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Súhrn 

Autori štúdie poukazujú na problém alkoholizmu a jeho riešenie v prvej Česko
slovenskej republike. V politických a odborných kruhoch sa alkoholizmus v medzi
vojnovom období nevnímal iba ako problém jednotlivca, ale stále viac ako celospo
ločenský problém. Jeho riešenie podľa odborníkov spočívalo v odstránení príčin alko
holizmu a vyžadovalo si komplexnejší prístup. Autori v príspevku prezentujú postu
py zamerané na prohibíciu alkoholu v niektorých krajinách, napr. v USA, Rusku, 
kde zavedenie striktných opatrení neprinieslo očakávané výsledky. V prvej Česko
slovenskej republike bol zvolený určitý kompromis, ktorý reguloval a obmedzoval 
predaj a podávanie alkoholických nápojov, postihoval podávanie alkoholu mla
distvým a pod. Autori popisujú hlavné legislatívne opatrenia zamerané na boj proti 
alkoholizmu (najmä tzv. Hollitscherov zákon z roku 1922), zároveň približujú roz
ličné formy abstinenčného hnutia v medzivojnovom Československu. Bližšie analy-
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zujú činnosť Československého abstinentného zväzu a pozornosť venuJu aj nie
ktorým ďalším formám a organizáciám zdravotno-osvetovej činnosti so zameraním 
na boj proti alkoholizmu. 

K ľ ú č o v é s lov á: alkoholizmus - história - prvá Československá republika -
Zákon č. 86/1922 Zb. - Československý abstinentný zväz -
osveta 

E. Morovicsová, A. Falisová: LEGAL NORMS 

AND ACTIVITIES OF CZECHOSLOVAK ABSTINENT 

ASSOCIATION IN FIGHT AGAINST ALCOHOLISM 

DURING THE AGE OF THE FIRST CZECHOSLOVAK 

REPUBLIC 

Summary 

The authors of this study point out issue of alcoholism and its effective tre at
ment during age of the first Czechoslovak Republic. Within political and expert 
groups this issue was more and more perceived not only as a personal problem but 
as a problem of the whole society. According to experts its effective treatment lied in 
removal of cause that triggered alcoholism, however this required more complex ap
proach. For comparison purposes the authors provide with various approaches in 
USA and Russia, mostly focused on prohibition of alcohol, nevertheless establish
ment of these strict measures did not bring satisfactory or expected results. The 
first Czechoslovak Republic chose a sort of compromise when regulation of sale and 
serve of alcohol was put in place with system of strict punishment (in some cases 
even imprisonment) for those who breach the rules and mainly with regards to sale 
and serve of alcohol to youthful. Moreover the authors describe main legislation 
measures focused on fight against alcoholism mainly so called Hollitscher Act from 
1922. In the end the study focuses on various forms of abstinent movement and 
health edification organizations during the interwar period, mainly on activities of 
the Czechoslovak Abstinence Association. 

Key w o r ds: alcoholism - history - the first Czechoslovak Republic - anti
alcoholic legislation - Czechoslovak Abstinence Association - edi
fication 
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Úvod 

Požívanie alkoholu bolo v minulosti v mnohých krajinách bežnou súčas
ťou života spoločnosti, Československo a osobitne Slovensko neboli výnim
kou. Spájalo sa nielen s oslavou príjemných udalostí a slávnostných príleži
tostí, ale aj s vyrovnávaním sa s problémami, ťažkými situáciami a zlomo
vými okamihmi života. Mnohí nachádzali v alkohole uvoľnenie, potešenie 
a dokonca sa podľa množstva vypitého alkoholu posudzovala dobrá nálada 
na oslavách či slávnostných príležitostiach (Klimo, 1936). Viacerí často rieši
li alkoholom svoje problémy, zlyhania a neúspechy a negatívny vplyv dlho
dobého užívania alkoholu si neuvedomovali. Na negatívny jav alkoholizmu 
vo vzťahu k jednotlivcovi, jeho rodine a spoločnosti poukazovali nielen leká
ri, ale aj politici, učitelia, kňazi a verejne činné osoby. Podľa lekára a politi
ka Vavra Šrobára (1923) bol alkohol príčinou sociálnej a hospodárskej biedy 
určitých skupín obyvateľstva, alkohol však oslaboval aj psychické schopno
sti jedinca, jeho zdravie a nepriaznivo ovplyvňoval výchovu detí, ohrozoval 
vzťahy v rodinách a ich samotnú existenciu. Alkoholizmus v prvej Českoslo
venskej republike bol vnímaný ako vážny spoločenský problém, ktorého 
riešenie nestálo len na jednotlivcoch, ale aj na samotnej spoločnosti. 

