
    

 

 

 

 



 
 
 
 

                                   12 KROKOV  AA 
 
 
 
1. Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom - naše životy sa 

stali neovladateľné. 
2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša obnoví naše 

duševné zdravie. 
3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti 

Boha tak, ako ho my chápeme. 
4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých 

seba. 
5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú 

povahu svojich chýb. 
6. Boli sme prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše 

charakterové chyby. 
7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky. 
8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to 

napraviť. 
9. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to 

bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným 
ublížilo. 

10. Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili 
chybu, ihneď sme sa priznali. 

11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý 
styk s Bohom tak, ako ho my chápeme a prosili sme ho len o to, 
aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť. 

12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a 
usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a 
uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach. 
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                                                           PREAMBULA  AA 
                                                      ( Kto sú Anonymní Alkoholici ) 
 
                Anonymní Alkoholici ( AA ) sú spoločenstvom žien a mužov, ktorí sa navzájom 
delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať 
ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu. Jedinou podmienkou členstva je túžba prestať piť. AA 
nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov 
svojich členov. 
               AA nie sú spojení so žiadnou sektou, náboženstvom, alebo akoukoľvek 
inštitúciou. AA sa nezúčastňujú verejných diskusií a nezaujímajú stanovisko k žiadnym 
problémom mimo spoločenstva. Našim prvoradým cieľom je zostať triezvym a pomáhať 
k triezvosti ostatným alkoholikom. 
 
   
                                                    
                                                       Motto: Nie sme vyliečení z nášho alkoholizmu. To, čo skutočne 
                                                                        získavame  je  denná  omilosťujúca činnosť, ktorá  slúži 
                                                                        uzdravovaniu nášho duševného stavu. 
                                                                                                                     ANONYMNÍ  ALKOHOLICI 
                                                                                  .                                  
 Vážení priatelia , 
 
     náš časopis vchádza do štvrtého roku svojej existencie. Príbehy a svedectvá 
uverejnené na jeho stránkach ukazujú ako sa menia naše životy, ako rastieme 
osobne a ako sa rozvíja celé spoločenstvo AA na Slovensku. Ak som si pozeral 
adresár skupín a počty mítingov v prvom čísle tak sa ich počet zvýšil o viac ako 
polovicu. Myslím si , že nielen počet, ale aj samotná činnosť skupín veľmi 
pokročila v práci s Krokmi a Tradíciami AA a to nás všetkých teší. My však 
dnešným číslom  sa opätovne vraciame k Prvému Kroku a prvej Tradícii AA. 
Robíme to preto , že tak ako je to uvedené v motte tohto úvodníka si dobre 
uvedomujeme svoju chorobu. Nikdy nesmieme zabudnúť na túto skutočnosť, 
rovnako tak, ako nikdy nesmieme zabudnúť na to, že naše uzdravenie závisí od 
jednoty spoločenstva AA, či je to skupina , či je to AA na Slovensku alebo na 
celom svete. Ak sa budeme držať oboch týchto základov a čo v najväčšom rozsahu 
sa zapojíme do služby v  AA, potom nemusíme mať obavy o ďalšie a výraznejšie 
rozširovanie spoločenstva AA na Slovensku. 
                                                                                          Za redakciu : Emil 
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     Koncoročné číslo 4/2004 uzatvorilo prvú etapu 
vydávania svedectiev a výpovedí členov AA o ich práci 
s jednotlivými Krokmi, s ich osobným prístupom k tejto 
problematike a  následným napĺňaním v každodennom 
živote. Možno by sa zdalo, že  kroky sme prebrali, bolo 
by potrebné venovať sa inému. Ale skutočne, prebrali 
sme ich? Odpoveď je áno, aj nie. Áno preto, lebo vyšli  
postupne v našom časopise ako príspevky, a nie preto, 
lebo vyšli ako príspevky len niekoľkých členov a nás je 
nepomerne viac. Okrem toho každý nimi prechádzal 
svojou vlastnou cestou, a preto je veľmi dôležité, aby 
sme si svoje skúsenosti odovzdávali aj naďalej, ako 
nepretržitý proces našej abstinencie a triezveho 
spôsobu života. Preto aj Interskupina, keď sa zaoberala 
obsahovým zameraním časopisu Prameň pre rok 2005 
jednoznačne rozhodla, že Kroky...zostanú aj naďalej. 
    Keď sa obzriem dozadu, na moju strastiplnú cestu 
alkoholika, cestu poznačenú mnohými brázdami 
a najmä predsavzatiami, že toto je ten posledný 
pohárik, cestu poznačenú krátkodobými abstinenciami 
a následných opätovných recidív, musím skonštatovať, 
že to nebola cesta, ale bludný kruh. Možnože liečenie 
by mi pomohlo, tak ako mnohým, ale ja som ho 
tvrdohlavo odmietal, pretože JA som alkoholik nebol. 
Ako sa moja spanilá jazda s alkoholom skončí a či 
vôbec,  som   nevedel. A predsa   sa   stalo   niečo,   čo 

Priznali sme svoju bezmocnosť 
nad alkoholom – naše životy sa 
stali neovladateľné. 



