
ZÁVISLOSTI 
 

Závislosť predstavuje súbor príznakov, symptómov, ktoré vznikajú následkom pôsobenia príslušného 
podnetu na organizmus alebo psychiku, ale najmä pri jeho absencii. V poslednom čase sme svedkami 
prudkého vzostupu nielen drogových, ale aj nelátkových závislostí, napr. závislosť na internete 
neadekvátne používanie mobilných telefónov, závislosť na sexe, patologické nakupovanie, niektoré 
poruchy príjmu potravy, workoholizmu a pod. Pre nelátkové závislosti súčasnej modernej doby 
neexistuje zatiaľ definícia ani diagnostické kritéria podľa MKCH-10 (Medzinárodná klasifikácia 
chorôb), no najbližšie majú k diagnóze F63 - Poruchy návykov a impulzov „opakované činy bez jasnej 
racionálnej motivácie, ktoré nemožno ovládnuť a ktoré obyčajne poškodzujú vlastné záujmy príslušnej 
osoby aj druhých ľudí. Osoba udáva, že správanie je spojené s impulzmi na akciu.“ Sem sa zaraďuje 
okrem iného aj  pyrománia či kleptománia. 
Jedným zo spoločných rysov závislostí od návykových látok, ako aj nelátkových závislostí, je 
„craving“, čiže baženie. Baženie je znakom závislosti, sprevádza a bude sprevádzať každého užívateľa 
návykových látok po celý život. Baženie sa časom zmierňuje, prichádza po dlhších časových intervaloch 
a nie je také naliehavé, ako na začiatku abstinovania. Oslabuje pamäť a rozhodovacie procesy, 
spôsobuje, že rozhodnutia závislého sú pod jeho vplyvom iracionálne a unáhlené.  
 

„Gambing“  
 
Gambling /patologické hráčstvo/- závislosť na hracích 
automatoch, závislosť od hazardného hrania a závislosť od 
počítačových hier. HAZARD (z arabského slova Az-zahr, 
čo v preklade znamená hracie kocky) je riskantné 
správanie, konanie, ktorého výsledok závisí od šťastnej 
náhody.  
Hazardné správanie je založené na rizikovom rozhodovaní 
pričom sa potláča faktor zodpovednosti. Všetko je 
založené na náhode, nie na hráčskej zručnosti (mnohí si to 
však neuvedomujú). Na Slovensku má problémy s 
gamblerstvom približne 50 000 ľudí (najviac vo veku od 
18-24 rokov).  
 

 „Závislosť na počítači a internete“ 
 

Počítače sú bežnou súčasťou nášho života. O návykovom 
chovaní môžeme hovoriť pri nadmernom venovaní sa 
počítaču. Počítačové hry – ich rizikovosť, predovšetkým 
pre deti, je evidentná. Patrí sem zanedbávanie školy 
a školských povinností, zaostávanie v sociálnom vývoji, 
riziká pre zdravý vývoj pohybového systému. Prvok 
násilia a riskovania sa nachádza v mnohých hrách. Ďalšie 
riziká sú internet ako prostriedok k hazardnej hre, 
internet a pornografia a internetové diskusné skupiny – 
„chat“. Virtuálny svet internetu je subjektívne  
voľnočasovým, aj keď podstatná časť ľudí sa do neho 



pripája počas pracovnej doby či školského vyučovania. Prakticky najvyhľadávanejšou oblasťou 
voľnočasových aktivít na internete je sex. „Cybersex“ je teda každá forma sexuálneho vyjadrenia 
prebiehajúca prostredníctvom elektronickej komunikácie.  
Zneužívanie internetu – sociálnych sietí - je jav relatívne medzi sociálno-patologickými javmi 
najmladší, avšak, čo do rýchlosti šírenia a počtu postihnutých, už zaujíma prvé priečky. Prvotné 
nadšenie z informačných systémov výpočtovej techniky a množstva komunikačných prostriedkov, ktoré 
sa dostali ľudstvu, sa v súčasnom svete menia v strach z ich zneužitia a to nielen voči jednotlivcovi, ale 
aj proti spoločnosti a jej členom všeobecne. Intenzita zneužitia v mnohých prípadoch má charakter 
kriminálneho konania. Najnovším a najrozšírenejším typom patológie v tomto prostredí je zneužitie 
Facebooku, konkrétne prostredníctvom sociálnych sietí šírených aplikácií a spamov. Ide o zneužitie 
spamov spojených so zoznamovaním, vábením na cudzie profily a na vylákanie zneužiteľných 
osobných i ďalších informácií, presmerovanie obsahu stránky konkrétnej osoby na iné nebezpečné 
stránky, žobranie o financie na falošné akcie, falošné ponuky práce, vábenie  pochybných náboženských 
smerov, kyberšikanu. Niekedy to končí i stratením identity.  
 

