Kudrle (2003) v tomto kontexte prízvukuje, že špecifickým problémom je, keď 

dieťa vyrastá v tesnej blízkosti závislých osôb a je nútené byť konfrontované s užívaním 

návykových látok ako s bežnou normou a tým byť vystavené psychickému tlaku zo strany 

závislého rodiča, ktorý sa môže prejavovať prudkým zmenám nálad a deklaruje 

nenaplnené sľuby a pod., s tým je spojené aj časté emočné a fyzické zneužívanie. Pokiaľ sa 

dieťa adaptuje na spôsob takého spolužitia, môže vykazovať patológiu v zmysle 

kodependencie, čo v ďalšom vývine môže znamenať abúzus návykových látok ako spôsob 

pseudoadaptácie. 

 

Spirituálna úroveň 

 Spiritualita je vzťahom k tomu, čo človeka presahuje, prežíva sa vo všednom 

živote, prejavuje sa v jednaní, ktoré je pravdivé a je určované pravými hodnotami, 

vystupovaním prezradzujúcom vnútornú pohodu a predovšetkým vo vernom plnení 

požiadaviek bežného života. 
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Táto úroveň najviac zviditeľnili Anonymní alkoholici vo svojich 12 krokoch k úzdrave. 

Približujú tu vzťah k vyššej moci, ktorá má pomôcť obnoviť zdravie a navrátiť zmysel 

životu (Kudrle, 2003). 

 Liečba závislých od návykových látok je záležitosťou medziodborovou, závislého 

člověka nemožno liečiť len na úrovni fyzickej (medicínska starostlivosť), či psychickej 

(psychologická, psychoterapeutická starostlivosť), ale ako uvádza Miovský (2003), liečba 

musí odrážať komplexnosť problému závislosti. Galanter et al.( 2007) poukazuje na veľkú 

priepasť medzi lekármi a klientami týkajúcich sa ich potrieb. Lekári u svojich klientov 

podceňovali duchovnú oblasť starostlivosti  a súčasne preceňovali význam praktických 

záležitostí liečby.  

 Spirituálna dimenzia závislosti je podľa biopsychosociospirituálneho modelu vplyv, 

ktorý má ochorenie závislosťou na duchovný život človeka. Závislí často popisujú svoje 

pocity  ako hrozivú izoláciu, odcudzenie, prázdnotu, úplnú stratu zmyslu života. Závislí si 

uvedomujú nemorálnosť svojho života, svoje ubližovanie sebe i iným a ťažko sa s týmto 

pocitom vyrovnávajú. Tento pocit zúfalstva je takisto podnetom k ďalšiemu pitiu 

a užívaniu drog (Rotgers, 1999). 

 

 

 V súčasnosti sa ukazuje, že spiritualita a religiozita má pozitívny efekt na postoje 

k zdraviu a správaniu dospievajúcich. Podľa Rew a Wong (in Nešpor, 2000) u závislých na 

návykových látkách je vyššia odolnosť voči stresu, nižšia úzkosť, optimickejšia životná 

orientácia spojená s religiozitou a spiritualitou. Intenzívny duchovný zážitok je nápomocný 

k prekonávaniu problémov s alkoholom a môže navodiť zmeny v motivácii k prijatí  

liečby. 
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2. Rezidenčná liečba 

 

 Popov (2001, str.189) uvádza, že úspešná liečba závislostí, je možná pokiaľ: ...“je 

v terapii rešpektovaná komplexnosť liečby, adekvátna komplexnosť bio-psychosociálnej 

problematiky, ak je zaistená dostupnosť a zodpovedajúca dĺžka liečby, ak sú zvolené 

zodpovedajúce metódy a prostriedky liečby a ak funguje spolupráca s ďalšími inštitúciami 

– často nezdravotníckymi...“. 

 

 Rezidenčná liečba ako jedna z foriem liečby závislostí sa odohráva v zariadeniach 

lôžkového typu, kde je možné zaradiť aj strednodobú ústavnú liečbu, ktorá je poskytovaná 

v Čechách a rovnako aj na Slovensku zdravotníckym zariadením. Podľa akreditačných 

štandardov v Čechách strednodobá ústavná liečba trvá v rozmedzí  od 3 – 6 mesiacov 

v psychiatrických liečebniach, alebo v špecializovaných psychiatrických oddeleniach 

nemocníc (Dvořáček, 2003). 

Cieľovou skupinou sú osoby staršie než 15 rokov, závislí na návykových látkach, rovnako 

závislí od alkoholu a problémoví užívatelia. Je možné detoxifikáciu podstúpiť pred 

nástupom na liečbu, alebo ju absolvovať v začiatkoch liečby. Zariadenia tohto typu 

prijímajú tiež klientov s nariadenou ochrannou liečbou. Jeřábek (2011). 

Skála (1986) uvádza, že ústavná liečba je vhodná pre osoby s vážnymi dôsledkami 

v sociálnych vzťahoch,  s primárnymi alebo sekundárnymi zmenami osobnosti, so 

závislosťou na viacerých látkach súčasne, s vážnym somatickým a psychickým 

poškodením, jedincom, ktorým nepomohla ambulantná liečba, spolupráca je buď veľmi 

obtiažna, alebo opakovane recidivujú. Nešpor a Csémy (1996) v tomto kontexte doplňujú, 

že včasná a vhodne indikovaná ústavná liečba dokáže predísť rozbitiu siete sociálnych 

vzťahov rovnako ako zdravotným škodám v dôsledku ťažkej recidívy. 

 Podľa Grohola (2016), na Slovensku nemáme zatiaľ štandard, kde by bolo 

definované, čo má každý pacient so závislosťou absolvovať, v akej dobe, v akom zariadení 

a hodnotenie výsledkov liečby. V tunajších podmienkach sa samotná liečba závislostí 

realizuje v špecializovaných zariadeniach CPLDZ- Centrum pre liečbu drogových 

závislostí, alebo taktiež na vyčlenených oddeleniach psychiatrických nemocníc, v dĺžke 6-
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12 týždňov, podľa typu užívanej látky. Väčšina liečebných zariadení v kontexte 

strednodobej ústavnej liečby má rokmi overené programy, ktoré sa priebežne obnovujú, ale  

v zásade ide o eklekticko-pragmatický výber širokej škály nielen psychoterapeutických 

prostriedkov ako sú: prvky terapeutickej komunity, režimovej liečby, edukácie, relaxácie, 

behaviorálne techniky, individuálna a skupinová psychoterapia, pohybové aktivity, 

expresívne techniky, pracovné terapie a pod. V každej liečbe sú minimálne tri zložky, ktoré 

vzájomne na seba pôsobia: forma, cieľ a metódy liečby. 

 

2.1 Cieľ a metódy liečby 

Ústavné strednodobé liečby na Slovensku aj v Čechách väčšinou vychádzajú 

z apolinářského modelu, kde podľa Grohola (2016) je cieľom úplná abstinencia so 

zameraním na prevenciu relapsu po predchádzajúcej detoxifikácii. Základným cieľom 

strednodobej ústavnej liečby je zmena životného štýlu a súčasťou tiež abstinencia od 

návykových látok. Dvořáček (2003) ako ďalšie ciele uvádza: 

 stabilizácia sekundárnych problémov v spojitosti so závislosťou 

 uznanie závislosti ako vlastný problém –budovanie náhľadu 

 dôsledky drogovej kariéry a jej riešenie  

 práca na motivácii – z vonkajšej na vnútornú motiváciu 

 zvnútornenie noriem abstinencie a bežných noriem v správaní 

 identifikácia rizík relapsu a hľadanie stratégií pre ich zvládanie 

 zmena vo vnímaní seba samého a prežívaní 

 Základnou metódou v strednodobej liečbe je štrukturovaný program, kde sa 

striedajú zložky komplexného programu počas týždňa, vyvážené jednotlivé časti podporujú 

účinnosť liečby. Režimová liečba obsahuje pravidlá tvoriace základnú štruktúru, ktorej 

súčasťou sú odmeny a sankcie. Systém kladných a záporných bodov tak podporuje 

kontraproduktívny obranný mechanizmus možnosti nápravy. Prekročenie sankcií ponúka 

intenzívnu diskusiu zameranú na vnútornú motiváciu, alebo vonkajšiu – klient cíti tlak zo 

strany príbuzných a iné. 
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Ďalej podľa Jeřábka (2011), liečebné spoločenstvo v prvom rade vytvára bezpečné 

a podnetné prostredie pre samotnú terapiu, poskytuje množstvo spätných väzieb 

a interakcií, je tu priestor pre riešenie otázok premietajúcich sa do liečby ako napr. 

konfrontácia s pravidlami, hodnotenie programu a iné. Súčasťou je rodinná terapia 

a párová terapia, pracovná terapia je zameraná na chod zariadenia, súčasťou sú 

voľnočasové aktivity.  

 Vágnerová (2004) uvádza, že súčasťou liečebného režimu je významná 

psychoterapia, ktorej cieľom by malo byť dosiahnutie náhľadu na situáciu, porozumenie 

vlastných mechanizmov závislosti v rámci vlastného príbehu klienta, zmena životného 

štýlu a nácvik rôznych spôsobov vyrovnávania sa so záťažou. Zdôrazňuje nutnosť naučiť 

klientov akceptovať závislosť ako trvalú súčasť ich osobnosti a hľadať alternatívne aktivity 

naplňujúce život, ktorý sa v dôsledku abstinencie často javí ako prázdny. V liečbe 

závislostí sa využíva individuálna a najmä skupinová psychoterapia. 

Podľa Kratochvíla (2002, s.228) „...skupinová psychoterapia je postup, ktorý využíva k 

liečebným účelom skupinovú dynamiku, čiže vzťahy a interakcie medzi členmi skupiny...“. 

Miovský a Bartošíková (2003, s.37) uvádzajú, že „...skupinová dynamika je súhrnom 

skupinového diania a skupinových interakcií, ktoré sú vytvárané interpersonálnymi 

vzťahmi a interakciami členov skupiny spolu s existenciou a činnosťou skupiny a silami z 

vonkajšieho prostredia...“. Podľa Praškovej a Praška (2007) základná myšlienka 

skupinovej terapie vychádza z predpokladu, že liečené problémy vznikli v malých 

prirodzených skupinách ako napr. rodina, školská trieda, pracovný kolektív, ktoré môžu 

formovať alebo deformovať psychiku a správanie človeka. V terapeutickej skupine je 

možné tieto problémy identifikovať a liečebne korigovať. 

  V procese liečby závislý prechádza rôznymi osobnostnými zmenami, zmenami 

v prežívaní v závislosti od miery schopností a motivácie. K zmene správania a celkového 

fungovania taktiež prispieva aj skupinová dynamika, vzájomné vzťahy medzi liečiacimi sa 

v skupine, rovnako aj sociálna opora. V samotnom procese psychoterapie, najmä 

skupinovej psychoterapie sa u závislých liečiacich sa vytvára priestor na skúmanie 

vnútorných vzťahových modelov, predstáv o vzťahových osobách a o sebe samom. Cieľom 

je tak zmierňovať následky negatívnych skúseností a nachádzať nové možnosti 

a rozhodnutia.  
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2.2 Motivácia a liečba 

 

 V  počiatkoch drogovej závislosti absentuje potreba zmeniť závislé správanie a na 

jej konci zasa neschopnosť meniť závislé správanie bez odbornej pomoci. Podľa Živného 

(2007), v priestoroch týchto extrémnych pólov nastáva ambivalencia postojov. Táto 

nerozhodnosť je symptomatická a ako symptóm normálna a preto je chybou hodnotiť 

ambivalentný postoj ako negativizmus, odpor a je potrebné s ním dokázať pracovať. 

Motivácia k liečbe drogových závislostí ako stav pripravenosti k zmene je možné 

ovplyvňovať. V kontexte tejto problematiky skonštruovali psychológovia Prochaska 

a DiClemente cyklický model procesu zmeny, ktorý bol predovšetkým vyvinutý pre 

klientov, u ktorých prebieha štvrté štádium, teda jednanie a aktívna zmena, ale ako uvádza 

Grohol (2016), spoločným  princípom všetkých fáz liečby závislostí je suportívny prístup 

a práca na motivácii klienta. Model rozlišuje šesť štádií (Kalina, 2013): 

Prekontemplácia – klient neuvažuje o vlastnej zmene, užívanie drog nevníma ako problém, 

skôr opačne, prináša mu uspokojenie. Typické v tomto štádiu je, že klient si nepripúšťa 

užívanie drog ako problém, ktorý by mal riešiť. Hľadá „vinníka“ skôr vo svojom okolí, 

ktoré mu nerozumie, je nespravodlivé, alebo zlé. Racionalizuje, je presvedčený o svojej 

kontrole v užívaní a akúkoľvek zmenu  považuje za zbytočnú a obťažujúcu. Napriek tomu 

nemožno považovať toto štádium za nepodstatnú s nulovou motiváciou. To, že klient nie je 

rozhodnutý, neznamená, že nevníma istú nespokojnosť a súčasne neurčitú nádej. 

Kontemplácia – klient si oproti prvému štádiu uvedomuje , že niektoré problémy, ktoré sa 

mu dejú v živote súvisia s užívaním drog, ktoré mu ešte stále prináša uspokojenie, ale 

vznikajú  tam  pochybnosti o správnosti v pokračovaní a nastupujú obavy z budúcnosti 

a ambivalencia s odmietaním zmeny a súčasne strachom z nej. Zmenu nemusí vnímať ako 

jednoznačne pozitívnu. 

Rozhodovanie – v tomto štádiu straty s užívania návykových látok prevažujú nad ziskami 

a klient dokáže reálne premýšľať a vníma potrebu zmeny v živote, v popredí sú otázky 

o forme zmeny a jej načasovanie. Klient zvažuje výhody a nevýhody možností a rozhoduje 

sa. 
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Jednanie – klient sa v tomto štádiu zaväzuje k určitému konaniu , od ktorého očakáva 

zmenu. Cieľom je realizácia zmeny, obyčajne forma terapie, alebo liečenia. 

Udržiavanie zmeny- znamená pre klienta štádium života bez psychoaktívnej látky, je to 

začiatok návratu do bežného života a snaha obstáť v ňom. Počas rezidenčnej liečby je 

klient v chránenom prostredí, kde sa nemusí konfrontovať s realitou, má podporu 

terapeutov a po ukončení často nastáva pre klienta náročné obdobie návratu do starého 

prostredia , alebo vytváraní si nového zázemia. Toto všetko kladie na klienta vysoké 

nároky a vyžaduje iné sociálne schopnosti a postoje na dosiahnutie zmeny, než 

v predchádzajúcom štádiu. Zásadný význam je v tomto štádiu prevencia relapsu a zmena 

životného štýlu a hľadanie spôsobov ako žiť bez návykovej látky. 

Relaps – súčasťou cyklického modelu zmeny je aj uvažovanie a akceptovanie relapsu- 

návratu do predchádzajúceho štádia ako prirodzenej súčasti procesu zmeny. K relapsu 

môže dôjsť v každom štádiu zmeny a nechápeme ho ako zlyhanie sprevádzajúce pocitmi 

viny, ale ako výzvu, skúsenosť, ktorá môže byť pozitívne spracovaná.  

 

Obrázok 1: Kruhový model zmeny (Prochaska a DiClemente) 

 

          

          udržiavanie       relaps 

 

         

         akcia         kontemplácia                

    

             rozhodovanie  

      

 

trvalá zmena 

prekontemplácia 
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Model ukazuje „prekontempláciu“ ako vstup do „kola zmeny“, jedinec sa v ňom točí tak 

dlho, kým nedosiahne trvalej zmeny, ktorá je vstupnou bránou. 

 

 

2.3  Následná starostlivosť 

 

 Následná starostlivosť tvorí poslednú fázu procesu zmeny – udržiavanie zmeny 

závislého, kde patria všetky intervencie udržujúce  navodené zmeny. Pojmy ako je 

následná starostlivosť a doliečovanie sa často zamieňajú. Podľa Kalinu et.al. (2001) 

doliečovanie spočíva v podpore  abstinencie po liečbe a ponúka tak len časť následnej 

starostlivosti. 

Podľa Kudu (2008) sú nevyhnutné schémy programov následnej starostlivosti nasledujúce: 

 Psychoterapia – zameriava sa hlavne na osobné témy, ktoré klient považoval za 

vyriešené počas predchádzajúcej liečby, alebo sa vynárajú iné dôležité témy, ktoré 

majú súvis s poruchami osobnosti, s traumatickými zážitkami, ktoré predchádzali 

užívaniu návykových látok. Je potrebné zvažovať a správne diagnostikovať , čo je 

pre klienta vhodné v danom čase riešiť, pretože v prvom rade ide o ukotvenie 

klienta v abstinencii a psychoterapia by mala byť v tomto prípade zameraná na 

emočnú stabilizáciu. 

 Prevencia relapsu – dôležitým motivačným faktorom pri vstupe do doliečovacieho 

programu býva obava z možného relapsu, hlavne pre klientov po absolvovaní 

rezidenčných programov býva obtiažne odolávať cravingu a preto je nutné 

považovať prevenciu relapsu za kľúčovú v procese následnej starostlivosti. Cieľom 

je klienta vybaviť zručnosťami, aby sa zvýšila jeho sebakontrola a tak sa znížila 

pravdepodobnosť relapsu.  

 Sociálna práca – zameriava sa na intervencie sústreďujúce sa na stabilizáciu 

životného štýlu, pretože mnoho klientov sa potýka po liečbe so sociálne právnymi 

problémami. Pomoc by mala byť praktická, z dôvodov neschopnosti klientov 

hlavne na začiatku zaraďovania sa do života riešiť tieto problémy samostatne. V 
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minulosti bola táto oblasť sociálnej práce podceňovaná, ale ukazuje sa, že kvalitný 

odborník v sociálnej práci je kľúčovým členom týmu v následnej starostlivosti. 

 Zamestnanie, chránené dielne, rekvalifikácie- pokiaľ sa chce jedinec po liečbe plne 

zaradiť do života, je nevyhnutné mať zamestnanie, aby mohol existenčne fungovať. 

Problém často nastáva v odborných kvalifikáciách a  pracovných návykoch 

klientov. Za efektívne v tomto kontexte sa ukazujú na začiatku chránené dielne. Je 

potrebné zvážiť handicap, aby klient nebol zbytočne invalidizovaný, pokiaľ má na 

to, aby zvládol zamestnanie na verejnom trhu práce. 

 Lekárska starostlivosť – dôležité je poskytnúť klientovi nielen psychosociálnu 

pomoc, ale rovnako aj medicínsku stabilizáciu, medzi najčastejšie zdravotné 

problémy klientov bývajú: hepatitída typu B a C, dentálne a gynekologické 

problémy a v súčasnej dobe aj práca s HIV pozitívnymi klientmi. 

 Podporná a špecifická rodinná terapia – efektivita v procese liečby je 

preukázateľne vyššia, pokiaľ sa do procesu úzdravy zapojí aj celá rodina. 

Problémy, ktoré sa tu vyskytujú sa týkajú jednak narušenej dôvery spojené 

s pocitmi viny príbuzných za zlyhanie v období užívania návykových látok 

a patologickej symptomatológie rodinného systému. Táto zložitosť ukazuje, že 

rodinná terapia je nevyhnutnou zložkou v následnej starostlivosti. 

 Ponuka voľnočasových aktivít- nevyhnutným cieľom liečby je dokázať žiť život 

bez návykových látok a tu nastávajú situácie, kedy obavu z možného relapsu riešia 

často klienti zaplňujúcim denným programom maximálnymi povinnosťami, čo 

neskôr z dlhodobého hľadiska môže viesť k relapsu. Preto je vhodné v následnej 

starostlivosti ponúkať rôznorodé ponuky v trávení voľného času. 
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3. Abstinencia 

 

         Abstinenciu je možné charakterizovať ako jednanie vedúce k zdržanlivosti užívania 

alkoholu alebo iných návykových látok z dôvodov zdravotných, sociálnych, osobných 

náboženských, morálnych, či právnych. 

        Podľa Libu (2016), môžeme abstinenciu charakterizovať ako zdržanlivosť, striedmosť 

alebo úplné vzdanie sa určitých pôžitkov. Je to zložitý a diferencovaný proces viazaný na 

subjekt, na ktorý vplývajú endogénne a exogénne činitele. Abstinenciu vidí ako stav, keď 

sa jedinec z vlastnej vôle zrieka niečoho, z dôvodov etických, rozumových, či zdravotných. 

V atmosfére celého radu vplyvov je abstinencia mimoriadne ťažká a realizovateľná dvoma 

spôsobmi: 

 abstinencia ako životný štýl – opiera sa hlavne o výchovu, vzdelávanie sa, vlastné 

skúsenosti, životnú filozofiu rodiny a známych, o postoje a hodnotové orientácie, 

vlastnú motiváciu 

 abstinencia prijatá ako ochranný mechanizmus – akceptácia abstinencie má 

zdravotné a sociálne pozadie 

Podľa Okruhlicu (1998), ktorý sa opiera o revíziu Medzinárodnej klasifikácie 

chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie sa za abstinenciu považuje iba stav mimo 

chráneného prostredia – teda mimo zariadenia lôžkového typu alebo mimo väzenskej cely. 

Fakt, že jedinec neužíva návykovú látku v uzatvorenom prostredí, ešte neznamená, že 

abstinuje. 

Kredátus (1995) uvádza abstinenciu v dvoch podobách. Abstinencia ako podoba 

životného štýlu a  podoba abstinovania ako obranného mechanizmu sa stáva výsledkom 

obáv abstinujúceho o život, ak smrť naznačuje možný následok pokračovania v užívaní 

návykových látok, v tom prípade by mala byť abstinencia nevyhnutná v živote takého 

jedinca. Abstinujúci závislí však často túžia po drogách a nepracujú na odstránení tejto 

túžby, alebo cítia v abstinencii nespokojnosť a nič s tým nerobia. V tomto zmysle je ich 

abstinencia len abstinenciou „technickou“, nie je zvnútornená ako životný postoj. 

Anonymní Alkoholici používajú preto termíny „abstinencia“ a „triezvosť“, kde triezvosť je 

uzdravenie; duševné zdravie, abstinencia len „nepitie“. Na niektorých socioterapeutických 
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kluboch sa ustálil termín „smutný alkoholik/narkoman“, ktorý je ekvivalentom „technickej 

abstinencie“.  

V podstate sa však nevylučuje, aby sa pre človeka abstinujúceho stala abstinencia 

životným štýlom a jeho život sa môže stať kvalitným a napĺňajúcim. Abstinencia ako 

životný štýl „sa opiera o spolupôsobenie vzdelávania a výchovy, o vlastné skúsenosti, 

o životnú filozofiu rodiny, známych, o postoje a hodnotové orientácie, o motiváciu 

abstinujúceho.“ (Kredátus, 1995, s.5). 

Zmysel života by nemala byť samotná abstinencia. V tomto zmysle uvádza Jílek (2008) 

abstinenciu ako prostriedok , ktorý umožňuje abstinujúcim závislým žiť podľa vlastných 

predstáv, žiť inak ako predtým a nájsť zmysel iného konania v ich živote. Nakoniec 

abstinovať od návykových látok a hľadať iný zmysel života nie je otázkou silnej vôle, ale 

motivácie, ktorá závislému umožní zvládať život bez drog. Kalina (2013), napr. dopĺňa, že 

abstinencia je prostriedkom k dosiahnutiu zmeny vo vnímaní seba samých, vo vzťahoch, 

vo vyzrievaní človeka. 

 Podľa Bútoru (2008) pacient po ukončení liečby prechádza procesom uzdravovania 

sa z choroby a na tento proces určitým spôsobom kognitívne spracúva, emocionálne 

prežíva a behaviorálne reaguje. Zo začiatku to bývajú hlavne drobnosti, ktoré dávajú 

klientovi pocítiť, že sa niečo deje. Rozdiel medzi človekom závislým od alkoholu, ktorý sa 

počas ústavnej liečby dal do poriadku fyzicky a mohol sa tak opäť napiť a človekom, ktorý 

je motivovaný využiť šancu naozajstnej dlhodobejšej abstinencii je, že dokáže vnímať 

maličkosti, ktoré predtým nevidel.  

Z našich odborníkov sa týmito otázkami podrobnejšie zaoberal Turček (podľa Bútora, 

2008), ktorý stručne opísal etapy doliečovania, na ktorého doliečovaciu koncepciu 

nadviazal Novotný (podľa Bútora, 2008), ktorý ju s kolektívom rozpracoval do podoby 

„fáz abstinencie“. 

         K nasledujúcemu schématickému znázorneniu (tab.č.1, č.2) pristupujú autori 

s vedomím všetkých obmedzení každého podobného postupu. Jeho ambíciou bolo zachytiť 

emocionálny, psychologický a sociálny svet klienta v jednotlivých obdobiach, jeho 

prežívanie, víťazstvá a ohrozenia, naznačiť ako si tento svet klient sám pre seba 

interpretuje, aké významy mu prikladá a aký zmysel pripisuje svojej existencii v ňom. 
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Tabuľka 1: Štádiá uzdravovania (fázy abstinencie) a ich premietnutie do sveta klienta 

(spracované podľa Bútoru, 2008). 

Pomenovanie fázy  

(subjektívna 

formulácia 

pacienta) 

I. fáza  

Nesmiem piť / 

Musím abstinovať 

II. fáza 

Nechcem piť / Chcem 

abstinovať 

III. fáza  

Nebudem piť / 

Budem abstinovať 

IV.  