Ekonomické a sociálne pomery v prvej ČSR 

Následky prvej svetovej vojny mali negatívny dopad na všetky skupiny 
obyvateľstva, predovšetkým však na život rodín na vidieku, osobitne v naj
chudobnejších oblastiach krajiny. Nevyhovujúca ekonomická a sociálna si
tuácia väčšiny obyvateľstva pretrvávala aj v medzivojnovom období. Mnohé 
rodiny, najmä na vidieku, žili vo veľmi zlých sociálno-hygienických pome
roch, na hranici chudoby a strádania aj v najzákladnejších potrebách. Cel
kovú situáciu sťažovala aj zvyšujúca sa nezamestnanosť, často nedostupná 
zdravotná a sociálna starostlivosť a stále viac aj rozmáhajúce sa požívanie 
nekvalitného, podomácky vyrobeného alkoholu (Pelc, 1929). Preto k naj
aktuálnejším verejno-zdravotníckym a zdravotno-sociálnym problémom 
v Československej republike v tridsiatich rokoch minulého storočia patril aj 
boj proti alkoholizmu. Podľa V. Šrobára (1936) úspech konkrétnych aktivít 
zameraných na jeho potieranie mohlo zaručiť iba odstránenie príčin alkoho
lizmu, hlavne zlepšenie sociálnych pomerov a ekonomickej situácie obyva
teľstva, ktoré žilo často na hranici biedy, zlepšením bytovej otázky a: " ... 
menovite naučením hos po dýň náležitému lacnému vareniu. Jediným účin-
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ným opatrením by bola naprostá zápoveď predaju liehových nápojov" 
(Šrobár, 1936, s. 256). 

Alkoholizmus ako celospoločenský problém 

Alkoholizmus bol v odborných a politických kruhoch dlhé obdobie pova
žovaný za problém jednotlivca. Častejšie sa vyskytoval u sociálne slabších 
skupín obyvateľstva, na Slovensku to bola oblasť Kysúc, Oravy a východ
ného Slovenska (Falisová, 1999). I keď závislosť na alkohole bola výsledkom 
nevhodného správania sa jednotlivca, v skutočnosti nebola iba jeho problé
mom. Dotýkala sa života rodiny, spoločnosti a súčasne sa stávala mravným, 
hospodárskym a zdravotným problémom (Klimo, 1936). Závislosť na alkoho
le mala nepriaznivý vplyv nielen na zdravotný stav konzumenta, ale aj na 
celkovú sociálnu situáciu rodín (Chandogová a Capíková, 2012). Problémom 
bolo konzumovanie aj nekvalitných, doma vyrobených liehovín a požívanie 
ťažkých alkoholických nápojov pripravených z denaturovaného liehu. 

Problém alkoholizmu v zahraničí 

Alkoholizmus nebol problémom iba v Československej republike, ale vy
skytoval sa aj v iných krajinách, ktoré sa snažili hľadať vhodný spôsob jeho 
riešenia. Významným prínosom v tomto smere boli závery Svetového pro
tialkoholického kongresu, ktorý sa konal v roku 1919 v Paríži. Účastníci 
kongresu spolu so zástupcami jednotlivých krajín sa zamerali na riešenie 
dvoch základných problémov. Prvým zámerom bolo obmedziť konzumáciu 
alkoholu a druhým cieľom bolo vypracovať návrh zákonodarnej zmluvy, 
podľa ktorej žiadna krajina nesmie zasahovať do prohibičných zákonov 
v inom štáte. Na kongrese sa zúčastnili aj zástupcovia ČSR, ktorí referovali 
o vzniku a činnosti Československého abstinentného zväzu a prikláňali sa 
k zavedeniu úplnej prohibície (Falisová, 1999). 

Konkrétne prístupy k riešeniu alkoholizmu boli v niektorých krajinách 
veľmi radikálne a spočívali v prijatí prísnych zákonných noriem. V Spoje
ných štátoch amerických 16. januára 1920 vstúpil do platnosti ako 18. doda
tok k ústave prohibičný, tzv. Volsteadov zákon. Podľa tohto zákona bola 
zakázaná výroba, distribúcia a predaj alkoholických nápojov s obsahom al
koholu vyšším ako 0,5 %, s výnimkou piva. Uvedenie zákona do praxe pri
nieslo v prvých rokoch pozitívne výsledky. Potvrdil sa jeho priaznivý vplyv 
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na zdravotný stav obyvateľstva a sociálnu situáciu v spoločnosti a v rodi
nách. Znížil sa počet ochorení spôsobených etanolom, cirhózy pečene, dušev
ných porúch a úmrtí na akútnu otravu alkoholom. Zároveň sa znížila krimi
nalita a došlo k zlepšeniu vzťahov v rodinách (Sournia, 1999). Neskôr sa 
však prohibičný zákon začal stále viac porušovať, alkohol sa vyrábal nezá
konne a vo veľkej miere sa pašoval. Užívanie nekvalitného alkoholu spôso
bovalo v mnohých prípadoch zdravotné ťažkosti a problémy, neraz s fatálny
mi následkami (Skála, 1957). Z uvedených dôvodov bol prohibičný zákon 
v USA zrušený 5. decembra 1933. 

Postup v presadzovaní zákonných noriem v boji proti alkoholizmu nasle
dovali aj iné krajiny. Podobné dôsledky prohibície ako v USA sa vyskytli aj 
v Rusku. Po prvotnom poklese konzumácie alkoholu sa výrazne rozšírila 
ilegálna výroba a pašovanie alkoholu. Tvrdé prohibičné opatrenia sa presa
dili v Škandinávskych krajinách, ktoré platili aj v nasledujúcich desaťro
čiach 20. storočia. Vo Francúzsku neboli prijaté tak striktné opatrenia tý
kajúce sa zákazu predaja alkoholu, do praxe sa však uviedli postupy, ktoré 
viedli skôr k zníženiu výroby a konzumácie alkoholických nápojov (Sournia, 
1999). 

V zahraničí všeobecne prebiehal boj proti alkoholizmu v dvoch rovinách, 
prostredníctvom zákonných noriem a uplatňovaním preventívnych a profy
laktických opatrení v praxi. Zákonné opatrenia mali viac donucovací cha
rakter, smerovali k presadzovaniu úplnej abstinencie a k vytváraniu preká
žok pri konzumácii alkoholu, napr. zvýšením zdanenia, znížením počtu vý
čapov, zákazom silných likérov apod. 

