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Z HISTÓRIE ČASOPISU 
I 

POZNÁMKY K PROBLEMATIKE 
BOJA PROTI ALKOHOLIZMU 
NA SLOVENSKU 

M.TURČEK 

Pri riešení určitého problému je žiaduce poznať nie/cll jav a jeho prejavy, ale aj 

príčiny a dynamiku jeho rozvoja. Žial, pri problematike alkoholizmu ako spo

ločenského javu, poznáme iba časť jeho prejavov, nemáme dostatok poznatkov o jeho 

vývoji a iba hmlisté predstavy o jeho príčinách. Niekedy ide skôr o dojmy, ktoré 

vychádzajú z pozorovania náhodne spolu sa vyskytujúcich javov. Ich kauzálnu 

súvislosť však dokázať nevieme a nemáme ani primeraný metodologický postup na 

jej dokázanie alebo vyvrátenie. Tak napr. sme tvrdili, že alkoholizmus na severnom 

Slovensku, najmä na Kysuciach a Orave v minulosti zapríčillovala bieda. Z toho 

vyplývala požiadavka zvýšiť hmotné podmienky obyvatelstva a očakávalo sa zlikvi

dovanie alkoholizmu. Sme svedkami toho, že spriemyselnením týchto oblasti došlo 

k podstatnému hmotnému zlepšeniu, avšak alkoholizmus sa neodstránil. Teraz sa 

zas tvrdí, že tamojší ludia pijú preto, lebo vela zarobia a nevedia čo majú robiť s pe

niazmi. Ale aj toto tvrdenie hodnotí iba vonkajšie znaky javu a nepribližuje sa k je

ho podstate. Je sotva pravdepodobné, že by podstata alkoholizmu bola vo finančných 

otázkach, tieto môžu byť nanajvýš podpornými alebo brzdiacimi činitelmi. Treba ju 

hladať v človekovi samom a v jeho intra a interpersonálnych vzťahoch ako aj 

v početných faktoroch spoločenského prostredia. 

Pri analýze situácie sa neraz utešujeme štatistickými porovnávaniami so inými 

krajinami a národmi a sme radi, že niekde pijú viac ako my. Takéto utešovanie je 

však sebaklamom, pretože je jednostranné: vidí iba tých, ktorí sú chválabohu horší, 

ale nevšíma si lepších. Okrem toho štatistické dáta spotreby alkoholických nápojov 

samy osebe ešte nič nepovedia o stupni a rozsahu alkoholizmu u obyvatelstva. Ne-

pôvodne publikované: Protialk Obz, 1, 1966, 2, s. 90 - 95. 
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dozvieme sa z nich, či štatistické množstvo alkoholu vypili všetci obyvatelia rovno

merne, akým spôsobom a tempom ho pili, neudáva sa počet opilosti atd. Tým nech

ceme tvrdil, že by nám štatistika neposkytovala cenné poznatky. Z určitých dát si 

predsa len možno robiť aký taký obraz o stave a rozvoji alkoholizmu u nás. 

a spotrebe alkoholických nápojov podáva informácie tabulka (tab. 1 a 2). 

Z tabuliek vidieť, že spotreba alkoholických nápojov sa u nás zvyšuje celoštátne, 

výraznejšie však na Slovensku. Nápadné to je najmä pri zvyšovaní spotreby piva. 

Možno si aj všimnút", že na Slovensku je relatívne vyššia spotreba vína i destilátov 

ako v českých krajinách, kde ide skôr o abúzus piva. Aj porovnanie spotreby liehovín 

a vína v závodoch verejného stravovania v českých a slovenských krajoch poukazuje 

na to, že na Slovensku sa v podnikoch pije viac. Z toho možno dedukovať, že pravde

podobne tu bude aj viac ebriet. 

Pri porovnávaní výdavkov jedného štatistického obyvatela na alkoholické nápoje 

by sme však nezistili príliš velké rozdiely: v ČSSR je to Kčs 620,- v českých krajoch 

Kčs 615, - (99 % celoštátneho priemeru) G v slovenských krajoch Kčs 650 (1 % ce

loštátneho priemeru). Rozdiel však bude výraznejším, ak porovnáme výšku výdavkov 

obyvateľstva na alkohol v maloobchodnom obrate. Kým celoštátny priemer výdavkov 

na alkohol j e 8,1 % maloobchodného obratu, v českých krajoch j e to len 7,5 %, ale 

na Slovensku až 10,4 %. Čiže inými slovami: viac ako desatinu nákupov na Slo

vensku reprezentujú alkoholické nápoje! 

