
SPRAvy 

SPRÁVA Z 3. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉHO 
SEMINÁRA "ŠPORT A DROGY" 

V dňoch 12.-14. 4. 2007 sa uskutočnil v poradí už 3. ročník medzinárod
ného seminára na tému Šport a drogy na Bilíkovej chate vo Vysokých Tat
rách. 

Cieľom tohto seminára je každoročne pripomínať a poukazovať na vý
znam športu v živote ľudí so závislosťou od psychoaktívnych látok, diskuto
vať o protektívnej úlohe správnej miery športových aktivít pri vzniku a roz
voji závislosti, vymieňať si informácie a skúsenosti medzi predstaviteľmi 
a koncepciami jednotlivých zariadení, ktoré boli zastúpené na seminári. 

Organizátorom seminára je Inštitút drogových závislostí Centra pre lieč
bu drogových závislostí v Bratislave. 

Štruktúra programu seminára, navrhnutá a odskúšaná v predchádzajú
cich ročníkoch, sa od nich v zásade nelíšila - i tohto roku bol dvojdňový pro
gram rozdelený na večernú časť, končiacu sa niekedy i okolo polnoci, tvo
renú prednáškami a diskusiami, aby mohla byť denná časť seminára veno
vaná workshopom v teréne. 

Takéto usporiadanie spája teoretické poznatky s praktickým poznávaním 
faktu, že pohyb je dôležitým aspektom sebapoznania človeka, poznania 
vlastných hraníc svojich možností a vlastného sebazdokonaľovania. 

Prvý deň v popoludňajších hodinách prebiehala registrácia účastníkov 
a neskôr otvorenie seminára s prvým večerným prednáškovým blokom, 
v ktorom odzneli tri zaujímavé prednášky s rôznym zameraním. 

Prvá sa týkala športu ako faktoru {re)socializácie osobnosti (Kovácsová, 
Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave). Autorka v ňom 
poukázala na význam pohybu v procese socializácie a resocializácie osobnos
ti, taktiež hovorila o zmysle rekreačného športu v liečbe ľudí so závislosťou 
od psychoaktívnych látok a o dôležitosti motivácie v športovom tréningu. 

Druhá prednáška sa týkala výživových doplnkov a dopingu (Valentová, 
Toxikologické a antidopingové laboratórium Farmaceutickej fakulty UK 
v Bratislave). Autorka vo svojej prednáške popisovala zloženie, použitie a 
riziká užívania výživových doplnkov. Taktiež nás oboznámila so škodlivými 
a vedľajšími účinkami anabolických steroidov. 

Prednáškový blok uzavrel autor z pražského Centra adiktologie, ktorý 
predstavil medzinárodný projekt DRUID (Driving Under the Influence of 
Drugs, Alcohol and Medicines) o riadení motorových vozidiel pod vplyvom 
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drog, alkoholu a liekov (Šucha). Projekt sa realizuje v období 2007 - 2011 
a na jeho riešení sa podieľa 20 štátov, resp. 37 partnerov. Cieľom projektu 
je integračná snaha znížiť nebezpečenstvo vplyvu psychoaktívnych látok na 
dopravu. Je veľká škoda, že Slovenská republika nie je zapojená, lebo prob
lematika, ktorú rieši projekt, sa aj našej krajiny bytostne dotýka. 

Diskusia k prednáškam bola veľmi bohatá a vecná. Venovala sa hlavne 
tomu, ako u pacientov v procese liečby a resocializácie správnym spôsobom 
poukázať na zmysel rekreačného športu, ktorý je pre všetkých, a svoje mies
to by mal mať skoro u každého od prvého dňa abstinencie. Tiež sa hovorilo 
o možnostiach motivácie k pohybovým aktivitám v praxi a o hlavných ri
zikách užívania výživových doplnkov pri najčastejšie praktizovaných pohy
bových aktivitách. 

Nasledujúci deň sme realizovali 1. workshop v teréne, ktorý smeroval 
k Zbojníckej chate. Okrem pohybu v krásne zasneženej prírode mali účast
níci možnosť zažiť pocit radosti z prekonania sa a z dosiahnutia vytýčeného 
cieľa . Počas workshopu bol priestor na neformálne pokračovanie v diskusii 
k odzneným prednáškam. 

Aj druhý večer bol venovaný zaujímavému prednáškovému bloku, ktorý 
otvoril riaditeľ CPLDZ v Bratislave Ľubomír Okruhlica. Vo svojom príspev
ku referovalo zahraničných výskumoch, ktoré poukazovali na vplyv športu 
na stav mysle. 