Boj proti alkoholizmu v prvej ČSR 

Lekári a odborníci v prvej Československej republike zdôrazňovali v rie
šení problému alkoholizmu aktívny prístup a úsilie jednotlivcov, rodiny 
i spoločnosti. Podľa V. Šrobára (1923) súčasťou všetkých snáh malo byť aj 
odstraňovanie jeho príčin, predovšetkým boj proti biede a nevedomosti oby
vateľstva najmä v najzaostalejších oblastiach krajiny. Konkrétne postupy 
boja proti alkoholizmu vychádzali z právnych predpisov a predstavovali ak
tivity dobrovoľníckych protialkoholicky zameraných organizácií. Na riešení 
spoločenského problému alkoholizmu sa podieľal svojou činnosťou ajpracov
ný odbor pre sociálnu patológiu a sociálnu hygienu s hlavným zameraním 
na boj proti tzv. sociálnym chorobám, ktorý bol zriadený v roku 1919 pri Mi
nisterstve verejného zdravotníctva a telesnej výchovy v Prahe (HalIon 
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a kol., 2006). Na základe Nariadenia vlády č. 27/1920 Zb. bol pri rovnakom 
ministerstve zriadený Stály poradný zbor pre boj proti alkoholizmu, ktorého 
hlavným zameraním bolo vypracovávať odborné vedecké posudky a návrhy 
v otázkach boja proti alkoholizmu (N anzení vlády č. 27/1920 Sb.). Aktív
nejšiu činnosť však vyvíjal až v druhej polovici 30. rokov 20. storočia 

(Chandogová a Capíková, 2012). S problematikou alkoholizmu okrajovo sú
visel aj paragraf 11 Zákona č. 64/1918 Sb. o mimoŤ'ádných pŤ'echodních 
ustanoveních na Slovensku, ktorým sa nariadila revízia práv pre výrobu, 
výčap a predaj všetkých alkoholických nápojov a dočasne sa zakázal výčap 
liehovín okrem piva a vína (Zákon č. 64/1918 Sb.). Uvedenie tohto dočas
ného opatrenia do života však malo predovšetkým ekonomicko-právne sú
vislosti. 

Zákon Č. 86 Zb. z. a n., ktorým sa obmedzovalo 
podávanie alkoholických nápojov 

Prvým právnym dokumentom v prvej Československej republike, ktorý 
riešil boj proti alkoholizmu, bol Zákon ze dne 17. února 1922, Čís. 86 Sb. z. 
an., kterým se omezuje podávání alkoholních nápojú. Pôvodný návrh doku
mentu vypracoval MUDr. A. Hollitscher v roku 1919 a jeho definitívna po
doba bola v Národnom zhromaždení prijatá v roku 1922. Preto je tento 
zákon známy aj ako Hollitscherov zákon (Kollár, 1988). Na tvorbe zákona sa 
podieľal ľudovo-výchovný odbor Československého abstinentného zväzu 
v Prahe. Odbor adresoval Ministerstvu verejného zdravotníctva a telesnej 
výchovy materiál Protialkoholický boj, ktorý obsahoval návrh na zavedenie 
tzv. Gothenburgského systému vo výčapníctve, ktorý sa osvedčil v škandi
návskych krajinách (Štátny archív Bratislava, fond Župný úrad Bratisla
va II, kartón č. 230). Zákon č. 86 Sb./1922 neobsahoval pôvodne navrhované 
radikálnejšie postupy v boji proti alkoholizmu. Vymedzoval však opatrenia 
zamerané na obmedzenie podávania alkoholických nápojov. Vykonávacím 
predpisom uvedeného zákona bolo Nariadenie vlády č. 174 Zb. zákonov 
a nariadení zo dňa 13. júna 1922. Nariadenie pozostávalo z 10 paragrafov, 
obsahom ktorých boli konkrétne usmernenia vzťahujúce sa k prohibícii (Na
nzení vlády č. 174/1922 Sb.). 

Pojem "Alkoholní nápoje, požití alkoholních nápojú na míste, zákaz po
dávat alkohol detem" vymedzoval paragraf 1. Za "alkoholní nápoj" sa nepo
važovali nápoje, ktoré obsahovali do 0,5% alkoholu, napr. "alkoholu prostá 
vína, alkoholu prostá ovocná vína a alkoholu prostá piva" (Nanzení vlády 
č. 174/1922 Sb., s. 819). "Požitím alkoholních nápojú na míste" sa vymedzo-
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valo požitie alkoholu vo všetkých miestnostiach a na miestach, ktorými živ
nostník disponoval, ak sa alkoholické nápoje podávali v rámci živnostenskej 
činnosti. Zákaz podávať alkoholické nápoje deťom a mladistvým sa vzťaho
val aj na podávanie alkoholu v rámci prípitkov a vymedzoval tak aj zodpo
vednosť rodičov za dodržiavanie zákona. 

Priestupky spojené s porušením zákona pri podávaní alkoholických nápo
jov deťom a mladistvým aj mimo výčapov riešil paragraf 2. Zároveň určoval 
aj zákaz podávať alkoholické nápoje deťom a mladistvým osobám, ktoré boli 
stále alebo prechodne zamestnané v živnostenských podnikoch vymedze
ných v §1. 