„Závislosť na mobilnom telefonovaní a posielaní SMS správ“ 
 

môžu byť potenciálne zdroje prežívania príjemných stavov a vzťah 
k nim môže u predisponovaných osôb, ktoré si neuvedomujú riziko, 
nadobudnúť charakter psychickej poruchy úzko súvisiacej so 
závislosťami od návykových látok. Ťažisko prevencie spočíva: včas 
rozpoznať varovné signály (zhoršenie prospechu, únava, strata 
záujmov a kvalitných priateľov), stanoviť jasné pravidlá používania 
telefónu. Mobilné telefonovanie sa stáva rituálom, ktorý dodáva 
jedincovi „pocit dôležitosti“. Niektorí ľudia majú dokonca nutkanie 
niekomu napísať. V priebehu určitého času nadobúda obsedantno-
kompulzívny charakter. Vyvíja sa návyk podobne ako pri hracích automatoch či počítačových hrách. 
Množstvo prevažne mladých ľudí, ktorým chýba hodnotný spôsob vypĺňania voľného času, alebo im 
chýba kvalitná komunikácia, si takto vypĺňa prázdny priestor. Bežne môžeme pozorovať chudobnú, 
stereotypnú a z vecného hľadiska zbytočnú komunikáciu mobilným telefónom. Telefonáty či 
internetové rozhovory trvajú veľmi dlho do noci a častokrát sú bez hlbšieho obsahu. Používanie 
mobilných telefónov je dnes nevyhnutné, problémom je však nadmerné a nekritické používanie, ktoré 
vnáša do psychickej rovnováhy jedinca nepokoj a prispieva k novej závislosti, akou je závislosť na 
mobiloch.  
 

„Závislosť od vzťahov“ 
 

Závislosť vo vzťahu k partnerovi, manželovi, manželke, deťom, 
k priateľovi. Ide tu o zvláštnu formu nesamostatnosti. Človek 
svoju hodnotu odvodzuje od toho, nakoľko sa mu darí napĺňať 
očakávania iných a „zachraňovať svet“. Jedno aj druhé robí 
nezávisle od toho, či si to prostredie praje, alebo nie. Jednoducho 
to robí zo svojho vlastného vnútorného pričinenia. Závislí jedinci 
sa naučili nielen obracať na druhých kvôli obžive a bezpečiu, ale 
tiež pasívne čakať na ich vedúce schopnosti. Hľadajú vzťahy, 
v ktorých sa môžu opierať o pocit bezpečia a vedenia druhými. 
Nedostatok vlastnej iniciatívy a autonómie je často následkom 



prehnanej rodičovskej ochrany. Výsledok tejto skúsenosti je v tom, že sa naučili, že je pohodlné prijať 
pasívnu rolu v medziľudských vzťahoch, a akceptujú akúkoľvek prívetivosť a podporu, ktorú môžu 
dostať, sú ochotní podriadiť sa prianiam druhých, len aby si udržali ich náklonnosť. Často bývajú 
presvedčení, že sú menejcenní, neschopní, nehodní pozornosti druhých. Sú pasívne prijímajúci, od 
druhých očakávajú opakované uisťovanie, stabilitu. Nemajú radi zmeny a necítia sa dobre 
v neočakávaných situáciách. Odmietnutie považujú za horšie ako samotu.  

 
„Závislosť od športu“ 

 
Typický športovec túži po výkone, po vzdialenosti, ktorú 
zdolá, po čase, ktorý prekoná. Takejto vidine podriaďuje 
výkon. Trénuje, aby dosiahol vytúžený cieľ. Dokáže 
odpočívať, vie si dávkovať sily a vie, kam smeruje. Ľudia 
závislí od športu robia v podstate to isté, aby uskutočnili 
kroky k nedefinovateľnej dokonalosti tela a dosiahnutiu 
pocitu maximálnej výkonnosti aj za cenu 
nekontrolovateľného fyzického vyčerpania. Ich životným 
poháňačom nie je cieľ, ale výkon a jeho priebeh. Strácajú nad 
sebou kontrolu. Rozhodujúcim spúšťačom takejto závislosti 
je často slabo vyvinuté sebavedomie a pokusy nadobudnúť ho. Psychologické rysy takýchto zvláštnych 
športovcov sa dajú do určitej miery porovnať so správaním neurotikov. Nie sú celkom schopní 
adaptovať sa na svoju vzniknutú alebo vznikajúcu životnú situáciu – s tým súvisí úzkosť, neistota, 
pocity menejcennosti, depresie, napätie. Potreba špecifického druhu pohybu im pohltí všetok čas.  
 