Neskôr Jaroslav Malchárek z občianskeho združenia Športom proti dro
gám predstavil a účastníkom aj poskytol publikáciu "Sila osobnosti alebo 
ako neprehrať sám so sebou". Táto kniha vyšla v roku 2004 a nadväzuje na 
výchovno-vzdelávací dokumentárny film s protidrogovou problematikou Sila 
osobnosti, realizovaný Občianskym združením Športom proti drogám v roku 
2002. Zároveň bola tematika spracovaná aj na DVD. Okrem zaujímavých in
formácií zo zákulisia prípravy knihy, dostali účastníci aj pozvánku na 
slávnostný krst knihy a DVD, ktorý sa konal pod záštitou podpredsedu 
vlády SR. Ich krstnými otcami sú významné osobnosti športu - Anton Tkáč 
a Jan Železný. 

Prednáškový blok uzavrel príspevok s fotoprezentáciou o začiatkoch 

športových tradícií v CPLDZ Bratislava. Prezentáciu tvorili najmä fotky 
z Tatrabanka City Marathon 2007, ktorého sa pracovníci CPLDZ Bratislava 
aktívne zúčastnili v kategóriách maratón mužov a štafetový firemný beh. 

Posledný deň bol dopoludnia venovaný druhému workshopu v teréne 
s cieľom výstupu na Téryho chatu. Napriek krátkosti času a náročnosti te
rénu bol znovu priestor na bohaté diskusie i na vytváranie pracovných pria
teľských kontaktov. 

Záverom by sme sa chceli za organizátorov poďakovať všetkým predná
šajúcim a účastníkom a vyjadriť nádej, že pre nich bola táto netradičná 
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príležitosť na stretnutie a výmenu skúseností a informácií prínosom. Vďaka 
patri tiež ochotnému personálu chaty. Verime, že toto podujatie si postupne 
vybuduje svoju tradíciu a že krásne prostredie Tatier, zaujímavé a hodnotné 
odborné prispevky i pozorná starostlivosť personálu Bilíkovej chaty pritiah
ne v ďalších ročníkoch záujem ďalších účastníkov. Všetci sú srdečne očaká

vaní a vítaní. 

PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ 
NA 16. KONGRESE AEP V MADRIDE 
(MAREC 2007) 

Mgr. E. Kouácsouá 

Štruktúra programu Kongresu európskych psychiatrov, ktorý uspo
radúva každoročne Asociácia európskych psychiatrov (AEP), je zhruba stále 
rovnaká. Program tvori niekoľko plenárnych prednášok, sympozla, 
sympóziá tvorené voľnými prednáškami a vývesky. Nebolo to ani tohto roku 
inak. 

Išlo už o 16. AEP kongres, konal sa od 17. do 21. marca 2007 v Madride. 
Predsedami organizačného a vedeckého výboru boli prof. Sass, posledný 
prezident AEP a prof. Häschl ako novozvolený prezident AEP. 

Jedna z troch plenárnych prednášok mala adiktologickú tému. Casas 
(Barcelona) predniesol v utorok 20. 3. prednášku o komorbidite závislostí 
a iných psychiatrických porúch. Zameral sa na dve poruchy, na hraničnú 
poruchu osobnosti (BPD) a na poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) 
v dospelosti. Komorbidita s BPD podľa jeho prehľadu sa vyskytuje 
v 40-60 %, s ADHD v 9-30 %. Teda veľmi často. Komorbidita výrazne zhor
šuje terapeutický efekt a prognózu postihnutých. 

V stredu 21. 3. 2007 v rámci sympózia s voľnými témami mali zaujímavú 
prednášku Ziherl a Cebašek (Ľubľana, Slovinsko). Porovnali preliečených 
alkoholikov, ktori minimálne 3 roky abstinovali (n = 64) a skupinu nealko
holikov (n = 69). Použili BDHI (Buss-Durkee Hostility Inventory). Stabilizo
vaní alkoholici sa vysoko signifikantne líšili od nealkoholikov (p = 0,00004). 
Bývalí alkoholici v porovnaní snealkoholikmi signifikantne viac skórovali 
v subškálach agresia, iritabilita, negativizmus, podozrievavosť, resentiment 
a vina. V tom istom bloku Da Silveira a kol. (Sao Paulo, Brazília) vyšetrili 
pomocou vlastného dotazníka 456 medikov. Najčastejšie zneužívali alkohol, 
nikotín, potom kanabis a solvenciá. Protektívnym faktorom bolo žitie s ro
dičmi, naopak riziko je vyššie u mužova športujúcich. 
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