Prohibičný zákon v 3. paragrafe určoval osobám, ktoré boli zodpovedné 
za vedenie živnostenských podnikov, povinnosť poučiť zamestnancov a iné 
osoby, ktorým bola zverená obsluha hostí, o zákaze podávať alkoholické 
nápoje deťom a mladistvým. Paragraf zároveň vymedzoval aj povinnosť zod
povedných osôb presvedčiť sa o dodržiavaní stanoveného zákazu a spo
ľahlivosti zamestnancov. 

Podľa znenia paragrafu 4. sa mladistvým starším ako 16. rokov mohlo 
podávať na verejných miestach a vo výčapoch pivo, víno (ovocné víno). Oso
bám starším ako 18. rokov sa mohli podávať aj iné alkoholické nápoje. Na 
overenie veku mladistvého slúžili "všeobecné občianske legitimácie", prípad
ne iné úradné preukazy, z ktorých bolo možné identifikovať totožnosť osoby 
a jej vek. Všeobecné občianske legitimácie sa vydávali na základe Vládneho 
nariadenia Č. 481/1919 a ich platnosť nebola obmedzená (Narízení vlády 
Č. 481/1919 Sb.). 

Zákaz podávať alkoholické nápoje na tanečných zábavách okrem piva 
a vína (ovocného vína) vymedzoval paragraf 5. Alkoholické nápoje sa ne
mohli podávať ani ako prísady k iným dovoleným nápojom, ako boli napr. 
čaj alebo káva. 

Spôsob sankcionovania pri porušení zákona bol obsahom paragrafu 6. 
"Pfi prvním pŤ'estoupení zákona budiž dána pouze úŤ'ední výstraha, ústní 
(protokolární) nebo písemná" (Narízení vlády Č. 174/1922 Sb., s. 820). Pri 
opakovanom porušení zákona, podľa miery závažnosti, sa mohli udeliť fi
nančné pokuty vo výške od 20,- Kčs do 10.000,- Kčs. Ak boli priestupky 
zvlášť závažné, živnostníkovi hrozilo väzenie od 24.00 hod. až do troch me
siacov (Zákon Č. 86/1922 Sb.). 

Paragraf 7 vymedzoval majiteľom povinnosť zverejniť na viditeľnom 
mieste vo výčapníctve dobre čitateľnú vyhlášku o zákaze podávať alkohol 
mladistvým a o spôsobe sankcionovania v prípade jej porušenia. Zameranie 
kontrolnej činnosti a osoby zodpovedné na túto činnosť obsahoval para-
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graf 8. Podľa jeho znenia kontrolnou činnosťou boli poverené orgány štátnej 
verejnej správy, municipálne, obecné a predovšetkým policajné orgány. Na
riadenie nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia, ako sa uvádza v paragrafe 9. 
Realizáciou nariadenia, podľa paragrafu 10, boli poverení minister verej
ného zdravotníctva a telesnej výchovy v súčinnosti s ďalšími ministrami. 

Československý abstinentný zväz 

Z iniciatívy Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy 
vznikol v roku 1919 Československý abstinentný zväz, ktorý sa zaslúžilo ší
renie abstinenčného hnutia (Hallon a kol., 2006). Československý abstinent
ný zväz bol nepolitickou organizáciou, ktorá sa venovala riešeniu sociál
nych, hygienických, kultúrnych a etických problémov súvisiacich s alkoho
lizmom. Hlavným cieľom činnosti zväzu bolo riešiť problém alkoholizmu, 
hľadať jeho príčiny a možnosti riešenia, čo malo prispieť k získaniu vnútor
nej slobody ľudí a tým aj národnej, štátnej a politickej slobody. Organizačnú 
štruktúru zväzu v Československej republike tvorili osobitné krajinské 
ústredia: české, moravské, sliezske a slovenské, v ktorých boli sústredené 
miestne odbory príslušnej časti štátu. Obsahové zameranie činnosti jednot
livých ústredí a pobočiek bolo podobné (Štátny archív Bratislava, fond Žup
ný úrad Bratislava II, kartón č. 230). 

Československý abstinentný zväz vyzýval kňazov, profesorov, vychováva
teľov, učiteľov a verejných činiteľov k propagácii abstinencie vlastným 
príkladom, hovoreným a tlačeným slovom. Z konkrétnych propagačných ak
tivít uvádzame napr. výzvu z februára 1926, ktorú adresoval Českoslo
venský abstinentný zväz všetkým členom na Slovensku: "Mnoho námahy 
a peňazí vynakladajú dnes ľudia na to, aby si svoj život predtžili, naproti 
tomu ale vedie väčšina ľudí dnes práve opačný spôsob života. Že ale používa
nie alkoholických nápojov čo najviacej ukrátenie ľudského života zapríčiňu
je, to dokazuje každodenná skúsenosť. Najspoľahlivejší dôkaz úmrtnosti, kto
ré alkoholické nápoje zapríčiňujú, podáva štatistika anglických spoločností 
poisťujúcich na život, ktorá dokazuje, že úplní abstinenti priemerne o 25 % 
dlhšie žijú ako osoby alkohol požívajúce, preto dávajú aj tieto spoločnosti 
abstinentom 10-15 % prémiovú zľavu. Anglické poisťovne veľmi starostlivo 
sledujú otázku úmrtnosti a štatisticky dokazujú, že aj mierni pijani alkoholu 
vykazujú väčšiu úmrtnosť oproti úplným abstinentom. Podobné skúsenosti 
vykazujú aj švajčiarske a nemecké poisťovne. Podľa vzoru spomenutých ang
lických spoločnosti osvedčila sa u nás na Slovensku všeobecná poisťujúca 
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spoločnosť Fénix v Bratislave, Lorencova brána č. 17 prípisom zo dňa 4. feb
ruára 1926 č. 1191, ktorý Krajinskému ústrediu pre Slovensko Čsl. absti
nentného zväzu poslala, že počnúc od 1. II. 1926 všetkým činným členom 
Čsl. abstinentného zväzu, t. j. úplným abstinentom, ktorí sa preukážu člen
skou legitimáciou a pri ktorých lekárska prehliadka skončí s uspokojujúcim 
výsledkom, povolí v prípade poistenia na život 10 % zľavu poistného. Naši 
členovia-abstinenti ušetria teda jednako výdavky za alkoholické nápoje, jed
nako ale stanú sa lacnejším spôsobom majiteľmi poistenia na život" (Štátny 
archív Bratislava, fond Župný úrad Bratislava II, List Československého 
abstinentného zväzu adresovaný členom Krajinského ústredia Českosloven
ského abstinentného zväzu v Bratislave, február 1926). Abstinentný zväz 
prostredníctvom tejto výzvy odporúčal všetkým členom zväzu na Slovensku, 
aby využili túto možnosť a aktívne získavali informácie v poisťovni. 