Kedže abúzus alkoholu súvisí aj so zúžením záujmov (najmä kultúrnych), či už 

ako príčina alebo ako následok, treba si všimnúť v štatistike aj vzťah výdavkov na 

alkoholické nápoje a kultúrne potreby. Pomer výdavkov na kultúru (knihy, časopisy, 

rádiá, televízory atd., včítane vstupeniek na rôzne podujatia) k výdavkom na alkoho

lické nápoje môžeme hodnotiť ako akýsi "kultúrnoalkoholický index". Pri rozbore 

vývoja tohto indexu vidíme, že v českých krajoch má klesajúcu tendenciu (čiže re

latívne viac sa začína uprednostňovať pitie alkoholických nápojov), kým na Sloven

sku je pozorované nepatrné zlepšovanie indexu, pričom však ešte zaostávame veľmi 

výrazne voči českým krajom. Bolo by vhodné, keby sa tento index priblížil, aby sa 

kultúra s alkoholom aspoň vyrovnali. 

Tabuľka 1. Pomer výdavkov na kultúru k výdavkom na alkohol 

1960 1961 1962 1963 1964 
české kraje 0,9 0,81 0,79 0,76 
slovenské kraje 0,51 0,52 0,53 0,53 

Tým sa dostávame aj k otázke tzv. kultúrneho pitia. Zákon č. 120/1962 o boji 

proti alkoholizmu presadzuje, aby sa nepožívali alkoholické nápoje za určitých okol-
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nosti (pred prácou a počas nej, v gravidite, v chorobe, v mladistvom [lehll ), aby sa 

požívali závadné výrobky a aby sa nepilo nadmerne. V slÍvislosti s tým sa zalwzlIje 

podávať alkoholické nápoje osobám mladistvým, podnapitým a opitým. Z toho 

vyplýva, že by v našich pohostinských závodoch mohla byť priaznivá situácia a opi

losť by mala byť iba výnimočným javom. (Pri prieskumoch, pravda, nie sme svedka

mi celkom vzorného poriadku. S výnimkou podnikov najvyšších hategórií pozoruje

me skôr klesanie úrovne pohostinstva, k čomu prispievajú nielen pijú ci záhazníci, 

ale aj zamestnanci podnikov, ktorí nezabezpečujú jednak dodržiavanie hygienichých 

predpisov, jednak dodržiavanie protialkoholického zákona. Tak napr. pri prieshll

moch v Bratislave sa zistilo, že v bufetoch a espresách býva niekedy situácia po

dobná obyčajným výčapom, so všetkými negatívnymi sprievodnými javmi; Mení sa 

kaviarenský štýl, kaviarne sa približujú podnikom reštauračného a výčapnícheho ty

pu. V reštauráciách sa stáva, že "zákazníci nekonzumujú j edlo (alebo len v mini

málnom množstve), o to viac však pijú, čím vytvárajú krčmové prostredie. Vo 

vinárňach tiež prevláda tendencia piť bez jedenia pravdepodobne preto, že eufória 

tak nastane rýchlejšie. Napokon v hostincoch a výčapoch sa už takmer vôbec nedbá 

na zákonné ustanovenia. Proti bohatému sortimentu a ponuhe alkoholických nápo

jov stojí chudobná ponuka nealkoholických nápojov, ktoré okrem toho nie sú dobre 

chladené a personál ich predáva so zreteľnou nevôľou. Často je evidentná dishri

minácia tých, ktorí si objednávajú nealkoholický nápoj. 

Pitie piva ráno nalačno, pitie destilátov s pivom alebo čiernou kávou, sú vážnymi 

varovnými znakmi. Zadymené ovzdušie, hluk a nečistota v podnikoch nižších ka

tegórií sú tiež nepriaznivými príznakmi. K tomu treba ešte pripočítať dosť pasívny 

postoj verejnosti, neraz aj tichý alebo hlasný súhlas s prejavmi abúzu a s pitím alko

holických nápojov mládežou. 

Nemálo tu škodí subjektivistický prístup k problematike alkoholizmu. Pripúšťa 

sa síce, že alkoholizmus je škodlivý, ale čo je alkoholizmus, by už každý chcel vykla

dať po svojom. Okrem subjektivizmu je tu aj hodne vulgarizácia a splošťovania celej 

problematiky, čo sa prejavuje zamie/laním a nechápaním pojmov, zamieTla sa boj 

proti alkoholizmu s abstinentským hnutím a prohibíciou atd. Dôsledkom toho je aj 

určitá rozpačitosť členov protialkoholických sborov, spojená s pocitmi neistoty a obáv 

zo zosmiešnenia. Na druhej strane možno pozorovať hypertrofiu pocitu odbornosti 

v otázkach alkoholizmu u ktoréhokoľvek laika, v domnení dostatočnej kompetencie 

v danej problematike len preto, že má osobné skúsenosti s pitím. S týmto javom 

nenájdeme analógiu azda na nijakom inom úseku. 