Nepijem /  

Abstinujem 

Symbolické 

označenie 

abstinujúceho 

alkoholika 

,,malý abstinent`` - a 

,,veľký abstinent``-A 

,,veľký abstinent``-A 

,,veľký alkoholik``-A 

,,veľký abstinent``-A 

,,malý alkoholik``-a 

,,veľký abstinent``-A 

,,alkoholik v zátvorke`` 

Približná doba 

trvania (len 

orientačne, býva 

to individuálne) 

3-6 mesiacov, menej 

častejšie 1-2 roky 

Nastupuje po 6 mes. 

až po roku abstinencie 

niekto ju neprekročí 

do smrti 

Nastupuje obvykle až 

po 3-5 rokoch 

abstinencie 

Po dlhoročnej 

abstinencii, väčšinou až 

po 8-10 rokoch 

abstinencie 

Úsilie o 

abstinenciu 

Veľké, abstinencia je 

dominantný cieľ 

Znížené, zvyšuje sa 

iba v kríze 

Zanedbateľné, občas 

pocity závisti, voči 

tým, ktorí môžu, 

vedia piť 

Abstinencia je 

samozrejmosť, alkohol 

je ľahostajný 

Charakter 

abstinencie 

Vynútená, niekedy 

časová abstinencia 

racionalizácie 

Začiatky aktívnej 

abstinencie, 

individuálny program 

Aktívna abstinencia, 

upevňovanie 

všetkých postojových 

zložiek voči alkoholu 

Tvorivá abstinencia, 

práca na životných 

projektoch 

Charakter 

abstinencie 

pokračovanie 

 Prvé odmeny a 

uznania vyplývajúce z 

abstinencie 

Fixácia a 

stereotypizácia 

postojov, abstinencia 

ako prostriedok, nie 

cieľ 

Abstinencia ako radosť, 

dar alebo prednosť 

Riziko napitia Značné, k porušeniu 

abstinencie dochádza 

pod vplyvom 

rizikového prostredia 

Riziko recidívy 

vysoké, bez ďalšej 

liečby a pst., falošné 

sebavedomie 

Riziko, ak úplne 

preruší kontakt 

odborný aj 

svojpomoc, laps 

nemusí prejsť do 

recidívy, ak obnoví 

liečebný kontakt 

Riziko je malé, 

ojedinelo, ak zabudne na 

diagnózu 

Prevažujúci 

charakter 

Somatická a 

psychická 

Psychická a somatická Fenomén 

spomienkovej 

závislosti 

Závislosť je 

potencionálna z hľadiska 

diagnózy 

 

 

Miestami sa jednotlivé fázy navzájom prelínajú, hranice medzi nimi sú plynulé, niektoré 

znaky u konkrétnych jednotlivcov vypadávajú alebo sa objavujú v inom poradí. 
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Tabuľka 2: Štádiá uzdravovania (fázy abstinencie) a ich premietnutie do sveta klienta 

(spracované podľa Bútoru, 2008). 

Pomenovanie fázy  

(subjektívna 

formulácia 

pacienta) 

I. fáza  

Nesmiem piť / 

Musím abstinovať 

II. fáza 

Nechcem piť / Chcem 

abstinovať 

III. fáza  

Nebudem piť / 

Budem abstinovať 

IV.  

Nepijem /  

Abstinujem 

 

Zverejňovanie 

abstinencie 

Skôr utajovanie, 

vyhýbavý charakter 

odpovedí 

Hranie roly 

abstinenta 

demonštratívne 

zverejňovanie 

Zverejňovanie je 

jedným zo 

stereotypov 

Väčšinou nie je 

potrebné 

zverejňovanie 

Možný boj motívov Na úrovni piť - nepiť Piť s  mierou - nepiť 

(,,ako nepiť?“) 

Súboj motívov sa 

netýka pitia, ale 

motívov jednotlivých 

životných zložiek  

To isté ako pri III. fáze 

Konfliktnosť  s 

prostredím 

Dozrievanie predtým 

vrcholiacich 

konfliktov s rodinou, 

zamestnaním 

Vysoká konfliktnosť s 

okolím, spasiteľské 

sklony, sporadické 

vydieranie 

abstinenciou 

Konflikty sú 

zvládnuteľné a 

pretrvávajú pri 

dozvukoch 

nadmerného pitia 

Konfliky sú 

zanedbateľné, čas ako 

terapeut, snaha o 

uzmiernenie 

Sociálne vzťahy Krátkodobá úprava 

rodinných vzťahov, 

nedôvera prostredia 

pretrváva 

Občas demonštratívne 

vyhľadávanie 

pijanských kruhov, 

nebezpečie sociálneho 

vákua 

Vytvorené sociálne 

zázemie obnovenie 

dôvery, niekedy nové 

konflikty v  rodine, 

nevznikla nová 

homeostáza 

Prázdne hniezdo vedie 

k neskorším výčitkám 

sebaobviňovanie za 

pitie 

Eventuálne 

špecifické 

okolnosti 

Úžas nad tým, že je 

abstinencia vôbec 

možná, zmätok z 

vytriezvenia 

Doháňanie 

zameškaného s  

rozladením, 

podráždenosť, niekedy 

dekompenzácia 

Identifikácia s 

klubom v 

doliečovaní, 

svojpomoc, 

abstinentský životný 

štýl 

Ojedinelo pocity 

zbytočnosti, zvlášť 

bez kontaktu u 

starších 

  Sporadicky sa objavujú 

obavy či to zvládnem 

  

Vzťah k diagnóze 

alkoholizmu a k 

postihnutiu 

alkoholom 

Budovanie náhľadu 

na chorobu 

Periodické 

pochybovanie o 

vlastnom alkoholizme 

Akceptácia roly 

abstinujúceho 

alkoholika 

Prijatie, zmierenie, 

pokora, nachádzanie 

zmyslu života, 

pochopenie 

alkoholizmu ako šanca 

osobného rozvoja 
 

 

 

 Dosiahnuť abstinenciu u klientov je cieľom väčšiny liečební a terapeutických 

programov. Klienti, ktorí vstupujú do liečby zaujímajú voči abstinencii rôzny postoj, ktorý 

okrem ich osobnosti, stupňa závislosti, sociálneho zázemia je faktorom, ktorý zásadne 

ovplyvňuje priebeh terapie ako aj jeho výsledok. Postoj klienta k abstinenecii úzko súvisí 

s postojom k recidíve. Z klinickej skúsenosti Frouzovej, Mráčkovej (1989) vyplýva, že 

postoj klientov k abstinencii, k liečbe, k psychoterapeutovi a k recidíve tvoria vždy jeden 

celok. Podľa toho charakterizovali vývoj postoja klientov k abstinencii: 
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 Fáza nútenej abstinencie – klient vníma abstinenciu ako isté obmedzenie svojej 

slobody v živote a recidivuje úmyselne. 

 Fáza podmienenej abstinencie – klient abstinenciu vníma ako prostriedok 

k získaniu inej hodnoty, abstinencia je vyvolaná obvykle sociálnym tlakom. Ide 

o schopnosť abstinovať v rámci určitých podmienok napr. zotrvanie v liečbe kvôli 

zachovaniu manželstva, pokiaľ podmienky nie sú splnené dochádza k recidíve, ide 

o manipuláciu s okolím pomocou svojej abstinencie. 

 Fáza nespoľahlivej abstinencie – u klienta dochádza k zmene životného štýlu, 

k budovaniu zatiaľ veľmi zraniteľných štruktúr, ktoré prebiehajú v dočasnom 

kompenzačnom rámci. Na abstinenciu klient nahliada ako na hodnotu a na recidívu 

ako dôsledok chýb, ktoré sa mu nepodarilo vychytať. 

 Fáza relatívne spoľahlivej abstinencie -  klient nahliada na abstinenciu ako na 

prednosť v kontexte zmeny osobnosti, k recidíve dochádza v mimoriadnych 

životných situáciách. 
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4. Recidíva  

 

 Pri liečbe závislostí na návykových látkach je častým problémom zvládanie recidív. 

Ako uvádza Millerová (2011, s. 219) „...ukončiť návykové správanie nie je samo o sebe 

obtiažne, ako je obtiažne skončiť s ním navždy...“.  

Podľa Nešpora, Csémyho (1996) recidívy a krízy je dôležité správne vnímať ako 

prirodzenú súčasť terapeutického procesu počas liečby a na ich pravdepodobnosť klientov 

a ich rodiny pripraviť. Nie sú tým myslené nejaké sebanapĺňajúce veštby, alebo 

terapeutický nihilizmus. Pacient, u ktorého prebieha recidíva býva zaplavený pocitmi viny, 

býva depresívny a osamelý, často sa kvôli recidíve dostáva do veľkých konfliktov vo 

svojom okolí. Je možné, že sa bude snažiť dostať z tejto situácie pitím alebo braním drog. 

Žiaľ nijak vzácne nie sú suicidálne pokusy, alebo dokonané samovraždy počas recidívy.  

Beletsis (1985) uvádza, že škodlivejšie než recidíva sama je jej nevhodné spracovanie zo 

strany samotného pacienta alebo jeho okolia. Recidíva môže viesť k hlbšej zmene a to, že 

sa klient bude zameriavať a klásť väčší dôraz na niektoré aspekty liečby, že dokáže učiniť 

zmenu v životnom štýle, alebo zmení vysoko rizikové zamestnanie a pod. Autor práve 

doporučuje zasadiť recidívu do pozitívneho rámca. Obdobie recidívy je zložité a pacient zo 

strany terapeuta potrebuje emočnú podporu, ktorú často nemôže očakávať vo svojom 

prirodzenom prostredí. Autor doporučuje pri opakovaných recidívach, kedy sa nedarí ich 

adekvátne spracovať, snažiť sa nadviazať dobrý kontakt a budovať motiváciu k pozitívnej 

zmene. 

 

4.1  Vymedzenie pojmov -  laps, relaps, recidíva 

 

 Niektorí autori pojmy laps (ukĺznutie, pošmyknutie sa) a relaps rozlišujú, tieto 

pojmy označujú izolované užitie alkoholu alebo drog. Model prevencie relapsu je 

vytvorený na predpoklade, že ide hlavne o psychologické predpoklady ako myšlienkový 

proces a nálada po lapse, ktoré stoja za rozhodnutím, či sa jedinec vráti k pôvodnej úrovni 

aktivity (Wanigarantne a kol., 2008). 
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Pavlovská (2015) uvádza, že model prevencie relapsu chápe úvodný návrat k závislému 

správaniu po období abstinencie (laps) ako križovatku, kde jedna strana ukazuje na rozvoj 

plného relapsu a na strane druhej strane je zastavenie problémového správania a udržania 

sa v abstinencii. Lapsus sa chápe v tomto kontexte ako akékoľvek jednorázové poručenie 

súboru zásad a pravidiel, ktoré si jedinec sám stanovil a ktoré sa týkajú častosti alebo typu 

vybraného citového správania. Jedným z cieľov prevencie relapsu je zabrániť tomu, aby 

s z lapsu nestal relaps. 

Wanigaratne a kol. (in Kalina a kol.,2003, s.118) uvádza definície relapsu, ktoré sa vo 

všeobecnosti môžu aplikovať na všetky závislé správania: „ ...relaps môže byť vnímaný 

ako návrat k predošlej úrovni aktivity nasledujúci po pokuse túto aktivitu ukončiť, alebo 

redukovať...“ V inom ponímaní Winigaratne a kol. (2008) chápu relaps zlyhanie pri 

napĺňaní cieľov, ktoré si daný človek stanovil. 

 V tradičnej medicínskej definícii je relaps označovaný termínom recidíva a každý 

lapsus je vnímaný ako spínač, ktorý spustí plne rozvinutú recidívu. Kalina (1999) v tomto 

kontexte uvádza, že relaps rovná sa kolapsu a znemožňuje akékoľvek učenie alebo 

nápravnú akciu. 

Rovnako Kuda (2003) poukazuje na čiernobiele chápanie abstinencie v medicínskom 

vnímaní, kde sa vyjadruje, že v tomto poňatí je akékoľvek užitie návykovej látky, aj 

jednorázové obnovením ochorenia. Závislý sa podľa tohto názoru vracia na začiatok 

liečby, pretože jeho zlyhanie zodpovedá devalvácii všetkého, čo doposiaľ dosiahol. 

Vyzdvihuje moralistický prístup, pretože porušenie abstinencie je v tomto považované za 

zlyhanie a zmarenie vynaloženého úsilia. Závislý tak nemá žiadnu šancu nápravy 

a poučenia sa z chybného kroku. 

 

 Je podstatné rozlišovať pojem recidíva ako návrat na pôvodnú úroveň užívania 

návykových látok, vychádzajúcej z tradičného medicínskeho chápania závislosti. Na 

východiskách prístupu prevencie relapsu je potrebné rozlišovať medzi pojmami relaps ako 

potencionálne prechodnú epizódu od lapsu ako jednorázového aktu. Na tomto mieste sa 

ukazuje chýbajúce rozlišovanie týchto pojmov v praxi. V tomto kontexte napríklad 

Kalina(1999) uvádza, že podaná odborná intervencia a vlastná schopnosť a zručnosť 
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klienta môžu efektívne zapôsobiť, aby sa z lapsu nestal relaps a relaps sa nevyvinul do 

recidívy. 

Kalina (2013), uvádza v nasledujúcej tabuľke niektoré odlišnosti a prínosy modelu 

prevencie relapsu v porovnaní s tradičným chápaním.  

 

 

Tabuľka 3: Relaps v tradičnom a kognitívno-behaviorálnom poňatí (Kalina, 2013, s. 341) 

 
Tradičné poňatie 

 

Kognitívno-behaviorálne poňatie 

  

Relaps je pasívny fenomén a absolútna 

udalosť: 

„všetko alebo nič“ 

Relaps je nenáhodný, poznateľný 

a ovplyvniteľný proces 

 

 

Porušenie abstinencie vedie k plnému 

rozvoju                     závislostného správania  

relaps ˭ recidíva 

Relapsová epizóda(jednorázové užitie 

drogy „laps“) nemusí logicky vyústiť 

k návratu na pôvodnú úroveň užívania 

 

Liečba sa musí zamerať na trvalú 

a bezvýhradnú abstinenciu 

 

Liečba musí pripustiť, že k relapsom 

dochádza, a vybaviť klienta zručnosťami 

k ich predchádzaniu a zvládaniu 

 

 

 

Stačí proste povedať „nie“ a mať silnú vôľu 

 

 

Neuvedomované procesy a situácie hrajú 

veľkú rolu, až vtedy, keď sú privedené do 

vedomia, je možné s nimi úspešne 

zachádzať 

 

Prevencia relapsu je „povoľovanie relapsu“                     

a nepatrí do liečby vedúcej k abstinencii 

Prevencia relapsu je stratégiou pre prežitie 

a musí byť súčasťou všetkých programov 

odbornej starostlivosti a liečby 
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4.2  Príčiny a pojmy vzťahujúce sa k relapsu 

 

 Millerová (2011) uvádza, že  reálny alebo potencionálny relaps  u závislého klienta 

môže byť vnímaný ako signál, že v procese uzdravovania robí klient niekde chybu. Relaps 

nie je často problém nedostatku motivácie alebo vôle. Podobne aj Gorski (in DeJong, 

1994) píše, že väčšinou klienti, u ktorých prebieha relaps poznajú svoju závislosť a sú silne 

motivovaní k zmene života v smere abstinencie, avšak urobili chybu. 

Marlatt a Gordonová (1985) definujú vysoko rizikové situácie, ktoré predstavujú hrozbu 

pre pocit kontroly jednotlivca a tak zvyšujú riziko potencionálneho relapsu. 

 Intrapersonálne faktory – negatívne emočné stavy, sú príčinou až 35 percent 

relapsov. Prejavujú sa ako hnev, úzkosť, pocity frustrácie, smútok , depresia, alebo 

nuda. Na zvládanie týchto pocitov je dôležité, aby v prvom rade boli zistené 

dôvody takej nálady. Doporučuje sa nezostávať o samote, myslieť pozitívne, niečo 

pre seba urobiť. 

 

 Interpersonálne konflikty – druhá najvyššia miera relapsov v publikovamých 

štúdiách je pozorovaná práve v tejto kategórii. Situácie, ktoré zahrňuje sa týkajú 

konfliktov, hádok v medziľudských vzťahoch (rodina, zamestnanie, priatelia). 

Doporučuje sa využiť účinnú prvú stratégiu a to, čo najrýchlejšie situáciu opustiť. 

 

 Sociálny tlak – v priamom sociálnom tlaku ide o verbálne presvedčovanie 

a nepriamy súvisí s prítomnosťou osôb užívajúcich návykové látky. Doporučuje sa 

vyhýbanie takým situáciám, dopredu si premyslieť vlastné reakcie, učiť sa ako 

odmietať.  
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 Ďalšou komplikáciou v liečbe závislostí je craving (baženie). Podľa MKN-10 

(Popov 2001, str.184) je craving definovaný ako „...silná túžba, alebo pocit nutkania užívať 

látku...“ a je uvedený ako jeden zo šiestich znakov syndrómu závislosti.  

Nešpor (2000) uvádza, že craving evidentne zhoršuje sebaovládanie, ale aj ľudia, ktorí 

pociťujú silné baženie, môžu mať zachované sebaovládanie a naopak aj ľudia, ktorí si 

baženie plne neuvedomujú sa môže prestať ovládať vo vzťahu k návykovej látke. 

Nedostatočné sebaovládanie bez predchádzajúceho silného baženia sa podľa Nešpora 

objavuje za týchto okolnosti: 

 Nedostatočné uvedomovanie si samého seba a svojich emócií. Je doporučované  

naučiť sa lepšie vnímať svoju fyzickú a psychickú stránku pomocou psychoterapie, 

relaxačných techník, meditačných techník a iné. 

 Nedostatočné sebauvedomovanie môže mať súvis aj s nadmernou únavou 

a dlhodobým vyčerpaním. V tomto prípade je doporučovaná zmena životného 

štýlu. 

 Zhoršené sebauvedomovanie priamo oslabuje sebaovládanie. Takýto stav môže 

spôsobiť i látka, na ktorej človek nie je závislý. 

 Vysoko rizikové prostredie je asi najčastejším dôvodom nedostatočného vnímania 

cravingu a tým zhoršeného sebaovládania. Doporučuje sa nácvik zručností 

odmietania. 

 Niektorí závislí môžu mať sklon popierať craving a potlačovať ho. Vzniká z takého 

stavu úzkosť, ktorá však môže craving zosilniť a viac oslabovať sebaovládanie. 

 

Craving sa niekedy chápe ako samostatná príčina relapsu, avšak ako uvádza Kuda (2003), 

nemožno s tým úplne súhlasiť. Skôr môžeme povedať, že craving predstavuje „hybnú silu“ 

celého procesu relapsu a je možné konštatovať, že je prítomný dokonca u sto percent 

relapsov. Klinická prax ukazuje, že craving v rôznej intenzite prežíva väčšina závislých 

v prvých mesiacoch abstinencie, napriek tomu však u nich k relapsu nemusí dôjsť.  
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Pojmy vzťahujúce sa k pochopeniu relapsu: 

1. Self efficacy – termín je prekladaný ako pocit vlastnej účinnosti a vychádza zo 

sociálno kognitívnej teórie Alberta Banduru. V prevencii relapsu je považovaná za 

zásadnú teóriu, na ktorú sa uvedený model odkazuje. Klient vytvára vlastné ciele 

a pravidlá, ktoré si stanovil a súčasne sa ich chce aj držať. Predpokladá sa, že 

pokiaľ si klient plní tieto stanovené ciele, zažíva pocit vlastnej účinnosti. Tu 

môžeme povedať, že platí, čím dlhšie sa klient drží svojich plánov, tým väčší pocit 

vlastnej účinnosti zažíva (Wanigarantne et al., 2008). Tento popis platí však aj 

opačne, kedy klient svoje zásady poruší, dochádza k lapsu, kde nasledovne 

dochádza k zníženiu vlastnej účinnosti. 

2. Abstinence violation efekt ( Marlatt, Gordonová, 1985) 

 Z angličtiny je tento pojem preložený ako efekt/ syndróm porušenia abstinencie, 

 prípadne ako efekt porušenia pravidla. Model prevencie relapsu popisuje vzorce 

 myslenia odohrávajúce sa hneď po lapse (pošmyknutia) užitia návykovej látky, 

 ktoré sú rozhodujúce, či jedinec bude, alebo nebude pokračovať v užívaní. Jedným 

 zo vzorcov myslenia je práve efekt porušenia abstinencie, ktorý sa spája s pocitmi 

 sebaobviňovania, smútku, rezignácie, či depresie. Táto fáza procesu relapsu je 

 veľmi riziková, pretože v nej ide o to, či ju klient zvládne a nerozvinie sa u neho 

 plný relaps. Dosť záleží na tom, čo sa klient naučil a či sa naučil na liečbe, alebo v  

 doliečovaní a ako on sám vníma situáciu, rovnako ako je schopný vnímať túto  

 situáciu terapeut. 

Tabuľka 4: Kognitívne-behaviorálny model procesu relapsu podľa Pavlovskej (in Kalina 

2015, s. 483). 

 Zvládanie 

situácie 
 Vzrast 

sebavedomia 

a kapacity 

pre zvládanie 

 Znížená 

pravdepodob-

nosť relapsu 

 

Vysoko 

riziková 

situácia 

      

 Nezvládnutie 

situácie 

Znižené 

sebavedomie 

a kapacita pre 

zvládanie 

Očakávanie 

slasti 

Počiatočné 

užitie 

drogy 

Efekt 

porušenia 

abstinencie 

Zvýšená 

pravdepodob-

nosť relapsu 
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4.3  Prevencia relapsu v praxi 

 

Kalina (2013) uvádza nasledujúce zložky terapeutickej stratégie prevencie relapsu v praxi: 

1. Psychoedukácia- klient je zoznámený s modelom relapsu, prostredníctvom ktorého by 

sa mal lepšie orientovať vo vlastnom jednaní a jeho zdrojoch. Nejde o výuku v pravom 

slova zmysle, skôr ide o to,  aby sa zložky modelu prevencie relapsu pomenovávali 

v skupinovej terapii a tak zavádzali tento slovník aj do skupinovej komunikácie. 

2. Zvedomovanie – klient rozpoznáva prerizikové a rizikové situácie a vlastnú 

zodpovednosť na nich, skúma svoje skúsenosti, učí sa zachytiť signály rizika ako napr. 

craving, vnútorná nepohoda, môže odhaľovať v skrytých predchodcoch relapsu svoje 

psychologické obrany a kognitívne mantry, ktoré udržujú jeho emočné behaviorálne 

závislostné vzorce. 

3. Hľadanie alternatív – klient nachádza rôzne možnosti k doteraz nefunkčným vzorcom 

myslenia, správania a životného štýlu. Predovšetkým si však definuje efektívnejšie 

stratégie v zmysle vysoko rizikových situácií. To znamená ako ich v prvom rade 

identifikovať a anticipovať v sebe, ale aj vo svojom okolí, definuje si ako sa im buď 

vyhnúť, alebo akým spôsobom ich zvládnuť. A ak by došlo k užitiu drogy, ako zabrániť 

plnému rozvinutiu relapsu. 

4. Tvarovanie, správanie, nácvik schopností- aby mohol klient naozaj uplatniť efektívne 

stratégie, potrebuje sa vybaviť potrebnými zručnosťami ako napr. nácvik relaxácie, tréning 

asertivity, plánovanie a sebahodnotenie, techniky, ktoré sú zamerané na sociálnu 

inteligenciu a komunikáciu a pod. Pokiaľ je klient vybavený potrebnými zručnosťami, 

zvyšuje to jeho pocit vlastnej účinnosti a kompetencie. 

5. Intervencie k životnému štýlu- model prevencie relapsu prikladá zvlášť význam 

nevyváženému životnému štýlu, ktorý je zdroj vysoko rizikových situácií. 

 

 Kalina (2013) uvádza, že v rámci štrukturovaného prístupu je prevencia relapsu 

pružná a prístup je možné aplikovať prakticky všade tam, kde je v liečebnom pláne, alebo 

v pláne osobného rastu stanovená žiadúca hladina určitého správania. A to nielen 
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v udržiavacej etape liečebného plánu, ale aj v základnej liečbe a rovnako napr. aj 

v substitučnom programe. 
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II      Výskumná časť 

 

5. Cieľ výskumu a výskumné otázky 

 V praxi sa stretávame s tým, že niektorí klienti sú úspešní už po absolvovaní prvej 

ústavnej strednodobej liečby a darí sa im abstinovať od návykových látok a tým sa im 

rovnako zlepšuje kvalita ich života. Avšak často nastávajú situácie, kedy klienti podstúpili  

minimálne jeden a viac pokusov o liečbu závislostí, ktorú síce ukončili v riadnom termíne, 

napriek tomu sa im nepodarilo v abstinencii/nepití dlhšiu dobu vytrvať. Títo klienti sa 

časom opäť dostávajú na pôvodnú úroveň užívania návykových látok a tak sa nielen znova 

ocitajú na ústavnej liečbe, ale tieto náročné obdobia im mnohým prinášajú mnoho 

sklamania a komplikácií v osobnom živote. 

V tejto práci bola zameraná pozornosť práve na týchto klientov, s cieľom  preskúmať, aké 

faktory stáli na pozadí recidívy u jednotlivého klienta po každej absolvovanej liečbe. 

Z praxe je zrejmé, že lapsy, relapsy a recidívy sú súčasťou liečebného procesu a napriek 

tomu, že sa týkajú väčšiny liečených klientov, sú možnosti ako recidívam predísť. A na to, 

aby mohli byť tieto možnosti využité, sme považovali za dôležité zacieliť výskum na to 

aké okolnosti, rozhodnutia, duševné stavy si klienti uvedomovali pred spustením recidívy. 

 

Výskumné otázky 

V tejto práci boli stanovené nasledujúce výskumné otázky: 

1. S akým postojom k abstinencii odchádzal klient/klientka z liečby a aké úsilie vynaložil, 

aby v abstinencii obstál? 

2. Aké situácie, alebo duševné stavy, ktoré následne viedli k porušeniu abstinencie od 

návykových látok, si klient/klientka sám uvedomuje? 

3. Dokázal klient/klientka vyhľadať pre seba pomoc po prvom užití návykových látok 

a ako sa cítil/la? 
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6. Metodika výskumu 

 

6.1 Výberový súbor a metódy jeho získania  

 Pri výbere výskumného súboru bola zvolená  metóda zámerného výberu. Túto 

metódu považuje Miovský (2006), za najviac využívanú v kvalitatívnom prístupe. 

Zámerný, alebo tiež účelový výber výskumného súboru je postup, kde vyhľadávame 

účastníkov cielene podľa ich určitých vlastností. Potom kritériom výberu je práve určená 

vlastnosť, alebo prejav takejto vlastnosti, alebo stav samotný. To znamená, že na základe 

stanovenia tohto kritéria vyhľadávame cielene len takých jedincov, ktorí také kritériá 

spĺňajú a rovnako sú ochotní sa do výskumu zapojiť. 