Z činnosti Slovenského abstinentného zväzu 

V roku 1922, za výraznej podpory českého spisovateľa a osvetového pra
covníka Karola B. Lányiho, vzniklo v Bratislave slovenské krajinské ústre
die ako organizačná zložka Československého abstinentného zväzu. Bolo ne
politickou organizáciou, ktorej členom sa mohol stať každý občan, ktorý 
býval na území ČSR bez rozdielu národnosti, náboženstva, pohlavia a sta
vovskej príslušnosti. Cieľom organizácie bolo odstrániť problém alkoholizmu 
a pomôcť slovenskému národu vymaniť sa z jeho závislosti. Krajinské ústre
die sídlilo na Šafárikovom námestí č. 2 (Štátny archív Bratislava, fond Žup
ný úrad Bratislava II). V svojich odporúčaniach predstavitelia propagovali 
úplnú abstinenciu, čo sa nestretlo s očakávaným výsledkom. V roku 1939, 
po vzniku Slovenského štátu, sa Krajinské ústredie Československého absti
nentného zväzu organizačne zmenilo na Slovenský abstinentný zväz a pôso
bilo na Legionárskej ul. č. 10, neskôr na Hlbokej ul. č. 6 (Potúček, 1948). 

Podľa stanov Krajinského ústredia Československého abstinentného zvä
zu (paragraf 5) sa členovia delili na činných, prispievajúcich a zakladajú
cich. Činní/aktívni členovia sa dobrovoľne zaviazali zrieknuť sa požívania 
alkoholických nápojov. Výnimkou bolo užívanie vína pri náboženských obra
doch a výnimočne aj odporúčanie alkoholických nápojov na základe lekár
skeho predpisu. Prispievajúci členovia neboli úplnými abstinentmi, ale ne
požívali alkoholické nápoje pravidelne a mali záujem podporovať protialko
holické hnutie. Zakladajúci členovia zaplatili Slovenskému abstinentnému 
zväzu jednorázovo a nenávratne "raz navždy" 500,- Kčs. Ročný členský 
príspevok bol dobrovoľný, nie však menej ako 10,- Kčs (Potúček, 1948). 
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Členská základňa Československého abstinentného zväzu na Slovensku 
sa postupne zvyšovala. V roku 1923 abstinentný zväz tvorilo 15 miestnych 
odborov s 500 činnými a 133 prispievajúcimi členmi, 16 študentských absti
nentných krúžkov s 1 157 činnými členmi, novozriadené miestne odbory 
s 254 činnými a 27 prispievajúcimi členmi. Do členskej základne pribudlo aj 
135 činných a 123 prispievajúcich členov na miestach, kde dovtedy ešte ne
boli miestne spolky založené. Dovedna zväz tvorilo 2 046 činných a 283 pri
spievajúcich členov (Štátny archív Bratislava, fond Župný úrad Bra
tislava II, kartón č. 230). Počet členov sa postupne zvyšoval a pôsobenie ab
stinentného zväzu sa z miest šírilo aj na vidiek. 

