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Ka✞dodenné alebo pravidel-

né u✞ívanie ur✟itých látok, liekov, 
✟inností alebo po✞ívatín mô✞e 
vyvola✠ psychickú a fyzickú závis-
los✠ s prejavmi abstinen✟ného 
syndrómu po ich vysadení. Prí✟i-
nou mô✞e by✠ vrodená predispo-
zícia a aktuálne prítomná depre-
sia. V posledných rokoch sa 
mno✞ia správy o rôznych dru-
hoch závislostí. V na✡om prostre-
dí sa slovo závislos✠ naj✟astej✡ie 
vyskytuje v spojitosti s alkoholom 
a drogami, ale aj s médiami. 

Práve kvôli tejto nelichotivej 
skuto✟nosti Gréckokatolícka die 
cézna charita v Pre✡ove v spolu-
práci s Gréckokatolíckou teolo-
gickou fakultou PU v Pre✡ove,
mestom Pre✡ov a In✡titútom edu-
kológie a sociálnej práce Filozo-
fickej fakulty PU v Pre✡ove, uspo-
riadala De☛ abstinencie a zdra-
vého ☞ivota. V programe D☛a 
abstinencie a zdravého ☞ivota bol 
aj odborný seminár, na tému 
Alkohol, drogy, závislosti - ✌o s 

nimi?, ktorý sa uskuto✟nil d✍a 18. 
septembra 2008 v priestoroch 
Gréckokatolíckej teologickej fa-
kulty PU v Pre✡ove pod zá✡titou 
primátora mesta Pre✡ov Pavla 
Hagyariho. 

Pozitívnym výstupom tohto 
odborného seminára sú príspev-
ky odborníkov z danej oblasti, 
ktoré sú zhrnuté v zborníku s 
rovnomenným názvom. PhDr. 
Peter Valí✌ek vo svojom príspev-
ku 10. výro✌ie spustenia Resocia-
liza✌ného systému ✎Cesta k do-
movu✏ do ✌innosti zhodnotil de-
sa✠ro✟nú ✟innos✠ projektu Reso-
cializa✟ný systém ✑Cesta k domo-
vu✒, v ktorom sa ✟itate✓ dozvie 
o jeho doteraj✡ích aktivitách v 
chronologickom poradí. Doc. 
PhDr. Jozef Kredátus, PhD. v prís-
pevku pod názvom Rodina ako 
systém a rodina ako klient. Ako 
jej pomôc✔? poukázal na rodinu 
ako na mikrosystém, ktorý sa má 
za✟le✍ova✠ do vy✡✡ích systémov. 
Pokia✓ by sa tak nedialo, hovorí-
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me o rodine ako o pacientovi, 
ktorému treba pomôc�. Záver 
príspevku priná✁a návod, ako na 
to. Doc. PhDr. Vladimír Frk, CSc. 
v príspevku Sociálna práca v or-
ganizácii poukázal na klady a 
zápory ✂loveka v pracovnom pro-
cese. Kon✁tatuje, ✄e východisko-
vým princípom starostlivosti or-
ganizácie o zamestnanca je taká 
sociálna politika, ktorá bude vy-
tvára� pozitívne väzby medzi za-
mestnávate☎om a zamestnancom. 
Na tomto poli mô✄u pomôc� aj 
nadácie vytvorené organizáciami. 
PaedDr. Alexander Pala✆✝ák rie-
✁il otázku resocializácie v ✂lánku 
Význam resocializácie v dolie✝o-
vaní závislých. Predstavil resocia-
liza✂ný proces, ktorý je nastavený 
na kvalitu ✄ivota, teda smerom 
k úplnej abstinencii. Prof. PhDr. 
Anna Tokárová, CSc. sa v svojej 
✁túdii Boj proti alkoholizmu ✞eny 
zaoberala problematikou boja 
proti alkoholizmu ✄eny. Na daný 
fenomén poukázala v troch rovi-
nách: za✂iatky boja proti alkoho-
lizmu na Slovensku; miesto ✄ien 
v tomto procese; ✄eny aktivistky 
v protialkoholickom hnutí. MUDr. 
Jozef Benkovi✝ v referáte Lie✝ba 
závislostí na✂rtol vybrané výcho-
diská tejto problematiky. Zameral 
sa na hlavné lie✂ebné ciele závis-
lostí, predov✁etkým na lie✂bu 
alko-holizmu. Referát obsahuje aj 
✁ta-tistické údaje o u✄ívaní návy-
kových látok v celosvetovom me-
radle i na Slovensku. ThDr. Pa-
edDr. Ing. Gabriel Pa✟a, PhD. 
v príspevku pod názvom Otroc-
tva virtuálneho priestoru popísal 
v sú✂asnosti aktuálny, ale ✁peci-

fický druh závislosti, závislos� na 
po✂íta✂i a internete. Zdôraznil a 
vysvetlil podstatný rozdiel medzi 
týmito dvomi médiami a taktie✄ 
priblí✄il ✂itate☎ovi celosvetové 
✁tatistické údaje tohto problému. 
Autorka Andrea ✠usová sa v 
✂lánku Médiá a ich vplyv na zá-
vislosti venovala problematike 
vplyvu médií na závislos� ✂love-
ka. Ne✁pecifikovala druh médií. 
Generálne poukázala na nebez-
pe✂enstvo, ktoré vyplýva z toho, 
✄e médiá dnes neslú✄ia, ale vlád-
nu. Zvlá✁tnou problematikou je 
pozícia reklamy v médiách. Auto-
ri recenzovaného zbor-níka si 
vytý✂ili dve základné úlohy. Vo 
svojich príspevkoch poukázali na 
problematiku závislostí (prvá 
úloha), no následne na to h☎adali 
rie✁enie a pomoc pre v✁etky dru-
hy problémov (druhá úloha). 
Predlo✄ený zborník bude zaiste 
prínosom ✂itate☎skej verej-nosti. 
Je pozoruhodné v✁imnú� si zoz-
nam pou✄itej literatúry v jednotli-
vých príspevkoch a mno✄stvo 
vedeckých poznatkov, hypotéz a 
záverov, ✂o len zdôraz✡uje se-
riózny prístup jednotlivých au-
torov.  

Záverom treba kon✁tatova�, 
✄e zostavovate☎om zborníka sa 
publikovaním tu spomenutých 
príspevkov, podarilo roz✁íri� ob-
zor a priblí✄i� mo✄né rie✁enia 
problematiky závislostí pre ✁irokú 
verejnos�. Je u✄ len na✁im pria-
ním, aby sa tento zborník dostal 
do ruky ✂ím vä✂✁ieho po✂tu ✂ita-
te☎ov. Ve☛ nikomu nie je na ✁ko-
du, aby sa nau✂il v✂as rozli✁ova� 
dobré od zlého. 


