
bu. Výbor schvaluj e č iastkové úlohy pre socio
lerapeutický klub a jeho č lenov . 

5. V prípade recidívy člena A-klubu sa je ho 
č le n sIvo v klube pozastavuj e. Žiadosť o prvú 
pomoc a začiatok liečby posudzuj e PAP. Čle
novia výboru klubu vyvinú ihneď maximálnu 
snahu o znovuzískanie č l en a, ktorý recidivo
val. V prípade nevyhladania, neprijatia pomoci 
sa čl ensIvo v klube zruší. 

6. Členovia A-klubu schvaľujú na svojom vý
ročnom zasadnutí výbor A-klubu na obdobie 
I roka. Výbor tvorí pred eda, tajomník a po
kladník. Za čl ena výboru môže byť zvolený 
každý č len klubu bez ohladu na dížku abstinen
cie . 

7. Pravidelné zasadnuti a A-klubu sa konajú 
každý druhý (nepárny) utorok o 17.00 h v pries
loroch Obchodného domu Družba-kultúrne 
sIredisko, Sídlisko Západ, I . posch. 

Jsch. 
8. Každý člen je povinný zaplatiť ročný po

plaIOk 240.- Kčs, polročný 120.- Kčs. O hospo 
dárení s finančnými prostriedkami informuj e 
členov klubu pokladník A-klubu na požiada
nie . Každý č len a rodinný príslušník okrem po
vinných poplatkov môže ešte finančne prispieť 
podla svoj ich možností. 

9. Zásady a ročný plá n činnosti A-klubu sa 
schvalujú na výročnom zasadnutí A-klubu 
a nadobúdajú platnosť po ich schvále ní. Nevy
hnulné zmeny a úpravy týkaj úce sa organizač
ných alebo kvalitatívnych otázok či nnosti 
A·klubu Stará Ľubovňa. 

IO . Pravidelné zasadnutia A-klubu a zasad
nUIia výboru sa konaj ú podľa celoročného plá
nu práce. 

Tielo zásady boli schválené 9.4. 1991 členmi 
A·klubu Stará Ľubovňa . 

Slovenská le kárska spoločnosť 
Slovenská psychiatrická spoločnosť 

Sekcia pre prácu so socio te rape utickými klubmi 
Riaditeľstvo ÚNZ Stará Ľubovňa 

Protia lkoholická poradňa Stará Ľubovňa 
Mestské kultúrne stredisko Stará Ľubovňa 

Okresný úrad Stará Ľubovňa 
A-klub Stará Ľubovňa 

Vás pozýva v dňoch 10. - 12 . septembra 1992 na 

vu. celoslovenský 7jazd 
socioterapeutických klubov abstinujúcich 

Mo tto: Umenie je zvíťaziť nad iným , ešte väčšie 
nad sebou samým. 
Predbežný program : 
I . de ň : skúsenosti z práce klubov; 
2. deň: práca v skupinách s dôrazom na a ktu

álne problé my klubovej činnosti ; 
3. deň: vlastné poznatky práce jednotlivých 

skupín a d iskusio u k posterom . 
Navrhované tematické okruhy: 

I . ČO mi pomohlo prijať fa kt . že som alkoho
lik , čo ma viedlo k pocho pe niu , že klub je na
ozaj doliečovacím miestom a bez je ho návštevy 
si o hrozím abstine nciu . 

2. Ako si predstavuje m prvý kontakt s tera
peutom , čo považuje m za dobrý prístup te ra
peuta k pacie ntovi . 

3 . Vplyv rodinného prostredia na abstine n
ciu, úloha manželského partne ra v li ečbe alko
holizmu . 

4 . Charakteristiky svojpomocných skupín 
pre ochranu zdravia alkoholikov. 

5. Ako si predstavuje m existe nciu a prácu 
A-klubov v budúcnosti (dotácie, súkro mné 
podnikanie a pod .). 

Radi prijme me i ďalšie náme ty pre skupino
vú prácu . 

J. Akimjak, predseda A-klubu 
Le tná 27 , 064 Ol Stará Ľubovňa 

SPRÁ V A O ZASADANí SEKCIE AT SLOVENSKEJ PSYCHIATRICKEJ 
SPOLOČNOSTI 

Dňa 16. l. 1992 ko nalo sa zasadanie sekcie 
AT. klOré sa venovalo pripomie nkam z praxe 
k možnej novelizácii zákona Č . 46/89 o ochrane 
pred alkoholizmo m a inými toxikomániami . 
Rokovalo sa form ou pane lovej diskusie s hoj 
nými diskusnými príspevkami z plé na . Minis
IerSIvo zdravotníctva SR zastupovali MUDr . 
M. Chmelová a JUDr. M . Plešková . Zasada
nie moderovali MUDr. V . Novotný, CSc., 
a MUDr. Ľ. Gábriš . 

Diskusné príspevky v podstate akcentovali 
dva zásadné postoj e : 
l . Liečba závis losti sa má v maximálnej mož

nej mie re zbaviť represívnych atribútov. 
Tento postoj akcentovala aj prítomná práv
nička , lebo je v plnom súlade s pla tným 
Ústavným zákonom o ľudských právach . 

2. Problematika závislosti ne má byť výlučným 
problémom zdravotníctva, pre tože ne môže 
osamotene riešiť taký široký spoločenský 
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problém. Problematika vyžaduje celospolo
čenský prístup . 

Po prednesení niekofkých zásadných diskus
ných príspevkov sa zvol il ekonomický prístup 
komentovania jednotlivých častí platného zá
kona č . 46. 