Výskumu sa zúčastnilo celkom 10 klientov, ktorí boli počas mesiaca marca do novembra 

hospitalizovaní v Centre pre liečbu drogových závislostí. Strednodobá ústavná liečba trvá 

v tomto konkrétno zariadení 10 týždňov – závislí od alkoholu a 12 týždňov – závislosť od 

psychoaktívnych látok. 

 

Kritériá výberu výskumného súboru: 

3. Klienti/klientky aktuálne liečiaci sa od marca-novembra 2016. 

4. Klienti/klientky, ktorí podstúpili minimálne jednu ústavnú liečbu a ukončili ju 

v riadnom termíne. 

5. Klienti/klientky u ktorých bola prítomnosť diagnózy závislosti na návykových 

látkach 

6. Len tí klienti/klientky, ktorí sa dobrovoľne zapojili do výskumu a súhlasili 

s podmienkami podľa etických princípov výskumu. 

 

Žiadny z vybraných klientov neodmietol účasť na výskume, nenastali žiadne komplikácie 

počas zberu dát, kde boli rozhovory nahrávané so súhlasom klientov a zaručením 
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anonymity a ďalších etických princípov, ktoré uvádzame nižšie.  Autorka výskumu na 

vybranom oddelení už pracuje dlhšiu dobu, a tak mala možnosť získať si dôveru klientov 

ešte pred začatím výskumu, čo znamenalo otvorenosť klientov počas rozhovoru. 

Rozhovory sú vedené citlivo a s rešpektom, aby získané dáta boli pravdivé a boli 

skutočným obrazom toho, čo klient naozaj prežíva. 

                                      

6.2 Metódy získavania dát 

 Základnou metódou kvalitatívneho zberu dát sú v tejto práci pološtrukturované 

interview, ktoré  podľa Miovského (2006), vyžaduje náročnejšiu technickú prípravu, než 

pri neštrukturovanom rozhovore. Pri tejto metóde si vytvárame istú schému, ktorá je pre 

pýtajúceho sa záväzná , obyčajne sa zameriava na okruh špecifických otázok, na ktoré sa 

budeme pýtať účastníkov. Je možné zamieňať poradie otázok a potom podľa potreby 

a možností poradie upravujeme, aby sme maximálne využili obsah interview. Pri 

pološtrukturovanom rozhovore máme zadefinované jadro interview, čiže minimum otázok 

a tém, ktoré má pýtajúci sa prebrať. 

Jadro pološtrukturovaného rozhovoru, ktoré bolo použité v tomto výskume pri zbere dát: 

1. Aké bolo Vaše vnútorné presvedčenie voči abstinencii po jednotlivých liečbach, bol/la 

ste rozhodnutý/tá  prestať a začať žiť iný, kvalitnejší život? 

2. Dokázal/la ste so svojim vnútorným presvedčením k abstinencii , alebo naopak  

pochybnosťami  o sebe pracovať ešte na liečbe? Ako ste sa pri tom cítil/la? 

3. Pokiaľ ste bol/la rozhodnutý/tá abstinovať, aké zmeny v živote, alebo iné dôležité 

rozhodnutia, skúsenosti, zručnosti, nadobudnuté informácie o závislosti,  odborné 

doporučenia, ktoré by Vás podporili, udržali  v abstinencii sa Vám podarilo uskutočniť, 

alebo využiť?  

4. Aké to boli situácie, alebo okolnosti, ktoré si Vy sám/ma  uvedomujete, pamätáte, po 

ktorých nasledovalo prvé napitie/nafetovanie? 

5. Ako ste sa cítil/la, čo ste prežíval/la pred tým ako ste sa prvý krát napil/la alebo 

nafetoval? 
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6. Vedel/la ste, alebo vnímal/la ste, že po prvom napití/nafetovaní sa môžete ešte zastaviť 

a tak sa nedostať do stavu recidívy?  

7. Dokázal/la ste zverejniť  prvé napitie/nafetovanie? Bol/la ste v tej situácii schopný/á sa 

s tým zdôveriť  svojmu psychiatrovi, na svojpomocnej skupine, klube, alebo niekomu 

blízkemu, komu dôverujete a o kom viete, že Vás podporuje v abstinencii? 

8. Ako ste sa cítil/la, čo ste prežíval/la po tejto skúsenosti? 

 

 Približná dĺžka pološtrukturovaného rozhovoru s jednotlivými klientmi/klientkami  

bola v priemere 35 minút. Interview prebiehali  od 5-9 týždňa pobytu na liečbe, pretože 

sme považovali za dôležité, aby si klienti prešli tými zložkami liečebného programu, ktoré 

by im viac pomohli objavovať a nachádzať chyby, ktoré nastali po liečbe a ktoré ich 

doviedli na opakovanú liečbu. Rozhovory prebiehali individuálne a časovo boli plánované 

tak, aby nenarúšali liečebný program klientov. Vybraní klienti, ktorí sa zapojili do 

výskumného súboru a vyjadrili súhlas, boli predbežne informovaní o čase interview. Dáta 

boli zaznamenávané pomocou audiozáznamu a následne prebiehal doslovný prepis 

rozhovorov. 

 Ďalšími zdrojmi dát boli záznamy z dekurzov klientov, prepúšťacie správy 

z psychiatrických oddelení a prepúšťacie správy z jednotlivých oddelení závislostí, alebo 

CLPDZ. Významným zdrojom zberu dát boli súkromné dokumenty klientov/tiek, ktoré 

obsahovali  záverečné elaboráty po ukončení liečby,  denníky a životopisy. Pri zbere dát 

z týchto dokumentov bola zachovaná ochrana osobných a iných citlivých údajov 

o klientoch/tkách, podľa jasných a vopred daných pravidiel. 

 

6.3  Analýza a spracovanie dát 

 V prvom rade sme pomocou audiozáznamu zafixovali dáta a po prevedení dát do 

textovej podoby sme použili metódu transkripcie. Týmto spôsobom taktiež došlo k prvej 

redukcii dát. Kvôli spresneniu transkripcie sme použili techniku kontroly transkripcie 

opakovaným prehraním audiozáznamu. 



42 

 

 Ďalej nasledovala redukcia prvého radu, kde z textu boli odstránené nedokončené 

vety a výpovede, ktoré sa opakovali, alebo nesúviseli z výskumnou témou. Súčasťou 

spracovania príprav dát pre kvalitatívnu analýzu  sme text dostali do papierovej podoby 

a následne sme využili techniku farbenia textu, kde sme  podľa Miovského (2006), mohli 

farebne vyznačovať tie pasáže a odseky, ktoré zodpovedali vytvoreným výskumným 

otázkam. 

 V prípade tohto výskumu bola použitá kvalitatívna metóda vytvárania trsov, ktorá 

je kombinovateľná s pološtrukturovaným interview. Triedením textu a konceptualizáciou 

bol uskutočnený rozbor odstavcov, celých viet a pridelenie názvu podľa toho, čo daný jav 

reprezentuje. Metódou vytvárania trsov vznikajú všeobecnejšie kategórie, kde spoločným 

znakom takéhoto trsu môže byť ako uvádza Miovský (2006), tematická podobnosť. 

V ďalšom kroku analýzy dát sme pristúpili k hľadaniu a prepojovaniu súvislostí medzi 

získanými údajmi. 

 

7. Etické aspekty výskumu 

 V diplomovej práci sú dodržiavané relevantné etické princípy, výskum bol vopred 

schválený primárom tohto zariadenia. Uvádzame síce názov inštitúcie, ale keďže na 

Slovensku je niekoľko zariadení s rovnakým názvom, nie je možné určiť polohu, pretože 

ju nezverejňujeme. 

 Účastníci výskumného súboru  boli oboznámení za akým účelom sú dáta zbierané 

a aký je cieľ tejto práce. Považovali sme za dôležité vyzdvihnúť v informovanosti  klientov   

spôsob prezentácie analýzy výsledkov, keďže v práci uverejňujeme niektoré odpovede 

klientov v priamej reči, čiže autentické výpovede. 

 Čo sa týka ďalšej anonymity a ochrany osobných údajov všetkých účastníkov 

výskumu boli dodržiavané tak, aby nemohli byť identifikované. To znamená, že nie sú 

uvedené skutočné mená osôb, bibliografické údaje sú mierne posunuté. Jedná sa hlavne 

o tie údaje, ktoré boli spracované zo zdravotnej dokumentácie klientov ako prepúšťacie 

správy z jednotlivých zariadení a prijímacie dokumenty. Údaje z ostatných osobných 

záznamov klientov ako životopis, denníky a elaboráty neboli priamo použité v písomnej 

forme v tejto práci, skôr slúžili autorke výskumu  na orientáciu prežívania a zmýšľania 
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jednotlivého účastníka výskumu a tak ich mať možnosť lepšie spoznať a pochopiť a tým 

efektívnejšie viesť rozhovory. 

 Z dôvodu toho, že autorka tohto výskumu je zamestnanec v zariadení, kde sa 

zbierali výskumné dáta, bolo dôležité uvedomenie si konfliktu záujmov, aby bola rola 

zamestnanca a rola výskumníka jasne diferencovaná nielen pre jeho samotného, ale aby 

bola jasná aj pre účastníkov výskumu.  

 Rovnako všetci účastníci tohto výskumu boli oboznámení s tým, že  účasť na tomto 

projekte je dobrovoľná, bez finančnej odmeny a pokiaľ by cítili, alebo si neboli istí svojim 

rozhodnutím  podieľať sa na výskume na základe tejto informovanosti , môžu kedykoľvek 

účasť odmietnuť, alebo ju  prerušiť bez udania dôvodu.  

 Nahrávky rozhovorov nebudú ďalej poskytované a po prepise do elektronickej 

podoby budú zlikvidované. Následné výskumné vyhodnotenia pochádzajú z reálnych 

výskumných zistení. 

 Na základe hore uvedeného sa na výskume  zúčastnili klienti a klientky, ktorí 

súhlasili s prezentovanými podmienkami a samotné rozhodnutie podporili v dokumente - 

 informovaný súhlas  účastníka výskumu, ktorý bol následne založený do ich zdravotného 

záznamu.  
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8. Prezentácia a interpretácia výsledkov výskumu 

8.1 Charakteristika výskumného súboru 

Vo výskume sa zúčastnilo celkovo 10 klientov, z toho 4 ženy a 6 muži. Vekové rozmedzie 

je od 26 do 54 rokov, priemerný vek účastníkov výskumu  je 39,3 rokov. Najmladší klient 

má teda 26 a najstaršia klientka 54 rokov. 

Čo sa týka závislosti, podľa MKCH 10, má 8 klientov diagnózu F10 – závislosť od 

alkoholu, 1 klient bola diagnostikovaná F15 – závislosť na psychoaktívnych látkach 

a rovnako 1klient má diagnostikovanú F19 – závislosť na viacerých psychoaktívnych 

látkach. 

Vysokú školu ukončili 3 klienti, z toho  2 muži a jedna žena. Vyštudovanú strednú školu 

má 6 klientov, 3 muži a 3 ženy. 1 klient ukončil vzdelanie s výučným listom. 

Účastníci tohto výskumu podstúpili minimálne jednu ústavnú strednodobú liečbu 

závislostí, ktorú ukončili v riadnom termíne. Raz liečbu podstúpili 5 klienti, z toho 2 muži 

a 3 ženy . Dva krát podstúpili liečbu závislostí 4 klienti, z toho 3 muži a jedna žena a 1 

klient, ktorý  ukončil 3. liečby. 

Tabuľka 5: Základné charakteristiky klientov (vek, diagnóza, vzdelanie, poradie ukončenej 

ústavnej liečby). 

Meno Vek Vzdelanie Zamestnanie Diagnóza Poradie ukončenej liečby 

Peter 40 r. SŠ Správca F10 3.krát 

Michal 32 r. VŠ Obch. zástupca F10 1.krát 

Juraj 46 r. SŠ Stolár F10 2.krát 

Monika 39 r. SŠ Nemá F10 1.krát 

Miro 44 r. VŠ Policajt F10 2.krát 

Jana 45 r. VŠ Zdrav. Sestra F10 2.krát 

Eva 54 r. SŠ Nemá F10 1.krát 

Mirka 40 r. SŠ Zdrav. Sestra F10 1.krát 

Anton 26 r. V Opatrovateľ F15 2.krát 

Timur 27 r. SŠ Nemá F19 1.krát 
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Časový priebeh od prvej liečby po nástup na  súčasnú liečbu 

 

Peter- 3krát absolvovaná liečba, toho času na 4 liečbe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.2013   3dni nepil  06.2015  07.2015     3mes.   12.2015    01.2016   2mes.nepil    7.2016 

1.liečba                  1rok abs    2.liečba    nepil       PO           3.liečba                         4.liečba 

                                Antabus                                      

 

Michal -1krát absolvovaná liečba, toho času na 2 liečbe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.2015          4mes.nepil       09.2015          01.2016                                      04.2016 

1.liečba                                    PO                    PO                                           2.liečba 

 

Juraj – 2krát absolvovaná liečba, toho času na 3liečbe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03.2014          3mes.nepil       11.2014  04.2015       1 rok abstinencie      08.2016    08.2016 

1.liečba                                   PO         2.liečba                                               PO       3.liečba 

 

Monika 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04.2013     07.2014  12.2014    02.2015        05.2015   06.2015  08.2015  abstinuje  10.2016 

liečba         PO              PO            PO             liečba       PO       1.liečba     1 rok      2.liečba  

reverz                                                               reverz              
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Miro – 2krát absolvovaná liečba, toho času na 3liečbe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.2015           nepil 6mes.   04.2016          05.2016               nepil 1týž.      08.2016 

1.liečba                                  PO                   2.liečba                                    3.liečba 

 

Jana – 2krát absolvovaná liečba, toho času na 3liečbe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.2013     nepila 3mes.   05.2014       06.2014   abstinencia   02.2016      03.2016   03.2016 

1.liečba                            PO             2.liečba       1,5roka         PO            PO            3.liečba     

 

Eva – 1krát absolvovaná liečba, toho času na 2liečbe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.2015                       nepila 6mes.     08.2016           09.2016 

1.liečba                                                     PO              2.liečba 

 

Mirka – 1krát absolvovaná liečba 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.2015           nepila 4mes.              02.2016        05.2016         07.2016    07.2016 

1.liečba                                               PO                 PO                     PO                  2.liečba 

 

Anton – 2krát absolvované liečby 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04.2000              čistý  3 dni                03.2016                   čistý 2,5 mes.                 09.2016          

1.liečba                                                2.liečba                                                            3.liečba 
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Timur – 1 krát absolvovaná liečba 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.2016              čistý  3týždne               10.2016                 10.2016                         11.2016   

1.liečba                                                        PO                          PO                             2.liečba 

 

Tabuľka 6: Zhrnutie časových údajov z jednotlivých osí 

 

Meno a vek 

 

 

Poradie 

ukončenia 

liečby 

 

 

Rok a mes. 

absolvovania 

liečby 

 

 

Dĺžka abst. / 

užívania NL 

 

 

 

PO 

 

Dátum 

terajšej 

liečby 

 

Peter 40 

1x 03. 2013 3 dni 1x  

2x 07. 2015 3 mes.   

3x 01. 2016 2 mes.  07. 2016 

Michal 32 1x 01. 2015 4 mes. 2x 04. 2016 

Juraj 46 
1x 03. 2014 3 mes. 1x  

2x 04. 2015 1 rok  08. 2016 

Monika 39 1x 08. 2015 1 rok 1x 10. 2016 

Miro 44 
1x 11. 2015 6 mes. 1x  

2x 05. 2016 7 dní  08. 2016 

Jana 45 
1x 10. 2013 3 mes. 1x  

2x 06. 2014 1,5 roka 2x 03. 2016 

Eva 54 1x 11. 2015 6 mes. 1x 09. 2016 

Mirka 40 1x 07. 2015 4 mes. 3x 09. 2016 

Anton 26 
1x 04. 2000 3 dni   

2x 03. 2016 2,5 mes.  09. 2016 

Timur 27 1x 06. 2016 3 týž. 2x 11. 2016 
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8.2   Výsledky z rozhovorov 

 

Vyhodnotenie výskumnej otázky č.1:   S akým vnútorným postojom k abstinencii 

odchádzal klient z liečby a aké úsilie vynaložil, aby v abstinencii obstál? 

 

Postoj k abstinencii 

 Napijem sa/nafetujem hneď po liečbe 

V tejto kategórii sa objavujú odpovede, kde sa klienti vyjadrujú o tom, že pod nátlakom 

liečbu podstúpili, ale neboli rozhodnutí o abstinencii, naopak po ukončení liečby sa 

plánovali napiť, alebo nafetovať. Jedná sa o dvoch klientov a svoju motiváciu, 

presvedčenie  k abstinencii hodnotia po prvej ústavnej liečbe. 

 

Peter (po prvej liečbe): ,, Napiť som sa išiel úplne cielene, ja som si nevedel predstaviť, že 

sa už nikdy v živote nenapijem, aj keď nám tu hovorili, že si máme dať 24 hodí, ale to som 

ja bral ako také somariny, čo nás tu kŕmili. Nechcel som prestať, to celé bolo o tom. 

V piatok som odchádzal z liečby a v sobotu som sa napil. To bola moja celá predstava, že 

vydržím, keď som sľúbil, že sa pôjdem liečiť a v hlave som sa tešil, že sa napijem po liečbe. 

Tak som tú liečbu v podstate aj preto vydržal.“ 

„Áno tešil som sa, v mysli som sa tým zaoberal skoro stále a predstavoval som si ten 

opojný pocit. Ja som vo svojom živote nemal potrebu meniť nič.  Viete, ono sa dá vydržať 

nepiť, keď viete, že si po tomto čase vypijete.“ 

 

Anton ( po prvej liečbe): „ Koľko som mal? Po dvadsiatke nejako, ale to ani nerátam, ja 

som vtedy nechcel prestať fetovať, ja som bol akurát v tom najlepšom období  feťáckom, 

partia, diskotéky, no proste zábava , viete ako chcel som proste žiť. Veď to vtedy tak bolo, 

že keby ma nenatiahli takzvaní kamaráti do tej krádeže, tak by som to liečenie ani 
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neabsolvoval.....mne to mama vybavila na podmienku , s tým, že som ale musel ísť na 

liečenie, tak som išiel, ale motivácia prestať tam nebola žiadna...ja som neveril, že som 

závislý, že mám nejaký problém, skôr si myslím, že partia a všetky tie veci okolo toho bol 

problém.“ 

 

 Odložím pitie na istý čas 

V tejto kategórii sú vyjadrenia piatich klientov, dve klientky po prvej ústavnej liečbe, dvaja 

klienti po prvej a jeden klient po druhej ústavnej liečbe,  kde hovoria o časovanej 

abstinencii, ich presvedčenie sa týkalo vydržať nepiť istý čas:.. „ tak som si povedal, 

dokedy vydržím, vydržím, ale trápil som sa“, „..chcel som to len odložiť na čo najneskôr“, 

„ja som sa nechcela limitovať, že dokedy, ale vedela som, že sa napijem po nejakom čase.“ 

 

Peter ( po druhej liečbe): „No, lebo som prestal užívať Antabus, lebo Mišo na internete 

čítal, že jeden rok alkoholikovi stačí, aby sa vyliečil. Ale ja som na to tiež nejako čakal, tak 

ako sme to rozoberali, proste som si povedal, že kým to budem brať, tak nebudem piť, ale 

v kútiku duše som sa s tým pohrával, že čo bude, keď prestanem brať Antabus.“ 

 

Jana ( po prvej liečbe): „Vtedy bolo pre mňa dôležité, že som splnila podmienku, ktorú mi 

dala vrchná a bolo vybavené.  Ja som to brala veľmi jednoducho, vydržím liečbu, vedela 

som, že ma vezmú späť, ak ju dokončím, ale vo vnútri som vedela, že po čase sa napijem. 

Takže naoko som odchádzala ako tá najvyliečenejšia zo všetkých.“ 

 

 Zvládnem kontrolované pitie 

Táto kategória obsahuje výpovede dvoch klientov po prvej ústavnej liečbe, ktorí neboli 

rozhodnutí abstinovať, naopak verili, že dokážu piť s mierou. 
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Juraj ( po prvej liečbe): „ To vtedy bolo tak, že manželka podala žiadosť o rozvod 

a povedala, že ju stiahne, len ak pôjdem na liečbu, tak to bol dosť taký dôvod na 

zamyslenie, ale ja som si vtedy veril môjmu plánu, že piť už nebudem tvrdý alkohol, ale že 

ak budem piť len pivo a víno, že by som to mohol udržať. Takže celé zle, ale to som vtedy 

nevedel.“ 

 

„ Ja som tomu uveril, veľmi som to chcel skúsiť, presvedčiť sa o tom.“ 

 

Miro ( po prvej liečbe): „ Viete, ja som zamlčal na liečbe, že kedy som sa prvý krát napil. 

Ja som už prvý krát napil na liečbe na PH, tam bolo výborne a krásne prostredie a ja som 

bol za takého dobrého pacienta. Spĺňal som všetky predpoklady na získanie priepustky 

a kúpil som si fľašu vína a putoval po prírode, urobil som si terénku a vypočítal som si 

koľko môžem vypiť, aby som po príchode nenafúkal a druhú som prešiel rovnako. Takže 

som si povedal, že raz za čas by to tak mohlo fungovať a s tým som odchádzal z liečby.“ 

 

 Rozhodnutie nepiť  kvôli niekomu 

Táto kategória obsahuje výpovede dvoch klientov po prvej a po druhej liečbe, kde ich 

rozhodnutie abstinovať sa netýkalo ich vlastného vnútorného presvedčenia, ale kvôli 

niekomu, kto bol v ich živote dôležitý. 

 

Miro ( po druhej liečbe): „ Bol som rozhodnutý nepiť, lebo som nechcel stratiť priateľku 

a chceli sme si založiť rodinu, ona veľmi chcela dieťa, aj ma tu navštevovala a počas liečby 

sme sa aj dohodli, že budem u nej bývať. Verili sme obaja, že keď budeme spolu, že do 

krčmy ma už nepotiahne, že budem žiť ako ľudia v mojom veku.“ 

 

 „ Na jednej strane som nechcel, lebo som naozaj túžil po rodinnom živote a nechcel som 

Julku sklamať, ale na druhej strane som si nevedel predstaviť, že si už nikdy nedám nič.“ 
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Timur (po prvej liečbe):   „Ja som veľmi chcel, najprv to bolo kvôli Natálii, potom ale po 

priepustkách som si uvedomil, že by to takto mohlo ísť, ja som si naplánoval, že budem sem 

chodiť aj na kluby a že do Bratislavy kvôli práci, kde som ju mal sľúbenú sa s Natáliou 

budeme sťahovať až po nejakom čase, kým si zvyknem žiť v abstinencii, ja som tu aj bol pár 

krát na klube, aj sa doktorom som bol.  Proste som si nechcel dávať veľké ciele, skôr tak 

pomalšie a poriadne, chcel som to aspoň skúsiť.“ 

„Áno, keby nie Natálie, tak nejdem, nechcelo sa mi, keby ona nestála nado mnou, ta 

neviem, ona je jediná, kvôli ktorej by som to urobil.“ 

 

 Nechcem piť, chcem zmeniť svoj život 

Táto kategória obsahuje výpovede piatich klientov, z toho tri klientky po prvej a po druhej  

liečbe a jedna po druhej liečbe a dvaja muži po druhej a  po tretej liečbe. Výpovede sa 

týkajú vnútorného rozhodnutia nepiť a odhodlania urobiť zmenu vo svojom živote: „..bol 

som rozhodnutý, že to chcem takto urobiť, že nebudem skúšať žiadny alkohol, že na moju 

depresiu je to, to najhoršie, čo môže byť , „..chcel som s tým bojovať, presťahoval som sa, 

vypadol som z toho bytu preč a našiel som si úplne inú prácu a partiu“, „..prestala som aj 

fajčiť a piť kávu, podala som žiadosť na súd kvôli deťom.“ 

 

Peter ( po tretej liečbe): „Ja som si tu veľa vecí uvedomil, hlavne, že už naozaj nechcem 

piť, chcel som zmeniť svoj život, dlho som mal výčitky za všetko a bolelo ma, že som stratil 

kvôli alkoholu ľudí, ktorých mám rád. Chcel som urobiť všetko preto, aby som zostal 

triezvy, myslel som to naozaj vážne. Myslím, že som aj ináč uvažoval a pristupoval k liečbe, 

než predtým.“ 

 

Mirka ( po prvej liečbe): „ Ja som už nastupovala s tým, že idem so sebou niečo robiť, že 

sa musím zachrániť, takže síce som mala obavy, ale pevne rozhodnutá som bola a aj všetko 

preto robiť som chcela, žiadne špekulácie tam neboli.“ 
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 Rozhodnutý abstinovať od primárnej drogy 

Táto kategória obsahuje vyjadrenie jedného klienta, ktorý sa rozhodol na druhej liečbe 

abstinovať od primárnej drogy (pervitín), ale nebol presvedčený abstinovať od 

alkoholických nápojov. 