 

„Závislosť od sexu“ 
 
Nemáme na mysli ani tak realizáciu čo najväčšieho počtu pohlavných stykov, častejšie ide o závislosť 
od flirtovania, zvádzania a dobývania. Nebezpečná je kombinácia internetu a pornografie, rovnako ako 
mobilného telefonovania a erotických liniek. Nutkavý charakter sexuálne orientovaných myšlienok 
a opakované problémové správanie spôsobuje často značné utrpenie človeku i jeho okoliu. Človek 
závislí od sexu nehľadá nejaký vzťah, ale len čisto sexuálne uspokojenie. Uvedomuje si, že s ním nie je 
niečo v poriadku, no „iskreniu“ nevie odolať. Táto závislosť sa v praxi prejavuje tým, že človek má 
mimomanželský vzťah, môže mať aj niekoľko milencov, dvoch, troch aj štyroch, ktorých môže striedať. 
Uvedomuje si, že to narúša jeho manželstvo alebo partnerský vzťah, ale nevie s tým prestať, keď má 
chuť na sex. Napriek tomu, že závislosť od sexu ľudia predpokladajú skôr u mužov, v spoločnosti je to 
približne 50 na 50.  
 

„Závislosť na nakupovaní“ 
 
Je rozšírenejšie medzi ženami, než mužmi. Ženy nakupujú  
kozmetiku, oblečenie či šperky, pre mužov je typické 
nakupovanie elektroniky a športových potrieb. Pri tejto 
poruche sa objavuje nutkanie a silná túžba po nakupovaní, 
človek trpiaci touto poruchou prichádza do obchodu 
väčšinou bez toho, aby vedel čo chce nakupovať. Pomôcť 
takto postihnutým ľuďom môžu rôzne techniky na zvládanie 



stresu, úzkosti a nepríjemných duševných stavov. Dôležité 
je odstrániť spúšťače, ktoré vedú k návykovému 
správaniu. Ide o chorobne nakupujúcich jedincov, ktorí si 
kupujú viac, ako potrebujú, a utrácajú viac, ako si môžu 
dovoliť. Nekontrolovateľne nakupujú aj tovar, ktorý 
nepotrebujú a ani nepoužívajú, potom ho ako prebytočný 
skladujú. Pri nákupoch však prežívajú pocit vzrušenia až 
eufórie, čo im pomáha zvyšovať sebavedomie a zlepšovať 
náladu. Najčastejšie spúšťače chorobného nakupovania sa 
týkajú: tovaru – obaly, farba, vôňa, značka... a jedinca – 
opustenosť a samota, stresy, emočné problémy, depresie, 
nespokojnosť v živote a partnerskom spolužití, voľné 
finančné prostriedky... Taktiež reklama, rôzne výhodné 
výpredaje a veľké zľavy motivujú človeka k nakupovaniu. 
U závislých ľudí to ešte viac podporuje túžbu vlastniť 
ďalšie veci a využiť tak „finančne výhodné“ nákupy. 
 

„Obchod s nádejou“ 
 
Veštenie a predpovedanie budúcnosti patrí medzi najstaršie spôsoby ako sa zbaviť strachu, úzkosti 
a prázdnoty. K závislosti od veštenia majú sklon skôr ženy ako muži, pretože ženská psychika je 
náchylnejšia na emocionálne prežívanie, navyše ženy sú zvedavé, chcú poznať všetky tajomstvá 

a záhady, stále sa chcú o niečom rozprávať. Dôvodom návštevy veštkyne 
sú zvyčajne zvedavosť alebo zúfalstvo. Veľkú skupinu žien k veštkyni 
dovedie životná kríza, z ktorej nedokážu samy nájsť východisko. Ničí ich 
pocit neistoty a bezmocnosti, potrebujú vedieť, kedy a ako sa ich trápenie 
skončí. Tu môže postupom času nastať rozvoj závislosti. Ďalším 
ukazovateľom smerujúcim k závislosti je frekvencia návštev alebo 
kontaktovania veštíc. Rizikovým môže byť aj rozširovanie poľa, čo 
znamená, že hľadáme ďalšie, novšie a „overenejšie spôsoby, ako si 
potvrdiť budúcnosť. Signálom problémového alebo závislého správania je 
i zväčšovanie finančnej investíce do tejto aktivity.  