================================ PRAMEŇ ==========================  6 
 
radikálne zmenilo môj život – objavil som AA 
a prestal som piť ! Ja som prestal piť v AA –
doteraz nič iné mi nepomohlo. Atmosféra 
v AA a Dvanásť Krokov ma oslovilo. 
Ozaj - koľkokrát za takmer 4 a pol roka svojej 
abstinencie som prišiel do styku s „našimi 
krokmi?“ Nespočetnekrát. Pamätám si na to, 
keď som si ich prvýkrát prečítal po týždňovej 
abstinencii a po prečítaní posledného 
dvanásteho, som bol pripravený odovzdávať 
posolstvo ostatným alkoholikom. Dnes sa 
nad tým len usmievam, pretože to bola len 
samoľúbosť a namyslenosť bez pochopenia 
slova pokora. 
     Najťažší je asi prvý krok...priznať si 
závislosť. Ťažký preto, lebo ide o maximálnu 
úprimnosť voči svojmu egu, k zlomu doteraz 
všetkého čo som zažil a čím som žil. Keď 
som prvýkrát na skupine nahlas a verejne 
povedal „ som Tomáš, a som alkoholik“, na 
môj údiv sa mi nesmierne uľavilo. Zistil som, 
že som objavil Ameriku - priznal som si, že 
som alkoholik. Konečne som si priznal to, čo 
už dávno vedeli takmer všetci. Iróniou 
alkoholika je tá skutočnosť, že on chudák sa 
to dozvie posledný... 
     Časom som zistil, že kroky nesúvisia len 
s alkoholom, ale so zmenou celého môjho 
doterajšieho života. Abstinovať u mňa 
znamená žiť úplne iný život. Abstinencia 
predstavuje v mojom ponímaní  životný štýl. 
Kroky ma naučili pochopiť slovo pokora, 
ktoré som dovtedy chápal len ako 
náboženský akt, naučili ma odpúšťať iným 
a dokonca aj sám sebe, ospravedlnenie som 
prestal považovať za slabosť /aj keď som to 
urobil, tak len preto, aby som žobronil 
o toleranciu  k môjmu pitiu, skrátka obohatili 
ma o množstvo poznatkov, vedomostí 
a úvah, ktorým som dovtedy prikladal malý, 
resp. žiadny význam. 
 

 
Kroky sú nepretržitý proces v mojom živote, 
ktorý nikdy neskončí. Ani nemôže, pretože 
ak by som „ náhodou predchádzajúcich 
jedenásť vyčerpal “, tak dvanásty ...šírenie 
posolstva..., v prípade mojej triezvosti som 
povinný realizovať doživotne. Pevne verím, 
že mi to bude dopriate a budem to robiť rád. 
 
                                   S pozdravom 
                                   Tomáš alkoholik. 
 
 

    
 
 
 
 
 
    Vonku svietilo slnko. Ale aj keby som si 
dokonca akokoľvek prial, nemohol by som 
ísť na prechádzku, pretože pred dvoma 
dňami ma dvaja uniformovaní muži zobrali 
z domu a priviedli do väzenia. 
   Hneval som sa na môjho šéfa, ktorý ma 
udal na polícii iba z toho dôvodu, že som 
spolu s kumpánmi , ktorých som naviac 
považoval za svojich najlepších priateľov, 
prepil peniaze firmy. Naplnený sebaľútosťou  
som si myslel, že suma, ktorú som 
zdefraudoval , nebola až tak vysoká. Mal 
som predsa tie najúprimnejšie zámery, že 
tieto peniaze vrátim, žiaľbohu chýbala mi 
odvaha, prísť za šéfom a priznať sa k tomu. 
Zo strachu pred jeho hnevom som radšej 
nešiel do práce. 
   Určite po rozhovore so šéfom  by sa  vec 
dala nejakým spôsobom vyriešiť, ale pretože 
mi chýbala odvaha priznať sa k mojej chybe, 
musím teraz sedieť vo väzení. Moje 
uväznenie malo však  pozitívny vplyv na 
moje zdravie, pretože som tam prekonal 
svoju alkoholovú krízu. 
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    Vynútené nepitie alkoholu, okrem toho, že 
som bol zamknutý vo väznici malo aj svoje 
dobré stránky. Konečne som bol donútený 
porozmýšľať nad tým, prečo ide môj život 
stále dolu vodou. Nevedel som, či  môj život 
bol degradovaný pretože som pil, alebo či 
som pil preto, že som nedokázal 
zodpovedne, žiť. Uvedomil som si, že príčiny 
môjho pitia a toho, že som nevedel žiť 
zodpovedne musím hľadať v mojich 
charakterových chybách. Uvedomenie si 
tohoto veľmi zabolelo moju dušu. Nemal som  
ani najmenšieho poňatia o tom , akým 
spôsobom sa mám pozerať na svoj život. 
A tak som si teda vybral to najjednoduchšie 
riešenie a  celú vinu za premárnený život 
som pripísal môjmu doterajšiemu 
najlepšiemu priateľovi – alkoholu.. Myslel 
som si, že keď prestanem piť, všetko sa 
obráti. 
   Konečne prišiel čas prepustenie z väzenia. 
Čím viac sa ten deň blížil, tým viac vo mne 
narastala chuť na alkohol. Vo väzení bolo 
jednoduché byť triezvym, nedokázal som 
však udržať triezvosť, keďže som nebol 
pripravený na to, aby som si uvedomil, kým 
vlastne som. 
   A tak po opustení väzenia sa to všetko 
otočilo tak, ako sa to otočiť muselo. Sotva sa 
otvorila brána väznice, všetky moje dobré 
predsavzatia zostali zabudnuté. Závislosť ma 
znovu chytila do svojich pazúrov. 
   Očividne pobyt vo väzení ešte nebol mojím 
dnom, ktoré som potreboval k tomu, aby som 
v živote vykonal potrebné zmeny. Neurobil 
som  už žiadne trestné činy, ale napriek 
tomu v mojom živote sa nič nezmenilo. 
Nemohol som už zdefraudovať peniaze 
firmy, pretože  vzhľadom na odpykaný trest 
nikto ma  nezamestnal v zodpovedných 
činnostiach. Musel som sa uspokojiť s menej  
 