 

Anton ( po druhej liečbe): „ To už bolo iné, tam som si naozaj uvedomoval, že som feťák 

a že ak chcem normálne žiť, tak s tým musím niečo robiť. Ja som chcel prestať, ale 

s drogami, v tom som mal naozaj jasno, ale nevedel som si predstaviť, že nebudem môcť 

ani piť! Ja som neodchádzal s tým, že budem chľastať, ale sem- tam si nejaký drink dať...“ 

 

 

Vynaložené úsilie obstáť v abstinencii 

 Žiadne, alebo minimálne úsilie 

Do tejto kategórie sú priradené výpovede šiestich klientov, jedna klientka po prvej 

liečbe, štyria  klienti po prvej liečbe a jeden po druhej. Nemali potrebu učiniť žiadne, alebo 

len minimálne úsilie, aby vytrvali v abstinencii: „..nie, ja som na kluby nechcel chodiť, 

proste nie, ešte možno tie posilovačky, ale keď odišla žena, tak som v podstate už iba 

k lekárke chodil, väčšinou len pre recept po sestričke“, „..nie, ja som prestal k nej chodiť 

asi po pol roku, už som ani lieky neužíval a mne to takto vyhovovalo, že to nejde do 

nejakých excesov ako predtým, ale že to naozaj dobre zvládam“, „..viete, ja som bol rád, 

že som vydržal na liečení a zmeny...ani som nevedel čo a keby som vedel, tak ich aj tak 

nestihnem uskutočniť.“ 

  

Peter ( po prvej liečbe): „ Nie, ja som chcel hrať takú formu pred nimi, že nepijem, keď mi 

tak drukovali, mohol som odísť skôr, kým neboli pripití, mohol som tam neísť, keď som sa 

na to necítil, ale ja som nemal čo zvládať. Keď sa napijem, napijem, keď nie, nevadí.“ 
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Jana ( po prvej liečbe): „Ja som ani nemienila nič špeciálne preto urobiť, veď som bola na 

liečbe a pre moje svedomie to úplne vtedy stačilo.“ 

 

 Doliečovanie z donútenia 

Do tejto kategórie patria výpovede piatich klientov, z toho jedna klientka po prvej liečbe, 

dvaja klienti po prvej a dvaja po druhej liečbe. v tomto kontexte vynaložili úsilie skôr ich 

blízki, doliečovali sa dočasne, pokiaľ cítili tlak zo strany príbuzných: „..za čas  chodil som 

pravidelne  po lieky, ale to len preto že ma k tomu rodičia nútili, na kluby som nechodil, 

mne to takto stačilo, som si myslel“, „..zo začiatku som chodievala k lekárke pre lieky, ale 

to len kvôli synovi, aby som ho upokojila,  ja som ich prestala skoro brať, normálne som 

ich vysadila a v pohode som bola, teda aspoň som si to myslela“, „..kvôli mame, ale ,to 

bola vlastne chvíľa.“ 

 

Michal ( po prvej liečbe): „Sestra mi dohovárala, aj ma vždy doviezla a kontrolovala, či 

som bol. My si so sestrou dobre rozumieme, tak som ju nechcel sklamať, lebo som jej 

sľúbil, že piť nebudem a že sa budem doliečovať.  Zo začiatku som chodieval raz do 

mesiaca za doktorkou, už som nemal žiadne lieky, iba ten  Entizol, a ten mi mama dva krát 

do týždňa podávala, lebo jej to doktorka kázala- výborne. A na začiatku som chodieval na 

PTkačka, ale potom už ani tam nie, nebavilo ma to počúvať. A ani na kluboch ma to 

nebavilo. Raz jeden sa priznal, že chodí do krčmy a ja tiež som chodil do krčmy a keď som 

počul, ako ho za to drbali, tak jasné, že som sa nepriznal a potom som tam prestal 

chodiť..na čo? Čo mi bude kto diktovať, že kde mám  a nemám chodiť?! A okrem toho to 

boli starí alkoholici, múdri ako rádio.“ 

 

Juraj ( po druhej liečbe): „ Nie, no len som chodil raz za dva mesiace na Slovensko 

k doktorke po lieky, čo mi dala na dva mesiace a porozprávali sme sa chvíľu. To už sestra 

ma tam objednala a vždy skontrolovala, či som tam bol, lebo tá doktorka bola jej 

kamarátka a  na kluby som nechodil, ja na to nie som...“ 
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 Úsilie vyhnúť sa rizikovému prostrediu a rizikovým osobám 

Táto kategória obsahuje výpovede štyroch klientov, z toho jedna klientka po druhej liečbe  

a dvaja klienti po druhej a jeden po tretej liečbe, ktorí vnímali pre svoju abstinenciu riziká 

spojené s prostredím a osobami a dokázali preto niečo urobiť: „..ani pivo, ani som do 

krčiem nechodieval, okolo mňa ľudia nepili, žil som s priateľkou, ktorá mala partnera 

alkoholika, takže ona alkohol neznášala a tak ma v tom podporovala“, „..tá zmena, čo som 

si najviac myslel, že pomôže bola, že vypadnem z toho prostredia, kde som poznal 

všetkých feťákov a to stačí.“ 

 

    Peter ( po tretej liečbe): „Tak ja som napríklad predtým, odmietal lieky, kluby a zmenil 

som prácu, už som nerobil v reštauračnom zariadení a pravidelne som chodil k doktorke, 

to som si naplánoval, aj na kluby som chodil, len už potom nie, keď som do toho spadol 

znova.“ 

 

Anton ( po druhej liečbe): „ Ale tá zmena, čo som si najviac myslel, že pomôže bola, že 

vypadnem z toho prostredia, kde som poznal všetkých feťákov a to stačí, ono to aj stačilo, 

ale keď som sa vrátil, tak som nemal plán ako prežiť ten čas....“ 

Jana (po druhej liečbe):„Viete, veď ja som si vedela pomôcť v takých rizikových situáciách, 

keď sme napríklad mali večierok kapustnicový v robote, tak sa popíjalo, ale ja som odišla 

skôr ako sa to zvrhávalo, lebo som vedela, že keby som zostala, tak to nebude pre mňa 

dobre.“ 

 

 Úsilie doliečovať sa 

Kategória obsahujúca výpovede štyroch klientov, z toho dve ženy po prvej a jedna po 

druhej liečbe a jeden muž po tretej liečbe, ich vyjadrenia sa týkajú konkrétneho úsilia 

doliečovať sa: „..dokázala pripustiť, že mám veľký problém s alkoholom a že alkoholička 

som,  chodila na kluby a k pani doktorke“, „..tak ja som napríklad predtým, odmietal lieky, 
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kluby a zmenil som prácu, už som nerobil v reštauračnom zariadení a pravidelne som 

chodil k doktorke, to som si naplánoval, aj na kluby som chodil, len už potom nie, keď som 

do toho spadol znova.“ 

 

Monika (po prvej liečbe): „Ale ja som vážne chcela, veď som dávala aj žiadosť na súd prvý 

krát po toľkých rokoch, že chcem deti späť, mohla som to aj dokázať, že nepijem. Súd mojej 

žiadosti vyhovel, lebo som nepila a mala som dôkazy z ambulancie, kde som pravidelne za 

pani doktorkou dochádzala.“ 

 

Jana (po druhej liečbe): “Na kluby som pravidelne chodievala a rada som tam chodievala, 

aj keď som tam veľa nenahovorila, ale vždy som odchádzala taká pookriata, pomáhalo mi 

to pripomenúť si to obdobie a byť ostražitá a počúvala som príbehy a učila sa, že čo sa 

môže stať a ako sa tomu mám vyvarovať a aj kolegyniam som hovorila, že to je poučné aj 

do života normálneho človeka, nielen alkoholika. Ja som k Ď (lekár) a užívala Entizol aj 

ešte niečo mi tam nechal , ale malú dávku.“ 

 

 Úsilie napraviť vzťahy, zmena životného štýlu a štúdium 

Kategória obsahuje výpovede dvoch klientiek po prvej a druhej ústavnej liečbe a jedného 

klienta po liečbe tretej. Týmto klientom sa podarilo napraviť narušené vzťahy s blízkymi 

v dôsledku pitia, učiniť zmenu v životnom štýle, študovať VŠ: „..viac som bol so sestrou, 

nechľastal som, peniaze som si šetril a kúpil som si takú ojazdenú trochu motorku, v čase 

voľna, viete krátky-dlhý týždeň som využíval na to, že sme s partiou, čo nechľastá 

cestovali po celom Slovensku, to bola paráda.“ 

 

Monika (po prvej liečbe): „Chcela som ísť študovať sociálnu prácu, aj som spravila 

príjmačky externe. Všetci už lámali na mnou palicou, že nič so mňa nebude a ja som to 

dokázala, bola som na seba hrdá a šťastná. Deti chodievali za mnou k otcovi, konečne som 

im mohla aj aj niečo ponúknuť.“ 
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 „Dala som žiadosť na súd, aby som neplnoleté deti mohla vídať a chodievala som po ne, 

bolo to úžasné..mala som na pol úväzku robotu, čo mi otec zohnal na úrade, lebo ja som na 

invalidnom kvôli cirhóze a roky som nič nerobila, no a potom som začala znova piť a znova 

prestala a tak dookola.“ 

 

Jana (po druhej liečbe): „ Začala som si robiť VŠ, také dobré obdobie to konečne bolo, 

vracalo sa mi moje úbohé sebavedomie.“ 

 

Vyhodnotenie výskumnej otázky č.2: Aké situácie, alebo duševné stavy, ktoré 

následne viedli k porušeniu abstinencie si klient sám uvedomuje? 

 

Situácie 

 Rituály, staré kontakty 

Kategória obsahuje vyjadrenia, ktoré sa týkajú rizika pokračovania v závislostných 

rituáloch a vyhľadávanie „starej“ partie. Zaradené sú sem vyjadrenia piatich klientov, z 

toho traja po prvej ústavnej liečbe a dvaja po druhej ústavnej liečbe: „..grilovali sme 

u kamaráta a ja som nepil, lebo to boli takí kamaráti, čo ma podporovali v nepití. Ale keď 

som prišiel domov napil som sa veľkého piva“, „..len ja som s nimi ďalej chodieval po 

robote a potom som tam zostával dlhšie a dlhšie a potom som si povedal, že čo keby som si 

dal jedno nealko pivo, veď už dlho nepijem, nič sa mi z jedného nemôže stať.“ 

Michal (po prvej liečbe): „ To mi pripadalo, ako keby som mal už načisto skončiť zo 

životom, že nemôžem ísť ani za kamarátmi do krčmy si posedieť... vtedy som to tak videl, 

nechcel som si dať od nikoho povedať.“ 

„Ja som tam chodieval, aj na priepustke som tam bol, ja som si nevedel predstaviť taký 

život, že sa odstrihnem od všetkých kamarátov a budem len doma zavretý. Normálne som 

tam chodil , pri kofole som bol, a potom som si raz povedal, že dám si nealko pivo a bolo 

to v pohode.“ 
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Anton (po druhej liečbe): „To nie, ja som nemyslel na drogy ani nič také, ja som sa necítil 

v nejakom ohrození.... a volal som Jarovi predsedovi, ale to sme išli na kávu a nejak 

vravím som sa premotal ten prvý týždeň a potom som stretol jedného, čo som s ním fetoval, 

tak sme s dali do reči a tak, hovoril som mu, že som sa liečil a on že jemu by to bolo treba 

a tak a vravel mi, že teraz býva sám a zhodou okolností býval vedľa nášho vchodu, tak to 

tak zostalo nejak vo mne tá informácia, ale nič, podali sme si ruky a išli sme každý svojou 

cestou....a vlastne to bolo asi o dva dni večer a nemal som čo robiť, brácho išiel s frajerkou 

a mama mala nejaké posedenie z roboty, a ja som chodil hore dole ako tiger v klietke, už 

ma nič nebavilo, ani telka, nič, tak ma napadlo, že idem k Dušanovi, tomu, čo som stretol , 

len na chvíľu, aby som zabil čas...No a zasa náhoda, nie, že bol doma. No a sadol som si 

a on hneď urobil čiaru.“ 

 

 Nealkoholické pivo, lieky 

V tejto kategórii sú zaradené výpovede štyroch klientov, z toho dve klientky po prvej 

a druhej liečbe, dvaja klienti po prvej liečbe. Ide o výpovede, kde si spätne klienti 

uvedomujú, že situácie, ktoré ich doviedli k porušeniu abstinencie sa týkajú zneužívaia 

liekov a popíjanie nealkoholického piva: „..tak som si raz v robote dala Neurol a potom 

ďalší a tak ďalej, bolo to lepšie ako alkohol, nepáchla som, nebolo mi zle“, „..vedela som, 

že keď budem doma sama, že sa napijem, plus Neurol, to pomohlo na chvíľu.“ 

 

Michal (po prvej liečbe): „S kamarátmi v krčme, ja som nebral, že nealkoholické pivo je 

problém, tak som sedel a normálne som si dal nealko pivo najprv, potom som už začal piť 

veľa nealko piva, vydržalo mi to tak 3 mesiace, potom som bol na chate a došlo mi nealko, 

tak sme mali v chladničke alkoholické, tak odvtedy som začal piť už alkoholické pivo 

a zistil som, že som v dobrej nálade a neopijem sa, že si to dokážem udržať.“ 

Timur (po prvej liečbe): „Ja som mal Diazepam od mamy, teda my sme ho doma mali 

normálne, mama to užíva už dosť dlho, ja ani neviem odkedy, proste dlho a keď som prišiel 

na návštevu z Londýna a nemohol som spať, tak mi mama dala a potom som si ho niekedy 

dal aj sám, aby som vykrízoval, mama mi ho dala aj do Londýna, aby som mal, keby niečo, 
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ale zasa nehltal som to na kvantá, takže mne ani nenapadlo, že to nemôžem, že je to 

recidíva.“ 

„No a ja som sa cítil zle, to bolo taký mesiac od liečby , chýbalo mi niečo, prežieral som 

sa, už mi ani nechutilo, priberal som príšerne, proste mi niečo chýbalo a z 

toho jednoducho som nemohol spať a Natáliina mama je sestrička, tak som si pýtal , či 

nemá niečo na spanie, že sa snažím  a nejde to  a ona mi dala Diazepam.“ 

 

 Závislý partner 

Kategória obsahujúca výpovede dvoch klientov , z toho klientka po prvej liečbe a klient po 

liečbe tretej. Vyjadrujú sa o situáciách, kde je zložité abstinovať v spolužití so závislým 

partnerom. 

 

Jana (po prvej liečbe): „Ja som si myslela, že som silná, ale je pravda, že každý večer 

znášať ožranecké útoky manžela na mňa bolo príliš, ja som nemala kde utiecť, ani keď som 

s zamkla nepomáhalo, bil do dverí, kopal a ja som sa potrebovala vyspať. No a keď takto 

ťahal šnúru a ja som bola totálne vyčerpaná, tak som počkala, kým konečne zaspí, 

odomkla som a rovno som išla do chladničky, ako keby som si zázračne spomenula na to, 

že tá fľaša tam je...“ 

 

Peter (po tretej liečbe): „ Viete, že som tu stretol Mirku (počas liečby), no a my sme sa dali 

potom dokopy. (Po jej lapse) Ja som sa cítil silný, chcel som jej pomôcť a veril som, že to 

zvládneme. Akurát som ten deň robil, keď sme mali prísť za doktorkou  a Mirka nechcela 

ísť sama a asi po troch dňoch zase bola opitá a keď som prišiel po víkende, lebo som musel 

robiť, tak som ju našiel v zlom stave, ale potom zase nepila si 3 týždne, no asi tak a ja som 

ju nemohol dostať k doktorke, tak aspoň som k nej po lieky išiel. No a potom chvíľu bolo 

všetko ok a potom som išiel z roboty a volal som jej, že čo mám kúpiť na večeru. Zastavil 

som sa pri regáloch a kúpil som fľašu vína, aj keď ja som veľmi víno nepil a ani doteraz 

neviem, čo ma to vlastne napadlo....a Mirka ani nenamietala, vôbec sme sa o tom ani 
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nebavili, potom ona išla kúpiť vodku a už to išlo. Ja som nebol na druhý deň v robote, 

nedvíhal som telefón, išli sme v ťahu 3 dni.“ 

 

 Vzťahové problémy 

Kategória obsahujúca výpovede troch klientiek, z toho jedna po druhej a dve po prvej 

ústavnej liečbe, kde vyjadrujú ťažkosti vo vzťahových partnerských problémoch pred 

relapsovou situáciou. 

Mirka (po prvej liečbe): „Prišla som domov a realita ma dostala, no tak, tak bola som 

sama, chýbal mi, volala som mu, ale on si ma zablokoval, aby som mu problémy nerobila 

a neozval sa mi celé štyri dni.“  

„Bola som nahnevaná na neho aj na seba, nešťastná, zasa nevhodný chlap a že som to 

opäť dovolila.. a on si z toho nič nerobí, veď jemu je to jedno....no a potom som si zobrala 

v robote voľno, ale to už bola taká príprava, vedela som, že keď budem doma sama, že sa 

napijem... „ 

Jana (po druhej liečbe): „ Čakala som, že budeme spolu, ale on len sľuboval, že si 

prenajmeme byt a že budeme spolu a ja som stále verila a pochybnosti som hádzala za 

hlavu, aj kolegyne ma vystríhali, lebo my sme to preberali spolu, ale ja som si ho pred nimi 

ešte bránila, že on je iný. A takto to išlo asi rok a pol.“ 

„Čakala som ako taká čakanka a nič. Už som nevládala tie telefonáty, že ide s rodinou 

preč a oni boli a fungovali normálne spolu, aspoň tak som si to predstavovala a ja som 

doma čakala na každý jeho telefonát a ukradnuté stretnutie. Potom som si sama pre seba 

hovorila, či som si ja toto zaslúžila, všetko som mu dala, len ja som sa prispôsobovala, ja 

som tým trpela a na čo?? Čo som ja taká hrozná, že mu nestojím za to, aby mi zodvihol 

telefon? Tak som si raz v robote dala Neurol a potom ďalší a tak ďalej. Bolo to lepšie ako 

alkohol, nepáchla som, nebolo mi zle, iba som sa cítila lepšie, alebo mi bolo všetko jedno.“ 

 

 Rizikové prostredie 



60 

 

Táto kategória obsahuje výpoveď len jednej klientky, ktorá si spätne uvedomuje prácu 

v rizikovom prostredí. 

Eva (po prvej liečbe): „No, ja som chodila stále do roboty a viete, že v tom stánku ja som 

predávala aj alkohol, ja viem, že ma vtedy skupina upozorňovala na to, že by som zo 

začiatku nemala byť v styku s alkoholom, ale ja som sa cítila silná dosť na to, aby som to 

zvládla. Veď som vlastne aj dosť dlho vydržala...mne robota pomáhala, že som bola medzi 

ľuďmi, ale na druhej strane tam sedíte a čítate časopisy , no a tie „jogurty“. Tak som si 

vravela, že čo keby som sa napila, tak to trvalo asi mesiac a potom to už bolo.“ 

 

Duševné stavy 

 Baženie 

Kategória obsahujúca výpovede dvoch klientov po prvej liečbe, kde si uvedomujú silu 

baženia po návykovej látke. 

Peter (po prvej liečbe): „Tešil som sa, v mysli som sa tým zaoberal skoro stále a 

predstavoval som si ten opojný pocit. Viete, ono sa dá vydržať nepiť, keď viete, že si po 

tomto čase vypijete.“ 

„Na grilovačke som už slintal, ale kamaráti ma vôbec neponúkali. Jedno veľké pivo som si 

dal a vravel som si, že o čo som prišiel, taký dobrý pocit som mal, že si ho doteraz 

pamätám.“ 

 

Timur (po prvej liečbe): „To bolo taký mesiac od liečby , chýbalo mi niečo, prežieral som 

sa, už mi ani nechutilo, priberal som príšerne, proste mi niečo chýbalo..“ 

 

 Dobrý pocit 

Táto kategória obsahuje výpovede troch klientov, z toho dvoch po druhej liečbe a jedného  

po liečbe prvej. Duševný stav, ktorí vnímali pred recidívou popisujú ako dobrú náladu, 

pohodu, spokojnosť, darilo sa im v osobnom aj v pracovnom živote.  
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Ďuro (po druhej liečbe): „ Ja som nepil rok nič, ani pivo, ani som do krčiem nechodieval, 

okolo mňa ľudia nepili, žil som s priateľkou, ktorá mala partnera alkoholika, takže ona 

alkohol neznášala a tak ma v tom podporovala....bolo super obdobie, bol som šťastný, 

malú sme mali u seba.“ 

„ Myslel som si, že keď som na tom tak dobre psychicky, zvládnem na náladu jedno, dve 

pivá.“ 

„ Áno to je pravda, ale ja som chcel ešte lepšiu náladu. Chýbal mi ten stav a hlavne, keď 

bola pohoda.“ 

Peter (po druhej liečbe): „ Lebo viete, oni ma potešili, cítil som sa úžasne dobre a potom 

som si povedal, že som robil 9 dní v kuse od rána do večera a tak som si povedal, že veď 

som to všetko zmákol, zasa ma pochválili, že je na mňa spoľah, tak už ráno bol plán 

v hlave, že si kúpim vodku a dám si konečne, veď si zaslúžim, veď sa to nikto nedozvie. 

Antabus ako veľký prst už nebol, viete, už som nemal zábranu.“ 

 

 Sebaľútosť 

Táto kategória popisuje výpovede piatich klientov, z toho dvoch klientov po prvej liečbe, 

dvoch klientiek po prvej liečbe a jednej  po liečbe druhej. Ide o výpovede, kde títo klienti 

popisovali duševný stav pred recidívou ako ľútosť nad sebou samými: „..na čo som ja to 

všetko, kvôli komu podstupoval, nemal som byť sám, načo sa ja snažím, keď to aj tak zle 

dopadne“, „..najväčšia chudera na svete, ľutovala sa, všetko stratené, či som si ja toto 

zaslúžila, všetko som mu dala, len ja som sa prispôsobovala, čakala ako taká čakanka, čo 

som ja taká hrozná, trpela som a načo“, „..ľútostivá, nahnevaná a jemu to je jedno, zasa 

som to dovolila.“ 

 

Michal (po prvej liečbe): „ To mi pripadalo, ako keby som mal už načisto skončiť so 

životom, že nemôžem ísť ani za kamarátmi do krčmy si posedieť... vtedy som to tak videl, 

nechcel som si dať od nikoho povedať.“ 
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Monika (po prvej liečbe): „Len som si hovorila, že načo sa ja snažím, keď to aj tak vždy zle 

dopadne. A takto som to v hlave krútila a krútila, že som tá najväčšia chudera na svete a 

ľutovala som sa, že je všetko stratené a do toho mali prísť deti a neprišli, ani mi telefón 

nedvíhali, tak som si myslela, že zasa špinu muž na mňa hádže a ktovie, čo im o mne 

nahovoril, no pripomenulo mi to tie stavy ako som dakedy zažívala, úplné zúfalstvo, mala 

som pocit, že niet žiadneho východiska, bola som totálne psychicky vyčerpaná, sedela som 

v kuchyni neviem ako dlho, vzala som si tašku a išla kúpiť fľašu.“ 

 

 Nuda 

V tejto kategórii traja  klienti, z toho dvaja po druhej liečbe a jeden po prvej liečbe 

popisujú nudu ako spúšťač: „..nudil som sa, prejedal som sa a len som spal a nič.“ 

 

Miro (po druhej liečbe): „Neviem, či to dobre poviem, ale  ja som sa príšerne nudil, keď 

bola u nás priateľka, tak to bolo ok, ale po robote doma s rodičmi ,išlo ma poraziť, nevedel 

som si nájsť miesto a väčšinou som bol v mojej izbe za počítačom na fb, až kým som nešiel 

spať.“ 

 

Anton (po druhej liečbe):“ ....a vlastne to bolo asi o dva dni večer a nemal som čo robiť, 

brácho išiel s frajerkou a mama mala nejaké posedenie z roboty, a ja som chodil hore dole 

ako tiger v klietke, už ma nič nebavilo, ani telka, nič, tak ma napadlo, že idem k Dušanovi, 

tomu, čo som stretol , len na chvíľu, aby som zabil čas...No a zasa náhoda, nie, že bol 

doma. No a sadol som si a on hneď urobil čiaru.“ 

„ Ale mňa to až tu napadlo ,ja som si to až tu uvedomil, že ako som ho stretol a v tom 

celom, že som sa tak nudil, že ja som odvtedy v kuse na to myslel, vyrábal som si v hlave 

scény a vlastne keď mama povedala, že príde neskoro, lebo si idú sadnúť z roboty, tak to 

som už vedel, že tam pôjdem.“ 

 

 Vyčerpanie, smútok 
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Kategória obsahujúca výpoveď dvoch klientiek po prvej liečbe, kde popisujú pocity 

unavenosti, nevyspania, vyčerpanosti, pocity smútku až depresívnej nálady. 

 

Jana (po prvej liečbe): „Potrebovala som sa vyspať. No a keď takto ťahal šnúru a ja som 

bola totálne vyčerpaná, tak som počkala, kým konečne zaspí, odomkla som a rovno som 

išla do chladničky, ako keby som si zázračne spomenula na to, že tá fľaša tam je...“ 

 

Eva (po prvej liečbe): „Ja som ako keby nevedela, čo so sebou...“ 

„Už som sa do seba uzatvárala. Nechcelo sa mi ísť von, ani keď mi syn volal, že mám ísť 

k nim na víkend, ja som chcela byť proste sama, ale ani tak mi nebolo dobre.“ 

„ Hej, on sa ma aj pýtal, čo mi je a ja že nič, no keď som sama nevedela, čo mi je. Taký 

smútok ma obchádzal a nič sa mi nechcelo, proste som nikoho nechcela vidieť.“ 

                                          

 

Vyhodnotenie výskumnej otázky č.3:  Dokázal klient/klientka vyhľadať pre seba 

pomoc po prvom užití návykových látok a ako sa cítil/la? 