 

„Poruchy príjmu potravy“ 
 

Zaraďujeme sem mentálnu bulímiu a mentálnu anorexiu. Ľudia, ktorí trpia 
týmito poruchami príjmu potravy majú chorobný strach z obezity a stratili 
kontrolu nad príjmom potravy. Poruchy príjmu potravy predstavujú chorobu, 
ktorá má jednu z najvyšších úmrtností v psychiatrickej praxi. O závislom 
správaní môžeme hovoriť vtedy, ak človek: pociťuje neodolateľnú túžbu 
opakovať svoje správanie, neprestajne myslí na jedlo, telesnú hmotnosť 
a diéty, prestáva robiť veci, ktoré predtým robil prirodzene a vyhýba sa im, 
stráca svoje pôvodné záujmy, koníčky a záľuby. Čo je asi najtragickejšie – 
stráca potešenie z bežných radostí každodenného života a pokračuje v správaní 
napriek zjavným negatívnym dôsledkom na seba a svoje užšie i širšie sociálne 
prostredie.   
 



„Kultová závislosť“  

 
Zhubná sekta predstavuje zoskupenie ľudí, ktoré svojím zameraním predstavuje nebezpečenstvo pre 
spoločnosť, a to tým, že z jej členov „vyrába“ neslobodných jedincov úplne podriadených ideovým 
zámerom sekty. Typy deštruktívnych kultov a siekt: náboženské kulty, politické kulty, 
psychoterapeuticko-výchovné kulty, komerčné kulty. Psychickou 
manipuláciou dochádza k zmene pôvodnej identity človeka, bez toho, aby si 
to dotyčný uvedomoval. Deti nie sú schopné poznať, že sektárske pôsobenie 
je pre nich škodlivé. V týchto podmienkach sa u nich udržuje úzkostná 
závislosť, strach z autority, izolácia od spoločnosti a výučbového 
a socializačného pôsobenia. Deti a mládež sú v sektách vystavené 
najrôznejším negatívnym javom. Ide napr. o zneužívanie, zanedbávanie 
a týranie dieťaťa, sexuálne obťažovanie, či zamietanie prirodzeného 
kreatívneho myslenia a spontánneho správania sa dieťaťa. V prípade, že sa 
rodič rozhodne opustiť sektu je veľmi ťažko oslobodiť z jej vplyvu svoje 
deti. Následky členstva v deštruktívnom kulte či sekte sú viaceré a závažné. 
Obmedzovanie spánku či nedostatočná výživa môžu vážne poškodiť zdravie 
človeka, rovnako závažné sú aj dopady na psychiku. Postihnutý stráca 
schopnosť realistického úsudku a kritiky. Členstvo môže dokonca v 
krajných prípadoch viesť k hromadným samovraždám. Spoločenstvo sa 
snaží o sociálnu izoláciu mladého človeka, dochádza k strate väzby a 
zodpovednosti voči rodine a priateľom, dochádza k úplnej strate priateľov 
mimo organizácie. Človek sa môže stať psychicky závislý na sekte podobne ako narkomani na drogách. 
Začína sa to zvedavosťou, fascináciou, pokračuje stratou času, myslenia, peňazí a končí stratou slobody. 
Najlepšou ochranou je búranie mýtov, informovanosť a podpora kritického myslenia.   
 

Záver 
 
 21. storočie... mobil s dotykovým displejom, Wi-Fi, 3G, tablet, online hry, chat, anonymita, internetové 
obchody, dražby atď... Sú vám tieto pojmy dobre známe? Viete si predstaviť aspoň dva dni bez svojho 
mobilného telefónu? Bez smskovania alebo chatovania? Bez možnosti pripojiť sa na internet? Koľko 
času strávite vy so svojím mobilným telefónom v ruke alebo surfovaním po internete? S kým a ako dlho 
dokážete chatovať? Viete relaxovať a venovať sa záujmom? 
 
  
 
 
 
 
Podľa dostupných materiálov spracovala: PhDr. Iveta Erlichová 