 
platenou prácou. Pretože mizerný zárobok 
nestačil na financovanie môjho tvrdého pitia., 
prepil som peniaze odložené na zaplatenie 
nájomného za byt. Preto som  uprostred 
tvrdej zimy stratil svoje ubytovanie a musel 
som nocovať najprv na ulici, potom v útulku 
pre bezdomovocov. Ale ani toto sa ešte 
nestalo mojím dnom. 
   Podarilo sa mi to až vtedy, keď po 
nevydarenom pokuse o samovraždu som sa 
dostal na psychiatriu. „ Biele plášte “ neprijali 
moje zdôvodnenia a charakterizovali ma ako 
beznádejný prípad. Pracovníčka „ sociálnej 
kliniky “ mi poradila, aby som svoju závislosť 
skúsil zvládnuť za pomoci „ Anonymných 
Alkoholikov “. 
    Keď som prvýkrát sediac na mítingu 
mohol rozprávať o svojom alkoholizme 
a o svojom prehranom živote – pocítil som 
nádej. Nemusel som už bojovať. Na začiatku 
som sa ešte bránil pred skutočnou vierou 
a vôbec som nebol pripravený na to, aby 
som svoj život a svoju vôľu odovzdal do 
starostlivosti Boha tak, ako ho ja chápem . 
 

 
 
    Keď som už zrezignoval z odporu a uveril 
som svojej Sile Vyššej, bol som pripravený 
k tomu, aby som vykonal dôkladnú 
a odvážnu morálnu  inventúru  svojho vnútra.    
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Vtedy som tiež musel zrezignovať z môjho 
životného omylu. 
   To nebol alkohol, kto bol vinný za 
degradáciu môjho života. Určite môj morálny 
prah klesal, keď som pil - ale charakterové 
vady neboli na dne pohára, ale vo mne, 
v mojom vnútri. Musel som sa priznať 
k tomu, že som nedokázal riadiť svoj život 
a to dokonca v čase, keď som ešte nebol 
závislý na alkohole. Moja vôľa bola celkove  
slabá, aby som sa zbavil tých chýb. Boh to 
dokáže urobiť iba vtedy, ak s ním nadviažem  
úprimný kontakt a poprosím ho, aby mi 
ukázal  jeho vôľu. Modlitba a pokora ma 
vedú z temnoty k slnečnému svetlu. 
    Teraz som už  dosťkrát 24 hodín triezvym 
a žijem spokojný a radostný život plný 
duševnej pohody. Aj napriek tomu sústavne 
musím dávať pozor na to, aby som svoj život 
neodkázal do mojej vlastnej ničiacej  vôle. 
Sám nie som schopný zabezpečiť pre seba 
úprimný život,  ale podarí sa mi to za pomoci 
mojej Sily Vyššej a všetkých priateľov 
v spoločenstve AA. 
  Ďakujem Vám všetkým za to, že sa so 
mnou delíte o svoje svedectvá a nádej 
 
                                                 Váš Antoni 
 
 
 
                            
 
                       
 
   
  
 
    Najťažším je prvý krok. V každom mojom 
predsavzatí, úlohe, je najťažší prvý krok. 
Začať čosi a potom to nejako pôjde. Táto 
zásada sa potvrdila v mojom živote aj v tom  

