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primár: MUDr. K. Turček 

Protialkoholické zbory všetkých stupňov prešli od svojho založenia zložitou cestou 
s opakovanými prerušeniami a znovuzrodeniami svojej činnosti, čo väčšinou súviselo 
so zmenami v štátoprávnom usporiadaní a legislatíve. 

Od počiatku sa zdôrazňoval prístup k alkGholizmu ako celospoločenskému javu, 
v boji proti ktorému sa musia zúčastniť národné výbory , najrôznejšie orgány a organi
zácie atď. Protialkoholický zbor sa koncipoval ako poradný orgán predsedníctva vlády 
(samozrejme na nižších stupňoch príslušných národných výborov}, so širokou paletou 
úloh , ktoré sa postupne doplňovali o ďaHie . K najdôležitejšfín úlohám patrilo sledov.t
nie dodržiavania protialkoholických opatrení a organizácia protialkoholickej propa
·gal"'dy. rozvoj a koordinácia spoíupráce štátnych orgánov, spoločenských, hospodá r
skych a iných organizácií pri uplatňovaní prostriedkov boja proti alkoholizmu . Pritom 
bol Protialkoholický zbor oprávnený požadovať od všetkých zúčastnených orgánov 
a organizácií podklady pre svoju činnosť, t.j . rôzne rozbory , správy a návrhy , a na
opak, mal za úlohu odporúčať rôzne opatrenia, ktorými boli príslušné orgány a organi
zácie povinné zodpovedne sa zaoberať . 

Realita však bola značne odlišná. Možno bez rozpakov povedať, že všetky zúčastne
né strany pristupov.ali k problematike formálne , takže činnosť Protialkoholického zbo
ru na všetkých stupňoch bola redukovaná na plánované zasadnutie, na ktoré určené 
zložky spracúvali podľa stanoveného harmonogramu správy. 

Z vlastných skúseností môžeme potvrdiť , že tieto správy bývali formálne a máloko
ho zaujímali , takže k pripomienkam dochádzalo len výnimočne . Množstvo aj konkrét
nych návrhov sa dodnes nerealizovalo a zodpovednosť za celú problematiku sa vždy 
prenášala len na bedrá zdravotníctva , napriek proklamovanému celospoločenskému 
aspektu problému . 

Možno konštatovať , že národné výbory nevenovali dostatočnú pozornosť činnosti 

prot ialkoholických zborov, na čo aj naša odborná tlač viackrát upozorňova l a. Protial
koholické zbory nemali potrebnú autoritu, najrozličnej š i e orgány a organizácie upo
zornenia a náv rhy protialkoholických zborov nebrali dosta točne na vedomie. Napokon 
-prečo by aj, keď sa trpelo. že niektoré odbory národných výborov, spoločenské orgá
ny č i priamo rezorty brzdili čin nosť protialkoholických zborov priamo paralyzovaním 
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rokovaní samotn ých pro ti a lko ho li ckých zborov, trpe lo sa trva lé porušenie zákonn ých 
i podzáko nn ých no rmatívov v oblasti bo ja proti a lkoholizmu a tox ikomániám , z čoho sa 
nevyvodzova li žiadne sankčné dôsledk y. a le ostávalo len na ko nštatova ní nedo tatkov . 

A j keď sme pred časom s rôznymi postojmi a komentármi pri ja li rozhodnutie Minis
te rstva zdravotn íctva SSR o zrušení Pro tia lkoho lického zbo ru na Slovensku , a aj k eď 
motivácia takéhoto rozhodnuti a sa širšej odbornej ve rejnosti nevysve tlil a, v danej si
tuácii sa možno ťažko hneva ť , že o rgán bez reá lneho programu . kto rý by sa navyše 
skutočne plnil , ukon č i l svoj u činnosť. 

H istó ria pr ípravy novely Z ák . č. 120/ 1962. a aj samotn ý výsledo k - Z ák . S R 
č. 46/1989 - sú obrazom s kutočného záujmu spo l oč nosti o problematiku a lkoholizmu 
a osta tn ých tox ikománií. ako aj vyspo ri ada nia sa s nimi . 