 

           Pomoc 

 Nechcel som sa zastaviť 

Táto kategória obsahuje výpovede siedmich klientov, z toho dve klientky po prvej liečbe  

a piati klienti po prvej liečbe. Prvé napitie/nafetovanie zvládnuť nechceli, lebo boli 

rozhodnutí pokračovať ďalej, preto pomoc nevyhľadávali: „..nie, chcel som piť, to bolo 

o tom“, „ ..bolo mi lepšie po pive, nechcel som to zastaviť“, „..nechcela som to vidieť ako 

zlyhanie“, „..nie, ja som chcel fetovať, bol som v najlepšom..“ 
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Timur (po prvej liečbe): „Nebol som schopný, ja som už bol tak nenásytný po tom 

Diazepame, že by som zjedol všetku chémiu, čo by som našiel, ja som si to vôbec 

neuvedomoval, že sa niečo začína.“ 

 

Eva (po prvej liečbe): „Nie, ja som už chcela piť, viete do toho všetkého mi prišli výsledky 

a dozvedela som sa, že mám rakovinu, tak to sa už dala na pn a pila som vlastne celý 

týždeň, nedvíhala som mobil a syn ma našiel na zemi ležať, zavolal záchranku a prebrala 

som sa na psychiatrii.“ 

 

 Zvládnem to, nerozbehnem sa 

Kategória obsahujúca výpovede šiestich klientov, z toho, dve klientky po prvej a druhej 

liečbe a dvaja klienti po druhej a jeden po prvej liečbe. Obsah výpovedí sa týka 

presvedčenia, že situáciu zvládnu a dokážu piť s mierou tak, aby sa nedostali do stavu 

relapsu: „..nepripúšťal som si, že by som sa mohol rozbehnúť“, „..ja som mal pocit, že to 

zvládam s pivom, nebral som, že je to alkohol“, „...myslela som si, že zostanem pri tom 

jednom, že to zvládnem“, „ ..myslel som si, že mám takú silnú vôľu a ukočírujem to..“ 

Miro (po druhej liečbe): „Ja viem teóriu, ale to je to, že som sa nechcel vzdať pitia 

a špekuloval som, ja som si stále myslel, že to vydržím ako po predošlej liečbe, proste mi to 

dáko nedochádzalo.“ 

„Ale  nenapadlo mi, že to môžem zvrátiť ešte vtedy, lebo ja som chcel skúsiť to pivo a viete, 

keď som priateľku uklábosil, že je to v poriadku ,no tak to bola pohodička večer.“ 

 

Michal (po prvej): „ Nie, ja som mal naozaj dobrý pocit, že to zvládam na tom pive, a som 

to ani nebral, že je to alkohol, ale potom už keď som si dal vodku prvý krát, tak to som sa 

už riadne rozbehol, to mi už bolo jedno, to sa už nedalo a potom keď ma naši dali na 

psychiatriu na zastavenie ťahu, tak vravím pomohlo to na 2-3 týždne, ale bol vo mne taký 

vzdor a začal som zasa pivom, že sa nerozbehnem, keď len to pivo budem piť.“ 
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 Pokus o pomoc 

V tejto kategórii sa nachádzajú výpovede troch klientov, jedna klientka po prvej a jedna po 

druhej liečbe a klient po liečbe tretej, ktorí sa pokúšali o pomoc, pretože vedeli 

z predošlých skúseností, že bez pomoci tento stav nezvládnu. 

Mirka (po prvej liečbe): „Mne bolo jasné, že sama to nezvládnem a musím ísť na 

psychiatriu. Mala som pocity viny a nenávidela som sa za to, že som nedokázala prestať 

a každý pohár bol ten posledný. Vo štvrtok som volala L z klubu, že čo mi je, pretože už som 

vedela, kam to znova pôjde a on ma odviedol na psychiatriu na zastavenie ťahu. Lenže ja 

som bola frajerka a odišla na reverz po štyroch dňoch, lebo som si myslela, že su už som 

ok, to som bola ešte na diazepame.“ 

 

Peter (po tretej liečbe): „Takto, vedel som určite, že je zasa veľmi zle a keď som musel 

odísť z bytu, tak som si každý deň hovoril, že musím ísť za doktorkou, lebo to sám 

nezvládnem  a aj som bol, ale napitý, doporučila ma na psychiatriu, ale tam som nedošiel 

a potom som sa sám už o nič nepokúšal a potom ma na psychiatriu až sestra doviedla.“ 

 

            Pocity 

 Pocity viny, sklamania 

Kategória obsahujúca výpovede šiestich klientov, z toho tri klientky po prvej liečbe a jedna 

aj po druhej liečbe a dvaja klienti po druhej a jeden po tretej liečbe. Výpovede sa týkajú 

toho, že mali silné pocity sklamania a viny a preto s tým nič neurobili a nezverejnili pitie: 

„..vedel som, že je zle“, „ ..mal som hrozné pocity viny“ , „..nenávidela som sa“, „ ..bála 

som sa , že sklamem otca a prídem znova o deti.“, „..vedela som, čo je Neurol, ale mala 

som pocity viny, už nebolo cesty späť“, „ ..trápilo ma, že som zasa sklamal.“ 

Jana ( po druhej liečbe): „ Tak som si raz v robote dala Neurol a potom ďalší a tak ďalej. 

Bolo to lepšie ako alkohol, nepáchla som, nebolo mi zle, iba som sa cítila lepšie, alebo mi 

bolo všetko jedno.“ 
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„Tak ja som vlastne aj vedela, čo je Neurol a že by som nemala, mala som pocity viny za 

to, ale mne to pomáhalo a už nebolo cesty späť.“ 

 

 Mirka (po prvej liečbe): „Mne bolo jasné, že sama to nezvládnem a musím ísť na 

psychiatriu. Mala som pocity viny a nenávidela som sa za to, že som nedokázala prestať 

a každý kokteil  bol ten posledný. Vo štvrtok som volala L z klubu, že čo mi je, pretože už 

som vedela, kam to znova pôjde a on ma odviedol na psychiatriu na zastavenie ťahu. Lenže 

ja som bola frajerka a odišla na reverz po štyroch dňoch, lebo som si myslela, že su už som 

ok, to som bola ešte na diazepame.“ 

 Dobre 

Kategória obsahuje výpovede štyroch klientov po prvej liečbe a jedného klienta po liečbe 

druhej, kde sa títo klienti nechceli zastaviť, necítili výčitky za zlyhanie: „..nie, ja som mal 

naozaj dobrý pocit, že to na tom pive zvládam“, „..nemal som na to dôvod, zvládal som to, 

aspoň teda na začiatku“, „..ja som si stále myslel, že to vydržím ako po predošlej liečbe, 

proste mi to dáko nedochádzalo“, „..lebo ja som chcel skúsiť to pivo a viete, keď som 

priateľku uklábosil, že je to v poriadku ,no tak to bola pohodička večer..“ 

Anton (po prvej liečbe): „ Nechcel som prestať, bol som v najlepšom, to by mi ani 

nenapadlo, ja som to stále dával, tak aký dôvod, vôbec, ja som nerozmýšľal, chcel som piť, 

to bolo o tom.“ 

 

Peter (po prvej liečbe): „Vôbec, ja som nerozmýšľal, chcel som piť, to bolo o tom, ja som 

bol v pohode, ja som nemal výčitky, práveže opačne.“ 

 

 Bolo mi to jedno 

Kategória obsahuje výpovede troch klientov, z toho dvoch po prvej a jedného po druhej 

liečbe a jednej klientky po liečbe prvej, kde sa títo klienti nechceli zastaviť, preto im ani 

nenapadlo vyhľadať pre seba pomoc. Nachádzali sa v stave, keď im to už bolo jedno a iné 

pocity si nepripúšťali. 
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Peter ( po druhej liečbe): „Mne to vtedy bolo úplne jedno, čo bude alebo nebude, ja som 

nepripúšťal, že to môže byť zlé, že by som sa mohol rozbehnúť,   proste som chcel piť 

a vôbec som nemyslel, na nejaké dôsledky.“ 

 

Timur ( po prvej liečbe): „Tak to vôbec, ja som skôr vynakladal energiu ako to zakryť, nie 

ako to niekomu povedať. Neviem ako som sa cítil, neviem, bolo mi to vtedy jedno.“ 

 

 

 

 

8.3  Krátke príbehy o klientoch 

 

Peter 40r. 

Počas troch rokov absolvoval tri riadne ukončené protialkoholické liečby a toho času 

prebieha štvrtá liečba. Otec mu umrel pri nešťastnej  udalosti, keď mal Peter 12 rokov, 

odvtedy žil len s matkou a staršou sestrou. Matka je neliečená alkoholička, ktorá pre svoju 

závislosť nesýtila Petrove potreby v detstve a dospievaní a túto úlohu prebrala jeho sestra, 

ktorá doteraz pri ňom stojí. S matkou nemá žiadny kontakt. Prvú liečbu mu pomohla 

vybaviť sestra po tom, ako ho prepustili už z niekoľkej práce kvôli alkoholu a neplatil 

ubytovanie, takže nemal ani kde bývať. Podľa jeho slov, prvá liečba mu pomohla zotaviť 

sa po psychickej a fyzickej stránke, ale vnútornú motiváciu prestať piť nemal a po troch 

dňoch od ukončenia sa prvý krát napil . Neskôr si našiel dobrú prácu aj s ubytovaním 

u kamaráta z detstva, ktorý pochopil, že Peter má problém s alkoholom a dal mu 

podmienku užívať Antabus. Prvý krát po rokoch Peter tak dlho nepil- rok, ale v hlave mal 

stále dátum ukončenia užívania tohto lieku a hneď po vysadení sa opäť napil. Po pár 

mesiacoch vážnych priestupkov v práci mu spomínaný kamarát z detstva dal ďalšiu 

podmienku podstúpiť druhý krát ústavnú liečbu. Po nej Peter nebol vnútorne rozhodnutý 
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nepiť, ale chcel nejaký čas vydržať bez alkoholu. Prácu mal späť a keď ho kolegovia 

vychválili akú dobrú prácu odvádza, odmenil sa po troch mesiacoch alkoholom. Nejaký 

čas to dokázal tajiť, ale keď pravidelne absentoval  a kradol alkohol a peniaze z prevádzky 

kamarát ho vyhodil. Bol bez peňazí a práce, pár mesiacov prespával po kamarátoch. Na 

tretej liečbe sa zoznámil s partnerkou a začali spolu žiť. Peter zmenil prácu, kamarátov, 

pravidelne sa doliečoval, ale nezvládol dlhodobejšiu situáciu s recidivujúcou partnerkou. 

Po víkendovom ťahu prišiel na ambulanciu, kedy ho lekár doporučil na psychiatriu, avšak 

tam nedošiel. Po dva a pol mesiaci podstupuje štvrtú liečbu. 

 

Michal 32.r 

Je závislý od alkoholu, po prvej liečbe abstinoval/nepil štyri mesiace. Michalovi rodičia sú 

starší, narodil sa im, keď mala matka tesne po štyridsiatke a medzi sestrou a ním je pätnásť 

ročný vekový rozdiel. Otec je neliečený abstinujúci alkoholik, ktorý synovi často 

predkladá, že má slabú vôľu a preto nie je schopný abstinovať. Otec je autoritatívny 

a synovi nedáva veľmi priestor na svoj názor. Školu ukončil s nechuťou, lebo mu ju vybral 

otec, rovnako aj zamestnanie v rodinnej firme, kde Michal stráda, chcel by robiť niečo iné, 

ale má pocit, že s otcom nie je možné na túto tému komunikovať. Matka opačne si syna 

zastáva , ľutuje ho, syn býva spoločne s rodičmi, plánuje sa osamostatniť, zatiaľ sa mu to 

však nepodarilo. Mal tri roky priateľku, ale sa s ním rozišla kvôli alkoholu, toho času je 

sám. Keď bol Michal na prvej liečbe, otec nemal záujem sa na liečbe nijako zúčastňovať , 

tvrdil, že keby chcel, zvládne to aj bez odbornej pomoci. Momentálne spolu vôbec 

nekomunikujú, otec je nahnevaný, že Michal nezvládol abstinovať , sestra a matka ho na 

liečbe navštevujú. Michalove dlhoročné rituály spočívali, že po robote sa zastavil v bare a 

s kamarátmi sa rozbíjali do noci, nevedel si predstaviť, že by mal urobiť zmenu v tomto 

smere, pociťoval vzdor a po čase posedávania v bare si dal prvé nealkoholické pivo. Ako 

sám uvádzal, rozbehol sa veľmi rýchlo v závislosti , bol dva krát na zastavení ťahu, sestra 

si ho nasťahovala k sebe a pomohla mu vybaviť liečenie po viac ako roku. 
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Juraj 46.r 

Má za sebou dve riadne ukončené liečby v priebehu troch rokov. Na prvú liečbu nastúpil 

po nátlakom manželky, ktorá v tom čase požiadala o rozvod s tým, že ak sa mu podarí 

abstinovať, bude uvažovať o spoločnej budúcnosti. Avšak manželka si našla nový vzťah, 

odsťahovala sa aj s dcérou a Juraj túto situáciu zle znášal a po troch mesiacoch od 

ukončenia liečby sa prvý krát napil, v domnienke, že keď zmení sortiment za pivo a víno, 

svoju závislosť zvládne. Juraj už nemá rodičov, závislosť v rodine nebola. V stálom 

kontakte je s mladšou sestrou, ktorá ho podporuje a stojí za ním. Po roku a jednom 

zastavení alkoholického ťahu na psychiatrii Juraj nastupuje v zlom fyzickom a psychickom 

stave na druhú liečbu, ktorú mu vybavila sestra. Je rozhodnutý abstinovať, presťahoval sa 

za prácou do Čiech, kde si našiel priateľku, s ktorou býval v spoločnej  domácnosti. 

Partnerka ho podporovala v abstinencii, pretože sama mala otca alkoholika a dokázala to 

pochopiť. Raz do mesiaca chodieval na Slovensko do ambulancie pre recept na lieky, ktoré 

užíval, inak sa doliečovať nechcel. Po druhej liečbe sa mu podarilo rok abstinovať, 

prežíval dobré obdobie, navštevovala ho dcéra, s ktorou majú dobrý vzťah, mal 

vyhovujúcu prácu. Pred prvým napitím vnímal, že by si rád dobrú náladu ešte vylepšil 

a keď partnerka zmenila prácu a ich spoločné zdravé rituály sa vytratili, začal Juraj 

posedávať s kolegami po robote v krčme a tak čakal na partnerku, kedy skončí v práci. Po 

prvom napití sa v závislosti rozbehol veľmi rýchlo a opäť po zastavení ťahu nastúpil po 

vyše roku na liečbu. Partnerka pri ňom stále stojí a pomohla mu ísť na liečbu. 

 

Monika 39r. 

Je závislá od alkoholu a má za sebou niekoľko zastavení alkoholického ťahu a 

neukončených liečieb, z ktorých vždy odišla po pár týždňoch na reverz. Je rozvedená päť 

rokov a má štyri deti. O rozvod požiadal manžel kvôli manželkinej závislosti, žije s novou 

partnerkou v spoločnej domácnosti spolu  so svojimi deťmi, ktoré získal do svojej 

starostlivosti. V rodine sa nevyskytuje závislosť, Monika nemá žiadnych súrodencov, býva 

dlhodobo u svojho otca, ktorý ju živí a stará sa o ňu, pretože už roky nepracuje. Matka jej 

umrela, keď mala pätnásť rokov na rakovinu. Pred prvou riadne ukončenou liečbou sa 

s deťmi nestretávala, iba ich občas videla, keď išli okolo ich domu, pretože bývajú v jednej 

dedine. Otec má ochranársky postoj voči dcére a z jej pitia obviňuje zaťa, ktorý často na 
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Moniku fyzicky útočil v stave jej opitosti. Na prvej riadne ukončenej liečbe si uvedomila, 

že bude bojovať o deti a bola odhodlaná všetko preto urobiť. Najstaršia dcéra pozitívne  

reagovala na jej list, ktorý poslala, kým bola ešte na liečbe. Monika počas ročnej 

abstinencie si našla prácu na úrade, ktorú jej vybavil otec a zložila skúšky na vysokú školu. 

Pravidelne sa doliečovala, aby mohla deklarovať na súde, že abstinuje, žiadala o striedavú 

starostlivosť detí. Časom sa krehký vzťah s deťmi naprával, deti ju navštevovali, čo sa 

však nepáčilo exmanželovi a začal  sa jej cez sms-ky vyhrážať a ponižovať ju. Nezverila sa 

s tým nikomu, priateľku nemala a otcovi nechcela pridávať starosti. Deti sa u nej neukázali 

istý čas a vzhľadom na obsah správ od exmanžela začala o sebe pochybovať a v tejto 

neistej situácii sa prvý krát po roku napila. Od prvého napitia nastúpila na druhú liečbu po 

troch mesiacoch. 

 

Miro 44r. 

Pred prvou liečbou žil od detstva s rodičmi, má staršiu sestru, ktorá dlhodobo žije 

v zahraničí. Partnerské vzťahy vždy stroskotali kvôli jeho závislosti od alkoholu, žiadny zo 

vzťahov sa nevyvinul do dlhodobejšieho fungovania. Závislosť sa v rodine nevyskytuje, 

hoci otec podľa Mira pije problémovo. Na prvú liečbu nastúpil pod nátlakom matky, býval 

agresívny a útočný. Liečbu vnímal veľmi povrchne, nemal v pláne abstinovať, hoci sa 

formálne snažil. Na prvej terapeutickej priepustke sa napil, tvrdil, že si vypočítal pitie 

alkoholu tak, aby pri príchode nenafúkal. Bol so sebou spokojný, že to zvládol a druhú 

priepustku využil rovnako. Mirov životný štýl sa po liečbe nezmenil, vydržal nepiť šesť 

mesiacov kvôli matke, ktorá medzi časom vážne ochorela a potrebovala jeho pomoc 

a začal si nový vzťah. Partnerka nevedela, že Miro má problém s alkoholom, pred ňou 

nepil a keďže nebývali v spoločnej domácnosti, dokázal to istý čas pred ňou tajiť. Miro 

začal piť veľmi rýchlo a veľké množstvá alkoholu, behom mesiaca bol na zastavení 

alkoholického ťahu a odtiaľ išiel na ústavnú liečbu. Partnerka ho počas liečby podporovala 

a ich vzťah sa upevnil, mali v pláne spoločné bývanie po ukončení liečby a Miro tvrdil, že 

to bolo jeho najkrajšie obdobie. Jeho motivácia nebola abstinovať , chcel to skúsiť 

s nealkoholickým pivom, ktoré si dal ešte v ten deň ako ukončil liečbu. Dva týždne pil 

v ťahu a po podmienke v práci nastúpil po troch mesiacoch od ukončenia nastúpil na tretiu 

liečbu. 



71 

 

 

Jana 45r. 

Má staršiu sestru, ktorá ju podporuje a dobre si rozumejú. Otec Jane zomrel, keď mala 

dvadsať rokov pri nešťastnej udalosti. Matka žije so svojou druhou dcérou v spoločnej 

domácnosti. Jana sa vydávala ako veľmi mladá, deti s manželom nemajú, tvrdí, že 

rodičovstvo posúvala a neskôr sa už byť matkou necítila. Manžel mal problém s alkoholom 

už pred svadbou, čo Jana nechcela vnímať. Po častých manželových excesoch Jana ako 

zdravotná sestra vedela, že sa musí ísť liečiť, čo on odmietol a istý čas ako dôkaz 

polepšenia sa mu podarilo nepiť, avšak opätovne sa k alkoholu vracal. V tom čase Jana tiež 

začala piť spolu s manželom. Keď svoje pitie už nedokázala tajiť a mala problémy v práci, 

bola nútená nastúpiť na liečbu. Jana si počas liečby uvedomovala, že vzťah s manželom je 

veľmi narušený a ich spolužitie už dávno nefunguje, ale tým, že je hlboko veriaca dúfala, 

že aspoň dokážu žiť ako spolubývajúci a rešpektovať sa. Po ukončení liečby nepila tri 

mesiace, nezvládala manželove nočné alkoholické útoky, bola vyčerpaná a ráno vstávala 

nevyspatá do práce. Po jeho víkendovom ťahu a vyčínaní, keď v noci zaspal nevydržala 

ten tlak a napila sa. Po alkoholickom ťahu priamo druhú liečbu po šiestich mesiacoch po 

ukončení prvej liečby. Po druhom pokuse sa Jana pravidelne doliečovala, prenajala si malý 

byt a za manželom chodievala niekoľko krát do týždňa, aby mu oprala a navarila, celkom 

s ním nechcela vzťah prerušiť, tvrdila, že ju manžel potrebuje. Začala sa vzdelávať a našla 

si nová vzťah so ženatým mužom. Prežívala podľa nej krásne obdobie, keď sa po dlhom 

čase cítila ako žena, avšak Jana sa chcela usadiť a žiť partnerským životom, ale partner sa 

rozviesť nechcel, čo ju dlhodobo frustrovalo. Recidíva začala užitím Neurolu v práci po 

jeden a pol roku abstinencie. Kombinovala lieky s alkoholom a odpadla v práci počas 

služby. Po necelých dvoch rokoch nastupuje na tretiu liečbu. 

 

Eva 54r. 

Otec bol  závislý od alkoholu, neliečený. Obidvaja rodičia umreli vo vyššom veku. Eva sa 

rozviedla po desiatich rokoch manželstva kvôli partnerovej pretrvávajúcej nevere. Sama 

vychovávala syna, s ktorým má dobrý vzťah, podporuje a navštevuje ju na liečbe. 

Popíjanie alkoholu sa zintenzívnilo, keď odišiel syn z domu študovať a Eva zostala sama. 
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Podporoval ju mladší brat a ten jej pomohol vybaviť aj liečenie, po tom ako susedia volali 

policajtov, pretože búchala každému na dvere a bola agresívna. Na liečbe neprijala, že je 

závislá, vedela. že sa napije, ale súčasne nechcela synovi robiť starosti, takže liečbu 

ukončila v riadnom termíne. Zo začiatku užívala predpísané lieky a syn s partnerkou ju 

pravidelne navštevoval a ona chodievala pravidelne ku nim. Do práce ju vzali späť a tak 

naďalej predávala v novinovom stánku. Na kluby odmietala chodiť, pretože podľa nej sa 

tam chodievajú len chvastať a to ona počuť nepotrebovala. Okrem novín predávala 

v stánku aj alkohol a cítila, že má chuť si fľašku otvoriť, ale dosť dlho odolávala. Po čase 

prestala naraz užívať lieky s racionalizáciou, že nebude pchať do seba chémiu. Všimla si, 

že je smutná, uzatvárala sa do seba, okrem práce nikde nechodievala a začala sa pred 

synom vyhovárať, že je unavená a preto nemôže prísť na návštevu. Do toho dostala správu, 

že je onkologicky chorá a prvý krát po šiestich mesiacoch nepitia si otvorila fľašu v stánku. 

Nepamätá sa ako prišla domov. Dva dni nepila nič a potom začala piť po večeroch. Dva 

týždne od prvého napitia ju našiel syn ležať v bezvedomí, nasledovala zastavenie ťahu 

a nástup na druhú liečbu.  

 

Mirka 40r. 

Jej matka sa rozviedla po štyroch rokoch manželstva kvôli manželovej pretrvávajúcej 

nevere. Má o rok mladšiu sestru, ktorá je vydatá a má dve deti. Matka ich vychovávala 

sama, po rozvode rodičov sa otec odsťahoval a odvtedy sa s dcérami nekontaktoval, ani 

v dospelom veku. Doteraz nemá o otcovi žiadne správy a ani po ňom nepátrala. Matka 

závislá nie je a o otcovi nemá informácie. Mirke otec v detstve chýbal a keďže si matka 

nenašla už žiadneho partnera, Mirka strádala mužský vzor vo svojom živote. V pomerne 

skorom veku hneď po škole sa vydala, pretože zostala tehotná a neskôr porodila dve dcéry. 

Myslela si, že v manželstve je spokojná, kým nestretla podľa nej osudovú lásku, keď bola 

na kúpeľnom pobyte. Po krátkej známosti sa zo spoločného bývania odsťahovala aj 

s deťmi a rozviedla sa. Žila sama s deťmi v byte, ktorý jej pomohol platiť nový partner, 

ktorý s nimi nebýval, pretože bol ženatý a mal deti. Po čase Mirke prestal vyhovovať 

dvojitý život partnera a trvala na tom, aby sa rozviedol. Asi rok vytrvala očakávaní, že sa 

niečo zmení. V tomto čase začala piť, mala problémy v práci a prestala sa zaujímať o deti 

a domácnosť. Keď situácia začala byť neúnosná, exmanžel si vzal deti a neskôr ich  dostal  
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do svojej starostlivosti. Závislosť sa u Mirky ďalej prehlbovala a prestala sa kontaktovať 

s deťmi. Predtým, než nastúpila na prvú liečbu ich nevidela dva roky. Pod tlakom matky, 

u ktorej neskôr bývala a zamestnávateľa, nastúpila na liečbu. Bola rozhodnutá abstinovať 

a podľa toho si zariadila aj život, snažila sa kontaktovať neúspešne s deťmi. Pravidelne 

chodievala k lekárovi a aj na kluby, kde sa dobre cítila. Pracuje ako zdravotná sestra a túto 

prácu má rada. Nejaký čas po liečbe sa opäť dala dohromady so ženatým partnerom, s tým, 

že budú spolu žiť, avšak scenár sa opakoval , čo Mirka nezvládla a po štyroch mesiacoch 

nepitia užila návykový liek, ktorý zapila alkoholom.  Po troch dňoch ťahu zavolala 

kamarátovi z liečby, ktorý jej pomohol ísť na psychiatriu, z ktorej predčasne odišla, behom 

mesiaca ešte dva krát sa pokúsila zastaviť, potom nastúpila na druhú liečbu. 

 

Anton 26.r 

Má mladšieho brata, matka ich vychovávala od jeho desiatich rokov sama, rodičia sa 

rozviedli a otec si založil novú rodinu, so synmi sa nestýka. V rodine je závislý starý otec 

po maminej strane, údajne neúspešne liečený. Anton o sebe hovoril, že bol vždy neposedné 

dieťa a mal problémy so správaním už na základnej škole a hoci bol veľmi bystrý, škola ho 

nebavila. V puberte sa dostal do partie, kde fajčil klasické cigarety a sem tam niečo 

alkoholické vypil. Problémy s dôsledkami sa začali tesne po skončení strednej školy, kde 

v tom období nepravidelne užíval pervitín a s partou začali kradnúť. Brat sa dozvedel, čo 

robí a povedal to mame. Matka je policajtka a pohrozila synovi, že pokiaľ sa nepôjde 

liečiť, skončí vo väzení. Anton si spätne uvedomoval, že to bola skôr partia, ktorá 

znamenala väčší problém, než občasný pervitín a po liečbe sa prestal s nimi stýkať. Avšak 

nebol motivovaný abstinovať, nepovažoval sa za závislého a tri dni po ukončení liečby si 

na diskotéke dal pervitín. Po tom ako ho niekoľko krát vyhodili z práce z absencie 

a nezodpovednosť a matka vymenila zámku na dverách išiel bývať k starej mame, ktorú 

okradol a tak opäť matka pomohla vybaviť liečbu po šiestich rokoch. Anton bol 

motivovaný abstinovať od pervitínu, u alkohole si nebol istý, nechával to otvorené. Vedel, 

že v tom prostredí nemôže zostať a preto si urobil opatrovateľský kurz a našiel si prácu 

v Rakúsku. Fungoval v režime –dva týždne doma, dva týždne v Rakúsku. Keď bol doma, 

chodieval na kluby a piatkové stretnutia abstinentov. Po dva a pol mesiaci si dal prvý krát 

pervitín u kamaráta na Slovensku, ktorého náhodne počas dňa stretol a odvtedy na to 
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myslel. Nudil sa, dom a nebol nikto a jemu napadli, že ho ide pozrieť. Mal výčitky 

svedomia, keď odchádzal do Rakúska a povedal si, že posledný krát. Po dvoch týždňoch si 

pervitín zabezpečil počas cesty domov, veľmi rýchlo sa u neho závislosť rozbehla a po 

bitke v bare, kde vážne zranil človeka, nastúpil na druhú liečbu. 