Spomenuli sme už, že na Slovensku je vyššia spotreba vína a destilátov ako 

v českých krajoch. Tento fakt treba ešte geograficky spresniť. Najvyššia spotreba 

vína je na juhozápadnom, južnom a juhovýchodnom Slovensku, t. j. vo vínorodej 
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oblasti. Najvyššia spotreba destilátov j e IIa severnom, strednom a východnom Slo

vensku a v ovocinárskej časti západllého Slovenska (na tzv. kopaniciach). Spotreba 

pwa síce stúpa rovnomerne, predsa však vwc v priemyselných centrách 

a v baníckych oblastiach. Na severnom a východnom Slovensku sa vyskytuje aj pi

tie denaturovaného liehu,. prípadne aj éteru. V niektorých oblastiach sú problémy aj 

s nedovoleným domácim pálením liehovín. 

Pri protialkoholickej propagande j e neraz problém s pojmom "nadmerné pitie". 

Mnohokrát chápu občania tento pojem iba kvantitatívne a potom nadmerné je iba 

to, čo je viac ako chutí, viac ako sa vládze vypiť ale to zaplatd, viac, ako pijú druhí. 

Takto chápe nadmernos{ nielen požívač alkoholu, ale napr. jeho manželský partner, 

ktorý potom problematiku alkoholizmu nevidí v somatopsychických o dení jedinca, 

ale iba v otázke, či nepremrhá vela pe/lazí, také je jeho správanie v ebriete atd., 

Mnoho problémov je s korigovaním rôznych názorov obyvatelstva a s kúpnou 

premenou verejnej mienky. Ešte pretrvávajú tradíciou zakorenené názory, že alkohol 

vyživuje, zohrieva, lieči, pomáha k dlhovekosti (napr. "víno je mliekom staroby") atd. 

Vdaka systematickej propagande na niektorých úsekoch však už dosiahli určité zme

ny vo verejnej mienke. Napr. populárna rozhlasová relácia Pozor, zákruta!, ktorú už 

niekolko rokov systematicky vysielajú v spolupráci s VB, zaiste prispela k tomu, že 

vo verejnej mienke akceptuje požiadavka, že vodič dopravného prostriedku nesmie 

pit" nijaký alkoholický nápoj. Pravda, je tu ešte rozpor medzi týmto akceptovaním 

a praktickým dodržiavaním. Podobným spôsobom, i ked ovela pomalšie, sa vytvára 

zmena postoja verejnosti k pitiu mládeže. 

Závažným problémom j e zapojenie celej spoločnosti do boja proti alkoholizmu, 

pretože sa na tejto práci podiela prevažne zdravotníctvo, verejná bezpečnosť, súdy 

a prokuratúry. Pokial ide o medicínske odbory, je to najmä psychiatria, i ked do 

istej miery sa tu práce zúčastňujú aj neurológovia, internisti atd. Bolo by iste velmi 

užitočné, keby sa mimopsychiatrické odbory medicíny viac zapájali, a to nie ani tak 

do propagandistickej, ako viac do vedeckej činnosti na tomto úseku. Malá je aj zaan

gažovanosť pedagógov a kultúrnych pracovníkov. Žiadúce je zainteresovať pra

covníkov aj z ostatných odborov, najmä sociológie. 

. Celkove možno povedať, že pokial delo protialkoholickú propagandu, robí sa na 

Slovensku pomerne intenzívne. Ukazuje sa však potreba hlbšieho pôsobenia a ve

deckého prístupu. Ak by sme nadalej vykonávali iba propagandu a neprehlbovali by 

sme všestranne naše poznanie, čoskoro by sme sa dostali do situácie, že by sme ludí 

miesto získavania odpudzovali a naše počínanie by sa hodnotilo ako púha de

magógia. Niekolkými vetami sa treba zmieniť aj o problémoch liečebne-preventívnej 

starostlivosti. Situáciu protialkoholických poradní a protialkoholických záchytných 

staníc znázorňujú tabulky (tab. 4 a 5). 
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Toto slÍ, pravda, iba suché dáta a lle//lOŽ/lO podfa /lieh poslÍdi/ alli 1'.Vhal 'cllos{ 

zariadellí, ani kvalitu práce. 