 
pijanskom, aj v tom bez alkoholu. Celý 
problém je v tom „ začať “ . 
   Už niekoľko rokov predtým, ako som 
prestal piť som s určitosťou vedel , že treba   
„ čosi “ s tým robiť, že moje pitie nie je 
normálne a život presýtený všadeprítomným 
alkoholom sa bezodvratne rúti do záhuby. 
Bolo to iba otázkou času. A predsa som nič 
neurobil, aby som ten šialený pád prerušil. 
Nesmelé pokusy môjho okolia som prijímal 
ako urážku. A iba v hĺbke srdca som dúfal, 
že mi niekto pomôže, že ma zoberie za ruku  
a zavedie ma kdesi, kde mi pomôžu. 
    Skutočne sa mi ani nesnívalo o tom, že 
dokonca ja sám si môžem pomôcť. Boh mi 
poslal do  cesty dievča, ktorému tak záležalo 
na mne, že veci postavila tak tvrdo, že buď 
ona , alebo alkohol.. Navonok som  sa hral 
na hrdinu, ale v hĺbke srdca som sa tešil, z 
takéhoto obratu a nechal som sa priviesť na 
skupinu AA. To bol môj prvý kontakt s AA. 
Potom som si  ešte niekoľkokrát vypil 
a diievča ma aj tak nechalo, ale to 
najhlavnejšie bolo vykonané. Spoznal som, 
že je možné aj nepiť a dozvedel som sa, ako 
to urobiť. Žiaľbohu k môjmu rozčarovaniu AA 
mi mohlo pomôcť, ale triezvieť som musel 
začať ja sám. 
   Po prvý raz v mojom živote som mal urobiť 
niečo samostatne a to bolo veľmi ťažké. 
Vyžadovalo si to  priznanie súčasnej 
slabosti, nezodpovednosti a pod. a to sa mi 
zdalo nad moje sily. Zdalo sa mi , že 
priznaním si svojej bezmocnosti 
a neovládania  vlastného života, akoby som 
ho celý preškrtol. Veľmi som sa toho bál, 
pravda však bola taká, že za veľa nestál, bol 
plný sklamaní , klamstva, ale bol môj, poznal 
som ho ako starý peniaz. Spoločenstvo mi 
ponúkalo lepší život, kvalitnejší, ale za cenu, 
že by som musel so sebou niečo robiť, ako 
aj za  cenu   pokory. A   tieto dve veci neboli  
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neboli z mojej strany akceptovateľné. 
Nastala patová situácia. Z jednej strany som 
videl, že nemám iného východiska a na 
druhej strane som sa nedokázal k ničomu 
prinútiť. Tak som zostal rozpoltený 
preskakujúc od eufórii do znechutenia, od 
obdobia nepitia do recidívy. Celé dva roky od 
príchodu do AA trvalo toto moje hľadanie 
tretej cesty, naivná nádej, že môžem zmeniť 
svoj život na lepší bez námahy a bez toho, 
že by som za to niečím platil. Chuť priznať si 
svoju bezmocnosť, ale aj hrdé „ nie “. 
    Riešenie celého problému prišlo nakoniec 
zo strany môjho najväčšieho nepriateľa – 
strachu. Bol to on, ktorý ma prinútil vykonať 
posledné rozhodnutie a prestať špekuľovať. 
Jednoducho poddať sa. Veľmi skľúčený 
a slabý som prišiel do poradne a na skupinu 
AA s malým očakávaním, aspoň tak sa mi to 
vtedy zdalo, že by som tam zostal. 
Nepozastavoval som sa vtedy nad 
významom Prvého Kroku, to prišlo až 
neskoršie. Vtedy som  jednoducho túžil 
zbaviť sa strachu a cesta k tomu bola iba 
jediná, musel som sa priznať k celkovej 
prehre v boji s alkoholom, k jeho triun-
fálnemu víťazstvu v celom mojom 
doterajšom živote. Ešte stále som neuveril 
význam Krokov AA, ale zachránilo ma to, že 
nebola už žiadna iná alternatíva. 
   Odvtedy som prešiel celou evolúciou. 
Priznanie si  svojej bezmocnosti ma neraz 
zachránilo od recidívy, ale aj pocitov 
beznádejnosti. Hoci to znie paradoxne ,  
vlastne vedomie svojej bezmocnosti je  
veľakrát prameňom nádeje a vnútorného 
pokoja. Je to tak podľa mňa v najdôle-
žitejších veciach, v akceptácii seba samého 
a okolitého sveta takého, akým on 
v skutočnosti je. V hľadaní lásky a vo 
vytváraní vzťahov s inými, ale tiež v práci 
a v každodennom živote. 

  
   Uvedomenie si bezmocnosti mi dovolí „ 
odpustiť “ a to je z pravidla často 
podmienkou pre získanie odstupu od  danej 
veci a pohľadu na ňu z inej strany. Zdravé 
pamätanie si toho, že neriadim svoj život, mi 
dovoľuje konať rozvážnejšie, neprijímať 
hlúpe a unáhlené rozhodnutia. Je pravdou, 
že som ďaleko od každodenného využívania 
tohto Kroku. Ale predsa nejde o to byť 
dokonalý ale sa  snažiť sa o priblíženie k nej. 
 
                                    Przemek AA 
                                     Zdroj 1/99 
 
 
 
 
 
 
  Priznať si svoju bezmocnosť. Kto by o to 
stál ? S prepáčením ruky po použití WC si 
umýva skoro každý, svoje „ Ja “ už nie. 
Možno sa mýlim, moje skúsenosti z dvadsať-
ročnej práce so závislými, ako aj z mojej 
vlastnej mi hovoria, že je to naozaj tak. 
   Aj mne to nejaký čas trvalo, kým som  
začal s umývaním svojho vlastného „ Ja .“ 
Mal som skoro štyridsať rokov života za 
sebou , z toho posledné dva, tri roky boli pre 
mňa peklom a najmä ten posledný to bolo už 
dno samého pekla. 
   Svoju studňu závislosti na alkohole som 
dopĺňal naviac drogou nikotín. Moje telo to 
nemohlo vydržať, nielen telo, ale hlavne 
duša bola ranená a zranená. 
   Východisko bolo jediné, a ak malo byť 
rozumné, tak to bola protialkoholická liečba, 
vlastne jej začiatok. Bolo to pre mňa 
vykúpením z objatia pekla. Dodnes ďakujem 
Pánu Bohu za toto vykúpenie. V piatok 
30.novembra 1984, tretí deň po nástupe na 
liečbu pri predstavovaní nových pacientov na 
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otázku, či sa cítim byť alkoholikom, som 
odpovedal jednoznačne „ áno “. Týmto 
priznaním sa začala zmena v mojom živote, 
bolo to vlastne moje druhé narodenie. 
    Prvý krok som nerobil podľa duchovného 
programu AA, ale priznal som si svoju 
bezmocnosť nad alkoholom, priznal som si, 
že som alkoholik. Toto priznanie je veľmi 
dôležité, ak sa chce človek odraziť od dna 
pekla, priznať si „ pravdu “, aj keď je táto 
pravda akokoľvek krutá a čestne ju prijať. To 
mi pomohlo k slobode. K slobode, ktorú mi 
dal môj Stvoriteľ, keď ma priviedol na tento  
svet, daroval mi život a ja som si ho drogou 
alkohol ničil. 
    Dnes, keď moje telo a moja duša nie sú 
ovplyvnené touto drogou, mám obrovskú  
radosť a chuť do života. Za ten druhý príchod 
do života, ďakujem svojmu Bohu, svojmu 
Stvoriteľovi tak, ako ho  ja vnímam. 
                                          Jano, alkoholik 
                            