 

Timur 27r. 

Vyrastal s mladšou sestrou v rodine, kde otec pracoval ako vedecký pracovník a keď boli 

súrodenci v pubertálnom veku prejavovala sa u otca už  silná závislosť od alkoholu, kedy 

tyranizoval deti aj manželku, ktorá po čase tiež začala zneužívať alkohol. Otec nepracuje 

už sedem rokov a momentálne má vážne zdravotné problémy spôsobené závislosťou, nebol 

liečený. S otcom má Timur konfliktný vzťah, matku považuje za dobrú a obetavú ženu. 

Školu mal rád, je bystrý a rýchlo sa učil. V období, keď končil gymnázium, sestra ochorela 

na schizofréniu a to bol ďalší podnet na to, aby odišiel z domu. Mama mu dala peniaze na 

letenku a odcestoval do Londýna, kde si našiel dobrú prácu ako záhradník. K práci mal 

vzťah a tým, že navštevoval umeleckú školu a prejavoval sa u neho výtvarný talent  ho 

práca nielen bavila, ale bol aj zamestnávateľom oceňovaný. Cez víkendy chodieval na 

párty a bral extázu, neskôr kokaín, pervitín, alkohol. V tom období stretol svoju partnerku, 

ktorá bola z jeho rodného mesta a študovala v Londýne. Posledné dva roky prestal mať 

Timur nad závislosťou kontrolu, zaspával do práce, financie míňal na drogy a nákladný 

spôsob života. Keď ho vyhodili z práce, vrátil sa na Slovensko, začal veľa piť a brať 

pervitín. Partnerka, ktorá ukončila štúdium mu pomohla ísť na prvú liečbu. Nevedel si 

predstaviť život bez drogy, súčasne nechcel prísť o partnerku. Po liečbe sa presťahovali 

k partnerkiným rodičom a po troch týždňoch od ukončenia liečby Timur užil návykový 

liek, ktorý mu občas pomohol podľa jeho slov vykrízovať, podala mu ho partnerkina 

mama, lebo nemohol spať. Ešte v ten večer vypil fľašu vodky a v závislosti sa rýchlo 

posunul. Po dvoch hospitalizáciách na psychiatrii nastúpil o štyri mesiace na druhú liečbu, 

partnerka ho podporuje. 
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9. Diskusia a závery 

 

 Cieľom tejto diplomovej práce bolo zamerať sa na klientov, ktorí v danom čase 

podstupovali  niekoľkú ústavnú liečbu závislostí a sústrediť  pozornosť na dôvody, faktory 

recidívy po jednotlivej ukončenej liečbe. V prvej časti bola pozornosť zameraná na postoj 

klientov/klientiek po ukončení liečby, čiže motiváciu a súčasne vynaložené úsilie na to, 

aby sa im podarilo v abstinencii obstáť. Na popisovanie bol použitý  koncept  Cyklický 

model štádií zmeny podľa Prochasku a Di Clemente (podľa Kalina 2013).  

 Pri druhej výskumnej otázke vychádzajúc z toho, že relaps nie je jednorázovú 

udalosť, ale  séria  kognitívnych, behaviorálnych a afektívnych procesov (Wanigaratne 

a kol., 2008), bolo zisťované , aké okolnosti a duševné stavy viedli klientov k tomu, že 

opäť siahli po návykovej látke a tak sa dostali znova na pôvodnú úroveň užívania, čiže 

recidívy. V tejto otázke bolo použité teoretické východisko Prevencie relapsu podľa 

Marlatta a Gordonovej (podľa Kalina, 2015).  

 Posledná časť, tretia otázka , bola zacielená na to, či klienti/klientky  dokázali 

vyhľadať pomoc po užití návykovej látky a tak zabrániť tomu, aby sa podľa Kalinu (1999) 

z lapsu nestal relaps a relaps sa nevyvinul do recidívy. 

 Vychádzajúc z Cyklického modelu štádií zmeny môžeme uvažovať o tom, že 

väčšina klientov/klientiek po prvej ústavnej liečbe, ktorí nevyvinuli žiadnu, alebo len 

minimálnu snahu preto, aby v abstinencii obstáli, boli v prvom rade tí, ktorí v zmysle tohto 

modelu sa síce formálne nachádzali vo fáze akcie, kde jedinec venuje čas a aktívne sa 

zameriava na riešenie svojho problému, avšak ako upozorňujú DeLeon, Melnick a Kressel 

(1997), klient sa najmä v prvých fázach často z rôznych dôvodov vracia k predchádzajúcim 

stupňom  motivácie, prípadne na jej samotný začiatok. 

 Podľa výskumných zistení, u týchto klientov chýbalo vnútorné rozhodnutie pre 

zmenu  v životnom štýle a ako sami uvádzali, mali v pláne odložiť pitie na istý čas a snahu 

kontrolovane piť, alebo boli  rozhodnutí napiť sa hneď po liečbe a preto nemali potrebu 

vyvinúť úsilie, aby v abstinencii obstáli. Tu by sme mohli zaradiť rovnako aj tých klientov, 

ktorí postavili svoju motiváciu k abstinencii kvôli niekomu, kto je v ich živote dôležitý. 
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V zmysle Cyklického  modelu zmeny správania  sa zdá, že títo klienti preskočili prvé dve 

fázy zmeny, a to fázu prekontemplácie a kontemplácie, pretože si mnohí neuvedomovali 

závažnosť svojho problému, príp. bagatelizovali a nepredsavzali si urobiť konkrétne kroky 

k zmene. 

 Ďalšia etapa  po ukončení liečby je v kontexte závislostí následné doliečovanie, 

ktoré klienti vo výskume popisovali v rôznej forme. V modely Cyklickej zmeny ide 

o štádium udržovania, kde podľa Kalinu (2013) má okrem iného podstatný význam  

predchádzanie relapsu, kde ju nutná zmena životného štýlu a hľadania spôsobov ako žiť 

bez drog.  Určite existujú jedinci, ktorí abstinujú aj bez  podpory klubov, svojpomocných 

skupín, ambulantného vedenia a podobne, avšak ako napríklad uvádza Bútora (2004),  

percento dlhodobo úspešných v abstinencii je u tých, ktorí pravidelne navštevujú kluby a je 

značne vyššie oproti ostatným. Tieto výskumné zistenia poukazujú na to, že až  polovica 

všetkých klientov/klientiek, z toho väčšina po prvej liečbe, ostatní po liečbe druhej vnímali 

tlak zo strany edukovaných príbuzných na ďalšiu fázu liečebného procesu – doliečovanie 

sa, hoci oni sami neboli vnútorne presvedčení o nutnosti tejto etapy. Postoj 

klientov/klientiek k abstinencii v tejto súvislosti  sa týkal u jedného klienta závislého od 

pervitínu rozhodnutia abstinovať od primárnej drogy, abstinovať od alkoholu úplne 

nechcel. Ostatní mali v pláne odložiť pitie na istý čas, pokiaľ sa situácia v ich okolí 

neupokojí, alebo verili, že zvládnu piť s mierou, kontrolovane. Je možné  konštatovať, že tí 

klienti/klientky, ktorí nechceli piť a chceli zmeniť svoj život, ale súčasne nemali v pláne sa 

doliečovať, sa nachádzali v fáze akcie, ale sa im nepodarilo prejsť do ďalšieho štádia 

zmeny - udržiavania, čo ich vlastne vrátilo späť v cykle zmeny správania do počiatočných 

štádií zmien. 

 Polovica všetkých klientov/klientiek, kde väčšina z nich absolvovala druhú ústavnú 

liečbu (ostatní prvú a tretiu), odchádzali s vnútorným rozhodnutím prestať užívať 

návykové látky a mali snahu zmeniť svoj život. Úsilie, ktoré vynaložili, aby v abstinencii 

obstáli sa týkalo doliečovania sa a snahy vyhnúť sa rizikovým miestam a osobám a snahy 

o nápravu vzťahov, zmenu životného štýlu a snahy vzdelávať sa na vysokej škole.  

V zmysle uvádzaného modelu zmeny správania môžeme týchto klientov zaradiť do fázy 

akcie, v ktorej sa zameriavali na zmeny svojho závislostného správania a dokázali 

realizovať konkrétne kroky k zmene. Taktiež je možné uvažovať o tom, že títo klienti sa 

nachádzali aj vo fáze udržiavania, avšak v rôznej miere. Fáza udržiavania je zameraná na 
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predchádzanie recidíve vo forme upevňovania nadobudnutých zmien. Vo fáze udržiavania  

nie je  recidíva dôsledkom motivácie, avšak skôr spôsobu zvládania vysoko rizikových 

situácií, ktoré boli predmetom druhej výskumnej otázky.   

 S hore uvedenými výskumnými zisteniami súvisia aj intervaly v časových osiach 

jednotlivých klientov/klientiek z výskumného súboru, kde väčšina z nich  po prvej liečbe 

užila návykovú látku  v rozmedzí od tretieho dňa do šiesteho mesiaca po ukončení  prvej 

liečby. 

 

 V druhej výskumnej otázke bola pozornosť zameraná na to,  aké situácie a duševné 

stavy stáli na pozadí recidívy jednotlivého klienta/klientky po ukončení liečby. Počas 

rozhovoru sa klienti vyjadrovali o tom, že rozumeli zásadám a doporučeniam, ktoré získali 

počas liečby a ktoré by im pomohli k tomu, aby sa udržali v abstinencii, ale mnohí z nich 

to chceli skúsiť bez toho, aby také zmeny v živote urobili. Z výskumných zistení pri tejto 

otázke vyplýva, že polovica všetkých klientov, podstatná väčšina po prvej ústavnej liečbe 

uvádza situácie, ktoré ich doviedli k porušeniu abstinencie tie, ktoré súvisia s rituálmi 

udržiavajúcimi závislosť a vyhľadávaním starých kontaktov. V druhej etape liečebného 

plánu podľa Kalinu (2013) dochádza k zavádzaniu zmien do praxe a medzi ne patrí aj 

identifikácia rizikových situácií, stretávanie sa so známymi, ktorí užívajú návykové látky 

a v tejto etape odpadá asi šesťdesiat percent klientov. Zistené okolnosti recidívy súvisia 

tiež so zdanlivo bezvýznamnými rozhodnutiami, kde Pavlovská (2015) zdôrazňuje sériu 

bežných rozhodnutí, ktoré môžu doviesť klienta do vysoko rizikových situácií, kde sa 

naplno znižuje schopnosť odolať pokušeniu. Výskumné zistenia v tejto kategórii ukazujú, 

že vplyv rizikového rozhodnutia si viac ako polovica  klientov uvedomovala až spätne pri 

rozbore recidívy. 

 Ďalšie výskumné zistenie v druhej otázke hovorí o tom, že necelá polovica 

všetkých klientov, podstatná väčšina po prvej ústavnej  liečbe, si spätne pri rozbore, ale aj 

počas vedenia pološtrukturovaných rozhovorov uvedomuje, že spúšťačom neskoršej 

recidívy bolo nealkoholické pivo, ktoré nepovažovali za alkoholický nápoj. V praxi sa 

často stretávame s týmto názorom klientov, kde si neuvedomujú, alebo nechcú pripustiť, že 

nealkoholické pivo je veľa krát signálom obnovenia závislosti a preto ho pri rozbore 

priebehu recidívy často ani neuvedú. Podľa Nešpora a Matanelliho (2016) ide o to, že 
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nealkoholické pivo vyvoláva baženie (craving) po alkohole u ľudí závislých od alkoholu 

a preto doporučuje vyhnúť sa nápojom tohto typu. 

 Ďalšie výskumné zistenia v tejto sa v tejto otázke týkajú klienta po prvej liečbe, 

ktorý užíval  občas návykový liek na „vykrízovanie“ a preto si neuvedomoval, že by to 

mohlo pre neho po liečbe znamenať ohrozenie. Dve klientky po prvej a po druhej ústavnej 

liečbe využívali sebamedikáciu na uvoľnenie vnútorného napätia, ktoré prežívali. Obidve 

klientky pracujú ako zdravotné sestry a boli si vedomé, že lieky, ktoré zneužívajú  

vyvolávajú závislosť, avšak ich dostupnosť a manipulácia s týmito liekmi bola pre ne 

lákavá a účinky týchto liekov neboli viditeľné tak ako pri užívaní alkoholu, čo vnímali ako 

výhodu. Činčura (2007) sa zaoberal zneužívaním omamných látok u zdravotníckych 

pracovníkov a mimo iných zistení uvádza, podľa National Counsil of State Board of 

Nursing, že šesť až osem percent zdravotných sestier má skúsenosti s chemickou 

závislosťou, ktorá negatívne ovplyvňuje ich pracovný výkon.  

 Podľa Marlatta a Gordonovej (podľa Kalina, 2015) patria medzi vysoko rizikové 

situácie interpersonálne konflikty, ktoré ohrozujú pocit sebakontroly  a tak zvyšujú riziko 

relapsu.  Tieto výskumné zistenia ukazujú, že tretina klientov/klientiek, väčšina po prvej 

ústavnej liečbe a dvaja klienti po druhej a po tretej liečbe  si uvedomujú, že za porušením 

abstinencie stoja vzťahové problémy, spolužitie so závislým partnerom a rizikové 

prostredie v práci. Dve klientky prežívali nový vzťah so ženatým mužom a neboli 

pripravené na úskalia takého vzťahu. Potvrdzuje to aj Rubin a kol.(1996), ktorý sa vo 

svojom výskume zaoberali gendrovými rozdielmi, čo sa týka relapsu . Zistili napr. , že 

u žien dochádza častejšie k relapsu v spoločnosti muža, rodinného priateľa, alebo 

romantického priateľa. Taktiež traja  klienti z tohto súboru a v tejto kategórii popisovali 

komplikované spolužitie so závislým partnerom a dlhotrvajúce manželské problémy, čo 

môžeme považovať za vysoko rizikovú situáciu. Upozorňuje  na to napr. Connors 

a kol.(1998), podľa ktorých jednak manželské problémy a stres môžu precipitovať relaps 

u žien a to najmä vzhľadom k tomu, že ženy sú väčšinou vydaté za pijúceho manžela 

a preto je manželstvo u nich rizikovým faktorom. 

 Výskumné zistenia v druhej časti otázky sa týkali citového a duševného prežívania 

osobnosti klientov/klientiek pred spustením recidívy. Polovica všetkých klientov/klientiek, 

podstatná väčšina po prvej ústavnej liečbe, vnímala spúšťač spustenia recidívy sebaľútosť 
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ako duševný stav. Tento jav súvisí so spôsobom akým klienti prežívajú sami seba , svoje 

vzťahy k iným ľuďom  po ukončení liečby.  Pšenicová (2010) vysvetľuje, že  podstatou 

sebaľútosti sú utŕžené rany sebavedomiu,  jedinci sa po traumatickej udalosti sústreďujú na 

hľadanie vinníka mimo seba, nezaberajú racionálne argumenty a vzniká pocit obete 

a sebaľútosti. Tieto zistenia potvrdzujú aj výskumy Wanigarante, Wallace, Pullin et al. 

(podľa Kalina, 2015), kde za príčiny relapsov okrem iných uvádzajú práve sebaľútosť 

a taktiež nudu, ktorú prežívali traja klienti po druhej ústavnej liečbe ako duševný stav, 

ktorý ich následne viedol k porušeniu abstinencie. Nuda úzko súvisí so životným štýlom 

a ako uvádza  Nešpor (2000), prešponovaný, alebo prázdny životný štýl  vedie k nude, čo 

môže pre závislých znamenať riziko. 

 Podľa Marlatta a Gordonovej (podľa Kalina, 2015) sú negatívne emočné stavy 

príčinou relapsov až u 35 percentách prípadov. Z našich výskumných zistení ide o dve 

klientky po prvej liečbe, ktoré udávali predrelapsový duševný stav ako psychické a fyzické 

vyčerpanie až depresívny syndróm. 

 Okolnosti, alebo duševné stavy, ktoré vedú klientov po opakovanej liečbe 

k porušeniu abstinencie nemusia vždy súvisieť s konfliktami, negatívnym prežívaním, 

alebo pociťovaním tlaku z okolia, ale naopak môžu prameniť z toho, že sa im darí 

v osobnom aj v pracovnom živote, získavajú si späť dôveru blízkych a získajú falošný 

pocit, že sa majú právo odmeniť. V tomto kontexte podľa našich zistení traja klienti po 

druhej ústavnej liečbe prežívali dobrý pocit, boli spokojný sami so sebou a chceli si dobrý 

pocit ešte viac „vylepšiť“ . 

 Súčasťou výsledkov druhej výskumnej otázky je baženie po návykovej látke ako 

duševný stav, ktorý uvádzajú  dvaja klienti po prvej liečbe. Baženie (craving) je podľa 

Kalinu (2008) častá a bežná komplikácia v abstinencii a je dôležité, aby  klient dokázal  

vnímať tieto signály a bol schopný si ich pripustiť, pretože neuvedomovaný 

a nerozpoznaný craving môže predstavovať riziko relapsu, čo potvrdzuje výpoveď jedného 

klienta, ktorý si signály prejedania a podráždenia nedával do súvisu s bažením po droge. 

Súčasne Kuda (2008) uvádza, že v prvých mesiacoch abstinencie zažíva craving v rôznej 

intenzite väčšina závislých a nie u všetkých dochádza k relapsu, hoci ako ďalej upozorňuje, 

craving  je hybnou silou procesu relapsu, čo znamená že baženie samo o sebe nespúšťa 

recidívu, ale ako signál ukazuje, že vo fungovaní abstinujúceho niečo nie je v poriadku. 
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Tento názor potvrdzuje aj  výpoveď ďalšieho klienta v tejto kategórii, kde baženie po 

alkohole súviselo s rozhodnutím neabstinovať a tým sa nevyhýbať rizikovým miestam. 

 

 V poslednej tretej výskumnej otázke bolo zisťované ,či dokázali klienti/klientky 

vyhľadať pre seba pomoc po prvom užití návykovej látky (lapse) a ako sa cítili. Prevencia 

relapsu popisuje prežívanie a vzorce myslenia následne po užití návykovej látky, ktoré 

rozhodujú o tom, akým smerom sa bude klientovo konanie vyvíjať.  Podľa  kognitívno 

behaviorálneho modelu vypracovaného Marlattom a spolupracovníkmi (podľa Kalina, 

2008), ide o to, že  po užití návykovej látky nasleduje syndróm porušenia abstinencie, kde 

klienti referujú o rozčarovaní z intoxikácie, nenaplnenia  očakávaní a o pocitoch beznádeje, 

sklamania, viny zo zlyhania, zmarenia dosiahnutého úsilia a niekedy sú však v popredí 

psychologické obrany ako racionalizácia, že to zvládnu, nerozbehnú sa do relapsu, 

poprenie prvého napitia v zmysle, že to bude len raz a dosť, bagatelizácia, potlačenie a iné. 

Naše výskumné zistenia v tomto kontexte ukazujú, že podstatná väčšina klientov/klientiek  

po prvej liečbe pocítila slabší efekt porušenia abstinencie a preto si svoje správanie 

zdôvodňovali. Títo klienti/klientky si  pre seba nedokázali vyhľadať pomoc  po porušení 

abstinencie, väčšinou sa u nich objavovali horeuvedené psychologické obrany a preto svoje 

napitie ani nezverejňovali a zamlčovali, či už počas kontroly u lekára, v kluboch, alebo 

pred blízkymi. Títo klienti/klientky, ktorí nechceli vyhľadať pre seba pomoc, pretože sami 

nemali úmysel zastaviť počínajúcu recidívu nezažívali ohrozenie, naopak mali dobrý pocit, 

čo súvisí s obranami,  alebo im to už  bolo jedno, čo skúr súvisí s pocitom beznádeje, 

v zmysle –„..aj tak som už zlyhal“.. 

Rovnako väčšina klientov po druhej liečbe, ktorá tiež nevyhľadala pre seba pomoc, pretože 

zľahčovali, bagatelizovali  začínajúci relapsový stav, verili falošnej predstave, že po prvom 

napití budú mať samých seba pod kontrolou, zvládnu a nerozbehnú sa na pôvodnú úroveň 

užívania. Väčšina z týchto klientov  zažívala  pocity viny a sklamania, čo v spojitosti 

s rizikovými situáciami a okolnosťami znižovalo schopnosť zverejniť a tak možno zabrániť 

prechodu lapsu do rozvoja relapsu a následnej recidívy. 

Len traja klienti  po prvej, druhej, tretej ústavnej liečbe sa pokúsili vyhľadať pre seba 

pomoc po užití návykovej látky, pretože vnímali riziko relapsu a vedeli, že sami bez 

pomoci to nezvládnu.  Aj keď z rôznych dôvodov sa im nepodarilo pre seba  pomoc aj 
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využiť. Títo klienti zažívali pocity viny a sklamania. Podľa už spomínaného modelu 

procesu a prevencie relapsu Millerová (2011) zdôrazňuje, že je množstvo okolností, ktoré 

zvyšujú, alebo naopak znižujú riziko relapsu. Úspešná úzdrava z návykového správania 

stojí na silnej motivácii, čo potvrdzujú aj  výpovede klientov/klientiek , kde v ich postoji 

nechýbala vnútorná motivácia. Motiváciu v prevencii relapsu doplňuje sebaúčinnosť (self-

efficacy), to znamená, ako klient rozmýšľa a vníma svoje schopnosti ustáť a zvládnuť 

rizikové situácie. Sebaúčinnosť má vplyv na správanie, vzorce myslenia a emocionálnu 

vzrušivosť. Podľa tohto kontextu môžeme konštatovať, že týmto klientom, ktorí sa pokúsili 

vyhľadať pre seba pomoc, hoci sa im ju nepodarilo využiť v tom, aby počínajúcu recidívu 

zastavili, nechýbala motivácia, avšak neboli schopní zvládnuť vysoko rizikové situácie, ich 

sebaúčinnosť pre  zvládanie bola nízka. 

 Výskumné zistenia v poslednej otázke  poukazujú aj na fakt, že väčšina opýtaných 

z výskumného súboru nemala vedomosť o tom, že jednorázové užitie návykovej látky 

(laps) predstavuje možnosť zastaviť sa v užívaní a tak zabrániť relapsu. Títo 

klienti/klientky považovali už prvé „pošmyknutie sa“ za recidívu. Podľa Kudu (2003), 

v poňatí absolútnej abstinencie ako jedinej voľby je jednorázové užitie obnovením 

ochorenia a závislý sa vracia späť na začiatok liečby a je devalvované všetko, čo dosiahol. 

Závislý tak nemá šancu na nápravu , rovnako ako možnosť poučiť  sa z chybného kroku. 

 

 

 Táto diplomová práca mala za cieľ podrobnejšie zmapovať faktory recidív po 

opakovaných liečbach  u závislých klientov. Dá sa skonštatovať, že cieľ práce bol 

dosiahnutý a výskumné otázky boli zodpovedané. Je dôležité vyjasniť a  upozorniť, že 

tento výskum má určité obmedzenia a limity. Diplomová práca má svoje limity, pretože 

nebola možnosť obsiahnuť všetky typy strednodobej ústavnej liečby, rovnako nebolo 

možné zaradiť do výskumu všetky diagnózy závislostí vo väčšom rozsahu. Téma 

diplomovej práce sa zužuje na jedno liečebné zariadenie závislostí v strednodobej ústavnej 

liečbe, kde sa liečia klienti/klientky od závislostí od alkoholu a iných psychoaktívnych 

látok. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že výskumný súbor tvorilo spolu desať klientov a preto 

nie je možné považovať výsledky tohto výskumu za reprezentatívne. 
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             Hoci išlo o malý výber klientov/tiek jedného zariadenia, takýto spôsob nie je 

netypický pre kvalitatívny výskum (Hill et al., 2005). Vo výskume boli len dvaja závislí 

klienti na psychoaktívnych látkach, ostatní mali diagnostikovanú závislosť od alkoholu, čo 

možno naznačuje skreslenie výpovedí v prospech klientov/tiek závislých od alkoholu. 

Treba však dodať, že v tomto prípade išlo vo výbere výskumného súboru o klientov/tky, 

ktorí opakovane podstúpili ústavnú liečbu závislostí. 

           Ďalej je možné konštatovať, že niektoré kategórie sa s odstupom času zdajú byť nie 

celkom výstižné. Napr. kategória vzťahujúca sa k duševnému prežívaniu po lapse, ktorá 

bola nazvaná – Bolo mi to jedno - bola priamou opakujúcou sa výpoveďou klientov/tiek, 

v podstate však nešlo o ľahostajnosť ako to naznačuje kategória, ale skôr išlo o beznádej 

v ich vnímaní –„znova som v tom.“ 

 Výskumné zistenia v tejto práci poukazujú na dôležitosť podrobne analyzovať 

priebeh recidívy u klienta po opakovanej liečbe a zameriavať sa na tie príčiny a okolnosti, 

ktoré viedli klienta k recidíve po predchádzajúcej liečbe, aby mal klient možnosť poučiť sa 

zo svojich chýb a rovnako tie isté chyby v budúcnosti neopakovať. Zdá sa, že 

najvhodnejšie je zamerať sa na rozbor tejto témy v priebehu 4-7 týždňa počas ústavnej 

liečby, kedy je predpoklad, že klient dokáže mať iný náhľad na problém, minimalizuje sa 

výskyt odpovedí typu „ ja neviem, ..to tak zrazu sa stalo..“ a podobne, ktoré často klienti 

po opakovanej liečbe verbalizujú v prvých týždňoch liečby. 

 Ako významné sa ukazuje aj zistenie, či klienti dokážu komunikovať svoj postoj 

k abstinencii, ktorý nemusí byť ani po ukončení liečby jednoznačný. Ak by mal klient 

vytvorené nekonfrontačné prostredie na to, aby zistil, aké súvislosti sú na  pozadí 

ambivalentného postoja k abstinencii, získal by stále čas a možnosť na to, aby mohol 

zmeniť svoje rozhodnutie. Môže ísť tak o ďalší námet sa výskum, v ktorom by boli 

analyzované faktory vstupujúce do tohto procesu jednak na strane klienta a tiež na strane 

liečebného zariadenia. 