Slovenský abstinentný zväz už v začiatkoch svojej existencie narážal na 
nedostatok financií, o čom svedčia žiadosti krajinského ústredia pre Sloven
sko v Bratislave priamo adresované Ministerstvu verejného zdravotníctva 
a telesnej výchovy: "Podpísané predsedníctvo krajinského ústredia pre Slo
vensko Čsl. abstinentného zväzu obracia sa na Slávne ministerstvo s plnou 
mocou pre správu Slovenska s prosbou, aby tunajšiemu ústrediu pre Slo
vensko pre jeho propagačnú prácu čo možno najvyššiu štátnu podporu 
vymôcť ráčilo. Ked podpísaný predseda v júni 1922 proti alkohoinú prácu 
na Slovensku začal, bola mu od ríšskeho ústredia Čsl. abstinentného sväzu 
v Prahe sľúbená postačiteľná finančná podpora. Táto ale nie len že bola ne
pomerne malá a následkom toho celkom nepostačiteľná, na druhý polrok 
1922 dostalo tunajšie krajinské ústredie 10 tisíc Kčs, na rok 1923 celkom 30 
tisíc aj napriek tomu, že celý Čsl. abstinentný sväz dostával vtedy od vlády 
vyše 300 tisíc korún, ale na rok 1924 úplne vyvstala. Ako sme sa dozvedeli, 
použilo vraj finančné ministerstvo onú subvenciu, ktorá koncom r. 1923 ma
la byť Čsl. abstinentnému sväzu vyplatená, pre nezamestnaných a na stabi
lizáciu čs. koruny na r. 1924 ju vôbec ešte nepoukázalo. Následkom toho sme 
od 1. januára 1924 úplne odkázaní na seba a naše financie ukazujú značný 
deficit. Od tej doby práca naša bola by značne pokročila, keby bolo bývalo 
finančných prostriedkov na prednáškové cesty, proti alkohoiné spisy, na ho
noráre, poštovné a kancelárske potreby. Takto ale treba sa obávať, že ak čo
skoro výdatnú štátnu podporu nedostaneme, protialkoholnú prácu na Slo
vensku budeme musieť zastaviť. To by znamenalo veľký úpadok kultúrnej 
práce na Slovensku a naproste víťazstvo alkohoiného kapitálu, ako o tom 
článok Quo usque tandem v pripojenom čísle časopisu Republikán župy pod
tatranskej svedčí. Žiadajú, aby na Slovensko bola bezodkladne poskytnutá 
ročná subvencia aspoň sto tisíc korún ročne. Podpísaný dr. Karol Lányi, vy
sokoškolský profesor, predseda a podpredseda dr. St. Ružička" (Štátny 
archív Bratislava, fond Župný úrad Bratislava II, List Krajinského ústredia 
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Československého abstinentného zväzu v Bratislave adresovaný expozitúre 
Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy v Prahe). 

Finančné zdroje ani v nasledujúcom období nemohli pokryť náklady spo
jené s činnosťou Slovenského abstinentného zväzu. Situáciu čiastočne riešili 
štátne finančné podpory, ktoré Československý abstinentný zväz poskytol 
Krajinskému ústrediu v Bratislave. Napr. v roku 1924 finančná podpora 
predstavovala 32.000,- Kčs, v roku 1925 to bolo 12.200,- Kčs a o rok neskôr 
iba 9.300,- Kčs. Túto poslednú subvenciu Slovenský abstinentný zväz vyčer
pal už v máji 1926 aj napriek tomu, že svoju činnosť zredukoval na najnut
nejšie aktivity a bol nútený žiadať o subvencie opakovane aj v nasledujúcom 
období (Štátny archív Bratislava, fond Župný úrad Bratislava II, kartón 
č. 230). 

K jednotlivým činnostiam Slovenského abstinentného zväzu patrilo šíre
nie preventívnych opatrení v boji proti alkoholizmu. Zväz dodával"za mier
ne ceny" protialkoholické letáky, nálepky a brožúry školám, osvetovým 
radám, verejným korporáciám i jednotlivcom (Potúček, 1948). Protialkoho
lické letáky boli čierno-biele alebo farebné, vydávané v slovenskom, českom, 
v niektorých prípadoch aj v maďarskom a v nemeckom jazyku. Ich názvy 
boli výstižné a často obsahovali heslá významných osobností, napr. 
T. G. Masaryka, E. Beneša, ktorých negatívny postoj k alkoholizmu bol jed
noznačný: napr. Alkohol je jed; Alkohol znamená škodu (pre verejnosť, pre 
rodinu, pre jednotlivca); Rodičia! Chceme zostať zdravé!; Alkohol (vraždí, 
zapaľuje, uvrhuje do žalára i bohatým pripravuje žobrácku palicu, spôsobuje 
premávkové nehody a úrazy); To nie je rozprávka!; Alkohol škodca v hos
podárstve; Šetrite naše životy! a iné. Neskôr boli plagáty obsahovo zamerané 
aj na šírenie informácií o jeho škodlivom vplyve na organizmus, napr. Zme
ny pečienky následkom pitia liehovín; Zmeny srdca spôsobené pitím lieho
vín; Zmeny žalúdka a obličiek následkom pitia liehovín a ďalšie. Podobné 
zameranie mali aj známky na listy, napr. Budúcnosť patrí triezvym; Bez 
priateľstva nemôže nikto žiť a ďalšie (Potúček, 1948). Vydávanie propagač
ných materiálov podporovalo aj Ministerstvo verejného zdravotníctva a te
lesnej výchovy. Napr. v roku 1928 povolilo subvenciu 15.000,- Kčs na vyda
nie protialkoholických spisov a letákov v slovenskom jazyku. Z jednotlivých 
brožúr v náklade 20.000 ks to boli Pálenka - diabolský nápoj; Pálenka - Ne
pite! Liehovina. V 10.000 ks náklade boli vydané brožúry Alkohol a mrav
nosť; Alkohol a sociálna otázka (Štátny archív Bratislava, fond Župný úrad 
Bratislava II, kartón č. 230). 

Snahy a konkrétne aktivity Československého abstinentného zväzu za
merané na boj proti alkoholizmu sa nestretli s očakávanou odozvou. O po-
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stoji obyvateľstva k činnosti a pôsobeniu abstinentného zväzu Klimo (1936) 
uviedol, že zásadné odmietavé stanovisko k alkoholu bolo prítomné iba 
u mizivej menšine ľudí. Reforma spoločnosti a jej zvykov preto nemusela 
zodpovedať názorom a hodnotám jednotlivých skupín populácie. Tým sa vy
svetľoval aj ľahostajný postoj ľudí k činnosti abstinenčného hnutia, pretože 
ľudia neradi prijímali názory, ktoré sa priamo netýkali ich samotných, 
spôsobu ich života a ktoré neriešili ich ekonomické a sociálne problémy. 
V boji proti chronickému alkoholizmu sa často narážalo aj na nedostatočnú 
spoluprácu s rodinou, keď napr. manželka vnímala alkoholizmus manžela 
ako hanbu rodiny a vlastné zlyhanie. 