Vieme, že llajmä perso/lálna vybave/lost" je //Ii/limál/la, /lapr. 1 ' .~ ('Ob (,c /l c chýbajlÍ 

sociál/le sestry a úväzky zdravotných sestier a le/?árop slÍ IIcdos/a/oč/l é . Z mIm /la 

rok však aj na tomto lÍseku pozorujeme názna/?y zlepšova/lia . 

Hospitalizácia allwholikov sa uskutočií.uje /la psychia/richých oddelc/lia ch /l e

mocníc, aj v psychiatrických učebniach. V časti lÍs/apop slÍ 110 liečhu allw holilw l' 

vyčlenené izby alebo časti oddele/lia_ Väčšie ucelené j ed/lo/hy slÍ /lU Psvchia/riclW//l 

oddelellí v Nitre (20-lôžkové protialkoholiché oddele/lie) a Pro/iallw holichá liečcbll a 

Bratislava-Dúbravka (2S lôžok) pre liečbu alkoholiIwIl s tbc slÍ uy/porcllé //Ioz/los/i 

hospitalizácie v TBC liečebni pre psychicky chorých v Solwlollciach pri PieHa/loch. 

O tejto liečebni bol referát v Protialkoholickom Obzore č . 1 / 1966. 

Osobitne velkým problémom je núte/lá liečba allwholiholl a dc/e/l cia deprallo

vaných asociálnych živlov. 

Alkoholici (spolu s alkoholickými psychózami) tuoria v psychia/richých zariade

niach vysoké percento: z prijatých pacie/ltov je to celoštát/lc 21,0 'lc //IU ŽOIl a 1,3 % 

žien; v českých krajoch 20,7 % mužova 1,0 % žien, v slolle/lských krajoch 22,7 o/c 

mužova 2,4 % žien. No ak počítame hospitalizovaných alkoholikolI v pomere k počtu 

obyvatelstva, vyzerajú dáta pre Slovensko priaznivejšie: celoštátne 42 pacie/ltoll 1/0 

100 000 obyvatelov, v českých krajoch 44/100 000 a na Slovensku 37 / 100 000. 

Tento priaznivejší pomer je však iba zdanlivý a vyplýva z chudobllejších psychia

trických hospitalizačných možností na Slovensku_ Pri terajších lledostatlwch lôžok 

nemožno prijať všetkých pacientov a nemožno robiť ani dôsledllú liečbu 

a dostatočne dlhý pobyt pacienta v ústave. I ked sa v posledných rokoch situácia v 

lôžkovom fonde o niečo zlepšila a dalej zlepšuje, stále nezodpovedá potrebám. 

Očakáva sa dalšie zlepšovanie lôžkovej kapacity pre alkoholikov. Tak /lapr. sa má 

vybudovať v Pezinku lSD-lôžkový pavilón na liečbu alkoholikov. Výstavba by sa ma

la začať asi v roku 1970. Treba len dúfať, že pri jej realizácii sa nevyskytnú nejaké 

prekážky. 

Napokon spomenieme ešte problémy represie voči alkoholikom. Ide tu o mnohé 

nevyjasnené otázky, pri ktorých existujú styčné body medzi justíciou a medicínou, 

napr. nariadovanie a výkon ochrannej liečby, otázka recidivistov, príživníkov atd. 

Sem spadajú aj otázky preventívneho postihu, napr. u výtržníctva, pri ohrozovaní 

výchovy detí, pri porušovaní protialkoholického zákona a viaceré dalšie problémy. 

V našich poznámkach o problematike protialkoholického boja sme sa mohli 

dotknúť iba časti otázok_ Nemohli sme podať kompletný súhrn problémov, ved 

každý jednotlivý úsek má svoje špecifické problémy vyžadujúce riešenie. Chceli sme 

upozorniť iba na niektoré z nich, a najmä na potrebu kritického a vecného prístupu. 
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Tabufka 2. Niehtoré štatistické dáta podla Štatistichej ročellhy ČSSR 1965 

Predaj alkoholických nápojov 

1955 1960 1961 1962 1963 1984 
Pivo ČSSR O 2,17 2,85 2,94 3,1 3,2 3,35 
(tisíc l)h R 8,21 10,74 11 ,39 12,11 12,91 13,93 