 Vyplývajúc z týchto výskumných zistení je možné považovať za dôležité aj to, že 

dôvody spustenia recidívy sa vo väčšine u jednotlivých klientov po liečbach menia. 

Väčšina z tohto výskumného súboru po absolvovaní prvej liečby mala problém 

s vnútornou motiváciou abstinovať, čo dokumentuje aj dĺžka nepitia, neužívania 

návykových látok/abstinencie po liečbe. Ďalej viac ako polovica klientov z celkového 
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výskumného súboru po druhej absolvovanej liečbe nemala problém s vnútornou 

motiváciou abstinovať a robiť ďalšie kroky k pozitívnej zmene, skôr mali problém so 

spôsobom zvládania vysoko rizikových situácií. Motiváciu dokumentujú aj intervaly 

nepitia, neužívania návykových látok/abstinencie  zaznamenané na časové osi po druhej 

liečbe, kde oproti prvej, väčšina dokázala abstinovať dlhodobejšie, než po prvej liečbe. 

 Za hodnotné poznanie v tejto práci je považované aj zistenie, že väčšina klientov 

nemala vedomosť o tom, že po prvom užití návykovej látky (lapse) je šanca zastaviť sa a 

 tak predísť recidíve. Skôr naopak, väčšina z nich to vnímala ako absolútne zlyhanie. 

Keďže táto otázka nebola predmetom výskumu, možno by bolo podnetné sa tým ďalej 

zaoberať a tak zistiť dôvody takého vnímania u klientov po opakovanej liečbe. 

 Podrobná analýza procesu recidívy u klientov po opakovanej liečbe je nápomocná 

nielen pre nich samotných, ale aj pre terapeutov zamerať pozornosť hlavne na prevenciu 

a kvalitnejšie pripraviť klientov na ich neľahké fungovanie po ústavnej liečbe. V tomto 

kontexte je využiteľný  a efektívny koncept prevencie relapsu nielen v etape doliečovania, 

ale aj počas ústavnej liečby.  
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Prílohy 

 

 

Rozhovory 

 
Otázka č.1  S akým vnútorným postojom k abstinencii odchádzal klient z liečby a aké úsilie vynaložil, 

aby v abstinencii obstál? 

 

Peter  

Po prvej:,, Napiť som sa išiel úplne cielene, ja som si nevedel predstaviť, že sa už nikdy v živote nenapijem, 

aj keď nám tu hovorili, že si máme dať 24 hodí, ale to som ja bral ako také somariny, čo nás tu kŕmili. 

Nechcel som prestať, to celé bolo o tom. V piatok som odchádzal z liečby a v sobotu som sa napil. To bola 

moja celá predstava, že vydržím, keď som sľúbil, že sa pôjdem liečiť a v hlave som sa tešil, že sa napijem po 

liečbe. Tak som tú liečbu v podstate aj preto vydržal.“ 

„Áno tešil som sa, v mysli som sa tým zaoberal skoro stále a predstavoval som si ten opojný pocit. Ja som vo 

svojom živote nemal potrebu meniť nič.  Viete, ono sa dá vydržať nepiť, keď viete, že si po tomto čase 

vypijete.“ 

„ Nie, ja som chcel hrať takú formu pred nimi, že nepijem, keď mi tak drukovali, mohol som odísť skôr, kým 

neboli pripití, mohol som tam neísť, keď som sa na to necítil, ale ja som nemal čo zvládať. Keď sa napijem, 

napijem, keď nie, nevadí.“ 

Po druhej: „No, lebo som prestal užívať Antabus, lebo Mišo na internete čítal, že jeden rok alkoholikovi 

stačí, aby sa vyliečil. Ale ja som na to tiež nejako čakal, tak ako sme to rozoberali, proste som si povedal, že 

kým to budem brať, tak nebudem piť, ale v kútiku duše som sa s tým pohrával, že čo bude, keď prestanem 

brať Antabus.“ 

„Zmeniť, no nepil som, ono to samotné bolo dosť, ušetril som tým, že som nemíňal peniaze na chľast  a kúpil 

si tú motorku a so sestrou som sa viac stretával, ale to bolo preto, lebo som nepil.“ 

„ No tak to súviselo s tým, čo som hovoril, nechľastal som, peniaze som si šetril a kúpil som si takú ojazdenú 

trochu motorku a čo som zmenil bolo asi to, že v čase voľna, viete krátky- dlhý týždeň som využíval na to, že 

sme s partiou cestovali po celom Slovensku, to bola paráda.“ 

Po tretej: „Ja som si tu veľa vecí uvedomil, hlavne, že už naozaj nechcem piť, chcel som zmeniť svoj život, 

dlho som mal výčitky za všetko a bolelo ma, že som stratil kvôli alkoholu ľudí, ktorých mám rád. Chcel som 

urobiť všetko preto, aby som zostal triezvy, myslel som to naozaj vážne. Myslím, že som aj ináč uvažoval 

a pristupoval k liečbe, než predtým.“ 

„Tak ja som napríklad predtým, odmietal lieky, kluby a zmenil som prácu, už som nerobil v reštauračnom 

zariadení a pravidelne som chodil k doktorke, to som si naplánoval, aj na kluby som chodil, len už potom nie, 

keď som do toho spadol znova.“ 

Michal  

Po prvej:„ Tak ako by som to povedal, ja som vedel, že nemôžem piť, ale vo vnútri som si neveril, že to 

dokážem, tak som si povedal, dokedy vydržím, vydržím, ale trápil som sa, mňa taký život nebavil, proste 

som chcel doma zalepiť všetkým oči a nechať situáciu, nech sa ukľudní, to bolo všetko. Sestra mi 

dohovárala, aj ma vždy doviezla a kontrolovala, či som bol. My si so sestrou dobre rozumieme, tak som ju 
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nechcel sklamať, lebo som jej sľúbil, že piť nebudem a že sa budem doliečovať.  Zo začiatku som chodieval 

raz do mesiaca za doktorkou, už som nemal žiadne lieky, iba ten  Entizol, a ten mi mama dva krát do týždňa 

podávala, lebo jej to doktorka kázala- výborne. A na začiatku som chodieval na PTkačka, ale potom už ani 

tam nie, nebavilo ma to počúvať. A ani na kluboch ma to nebavilo. Raz jeden sa priznal, že chodí do krčmy 

a ja tiež som chodil do krčmy a keď som počul, ako ho za to drbali, tak jasné, že som sa nepriznal a potom 

som tam prestal chodiť, .na čo? Čo mi bude kto diktovať, že kde mám  a nemám chodiť?! A okrem toho to 

boli starí alkoholici, múdri ako rádio.“ 

„Nie, doma som o tom nehovoril, dlho nič na mne nevideli a vôbec som to nevidel ako problém.“ 

„ To mi pripadalo, ako keby som mal už načisto skončiť so životom, že nemôžem ísť ani za kamarátmi do 

krčmy si posedieť. Vtedy som to tak videl. Nechcel som si dať od nikoho povedať...“ 

Juraj   

Po prvej:: „Tak mne záležalo na žene a hlavne som si nevedel predstaviť, že stratím dcéru, my sme mali 

dobrý vzťah aj keď som pil, no a proste som sa bál, že by mohli odísť vtedy, to bolo taký najzávažnejší 

dôvod. Áno, manželka podala žiadosť o rozvod a povedala, že ju stiahne len ak pôjdem na liečbu a nebudem 

piť, tak to bol dosť taký dôvod na zamyslenie, ale ja som si vtedy veril môjmu plánu, že piť už nebudem 

tvrdý alkohol, ale že ak budem piť len pivo a víno, že by som to mohol udržať. Takže celé zle, ale to som 

vtedy nevedel.“ 

„ Ja som tomu uveril, veľmi som to chcel skúsiť, presvedčiť sa o tom.“ 

„Vydržal som tri mesiace vôbec nepiť, chcel som ten môj plán odložiť na čo najneskôr a to sa mi darilo, lebo 

som bojoval za rodinu.“ 

„Nepil som, nie?“ 

„ Nie, ja som na kluby nechcel chodiť, proste nie, ešte možno tie posilovačky, ale keď odišla žena, tak som 

v podstate už iba k lekárke chodil, väčšinou len pre recept po sestričke.“ 

Po druhej:„ Ja som hlavne psychicky sa dal do poriadku a trvalo to dosť dlho, takže ja som bol rozhodnutý, 

že to chcem takto urobiť, nebudem skúšať žiadny alkohol, že na moju depresiu je to to najhoršie, čo môže 

byť“.  No, ja som hlavne psychicky pookrial a to trvalo dosť dlho“. 

„Bol som rozhodnutý, že to chcem takto urobiť, že nebudem skúšať žiadny alkohol, že na moju depresiu je 

to, to najhoršie, čo môže byť . Chcel som s tým bojovať, presťahoval som sa, vypadol som z toho bytu preč 

a našiel som si úplne inú prácu a partiu, novú ženu.“ 

„ Áno, ja som chodieval pravidelne k doktorke a užíval som antidepresíva.“ 

„ Nie, no len som chodil raz za dva mesiace na Slovensko k doktorke po lieky, čo mi dala na dva mesiace 

a porozprávali sme sa chvíľu. To už sestra ma tam objednala a vždy skontrolovala, či som tam bol, lebo tá 

doktorka bola jej kamarátka a  na kluby som nechodil, ja na to nie som...“ 

 „Nepil som a našiel som si priateľku, ale viem, na čo myslíte, neviem na to odpovedať, asi nič, ja som si 

hovoril po liečbe, že sa musím vrátiť k športu, aj mi to doporučili, ale som to len odkladal, nechcelo sa mi.“ 

Monika  

Po prvej„ Áno, mne tá liečba veľmi pomohla všetko pochopiť. Veď viete, že ja som z každej liečby utekala 

a vydržala nepiť maximálne do jedného, dvoch mesiacov. Ja som bola pevne rozhodnutá, že piť nebudem 

a hotovo! Dokonca som prestala fajčiť a piť kávu, cítila som sa úžasne, všetci boli spokojní a hotoví z toho, 

že abstinujem.“ 



91 

 

„Ale ja som vážne chcela, veď som dávala aj žiadosť na súd prvý krát po toľkých rokoch, že chcem deti späť, 

mohla som to aj dokázať, že nepijem. Súd mojej žiadosti vyhovel, lebo som nepila a mala som dôkazy 

z ambulancie, kde som pravidelne za pani doktorkou dochádzala.“ 

„Chcela som ísť študovať sociálnu prácu, aj som spravila príjmačky externe. Všetci už lámali na mnou 

palicou, že nič so mňa nebude a ja som to dokázala, bola som na seba hrdá a šťastná. Deti chodievali za 

mnou k otcovi, konečne som im mohla aj ja niečo ponúknuť.“ 

„Dala som žiadosť na súd, aby som neplnoleté deti mohla vídať a chodievala som po ne, bolo to úžasné. 

.mala som na pol úväzku robotu, čo mi otec zohnal na úrade, lebo ja som na invalidnom kvôli cirhóze a roky 

som nič nerobila, no a potom som začala znova piť a znova prestala a tak dookola.“ 

Miro  

Po prvej„ Viete, ja som zamlčal na liečbe, že kedy som sa prvý krát napil. Ja som už prvý krát napil na liečbe 

na PH, tam bolo výborne a krásne prostredie a ja som bol za takého dobrého pacienta. Spĺňal som všetky 

predpoklady na získanie priepustky a kúpil som si fľašu vína a putoval po prírode, urobil som si terénku 

a vypočítal som si koľko môžem vypiť, aby som po príchode nenafúkal a druhú som prešiel rovnako. Takže 

som si povedal, že raz za čas by to tak mohlo fungovať a s tým som odchádzal z liečby.“ 

„Nie, len som za čas  chodil som pravidelne  po lieky, ale to len preto že ma k tomu rodičia nútili, na kluby 

som nechodil, mne to takto stačilo, som si myslel.“ 

Po druhej„ Bol som rozhodnutý nepiť, lebo som nechcel stratiť priateľku a chceli sme si založiť rodinu, ona 

veľmi chcela dieťa, aj ma tu navštevovala a počas liečby sme sa aj dohodli, že budem u nej bývať. Verili sme 

obaja, že keď budeme spolu, že do krčmy ma už nepotiahne, že budem žiť ako ľudia v mojom veku.“ 

„ Na jednej strane som nechcel, lebo som naozaj túžil po rodinnom živote a nechcel som Julku sklamať, ale 

na druhej strane som si nevedel predstaviť, že si už nikdy nedám nič.“ 

„Nie, ja som prestal k nej chodiť asi po pol roku, už som ani lieky neužíval a mne to takto vyhovovalo, že to 

nejde do nejakých excesov ako predtým, ale že to naozaj dobre zvládam.“ 

„Nie, iba že som pil verejne doma.“ 

Jana  

Po prvej: „Vtedy bolo pre mňa dôležité, že som splnila podmienku, ktorú mi dala vrchná a bolo vybavené.  

Ja som to brala veľmi jednoducho, vydržím liečbu, vedela som, že ma vezmú späť, ak ju dokončím, ale vo 

vnútri som vedela, že po čase sa napijem. Takže naoko som odchádzala ako tá najvyliečenejšia zo všetkých.“ 

„Ja som ani nemienila nič špeciálne preto urobiť, veď som bola na liečbe a pre moje svedomie to úplne vtedy 

stačilo.“ 

Po druhej „ Ja som bola presvedčená, že to zvládnem. Aj keď obavy boli, hlavne preto, že manžel pil a my 

sme pili spolu.“ 

„No, manžel síce pil ďalej, ale v krčme, doma sme mali suchú domácnosť, na tom som trvala. Niekedy to 

bolo lepšie, niekedy som toho mala dosť, ale odsťahovať som sa nemala kde a ani začo.“ 

„ Začala som si robiť VŠ, také dobré obdobie to konečne bolo, vracalo sa mi moje úbohé sebavedomie. Na 

kluby som pravidelne chodievala a rada som tam chodievala, aj keď som tam veľa nenahovorila, ale vždy 

som odchádzala taká pookriata, pomáhalo mi to pripomenúť si to obdobie a byť ostražitá a počúvala som 

príbehy a učila sa, že čo sa môže stať a ako sa tomu mám vyvarovať a aj kolegyniam som hovorila, že to je 

poučné aj do života normálneho človeka, nielen alkoholika.“ 
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„ Viete, veď ja som si vedela pomôcť v takých rizikových situáciách, keď sme napríklad mali večierok 

kapustnicový v robote, tak sa popíjalo, ale ja som odišla skôr ako sa to zvrhávalo, lebo som vedela, že keby 

som zostala, tak to nebude pre mňa dobre.“ 

„Ja som, ale viete, ja som sa snažila doliečovať sa, aj lieky a všetko, suchá domácnosť, fúkala som v robote, 

čiže mne sa dosť život zmenil na pozitívnej úrovni, ale ja som ani nebrala, že to, čo sa dialo je niečo, čo ma 

môže doviesť k pitiu.“ 

Eva  

Po prvej„ Tak tá prvá liečba bola taká, ani ju nerátam, odložili ma sem, tak som si povedala, takže piť som 

chcela, alebo nevedela som si predstaviť, že si už nič nedám, no, nebola som s tým zmierená, teraz to je už 

ináč. Ja som sa nechcela nijako limitovať, že dokedy, ale vedela som, že sa napijem po čase, ja som ani 

žiadne obavy nemala ako tu ostatní hovorili.“ 

„ No, zo začiatku som chodievala k lekárke pre lieky, ale to len kvôli synovi, aby som ho upokojila,  ja som 

ich prestala skoro brať, normálne som ich vysadila a v pohode som bola, teda aspoň som si to myslela.“ 

„No ten už vôbec nie, ja som bola odporcom klubov, jednoducho ich vtedy nechcela počúvať, vravela som, 

že sú chválenkári, na čo tam ja budem chodiť, ale ja som mala v prvom rade zmeniť prácu, to som aj vedela, 

ale som bola presvedčená, že mne ten alkohol pod nosom nebude vadiť.“ 

Mirka  

Po prvej„ Ja som už nastupovala s tým, že idem so sebou niečo robiť, že sa musím zachrániť, takže síce som 

mala obavy, ale pevne rozhodnutá som bola a aj všetko preto robiť som chcela, žiadne špekulácie tam 

neboli.“ 

„ Ja si myslím, že to, že som si konečne dokázala pripustiť, že mám veľký problém s alkoholom a že 

alkoholička som, tak už to bola zmena, ktorú som predtým nedokázala urobiť a vlastne tomuto som aj 

prispôsobila svoje fungovanie, že som chodila na kluby a k pani doktorke, ale nedokázala som urobiť zmenu 

vo vzťahoch, ja som si toho vedomá.“ 

„Veď to, že nie, nijako som sa o nich nezaujímala, ale ubíjalo ma to, že neviem ako sa deti majú, cítila som 

hrozne, ale nedokázala som s tým nič urobiť, čím dlhšie to trvalo, tým som si bola menej istejšia, že sa mi to 

podarí a to ma aj dostalo, ja som sa s nikým nestretávala, iba v robote s ľuďmi a potom som sa naviazala na 

pána Úžasného ženatého. Je to ťažké, ale viem, že teraz s tým musím niečo urobiť.“ 

Timur  

Po prvej: „Ja som veľmi chcel, najprv to bolo kvôli Natálii, potom ale po priepustkách som si uvedomil, že 

by to takto mohlo ísť, ja som si naplánoval, že budem sem chodiť aj na kluby a že do Bratislavy kvôli práci, 

kde som ju mal sľúbenú sa s Natáliou budeme sťahovať až po nejakom čase, kým si zvyknem žiť 

v abstinencii, ja som tu aj bol pár krát na klube, aj sa doktorom som bol.  Proste som si nechcel dávať veľké 

ciele, skôr tak pomalšie a poriadne, chcel som to aspoň skúsiť.“ 

„Áno, keby nie Natálie, tak nejdem, nechcelo sa mi, keby ona nestála nado mnou, ta neviem, ona je jediná, 

kvôli ktorej by som to urobil.“ 

„No jasne, resocializácia, mám k tomu rovnaký postoj ako predtým, tam nepôjdem, ani keby čo bolo. Viete, 

ja som bol rád, že som vydržal na liečení a zmeny...ani som nevedel čo a keby som vedel, tak ich aj tak 

nestihnem uskutočniť.“ 

Anton  
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Po prvej„ Koľko som mal? Po dvadsiatke nejako, ale to ani nerátam, ja som vtedy nechcel prestať fetovať, ja 

som bol akurát v tom najlepšom období  feťáckom, partia, diskotéky, no proste zábava , viete ako chcel som 

proste žiť. Veď to vtedy tak bolo, že keby ma nenatiahli takzvaní kamaráti do tej krádeže, tak by som to 

liečenie ani neabsolvoval.....mne to mama vybavila na podmienku , s tým, že som ale musel ísť na liečenie, 

tak som išiel, ale motivácia prestať tam nebola žiadna...ja som neveril, že som závislý, že mám nejaký 

problém, skôr si myslím, že partia a všetky tie veci okolo toho bol problém.“ 

Po druhej„ To už bolo iné, tam som si naozaj uvedomoval, že som feťák a že ak chcem normálne žiť, tak 

s tým musím niečo robiť. Ja som chcel prestať, ale s drogami, v tom som mal naozaj jasno, ale nevedel som 

si predstaviť, že nebudem môcť ani piť! Ja som neodchádzal s tým, že budem chľastať, ale sem tam si nejaký 

drink dať...“ 

„ Zo začiatku som chodil aj na kluby, nič moc, ale to som musel dať, lebo mama dobre počula, čo mi na 

záverečnom elaboráte doporučovali, ale aj tak som nemal robotu, tak som aspoň za čas chodil, no 

a k doktorovi na kontroly a neskôr som už nechodil,. to bola vlastne chvíľa, bol som asi tri krát na klube 

a potom , keď som odišiel do Rakúska som už neprišiel Ale tá zmena, čo som si najviac myslel, že pomôže 

bola, že vypadnem z toho prostredia, kde som poznal všetkých feťákov a to stačí, ono to aj stačilo, ale keď 

som sa vrátil, tak som nemal plán ako prežiť ten čas....“ 

 

 

Otázka č.2 Aké situácie, alebo duševné stavy, ktoré následne viedli k porušeniu abstinencie si  klient 

sám uvedomuje? 

 

Peter 

Po prvej„ Áno tešil, v mysli som sa tým zaoberal skoro stále a predstavoval som si ten opojný pocit. Viete, 

ono sa dá vydržať nepiť, keď viete, že si po tomto čase vypijete.“ 

„ Grilovali sme u kamaráta a ja som nepil, lebo to boli takí kamaráti, čo ma podporovali v nepití. Ale keď 

som prišiel domov napil som sa veľkého piva. Na grilovačke som už slintal, ale kamaráti ma vôbec 

neponúkali. Jedno veľké pivo som si dal a vravel som si, že o čo som prišiel, taký dobrý pocit som mal, že si 

ho doteraz pamätám. Dokonca som si spokojne povedal, že by to šlo aj kontrolovane, že mne to vyjde, nie 

ako nám na liečbe hovorili, že alkoholik už nemôže kontrolovane piť, povedal som si, že ja to zvládnem piť 

s mierou.“ 

Po druhej„ No, lebo po roku som prestal užívať Antabus, lebo Mišo na internete čítal, že 1 rok alkoholikovi 

stačí, aby sa vyliečil. Ale ja som tiež na to nejako čakal, tak ako sme to rozoberali na skupine, proste som si 

povedal, že kým to budem brať, tak nebudem piť, ale v kútiku duše som sa s tým pohrával, že čo bude, keď 

prestanem brať Antabus.“ 

„ Ja som si nepripúšťal, že by to mohlo byť zlé, proste som chcel piť a vôbec som nemyslel na nejaké 

dôsledky. Po roku..., keď som prestal brať ten Antabus...presne po mojich narodeninách...a to keď sme ich 

oslavovali a súčasne bol ten zamestnanecký večierok, tak ma zasa všetci vychválili v robote, no tak som sa 

odmenil, poriadne, ožral som sa do nemoty, sám na izbe, aby ma nevideli.“ 

„ No áno, vlastne hej, tak. Zasa a znova som si to už pripravil. Lebo viete, oni ma potešili, cítil som sa úžasne 

dobre a potom som si povedal, že som robil 9 dní v kuse od rána do večera a tak som si povedal, že veď som 

to všetko zmákol, zasa ma pochválili, že je na mňa spoľah, tak už ráno bol plán v hlave, že si kúpim vodku 
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a dám si konečne, veď si zaslúžim, veď sa to nikto nedozvie. Antabus ako veľký prst už nebol, viete, už som 

nemal zábranu.“ 

Po tretej„ Viete, že som tu stretol Mirku (počas liečby), no a my sme sa dali potom dokopy. (Po jej lapse) Ja 

som sa cítil silný, chcel som jej pomôcť a veril som, že to zvládneme. Akurát som ten deň robil, keď sme 

mali prísť za doktorkou  a Mirka nechcela ísť sama a asi po troch dňoch zase bola opitá a keď som prišiel po 

víkende, lebo som musel robiť, tak som ju našiel v zlom stave, ale potom zase nepila si 3 týždne, no asi tak 

a ja som ju nemohol dostať k doktorke, tak aspoň som k nej po lieky išiel. No a potom chvíľu bolo všetko ok 

a potom som išiel z roboty a volal som jej, že čo mám kúpiť na večeru. Zastavil som sa pri regáloch a kúpil 

som fľašu vína, aj keď ja som veľmi víno nepil a ani doteraz neviem, čo ma to vlastne napadlo....a Mirka ani 

nenamietala, vôbec sme sa o tom ani nebavili, potom ona išla kúpiť vodku a už to išlo. Ja som nebol na druhý 

deň v robote, nedvíhal som telefón, išli sme v ťahu 3 dni.“ 

Michal „ To mi pripadalo, ako keby som mal už načisto skončiť zo životom, že nemôžem ísť ani za 

kamarátmi do krčmy si posedieť... vtedy som to tak videl, nechcel som si dať od nikoho povedať.“ 

„ Ja som tam chodieval, aj na priepustke som tam bol, ja som si nevedel predstaviť taký život, že sa 

odstrihnem od všetkých kamarátov a budem len doma zavretý. Normálne som tam chodil , pri kofole som 

bol, a potom som si raz povedal, že dám si nealko pivo a bolo to v pohode.“ 

„S kamarátmi v krčme, ja som nebral, že nealkoholické pivo je problém, tak som sedel a normálne som si dal 

nealko pivo najprv, potom som už začal piť veľa nealko piva, vydržalo mi to tak 3 mesiace, potom som bol 

na chate a došlo mi nealko, tak sme mali v chladničke alkoholické, tak odvtedy som začal piť už alkoholické 

pivo a zistil som, že som v dobrej nálade a neopijem sa, že si to dokážem udržať. Pil som čoraz častejšie 

pivo, aj partnerka mi ho kupovala a asi po 3 mesiacoch som si dal prvý krát vodku v krčme, oslavovali sa 

narodeniny a kamaráti si ma doťahovali, že dokedy budem piť len pivo, tak som si dal. Stále som si mysle, že 

to zvládam a potom to už bolo zle, keď ma odviezli na psychiatriu.“ 

Juraj 

Po prvej: „ Tak nebolo mi všetko jedno, bol som smutný aj nahnevaný a hlavne mi bolo zle. A vtedy ma už 

napádali také myšlienky, že na čo som to ja všetko kvôli komu podstupoval a bolo mi horšie a horšie, tak som 

si po dvoch trápeniach dal prvé pivo, trochu lepšie bolo, ale potom mi bolo ešte horšie a to som naozaj málo 

vypil..5-6 pív, niekedy 8. Viete, ja som hlavne nemal byť sám. Keď žena odišla, sestra mi hovorila, aby som 

aspoň na pár mesiacov išiel bývať k nim, ale ja som nechcel....a mal som, možno by som sa tak neutápal 

v žiali a neľutoval sa.“ 

Po druhej:„ Ja som nepil rok nič, ani pivo, ani som do krčiem nechodieval, okolo mńa ľudia nepili, žil som 

s priateľkou, ktorá mala partnera alkoholika, takže ona alkohol neznášala a tak ma v tom podporovala....bolo 

super obdobie, bol som šťastný, malú sme mali u seba.“ 

„ Myslel som si, že keď som na tom tak dobre psychicky, zvládnem na náladu jedno, dve pivá.“ 

„ Áno to je pravda, ale ja som chcel ešte lepšiu náladu. Chýbal mi ten stav a hlavne, keď bola pohoda.“ 

„ My sme v robote boli dobrá partia, rozumeli sme si, niekedy po robote chlapi zašli na pivo aj a som si dal 

kávu a čakal na priateľku, keď skončí, ona ma tam zvykla vyzdvihnúť, dala si tam s nami kávu, alebo kofolu 

a spolu sme išli domov. Všetko bolo priam ideálne. Lenže Zuzane ponúkli inú robotu za lepší peniaz a to 

znamenalo, že mala iný režim ako ja. Ja som ráno skôr začínala a normálne končil a ona opačne, takže naše 

rituály , že keď išla z roboty a zastavila sa po mňa už neboli. Len ja som s nimi ďalej chodieval po robote 

a potom som tam zostával dlhšie a dlhšie a potom som si povedal, že čo keby som si dal jedno nealko pivo, 

veď už dlho nepijem, nič sa mi z jedného nemôže stať. Tak také 4 dni som sa s tým pohrával a potom som si 

dal.“ 
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Monika 

Po prvej:„  Lenže môj exmanžel mi vypisoval nepríjemné sms, že dáva žiadosť na súd on, aby mi deti 

nedávali, že im to nerobí dobre, keď odo mňa prídu, popri tom, deti boli nieže šťastné, ale pomaly sa tie 

vzťahy ku mne menili, už boli zhovorčivejšie, aj sa ku mne pritúlili a potom toto. Ja som na tie sms reagovala 

a on mi písal horšie a horšie veci.. deptal ma, že za nič nestojím  a aj tak to nedokážem a že on má kontakty 

a nedovolí, aby som deti mala....zľakla som sa, že by to mohla byť pravda, že za nič nestojím a že by súd 

mohol ináč rozhodnúť v môj neprospech. Logicky som vedela, že keď nepijem, nič také sa nestane, ale ten 

tlak som nezniesla a išla som si kúpiť fľašu.“ 

„Len som si hovorila, že načo sa ja snažím, keď to aj tak vždy zle dopadne. A takto som to v hlave krútila 

a krútila, že som tá najväčšia chudera na svete a ľutovala som sa, že je všetko stratené a do toho mali prísť 

deti a neprišli, ani mi telefón nedvíhali, tak som si myslela, že zasa špinu muž na mňa hádže a ktovie, čo im 

o mne nahovoril, no pripomenulo mi to tie stavy ako som dakedy zažívala, úplné zúfalstvo, mala som pocit, 

že niet žiadneho východiska, bola som totálne psychicky vyčerpaná, sedela som v kuchyni neviem ako dlho, 

vzala som si tašku a išla kúpiť fľašu.“ 

Miro  

Po  prvej: „No, ja som to tu nepovedal minule, ale som si uvedomil, že pokiaľ naozaj chcem abstinovať, tak 

pravda je nevyhnutná. Viete, ja som zamlčal to, že kedy som sa prvý krát napil. Ja som vlastne pil už keď 

som bol na Prednej Hore. Tam bolo výborne a krásne prostredie a ja som bol za takého dobrého pacienta. 