                                      
 
 
 
 
 
Volám sa Helga a som alkoholička, 
Poznala som peklo alkoholizmu. Vegetovala   
som  s  ním s  nespočetnými    prerušeniami,  
 
 

 
trvajúcimi niekedy aj niekoľko rokov, 
mesiacov, alebo iba týždňov. Zakaždým som  
skončila v nemocnici s otravou.. Áno, bola 
som tam dosť známou osobnosťou. 
   Jedného dňa  v dôsledku doporučenia 
lekárov som sa dostala k Anonymným 
Alkoholikom.. Na  začiatku som bola 
v totálnej eufórii, ale  ešte  stále 
som nedokázala  skutočne prijať program 
AA, pretože som nezmenila svoje „ 
alkoholické myslenie.“ Program sa 
jednoducho nechcel udomácniť v mojej 
oslabenej hlave.. Keď som zanechala 
skupinu , veľmi rýchlo som visela na hrdle 
ďalšej fľaše. 
   Lekári mi hovorili : „Nikdy viac už nesmiete 
piť alkohol, v opačnom prípade choroba opäť 
vypukne. “ Vedela som o tom dokonale 
z vlastnej skúsenosti. Ale slová „ už nikdy “ 
zneli v mojich ušiach strašne. Bolo to 
skutočne nepredstaviteľné. Predsa 
v minulosti som prežívala s alkoholom aj 
pekné a veľmi milé chvíle.  
   Po jednom z mítingov som konečne 
pochopila slová sponzora : „ Ak sa ti slovo „ 
nikdy “   zdá čímsi nepochopiteľným, tak to 
jednoducho skús iba s najbližšími 24 
hodinami, alebo iba „ teraz “. To znelo oveľa 
lepšie. 
   Pomyslela som si, že to „ Iba dnes “ sa dá 
splniť- a ráno –  bude zase „ Iba    dnes “. 
Takéto slová som už predsa počula od iných 
účastníkov AA – ale skôr ma nedokázali 
osloviť. Prešli pomimo, akoby sa ma ani 
netýkali. V tomto prípade v mojej hlave sa 
rozsvietil ten slnečný „ záblesk “ a od tejto 
chvíle som skúšala žiť podľa toho „Iba dnes 
“. V zásade je to skutočne jednoduché. Je to 
veľmi dôležitá pomoc v živote. Zdá sa mi, že 
s  oným „  nikdy “ by sa mi to určite 
nepodarilo. 
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   Dnes som už dosť 24 hodín triezva 
a poznám veľa sloganov AA. Dva z nich 
obsahujú pre mňa vysokú hodnotu a vždy sa 
ich snažím odovzdať tým, ktorí majú chuť 
prestať piť : 
„ Nechyť ten prvý pohárik “  
„ Iba dnes “ 
 
                                 Dobrých 24 hodín 
                                         Helga 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Jedine Prvý Krok, počas ktorého sa 
priznáme k našej bezmocnosti nad 
alkoholom, robíme u seba  ako konečné 
rozhodnutie a bez akýchkoľvek podmienok. 
Ostatných jedenásť Krokov je iba obrazom 
ideálu. Sú hodnotnými cieľmi našej snahy 
a medzníkmi nášho postupu. 
   Skutočnosť, že nedokážeme udržať svoju 
triezvosť na neohraničený čas bez 
predchádzajúceho priznania svojej celkovej 
prehry, sa stala koreňom stromu, z ktorého 
vyrástlo a rozkvitlo naše spoločenstvo 
    Veľa ľudí, hoci ešte nestáli na pokraji 
priepasti, hľadalo pomoc v našom 
Spoločenstve – žiaľbohu nedosiahli úspech, 
pokiaľ si nedokázali priznať svoju 
bezmocnosť. Sme presvedčení, že jedine 
vďaka totálnej prehre sme schopní vykonať  
prvé kroky k oslobodeniu a sile. Priznanie si 
vlastnej bezmocnosti sa stane v konečnom  
 