Čechy O 1,64 2,03 2,17 2,34 2,48 2,77 
R 6,61 8,37 8,73 9,28 9,81 10,56 

Slovensko O 528 826 773 759 717 786 
R 1,6 2,37 2,65 2,83 3,1 3,37 

Víno ČSSR O 11 ,6 39,43 41,29 24 ,82 28,03 43,71 
(hroznové) R 16,1 30,31 30,99 22,44 21,16 23,09 
(tisíc litrov) 

Čechy . O 8,28 25,16 25,48 16,02 17,03 23,66 
R 11 ,42 17,42 17,6 13,86 12,74 12,85 

Slovensko O 3,33 14,27 15,8 8,8 11 20,05 
R 4,9 12,89 13,39 8,58 8,42 10,24 

Liehoviny ČSSR O 27,72 9,05 9,32 10,47 11,14 11 ,42 
(tisíc litrov) R 24,93 22,8 8,11 24,78 23 ,41 20,97 

Čechy O 17,36 6,15 6,48 7,23 8,54 7,68 
R 13,93 11,77 11,7 12,27 10,18 12,2 

Slovensko O 7,37 2,9 2,85 3,24 2,6 5,74 
R 11,01 11,03 11,12 12,51 13,23 8,78 

(Predaj v maloobchodnej sieti = O, spotreba v závodoch verejného stravovania = R) 

Tabulka 3. Spotreba nápojov na 1 obyvatela (v litroch) 

Rok 1936 1955 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
ČSSR 3,4 4,3 5,2 5,5 5,5 5,7 5,8 6,1 
Nápoje alkoholické 
(v 100 , % liehu) 

liehoviny 40 % 2,4 3,9 2,4 2,4 2,5 2,7 2,5 2,4 
víno hroznové 4,3 3,7 6 6,2 6,9 5 4,6 6,1 
vina ostatné 2;9 3,1 6,2 7 5,5 6,3 6,2 6,2 
pivo 51,8 79,1 96,9 100,1 105 109,8 115,7 124,7 

Nápoje nealkoholické 5,2 18,6 27 28,5 32,2 31,9 32,4 31,2 
Čechy - - 5,5 5,9 - - - 6,0 
Nápoje alkoholické 
(v 100 % liehu) 

liehoviny 40 % 2,2 3,6 2 2 2 2,1 1, 7 1;8 
pivo 64,8 89,2 107,2 109 115,2 120,8 127,4 137,4 

Slovensko 2,4 3,9 4,4 4,7 - - 6,4 6,4 
Nápoje alkoholické 
(v 100 % liehu) 

liehoviny 40 % 2,8 4,8 3,4 3,4 3,6 4 4,3 3, 7 

pivo 11,6 55,0 72,7 77,4 81,7 84,7 89,4 96,3 
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Tabu{ka 4. Protia lkolw/iché záchytl/é stal/ice IIa Slouel/slw r. 1965 

miest ošcl rcných pacienlo!" z loho 

mesto s nepretržitou s /IOČ/lOil spolu nlltži žcny II/ladis/d rccidi!"isti 

prevádzkou prel'ádzkou 

Západoslovenský kraj 

Bratislava 19 1851 1 661 184 78 467 

Komárno 3 71 70 1 3 

Levice 4 171 167 4 1 26 
Nitra 2 267 260 7 7 142 

Nové Zámky 2 22 22 1 4 
(Šurany) 

Topo[čany 3 114 113 1 5 5 
Trenčín 10 (bez činnost i - adaptácia) 

Trnava 7 259 250 9 5 39 
Stredoslovenský kraj 

Čadca 8 2 2 
Dolný Kubín 7 196 193 3 
Lipt . Mikuláš 5 385 381 4 31 30 

Lučenec 10 244 236 8 1.2 19 
Martin 10 858 817 41 39 242 

Pov. Bystrica 4 89 88 1 3 2 
Prievidza 10 685 672 13 7 179 

Zvolen 3 245 236 9 - 12 

Žiar nad Hr. 7 (bez údajov) 

Žilina 10 1242 931 311 22 20 

Ban. Bystrica 7 221 214 7 11 49 

Východoslovenský kraj 

Bardejov 7 173 168 5 3 13 

Humenné 5 131 130 1 6 9 
Michalovce 5 225 218 7 8 15 
Poprad 5 374 363 11 20 36 
Prešov 10 693 665 28 9 175 
Plešivec PL 5 117 115 2 7 
Spiš. N. Ves 5 128 121 7 3 21 
Trebišov 2 4 4 - - -

Košice FN 20 2678 2541 137 124 938 

127 