Liečba alkoholizmu 

Okrem preventívnych opatrení vyplývajúcich zo zákona sa pozornosť ve
novala aj rozličným formám liečby alkoholizmu. V medzivojnovom období 
vznikli prvé abstinentské penzióny. V roku 1924 bol založený takýto pen
zión napr. v Tuchlove. Na jeho činnosť subvenciami prispievalo Ministerstvo 
verejného zdravotníctva a telesnej výchovy. V penzióne sa poskytovala aj 
bezplatná liečba na základe finančných zdrojov ministerstva, ktoré v roku 
1927 vyhradilo pre nemajetných pacientov maximálne 2 000 ošetrovacích 
dní za denný poplatok najviac 25,- Kčs. Ošetrovacie miesta sa až do vyčer
pania uvedených zdrojov poskytovali za týchto okolností. Žiadosti za pre
požičanie bezplatného miesta museli byť doložené podrobným lekárskym vy
svedčením, osvedčením o nemajetnosti a domovským listom pacienta. Do
klady sa predkladali Ministerstvu verejného zdravotníctva a telesnej výcho
vy, ktoré rozhodovalo o pridelení miesta na liečenie. V prípade jeho pridele
nia zaslalo príslušné ministerstvo dokumentáciu pacienta na Českoslo
venský abstinentný zväz, ktorý organizačne zastrešoval ďalší postup nástu
pu pacienta na liečenie. Ošetrovné na osobu a deň predstavovalo najviac 
25,- Kčs a platilo sa iba za dni, keď bol pacient v penzióne liečený. V prípa
de, že nadačné lôžko v abstinentskom penzióne si pacient hradil čiastočne, 
stanovený poplatok vyberala Správa abstinentského penziónu. Jej povin
nosťou bolo hlásiť Ministerstvu verejného zdravotníctva a telesnej výchovy 
mená pacientov, dátum ich prijatia na liečenie a dátum prepustenia. Mini
sterstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy udeľovalo nadačné 
lôžka až do vyčerpania 2 000 hodín spravidla na dobu 3 mesiacov. Doba pri
delenia nadačných lôžok sa mohla predÍžiť na základe zdôvodnenia požia
davky riaditeľa abstinentského penziónu. Finančné náklady spojené s lie
čením nemajetných pacientov závislých od alkoholu Ministerstvo verejného 
zdravotníctva a telesnej výchovy hradilo len v roku 1927 (Štátny archív 
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Bratislava, fond Župný úrad Bratislava II, kartón č. 230). V rokoch 1936 -
1939 poskytovala odbornú starostlivosť osobám závislým na alkohole aj 
abstinentská liečebňa v Istebnom. Podobné zariadenia, abstinentské penzió
ny, liečebne a sanatóriá zrejme pôsobili aj na iných miestach, v rámci na
šich doterajších výskumov sa nám však nepodarilo ich existenciu hodnover
ne doložiť. Ako súčasť liečby alkoholizmu sa postupne zavádzala aj ambu
lantná starostlivosť. Prvé protialkoholické ambulancie na Slovensku vznikli 
v Ružomberku a v Bratislave, neskôr aj v iných mestách (Falisová, 1999; 
Kronika medicíny, 1994). Svoju činnosť vykonávali v spolupráci s abstinent
ným zväzom a Československým červeným krížom. Pozornosť venovali nie
len zmenám správania a posilňovaniu vôľových vlastností pacientov, ale aj 
riešeniu ich rodinných problémov a zlepšeniu sociálnych pomerov. 

Ďalšie dobrovoľnícke organizácie a zdravotná 
osveta v boji proti alkoholizmu 

V prvej Československej republike sa v abstinenčnom hnutí angažovali 
aj ďalšie spolky založené na princípe dobrovoľnosti. Spolky miernosti 
(striezlivosti), ktorých tradícia vznikla v prvej polovici 19. storočia na zákla
de iniciatívy predstaviteľov štúrovskej generácie, pôsobili aj v medzivojno
vom období. Ich činnosť podporovala slovenská inteligencia, kňazi a verejne 
činné osoby. Poslaním spolkov bolo potláčať konzumáciu alkoholu a propa
govať jeho škodlivé pôsobenie nielen na ľudský organizmus, ale aj na rodinu 
a spoločnosť. Pozornosť venovali výchovno-vzdelávacím aktivitám, pre
dovšetkým šíreniu odbornej protialkoholicky zameranej literatúry a propa
gačných materiálov, osvojovaniu zmien správania, nabádaniu ľudí k aktív
nemu vyhľadávaniu a ochote prijímať odbornú pomoc a podporu v rodinách. 
Podobné zameranie mali aj spolky, ktoré podporovali cirkevné spoločenstvá, 
napr. ružencové spolky striezlivosti, Spolok Modrý kríž na Starej Turej so 
svojimi odbočkami a ďalšie. Aj napriek tomu, že štát výrazne nepodporoval 
činnosť spolkov, svoje poslanie čiastočne splnili. 