 
dôsledku základom, na ktorom môžeme 
začať stavať zmysluplný a spokojný život. 
   Aby som vytriezvel a zostal triezvym, 
nemusím vôbec ani raz vykonať Druhý Krok. 
Ak sa na to lepšie pozerám, význam tohto 
Kroku som pociťoval vlastne až postupom 
času. Jediné, čo k tomu človek potrebuje, to 
je preukázanie pripravenosti.. V tej chvíli, 
v ktorej som prestal mať akékoľvek výhrady, 
získal som schopnosť  tak sa vidieť a cítiť. 
Rovnakým spôsobom prenikal do môjho 
života aj  zmysel Druhého Kroku. Nie som 
dnes v stave povedať, pri akej príležitosti, 
alebo v ktorom dni som prišiel k viere v Silu 
Vyššiu, ale dnes s určitosťou môžem 
potvrdiť, že túto vieru mám. Aby som ju 
získal , musel som iba prestať bojovať 
a usiloval sa žiť v súlade s ostatnými Krokmi 
AA.. Druhý Krok je iba bodom, v ktorom sa 
všetci stretávame. Či už agnostik , ateista, 
alebo hocikto, kto svoju vieru stratil: tento 
Krok môžeme prejsť spolu. 
   Každý účastník AA – či je to žena alebo 
muž – nevedome urobil už začiatok Tretieho 
Kroku. Či nie je pravdou, že každý z nás  - 
v tom, čo sa týka alkoholu – bol pripravený 
zveriť svoj život do starostlivosti a ochrany 
a vedeniu AA ? 
   Každý nový, ktorý má vážne starosti, je 
presvedčený , že Spoločenstvo je jediným 
bezpečným prístavom pre tú jeho rozbitú loď, 
v ktorej sedí. Ak to nie je dôkazom 
odovzdania vlastnej vôle alebo života akejsi 
novoobjavenej opatere , ako to inak nazvať ? 
   Čím viac sa stávame pripravení na to, aby 
vzrastala naša závislosť na Sile Vyššej, tým 
viacej sa v skutočnosti stávame nezávislými. 
Preto môžeme povedať, že taká závislosť, 
ktorú praktizujeme v spoločenstve Anony-
mných Alkoholikov je vlastne skutočnou, 
pravdivou nezávislosťou duše. 
                                                     Rk 
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Ruky vedia privinúť, 
ruky vedia odstrčiť, 
ruky odháňajú , 
ruky pozývajú, 
ruky odmietajú. 
 
Ruky sa otvárajú, 
ruky nechajú padnúť, 
ruky dvíhajú,  
ruky sa zdráhajú, 
ruky prijímajú, 
ruky zrádzajú. 
 
Ruky ukazujú cestu, 
ruky zraňujú, 
ruky liečia, 
ruky udierajú, 
ruky hľadajú, 
ruky zatvrdnú. 
 
Ruky odpúšťajú, 
ruky hrozia, 
ruky zdravia, 
ruky sa zovierajú 
v päsť. 
 
Ruky ochraňujú, 
ruky skladajú na 
modlitbu, 
ruky zabíjajú, 
ruky oživujú. 
 
Čo sa stáva skrze 
moje ruky ? 
Čo sa stáva skrze 
tvoje ruky ? 
Čo sa deje s nami 
V Jeho rukách ? 
 
                 
L.Zenetti 

 
 
 
 
 
O závislosti na alkohole a iných drogách sa hovorí, že je 
to choroba duše človeka. O závislosti na alkohole sa tiež 
zvykne hovoriť aj ako o ručnej chorobe. Sú to moje, 
tvoje, vaše ruky, čo berú do rúk fľašu s alkoholickým 
nápojom a nalievajú do pohára. Sú to moje, tvoje, vaše 
ruky, čo dvíhajú tieto poháre, aby pripili na zdravie. 
Neskôr dvíhajú pohár, aby ukojili túžbu po droge, aby 
rozohnili vášne a vyvolali ilúzie, ktoré nikam nevedú, iba 
ak k plaču a zúfalstvu nevinných.  
    Bože, odovzdávam svoj život do Tvojich rúk. 
    Bože, stráž moje ruky, aby už nikdy nedvíhali pohár s     
    alkoholickým nápojom nielen na zdravie, ale ani k  
    ukojeniu túžby, či vyvolaniu ilúzie. 
    Verím v teba, môj Stvoriteľ a ďakujem 
 
                                                                Ján, alkoholik 
 
 
 
 
 
   Dobrý deň; volám sa Tomáš a som alkoholikom. 
   Na počiatku mojej triezvosti som si nedokázal 
predstaviť život bez alkoholu. Ako by som si poradil 
s využitím času ? Vedel som iba jedno, že tak , ako 
doteraz, to ďalej nemôže ísť. Nemal som už ani 
najmenšiu iskru do života , k samovražde som bol príliš 
bojazlivý a piť som už ďalej nevládal. Zavreli ma do 
nemocnice s príznakmi žltačky, môj fyzický stav mi bol 
ľahostajný, jednoducho som to nevydržal psychicky. 
    To čo som chcel, bolo to, že som jednoducho nechcel 
už viac piť a to som mohol vykonať vždy iba „ Dnes“  
Želám všetkým rovnako tým , ktorí o tom hovoria, ako aj 
tým, ktorí ešte mlčia,  veľa  dobrých triezvych 24 hodín ! 
 