V Slovenskej re publike podl'a Zák . č. 4611989 národné vý bory môžu z ri aďovať Zbo
ry na ochra nu pred alkoholizmo m a inými toxiko mániami . Hoci tento zákon plat í už 
od l. 7. 1989, doposiaf sa zbo ry na Slovensku nevytvo rili . a nie je ani jasné kedy budú . 
Aj to je výraz postoja zodpovedn ých štruktúr k problematike . 

Ponúka sa o tázka - má zmysel zbory vôbec za kl adai, ak by ma li činnosť podobnú. 
ako zbo ry zrušené? Úvahy nás po to m musia v i esť k o tázkam pr ípadnej štruktúry zbo
rov, náplne a štýlu ich práce , ale aj ich postave nia a kompete nčné ho vy medzenia. 
Domnievame sa to tiž , že samotné ko nšta tovanie situácie . evide ncia a zhromažďovanie 

dát , fo rmálne porady a vydáva nie .. odporúča ní ' · . kto ré si môže kto korvek dovo li ť 

i gno rovať, nedáva žiade n zmyse l. a bude preze ntova ť len alibizmus spo ločnosti , resp . 
štátu , že problém rieši. 

Netrú fa me si tu pred kl ad ať ucelené stanovisko, a le chceme vzni esť nie kol'ko o tázni 
kov a vyvo l a ť o problemati ke d iskusiu. 

Ak bude me zastávať stanovisko, že zbo ry sú pot rebnými o rgánmi . bude nevyhnu t
né , aby proti sk u točn e opera t ívnej o rientácii v reá lnej situácii a za predpokladu prav
d ivých dát , zúčastnené rezorty spolupracova li na tvo rbe reá lnych o patrení a aj ich na
ozaj rešpektova li . Je tiež o tázne, č i by nemali ma ť samotné zbory aj urč itú ko ntro lnú 
právomoc , a akú. Prito m treba zdô raz ni ť, že rezo rt zdravotníctva by si mal ponecha ť 

v práci zbo rov len ro lu odborného poradcu, aby bola zachovaná myšlie nka ce lospolo
čenskej zodpovednosti za vývi n situácie v konzumácii a lkoho lu a v iných tox iko má
niách . 

a ok raj problému poznamenáva me . že o tázka ko ntro ly podáva nia a lkoho lických 
nápojov, napr . za urč it ých spo loče n s k ých situácií , ďa l e j mlad istvý m a pod . . ako to 
uprav uj e Zák . č . 46/1989. bude sa zrej me n aďa l ej komplikova ť nastávajúcou priva tizá
ciou v oblasti ve rejného stravovania. kde treba reá lne očakávať zvýšený tlak na zisk. 

Za dô ležitý predpoklad oprávnenej ex iste ncie Zboru na ochranu pred a lkoho li z
mom a inými toxi ko mániami považuje me vytvo renie zast rešujúceho Z boru ako porad
ného o rgá nu predsed níctva vlády , kto rá je najvyšš ím výko nn ým orgáno m republiky. 

V druhom va ri ante - teda za predpokladu , že by sa zbo ry nc ustanovova li . treba 
zmiene nú činn osť ade kvátne rozde l iť pod l'a príslušnosti rezo rto m . Funkcia odborného 
poradcu by opäť pripad la zd ravot níctvu , ev ide nčn á a ko nt ro lná činnosť rezo rtu vnútra. 
a na ostatné rezo rty by pri padla prostá úloha dôs ledne plni ť záko nné a iné norm atívy. 

A tak sa opäť vraciame k pôvod nej o tázke- pot rebujeme Zbory na ochranu pred al
ko ho li zmom a inými tox ikománi ami , a lebo nic ? 

Do redakcie pri šlo dňa : l l. 5 . 1990 
Adresa autora: MUDr. K. Turče k . a hô re 9. 9-N Ul itra 

222 