Spĺňal som vždy všetky predpoklady na získanie priepustky a hneď na prvej- tam nemusel prísť pre mňa 

príbuzný ako tu, no a kúpil som si fľašu ráno a putoval som po prírode, urobil som si sám terénku a na druhý 

deň som prišiel a to som si už vypočítal, že už nemôžem piť, aby som po príchode nenafúkal. A tú druhú 

priepustku som prešiel rovnako.“ 

„ Takže s tým som odchádzal po prvej liečbe, že tak by to mohlo fungovať.“ 

Po druhej: „No ja som si myslel, že už mám takú silnú vôľu, že to dokážem ukočírovať, že proste budem 

mať nad tým nadvládu a že sa mi už nemôže stať, že to nebudem preháňať a robiť problémy a som to aj 

relatívne zvládal a prvé mesiace nikto nevedel, že  pijem. Ja som si dal v krčme cestou domou pivo na stojáka 

a potom neskôr som si niekedy kúpil dvoj -decky pálenky, čo mi vystačilo na také 2 dni.“ 

„Neviem, či to dobre poviem, ale  ja som sa príšerne nudil, keď bola u nás priateľka, tak to bolo ok, ale po 

robote doma s rodičmi ,išlo ma poraziť, nevedel som si nájsť miesto a väčšinou som bol v mojej izbe za 

počítačom na fb, až kým som nešiel spať. A ja som dakedy chodil hrávať ping-pong do takej starej kočíkárne 

a som prestal, lebo som pil, no a na fb som si začal písať so starými kamarátmi a prijali ma do skupiny, tak 

mi písali, aby som prišiel. Tak som tam chodil viac krát do týždňa a oni vedeli, že nepijem a držali mi palce, 

oni neboli alkoholici, alebo tak, oni si vypili po ping-pongu jedno pivo a išli domov a ja som začal s nimi 

chodiť, vedel som, že by som nemal, ale chodil som a to nebola krčma taká klasická, ale normálna kaviareň, 

kde majú pivo a myslím, že tam sa to začalo...“ 

„ Že som začal myslieť na to, že čo keby som si dal jedno a začalo mi to vŕtať hlavou, tak som si objednal, 

lenže jeden taký naj kamarát povedal čašníčke, že nie, že si akože robím srandu, lebo že som abstinent, tak 

som to nechal tak, ale ešte v ten večer, keď sme sa rozišli, zastavil som sa v krčme pri dome a vypil som pivo 

na stojáka.“ 

Jana  

Po prvej: „Pamätám sa na to presne.....ja som vtedy nepočula vôbec na doporučenia a dodržiavanie nejakých 

pravidiel, takže s mi to aj vypomstilo, proste sestra mala svadbu a ja som na nej naozaj nepila a dali mi 

výslužku, teda koláče svadobné a aj fľašu s domácou pálenkou. Tá fľaša bola v tej chladničke pár mesiacov 

nedotknutá, vôbec ma nenapadlo napiť sa a potom som ju vypila skoro na ex.“ 
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„Ja som si myslela, že som silná, ale je pravda, že každý večer znášať ožranecké útoky manžela na mňa bolo 

príliš, ja som nemala kde utiecť, ani keď som s zamkla nepomáhalo, bil do dverí, kopal a ja som sa 

potrebovala vyspať. No a keď takto ťahal šnúru a ja som bola totálne vyčerpaná, tak som počkala, kým 

konečne zaspí, odomkla som a rovno som išla do chladničky, ako keby som si zázračne spomenula na to, že 

tá fľaša tam je...“ 

Po druhej: „Bolo to také šialené obdobie. Ja som si našla priateľa, ale ten bol ženatý a ja vlastne vydatá. Tak 

sme sa stretávali ako sme mohli, ako sa nám dalo a bolo to krásne obdobie, konečne som sa cítila šťastná. 

Muž pil, bol mi ukradnutý a aj ja jemu. Na začiatku som zvládala aj jeho nočné výpady, keď prišiel z krčmy 

ožratý, zamkla som sa v izbe a nejako prespala do rána. Bývala som unavená, ale tešila som sa večer na 

priateľa. Lenže ja som chcela byť s ním častejšie, než len ukradnúť si večery s ním. Čakala som, že budeme 

spolu, ale on len sľuboval, že si prenajmeme byt a že budeme spolu a ja som stále verila a pochybnosti som 

hádzala za hlavu, aj kolegyne ma vystríhali, lebo my sme to preberali spolu, ale ja som si ho pred nimi ešte 

bránila, že on je iný. A takto to išlo asi rok a pol.“ 

„Čakala som ako taká čakanka a nič. Už som nevládala tie telefonáty, že ide s rodinou preč a oni boli 

a fungovali normálne spolu, aspoň tak som si to predstavovala a ja som doma čakala na každý jeho telefonát 

a ukradnuté stretnutie. Potom som si sama pre seba hovorila, či som si ja toto zaslúžila, všetko som mu dala, 

len ja som sa prispôsobovala, ja som tým trpela a na čo?? Čo som ja taká hrozná, že mu nestojím za to, aby 

mi zodvihol telefon? Tak som si raz v robote dala Neurol a potom ďalší a tak ďalej. Bolo to lepšie ako 

alkohol, nepáchla som, nebolo mi zle, iba som sa cítila lepšie, alebo mi bolo všetko jedno.“ 

„No veď práve to. Ja som už nevládal tak žiť, už som mala toho plné zuby......“ 

 „ Proste som mala pocit, že sa mi rúca svet a aj tak to nemá zmysel, jedného alkoholika mám doma 

a jedného ďalšieho klamára som si našla. Prečo ja také druhy  priťahujem, netuším.“ 

„Tak ja som vlastne aj vedela, čo je Neurol a že by som nemala, mala som pocity viny za to, ale mne to 

pomáhalo a už nebolo cesty späť.“ 

Eva  

Po prvej: „Ja som ako keby nevedela, čo so sebou...“ 

„Už som sa do seba uzatvárala. Nechcelo sa mi ísť von, ani keď mi syn volal, že mám ísť k nim na víkend, ja 

som chcela byť proste sama, ale ani tak mi nebolo dobre.“ 

„ Hej, on sa ma aj pýtal, čo mi je a ja že nič, no keď som sama nevedela, čo mi je. Taký smútok ma obchádzal 

a nič sa mi nechcelo, proste som nikoho nechcela vidieť.“ 

„No, ja som chodila stále do roboty a viete, že v tom stánku ja som predávala aj alkohol, ja viem, že ma vtedy 

skupina upozorňovala na to, že by som zo začiatku nemala byť v styku s alkoholom, ale ja som sa cítila silná 

dosť na to, aby som to zvládla. Veď som vlastne aj dosť dlho vydržala...mne robota pomáhala, že som bola 

medzi ľuďmi, ale na druhej strane tam sedíte a čítate časopisy , no a tie „jogurty“. Tak som si vravela, že čo 

keby som sa napila, tak to trvalo asi mesiac a potom to už bolo.“ 

Anton 

Po prvej: „Ja som nezačal hneď, sem tam som si trávu dal a pervitín málo, tak raz za mesiac, kým som ešte 

chodil na moče, tak som si to tak kontroloval, aby mi tam nič nenašli, ja som sa hlavne prestal stýkať s tou 

partiou, viete tam nešlo len o drogy , tam sa robili vykrádačky a rôzne veci a mama je vyšetrovateľka 

a povedala, že ma dá aj do basy a to ma tak držalo....lebo ja som vedel, že ona by to urobila......tak keď sme 

išli do Ministry, tak väčšinou tam sme si niečo dali  a myslím ,že to bolo aj prvý krát tam, ale to boli takí dá 

sa povedať slušní kamaráti, takí , čo nebrali veľa, tak normálne sem- tam.“ 
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Po druhej: „Tam to bolo dobre, lebo som robil, nenudil som sa, ja som bol taký večer unavení, že som ľahol 

a spal až do rána, lenže keď som sa vrátil domov na tie dva týždne, tak som sa nudil, nemal som čo robiť. 

Mama aj brat išli ráno do roboty a ja som bol sám, tak ten prvý týždeň bol ako tak, ale ten druhý to som už 

šalel.....“ 

„To nie, ja som nemyslel na drogy ani nič také, ja som sa necítil v nejakom ohrození.... a volal som Jarovi 

predsedovi, ale to sme išli na kávu a nejak vravím som sa premotal ten prvý týždeň a potom som stretol 

jedného, čo som s ním fetoval, tak sme s dali do reči a tak, hovoril som mu, že som sa liečil a on že jemu by 

to bolo treba a tak a vravel mi, že teraz býva sám a zhodou okolností býval vedľa nášho vchodu, tak to tak 

zostalo nejak vo mne tá informácia, ale nič, podali sme si ruky a išli sme každý svojou cestou....a vlastne to 

bolo asi o dva dni večer a nemal som čo robiť, brácho išiel s frajerkou a mama mala nejaké posedenie 

z roboty, a ja som chodil hore dole ako tiger v klietke, už ma nič nebavilo, ani telka, nič, tak ma napadlo, že 

idem pozrieť dole do baru na chvíľu, že čo je nové, pár známych tam bolo, tak sme debatovali a dal som si 

pár panákov a že idem domov, ale išiel som rovno  k Dušanovi, tomu, čo som stretol , len na chvíľu, aby som 

zabil čas...No a zasa náhoda, nie, že bol doma. No a sadol som si a on hneď urobil čiaru.“ 

„ Ale mňa to až tu napadlo ,ja som si to až tu uvedomil, že ako som ho stretol a v tom celom, že som sa tak 

nudil, že ja som odvtedy v kuse na to myslel, vyrábal som si v hlave scény a vlastne keď mama povedala, že 

príde neskoro, lebo si idú sadnúť z roboty, tak to som už vedel, že tam pôjdem.“ 

Timur  

Po prvej: „Ja to celkom nemôžem do teraz stráviť, pretože ja som si vôbec neuvedomil ten začiatok, ja som 

aj pri príjme doktorovi hovoril, že som začal piť, ale keď sme to spätne preberali na skupinách, tak ja som si 

vlastne uvedomil, že to bolo omnoho skôr.“ 

„Ja som mal Diazepam od mamy, teda my sme ho dom mali normálne, mama to užíva už dosť dlho, ja ani 

neviem odkedy, proste dlho a keď som prišiel na návštevu z Londýna a nemohol som spať, tak mi mama dala 

a potom som si ho niekedy dal aj sám, aby som vykrízoval, mama mi ho dala aj do Londýna, aby som mal, 

keby niečo, ale zasa nehltal som to na kvantá, takže mne ani nenapadlo, že to nemôžem, že je to recidíva....“ 

„ My sme bývali s Natáliou u nich doma, lebo to viete, že u nás sa nedalo a Natália už nechcela riskovať, 

chcela ma mať pod kontrolou, ona robila Office z domu, ale občas musela vycestovať do Londýna a vtedy 

išla na otočku na tri dni, no a ja som sa cítil zle, to bolo taký mesiac od liečby , chýbalo mi niečo, prežieral 

som sa, už mi ani nechutilo, priberal som príšerne, proste mi niečo chýbalo a z toho jednoducho som 

nemohol spať a Natáliina mama je sestrička, tak som si pýtal , či nemá niečo na spanie, že sa snažím  a nejde 

to  a ona mi dala Diazepam.“ 

„ Nudil som sa, prejedal som sa a len som spal a nič, tak môže byť.“ 

„Jasné, že nie, vstal som ešte dva krát a dal som si,proste som vedel, kde to je a dal som si.“ 

Mirka  

Po prvej: „No, moja stará láska, ktorá je mi osudná.....proste znova sa mi ozval Peter, že sa chce so mnou 

stretnúť a ja som váhala, ale som vedela, že neodmietnem. Tak sme sa chvíľu len tak stretávali a nič nebolo , 

ale potom ma pozval do Londýna a strávili sme spolu úžasný predĺžený víkend, ja som bola taká šťastná ako 

nikdy! Vybalila som sa doma a pustila som si hudbu a myslela na neho a ten čas, čo sme strávili spolu  

 potom ma realita dostala.“ 

„No tak, tak bola som sama, chýbal mi, volala som mu, ale on si ma zablokoval, aby som mu problémy 

nerobila a neozval sa mi celé štyri dni.“ 
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„ Bola som taká ľútostivá a potom nervózna, podráždená a nahnevaná na neho aj na seba, že som to opäť 

dovolila.. a on si z toho nič nerobí, veď jemu je to jedno....no a potom som si zobrala v robote voľno, ale to 

už bola taká príprava, vedela som, že keď budem doma sama, že sa napijem, plus Neurol, to pomohlo na 

chvíľu.“ 

„Ľutovala som sa mu seba, že aký to mám život nešťastný a že ma nikto nechce, že ma všetci len chcú využiť 

a odhodiť a tak.“ 

 

 

Otázka č.3: Dokázal klient vyhľadať pre seba pomoc po prvom užití návykovej látky a ako sa cítil/la? 

 

Peter 

Po prvej : „ Nie, vôbec, ja som nerozmýšľal, chcel som piť, to bolo o tom, ja som bol v pohode.“ 

Po druhej: „Mne to vtedy bolo úplne jedno, čo bude alebo nebude, ja som nepripúšťal, že to môže byť zlé, že 

by som sa mohol rozbehnúť,   proste som chcel piť a vôbec som nemyslel, na nejaké dôsledky.“ 

Po tretej: „Takto, vedel som určite, že je zasa veľmi zle a keď som musel odísť z bytu, tak som si každý deň 

hovoril, že musím ísť za doktorkou, lebo to sám nezvládnem  a aj som bol, ale napitý, doporučila ma na 

psychiatriu, ale tam som nedošiel a potom som sa sám už o nič nepokúšal, už som len doma bol a čo vám 

poviem, hrozné pocity....no a potom ma na psychiatriu až sestra doviedla, nedvíhal som mobil a prišla ku 

mne do bytu.“ 

Michal  

Po prvej:„ Nie, ja som mal naozaj dobrý pocit, že to zvládam na tom pive, a som to ani nebral, že je to 

alkohol, ale potom už keď som si dal vodku prvý krát, tak to som sa už riadne rozbehol, to mi už bolo jedno, 

to sa už nedalo a potom keď ma naši dali na psychiatriu na zastavenie ťahu, tak vravím pomohlo to na 2-3 

týždne, ale bol vo mne taký vzdor a začal som zasa pivom, že sa nerozbehnem, keď len to pivo budem piť.“ 

Juraj 

Po prvej: „Tak po tej prvej liečbe som vedel, že by som nemal nič piť, ale bolo mi psychicky zle, keď 

manželka odišla, ale zasa mi bolo lepšie po tom pive, ale na chvíľu len, takže som sa ani nechcel zastaviť, 

lenže potom mi už bývalo veľmi zle a to som už nemal silu na nič, proste som nechcel.“ 

Po druhej: „Nenapadlo, ja som bol čistý rok, to som nikdy v živote nebol a bolo to najkrajšie obdobie 

v mojom živote, chcel som to vyskúšať, že čo to so mnou urobí a zasa bolo dobre chvíľu, zvládal som to, ale 

ja som pocítil takú tú nenásytnú túžbu, že mi bolo úplne jedno, čo so mnou bude. Úplne. Bolo to peklo, a tie 

výčitky, to neprajem nikomu.“ 

Monika 

Po prvej:„ A vtedy som chcela úľavu, zabudnúť na chvíľu, len jeden pohár som si hovorila, potom už 

nebudem. Nikto na to neprišiel, bola som akože v pohode a potom to už išlo. Vtedy som si myslela, že naozaj 

to bude len jedna fľaša, ale už som to mala v hlave, nedokázala som to sama zastaviť, ale ani som nebola 

schopná priznať sa. Nechcela som sklamať otca, a bála som sa, že to bude mať vplyv na súde kvôli deťom.“ 

Miro  

Po prvej: „No ja som si myslel, že už mám takú silnú vôľu, že to dokážem ukočírovať, že proste budem mať 

nad tým nadvládu a že sa mi už nemôže stať, že to nebudem preháňať a robiť problémy a som to aj relatívne 
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zvládal a prvé mesiace nikto nevedel, že  pijem. Ja som si dal v krčme cestou domou pivo na stojáka a potom 

neskôr som si niekedy kúpil dvoj -decky pálenky, čo mi vystačilo na také 2 dni.“ 

„ Ja som nemal na to dôvod, všetko bolo v poriadku, zo začiatku teda.“ 

Po druhej: „To bolo asi prvý víkend po liečbe. Išli sme s Julkou na nákup a ja som kúpil nelko pivo s tým, že 

to bude pre návštevy, ale bolo to pre mňa a hneď večer som si otvoril...“ 

„Ja viem teóriu, ale to je to, že som sa nechcel vzdať pitia a špekuloval som, ja som si stále myslel, že to 

vydržím ako po predošlej liečbe, proste mi to dáko nedochádzalo.“ 

„Zaznamenal som ako hovoríte, ale až tu som si uvedomil, že to bol taký spínač v hlave, vtedy som jasne 

o tom rozmýšľal, ale  nenapadlo mi, že to môžem zvrátiť ešte vtedy, lebo ja som chcel skúsiť to pivo a viete, 

keď som priateľku uklábosil, že je to v poriadku ,no tak to bola pohodička večer.“ 

Jana 

Po prvej: „Nie, ja som mala obrovské pocity viny, hrozné, ja by som to nepriznala ani za nič na svete, ani 

sama pred sebou som si to nechcela priznať, povedala som si, že to bolo raz a zabudnem na to, lenže 

zabudnúť nešlo, práve opačne, už sa mi nedalo na nič sústrediť, už som len čakala, kedy skončím v robote 

a pôjdem si kúpiť a zaleziem domov, myslím, že som už zapíjala výčitky svedomia.“ 

Po druhej:„ Tak som si raz v robote dala Neurol a potom ďalší a tak ďalej. Bolo to lepšie ako alkohol, 

nepáchla som, nebolo mi zle, iba som sa cítila lepšie, alebo mi bolo všetko jedno.“ 

„Nie, ja som to nebrala ako recidívu ani som doktorovi na kontrole nič nehovorila a potom som tam prestala 

radšej chodiť, bolo mi to trápne a bála som sa, že by to na mne mohol vidieť.“ 

„Tak ja som vlastne aj vedela, čo je Neurol a že by som nemala, mala som pocity viny za to, ale mne to 

pomáhalo a už nebolo cesty späť. Nejako som to zvládala, to som si vtedy myslela.“ 

Eva  

Po prvej:„ Ja som ich prestala skoro brať(lieky), normálne som ich vysadila a v pohode som bola, teda aspoň 

som si to myslela. To bola už taká príprava, ale to som si až tu uvedomila, už mi to vŕtalo hlavou, že čo 

keby.“ 

„ Veď na tom klube som mala takú kamarátku a ona mi aj hovorila, ona abstinuje desať rokov a ona asi 

vycítila, že sa napijem, lebo mi hovorila, aby som jej zavolala aj každý večer, ale ja  som si nechcela 

pripustiť, že som pred nejakým napitím, ja som to odmietala, ale to bolo také falošné, že samu seba 

presvedčím, že to tak nie je, ale to si vtedy neuvedomíte.“ 

„Nie, ja som už chcela piť, nechcela som prestať, už mi na tom nezáležalo, viete do toho všetkého mi prišli 

výsledky a dozvedela som sa, že mám rakovinu, tak to sa už dala na pn a pila som vlastne celý týždeň, 

nedvíhala som mobil a syn ma našiel na zemi ležať, zavolal záchranku a prebrala som sa na psychiatrii.“ 

Mirka 

Po prvej: „Mne bolo jasné, že sama to nezvládnem a musím ísť na psychiatriu. Mala som pocity viny 

a nenávidela som sa za to, že som nedokázala prestať a každý kokteil bol ten posledný. Vo štvrtok som volala 

L z klubu, že čo mi je, pretože už som vedela, kam to znova pôjde a on ma odviedol na psychiatriu na 

zastavenie ťahu. Lenže ja som bola frajerka a odišla na reverz po štyroch dňoch, lebo som si myslela, že su 

už som ok, to som bola ešte na Diazepame.“ 

Anton 

Po prvej:„ Nechcel som prestať, bol som v najlepšom, to by mi ani nenapadlo, ja som to stále dával, tak aký 

dôvod.“ 

Po druhej: :„Nie, ja som bol do dákej pol noci u neho a išiel som potom domov, zavrel som sa do izby a na 

dojazde to bolo kruté, mal som výčitky a hlavne som sa bál, že do toho spadnem znova. A vlastne o dva dni 
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som išiel do Rakúska, tak to bolo dobre, tam som bol čistý, ale keď som o dva týždne išiel domov, už za 

hranicami som volal jednému, nech ma čaká pri autobuse, ja som už ten druhý týždeň ani na nič nemyslel, 

len ako si dám...“ 

„Neviem, vedel som, že klamem a to ma ubíjalo, ale nedokázal som to nikomu povedať.“ 

„Mama sa ma aj pýtala, čo mi je, potom mi hovorila, že tušila, že je niečo so mnou, ale ja by som to asi 

nepriznal, ja viem, bola to chyba.“ 

Timur 

Po prvej: „Nebol som schopný, ja som už bol tak nenásytný po tom Diazepame, že by som zjedol všetku 

chémiu, čo by som našiel, ja som si to vôbec neuvedomoval, že sa niečo začína.“ 

„Tak to vôbec, ja som skôr vynakladal energiu ako to zakryť, nie ako to niekomu povedať. Neviem ako som 

sa cíti, neviem, bolo mi to vtedy jedno.“ 

„Ja som hneď nezačal s pervitínom, ja som na druhý deň išiel spať k rodičom, to som už vedel, že chcem 

niečo viac  a u Natáliiných rodičov to nešlo, prišiel som domov a dal som si s otcom vodku a neskôr som ju 

dopil celú na ex a už potom to išlo. Heroín, extáza, pervitín, Diazepam, alkohol, všetko, čo mi prišlo pod 

ruku a ja si už ani nepamätám, že kedy, čo a ako, lebo som bol úplne mimo.“ 

 

 

 

 

 

 

Informovaný súhlas 

 

Vážená pani, vážený pán, 

vážim si vašu ochotu zapojiť sa do výskumnej časti mojej diplomovej práce, ktorá je realizovaná v odbore 

adiktológie na 1.lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Práca je anonymná a kedykoľvek bez udania 

dôvodu, môžete rozhovor ukončiť. Za tento rozhovor nebude poskytovaná odmena. Nahrávky rozhovorov 

budú použité výlučne pre potreby tejto práce, niektoré pasáže môžu byť citované. Predtým než zapnem 

diktafón Vás poprosím o súhlas účasti na výskumnej časti práce. Po zapnutí diktafónu Vám bude pridelené 

anonymné meno a poprosím o zopakovanie súhlasu. 

Rozumiem, že s poskytnutými informáciami bude zachádzané dôverne , výskumné dáta budú 

zhromažďované a analyzované hore uvedeným spôsobom a to výhradne k účelom tejto diplomovej práce. 

Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím s účasťou na výskume. 
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