                                                 Váš     Tomáš , alkoholik  
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                                    Anonymní alkoholici 
                                    POZVÁNKA 

              Milí priatelia, 
 
        Združenie pre služby AA v SR usporadúva v tomto roku   8. celoslovenský 
zjazd AA, na ktorý Vás srdečne pozývame. Zjazd sa bude konať v dňoch          
16. – 18. 9.2005 v hoteli  „ Lesák“. Hotel je umiestnený v krásnom horskom 
prostredí na úpätí Kremnických hôr, pri obci Tajov, asi 12 km od mesta Bánska 
Bystrica.) 
 
              Ústredná téma  zjazdu je : „ Naše spoločné dobro je prvoradé “ 
 

     Ubytovanie    Hotel  2,3,4 lôžkove izby – 350,- Sk osoba / noc 
                      Chatky 6-7 lôžkové         – 250,- Sk osoba / deň 

     Stravovanie :  Plná penzia                    - 300,- Sk (možnosť objednania veg. stravy ) 
                                                                    

     Registračný poplatok :                        - 150.- Sk 
Ubytovanie budeme zadeľovať v poradí, v akom budú zasielané prihlášky. 
Registračné poplatky ako aj úhrady za pobyt je možné vykonať priamo bankovým 
prevodom na účet „ Združenie pre služby AA na Slovensku “, alebo priamo na 
mieste.  
Bankové spojenie : Tatrabanka  čís. účtu 2663455021/1100, ako variabilný symbol 
uviesť 82005, a ako účel platby uveďte svoje meno, resp. organizáciu.  
Prihlásiť sa je možno aj na adrese : Oľga Mayerová 
                                                          Rovniankova 5        
                                                         851 02 Bratislava 
                                   Na Email adrese : olgamayer@pobox.sk. 
Informácie : Oľga   Tel.  – 02 6381 1954,  
                    Mobil : 0907 725 063,  Tomáš – Mobil : 0905 800 603 
 

     S pozdravom                                                              Združenie pre služby AA v SR 
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     Počas zjazdu AA na Slovensku v roku 
2004 sa objavil návrh zorganizovania 
stretnutia k Tradíciam AA za pomoci regiónu 
AA v Katowiciach. V tejto chvíli mi ani na um 
neprišlo, že sa naskytne možnosť tak 
rýchleho stretnutia v spoločnom kruhu 
a delenia sa so svedectvami, ktoré sa 
objavujú pri realizácii Tradícii v spoločenstve 
AA. 
    Vycestoval som s dvoma priateľmi z mojej 
skupiny v piatok ráno. Po prekročení hranice 
a prechode cez Česko  začali ukazovať svoj 
nádherný vzhľad slovenské hory, vyzerali 
ako z rozprávky krásne zasnežené ( pre 
mňa, ale pre šoféra  to bola riadna fuška, ale 
bol skvelý ). Po ôsmich hodinách cesty ( aj 
s niektorými zablúdeniami ) sme prišli na 
miesto. Boli sme ubytovaní v milom objekte 
s modernými a peknými  izbami. Za chvíľu sa 
objavili priatelia, ktorí sa na cestu vydali 
spoločne s minibusom. Pomaličky začali 
prichádzať aj priatelia zo Slovenska a môžno 
povedať, že stretnutie sa začalo. 
   V prvý deň večer sa začal mítingom na 
tému „ Tradícia AA , ako spôsob života „. 
Myslím si, že tento míting umožnil určité        
„ premostenie “ medzi Krokmi a Tradíciami 
AA., a trochu iný pohľad aj na  život, 
osobitne v rodine. 
  V nasledujúci deň sme sa stretli už všetci 
na prvej tradícii v priestrannej a teplej sále. 
Veľmi dobre prebiehal aj zbytok mítingov 
celého stretnutia, zaberanie miest v sále 
a začiatky stretnutí. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 Mítingy sa konali  takým spôsobom, že  bola 
čítaná krátka verzia Tradícií v slovenčine 
a poľštine,  sme venovali pozornosť, aby 
vystúpenia účastníkov boli pomalšie 
a hlasité, čo veľmi výrazne znížilo jazykovú 
bariéru a umožnilo  lepšie porozumieť 
výpovediam z oboch strán. 
    Nepočítal som s tým, že naši priatelia sa 
až v takom rozsahu zaoberajú Tradíciami 
AA.  Toľko otázok, čo mi bolo kladené počas 
prestávok a tiež delenie sa so svojimi pocitmi 
po jednotlivých stretnutiach, som ešte nikdy 
nemal príležitosť vypočuť. 
   Naši priatelia urobili tiež  niečo pre  zdravie 
nášho tela, a tak sme mali možnosť využiť 
kúpanie sa v teplej vode termálneho bazénu, 
kde  ďalej kontinuálne pokračovali debaty na 
témy AA. V sobotu večer sme mali príležitosť 
zaspievať si naše piesne pri zvukoch gitary 
v slovensko- poľskom zložení a musím  
povedať, že to bol veľmi milý večer, plný 
radosti a sĺz šťastia. 
   Nedeľné ráno nás zobudilo  zábleskom 
slnka, čo som okamžite pocítil ako dobré 
posolstvo. Ostali ešte posledné štyri Tradície 
a potom sa znovu rozlúčime. Počas svojho 
posledného vystúpenia hovoriac o Dvanástej 
Tradícii  som naviazal na Jednotu AA, 
o ktorej hovorí prvá Tradícia. A prisľúbil som, 
že o nej poviem na nasledujúcom stretnutí 
s Tradíciami AA na Slovensku a ak mi to Boh 
dovolí, určite sa ich zúčastním. Ja osobne 
som si priniesol domov veľa nových 
svedectiev 
                                         Janek 
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       Bolo to fascinujúce stretnutie v slnkom 
zaliatej Podhájskej v dňoch 4-6. februára 
2005. Akoby sa iba potvrdilo to, čo sa u nás 
hovorí, že kde sa zíde viac anonymných 
alkoholikov nám Boh posiela krásne počasie.  
Mítingy k jednotlivým tradíciam sa konali vo 
veľkej miestnosti  obecného úradu, ktorá 
bola naplnená okolo 70 osobami.  
V prestávkach pokračovali však ďalej 
neformálnymi úprimnými a priateľskými 
rozhovormi v bazéne s uzdravujúcou vodou 
termálneho kúpaliska .  
      Na úvodnom mítingu , sme hovorili 
o Tradíciach AA ako spôsobe  života. ,ale až 
po skončení stretnutia  som si opäť uvedomil 
oveľa hlbšie význam napĺňania Tradícií AA 
v mojom živote 
      Stretnutie ukázalo a potvrdilo to, o čom 
hovoríme v Prvej tradícii, že prvoradým 
cieľom spoločenstva je naše spoločné dobro 
a že je to práve Jednota AA ,od ktorej závisí 
naše uzdravenie. Vážim si nesmierne toho, 
čo pre naplnenie tejto Tradície na tomto 
stretnutí urobilo 31 našich priateľov z Poľska 
a to aj z takých vzdialeností, ktoré sa nám na 
podmienky nášho malého Slovenska zdajú 
nepredstaviteľné. Aj účasť anonymných 
alkoholikov zo Slovenska bola bohatá. Toto 
stretnutie sa stalo druhou najväčšou akciou 
AA po každoročných zjazdoch AA, ktoré sa 
uskutočňujú každý rok v septembri. 