K preventívnym opatreniam v boji proti alkoholizmu v prvej Českoslo
venskej republike patrila aj zdravotno-osvetová činnosť. Články s protialko
holickou tematikou sa publikovali v rôznych časopisov a novinách a pro
stredníctvom učiteľov, kňazov sa ich obsah dostával k obyvateľom aj na vi
dieku. Boli to napr. Boj o zdravie; Cirkevné listy; Evanjelický posol zpod Ta
tier; Hlas; Hospodársky obzor; Klasy; Kultúra; Kysucké hlasy; Ľudová politi
ka; Národnie Noviny; Národný denník; Robotnícka besiedka; Roľnícke novi
ny; Slovenská politika; Slovenská pravda; Slovenský denník; Slovenský hlas; 
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Slovenský ľud; Zdravý život; Život a ďalšie (Potúček, 1948). Pozitívne môže
me hodnotiť aj konštituovanie združení abstinentov, napr. v Turčianskom 
Svätom Martine, ktoré predstavovali kladný príklad v boji proti alkoholiz
mu. 

Významné osobnosti v boji proti alkoholizmu 

N a riešení problému alkoholizmu a šírení preventívnych opatrení v boji 
proti závislosti na alkohole sa na Slovensku v medzivojnovom období podie
ľali viacerí odborníci, lekári, spisovatelia, kňazi a ďalší. Z lekárov to boli 
nielen univerzitní profesori, ale aj lekári pôsobiaci priamo v praxi, napr. 
V. Šrobár, P. Blaho, C. Bezdek, J. A. Chura, K. Matulay, K. Čársky, J. Kňa
zovický, D. Makovický, I. Stodola a ďalší. Situácia bola náročná najmä 
v oblastiach, kde príčiny alkoholizmu, predovšetkým nevyhovujúce ekono
mické a sociálne pomery, ktoré mali výrazný vplyv na požívanie alkoholu, 
nebolo možné odstrániť. K významným lekárom, ktorí boli každodenne kon
frontovaní s negatívnym dopadom alkoholizmu na zdravie jedincov, sociálnu 
a ekonomickú situáciu v rodinách, patril aj MUDr. I. Hálek. Pôsobil na Ky
suciach a v svojej lekárskej praxi sa zameriaval, práve v osobnom kontakte 
s pacientmi, na poskytovanie informácií o negatívnom vplyve alkoholu na 
organizmus a o nutnosti dodržiavať preventívne opatrenia (Falisová, 2000). 
Venoval sa prednáškovej činnosti organizovanej prostredníctvom protialko
holických spolkov a svojimi aktivitami podporoval ich činnosť. Pozornosť ve
noval témam zameraným na negatívny vplyv alkoholizmu na ľudský orga
nizmus a vyzýval do boja proti nemu. Významnejšie však bolo jeho pôsobe
nie ako poslanca v Zdravotníckom výbore Národného zhromaždenia, kde na 
centrálnej úrovni upozorňoval na zdravotné problémy obyvateľstva, vrátane 
alkoholizmu u širokých vrstiev obyvateľstva a rizikových skupín (Slovenský 
biografický slovník, zväzok II., 1987). 

K ďalším významným predstaviteľom abstinenčného hnutia patril Karol 
B. Lányi, zakladateľ a neskôr aj predseda Československého abstinentného 
zväzu. Výraznou mierou sa zaslúžil aj o zriadenie Krajinského ústredia Če
skoslovenského abstinentného zväzu v Bratislave a podieľal sa na zakladaní 
miestnych odborov abstinentného zväzu. Podporoval činnosť študentských 
krúžkov a ženských odborov zameraných na boj proti alkoholizmu. Výrazný 
je jeho prínos v osvetovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. O škodlivosti al
koholu napísal viac ako 70 prác, článkov a letákov, pripravoval rozhlasové 
relácie a celkovo sa vyznamenal aktívnou propagáciou abstinencie medzi ši
rokou verejnosťou (Slovenský biografický slovník, zväzok III., 1989). 
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Albert Škarvan v spise "Čo hovorí lekár o liehovinách", ktorý vyšiel v ro
ku 1925 v Krajinskom ústredí Československého abstinentného zväzu, sa 
venoval negatívnym účinkom alkoholu na organizmus a významu pre
ventívnym opatrení v potieraní alkoholizmu. Zároveň bol jedným z aktív
nych členov abstinentného zväzu a podporoval činnosť spolkov v abstinen
čnom hnutí (Rippa, 1956). 

Záver 

Aj napriek prijatiu Zákona č. 86/1922, ktorým sa obmedzovalo podávanie 
alkoholických nápojov, sa nepodarilo v praxi presadiť v oblasti prohibície 
výraznejšie zmeny. Boj proti alkoholizmu bol zameraný predovšetkým na 
ľudovo-výchovnú a osvetovú činnosť a bez odstránenia sociálno-ekonomic
kých príčin alkoholizmu nemohol viesť k väčším a trvalejším úspechom. 
Liečba alkoholizmu v období prvej Československej republiky nebola v pl
nom rozsahu centrálne riadená štátom. Finančné prostriedky, ktoré vyčle
ňovalo Ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy na zriaďo
vanie nadačných lôžok pre nemajetných v abstinentských penziónoch nepo
stačovalo, rovnako nepostačujúca bola aj ambulantná starostlivosť. Šírenie 
preventívnych opatrení a liečbu osôb závislých na alkohole vykonávali naj
mä dobrovoľníci v rôznych abstinentských organizáciách. 

Poznámka: Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 2/0110/ 
12 "Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku 
od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia". 
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