V základných ustanoveniach i v ďalšom sa 
odporuč ilo používať termín zneužívanie alko
hol u a iných návykových látok , aby mal zákon 
dostatočne široké pole aj pre nemedicínske 
prístupy k problematike . V § 3 sa odporúča 
uviesť , ktoré rezorty sa majú podieľať na jed
notlivých opatreniach (okrem Ministerstva 
zdravotníctva i rezorty školstva, práce a sociáI
nych vecí , financií , kultúry). V § 4 sa odporuči
lo zakázať predaj tabakových výrobkov oso
bám mladším ako 18 rokov a ďalej zakázať pre
daj v predajniach potravín. 

Dlhšia diskusia bola o § 8. Prij a l sa návrh 
JUDr. Pleškovej (MZ SR), že zriaďovateľom 
záchytných staníc by malo byť Ministerstvo 
vnútra . Zdravotnícke zariadenia sú konzul
tantmi pri diagnostike a ďalších medicínskych 
opatren iach. Z § 9 sa odporučilo vynechať usta
novenia o nútených a ochranných li ečbach , 
o povinnej evidencii a pod. K paragrafu o so
ciálnej starost livosti neboli pripomienky, zato 
sa navrhlo zrušiť celý § II a odporuči lo sa využí
vať v dostatočnej miere iné platné zákony (pa
ragraf pojednáva o výplate mzdy). Óalej sa na
vrhlo zvýšenie pokút pre inštitúcie i jednotliv
cov pri nedodržaní ustanovení zákonov. 

Tretia časť zákona pojednáva o úlohách or· 
gánov štátnej správy. Diskutéri navrhli zrušiť 
nefunkčný Zbor na och ran u pred alkoholiz· 
mom a inými toxikomániami , ktorý bolorgá· 
nom MZ. Navrhlo sa vytvorenie nadrezortnej 
vládnej komisie, ktorej hlavným poslaním bv 
bolo efektívne koordinovať štátnu politiku 
v uvedenej problematike . Navrhlo sa zrušiť iné 
orgá ny (k rajské , ok resné zbory . .. ) a spomenúť 
v závere obecné zastupiteľstvá ako možné orgá· 
ny organizujúce postup na lokálnej úrovni 
(zriaďovanie poradní , úprava predaja alkoho· 
lických nápojov a pod .) . Súčasne by obecné za· 
stupiteľstvá mali odvádzať časť svojich príjmov 
z predaja alkoholických nápojov , tabakových 
výrobkov a pokút na účelový fond pre zdravot· 
nícke zariadenia , v ktorého starostlivosti sú 
osoby so závis l osťou. 

V diskusii sa chápalo , že predložené návrhy 
sekcie sú iba čiastkovým pohľadom. K zákonu, 
ktorý by mal ši rší spoločenský záber , mali by 
podať pripomienky aj príslušní odborníci 
z iných rezortov . 

Záverom treba ešte povedať, že duch pred· 
kladaných inovácií okrem Listiny ľudských 
práv zodpovedá už platnej novelizácii zákona 
č . 20 i občianskemu súdnemu poriadku (zákony 
č . 419 a 519/91 Zb.). Redakčná komisia (I. No
votný, V. Novotný, Ľ. Gábriš) výsledky disku· 
sie spracovala do návrhu a zaslala Ministerstvu 
zdravotníctva. 

V. Novotllý 

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZAMERENÉ NA SNIZOV ÁNÍ 
POPT Á VKY VE VZTAHU KE ZNEUZÍV ÁNf DROG V EVROPE: SOU· 
ČASNÉ PROGRAMY A MOZNOSTI DALŠfHO ROZVOJE 
Oslo 19. - 21. 6. 1991 

Akce byl a poi'ádána regionální kancelái'í 
Svetové zdravotnické organizace pro Evropu. 
Ta mi jako dočasnému konzultantovi hradila 
cestu. 

Jednání hdi I pan Berg, i'editel norského ná
rodního úradu pro prevenci problému pusobe
ných alkoholem a jinými drogami a pan Cees 
Goos z regionální kancelái'e SZO. Najprve se 
diskutovalo o úvodním textu , který byl účastní
kum rozesílán ješte pred zahájením . Pak nás le
dovaly vyžádané referá ty . Paní A. Vicente 
z Portugalska informovala o rozsáhlém preven
tivním programu Projecto vida (Proj ekt živo ta). 
V rámci tohoto programu publikovali mnoho 
materiálu pro mladé lidi, poi'ádali kursy pro ro
diče s cílem zlepšit jejich schopnost pochopit 
své deti a komunikovat s nimi . Finančne je ten
to projekt podporován EHS, soustavne spolu-
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pracuje se sdelovacími prostredky, zejména 
s te levizí. 

Pak jsem prednesl svoji práci týkající se situ· 
ace v Praze. Zabýval jsem se v ní obecnými 
strategiemi snižování poptávky po drogách 
a alkoholu i jej ich konkrétním uplatňováním 
v našich podmínkách , hovoi'il jsem i o prevcn· 
tivní kampani FIT IN , kterou organizujeme ve 
spolupráci se Sportpropagem a Národním cent· 
rem podpory zdraví. Práce byl a prijata dobie 
a se sympat iemi . 

Následovala práce norských kolegu, ti refe· 
rovali o rozsáhlé kampani zamerené na preven· 
ci zneužívání marihuany a dalších návykových 
látek v Norsku. Jejich kampaň využívá také 
hromadné sdelovací prostfedky. V rámci kam· 
pane byly všem mladým lidem v Norsku , kteií 
dovršili 13 let , poslány osobní dopisy podepsa· 