 
      Čoraz lepšie chápem, že Tradície mi 
ponúkajú spoločné svedectvo doslova tisícov 
účastníkov  a skupín AA .Znamenajú pre 
naše skupiny to, čo pre jednotlivých členov 
12 Krokov AA,   pomáhajú udržiavať har-
móniu a pretrvávanie skupín AA. 
      Druhá vec, ktorá mi rezonuje zo 
stretnutia je to, že Tradície AA mi ukazujú 
možnosť, ale ja potrebu ich uplatňovania vo 
vlastnom živote. Nemôžem žiť iný život v AA 
a iný život vo svojej rodine. Ak mi Tradície 
hovoria o vzťahov v skupine AA a AA ako 
celku, potom je to naozaj iba ich 
nepochopenie, ak ich neuplatňujem vo 
vzťahoch v prostredí, v ktorom žijem, pretože 
práve ich uplatňovanie mi môže urobiť život 
úprimnejším, krajším a to nielen pre mňa. 
     Väčšina účastníkov sa takého stretnutia 
zúčastnila po prvýkrát, dokonca aj mnohí 
poľskí účastníci sa     na stretnutí s Tradí-
ciami AA po prvýkrát zúčastnili práve  na 
tomto našom spoločnom podujatí. 
V záverečnom hodnotení bolo príjemné 
počúvať slová o tom, ako im toto stretnutie 
pomohlo na ich ceste v spoločenstve AA. 
      Naše prvé stretnutie s Tradíciami AA sa 
skončilo, čo ďalej ?  Určite nezabudnem na 
slová  jedného z účastníkov:“ Najľahšie je 
dieťa splodiť, ale oveľa ťažšie je ho vychovať 
.“ Jedno však dnes už viem. Že takéto 
stretnutie s Tradíciami AA nemôže byť 
posledné a myslím si , že ani nebude. Je to 
však teraz viac na nás, ako dokážeme  
rozvinúť ďalej to, čo sme zasiali 
v Podhájskej. 
      Naša história ukazuje, ako  z veľkej 
slabosti vďaka lásky Boha , našej Sily 
Vyššej,  vyrástla veľká sila. Aj ja sa cítim po 
tomto stretnutí opäť posilnený a naplnený 
nádejou do ďalšieho triezveho života. Keď 
sme sa lúčili s poľskými priateľmi  povedali 
sme, že sme  vykonali  dobrú  prácu   ja som  
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nesmierne vďačný všetkým, ktorí sa na ňom 
zúčastnili. Neviem ešte dátum, ale viem, že 
môžem za nás povedať na záver  
        Dovidenia na ďalších stretnutiach k 
Tradíciam AA na Slovensku 
 
                                           Emil, alkoholik 
                                                                                                                                                                                                  
 
 
    
 
 
 
 
 
  Počas svojej dvojročnej triezvosti som sa 
zúčastnil na viacerých podujatiach, ktoré boli 
poriadané v rámci AA. Jedným z nich bolo aj 
stretnutie k Tradíciam AA v Podhájskej, vo 
februári tohto roku. Myslím si, že vďaka 
samotnej téme stretnutia, ďalej výbornej 
lokalite termáneho kúpaliska s liečivou vodou 
a v neposlednom rade aj dobrej organizácii 
môžem toto stretnutie zaradiť ako jedno 
z najvydarenejších. . 
    Som veľmi rád, že som sa mohol  
stretnutia zúčastniť, pretože mi veľmi 
pomohlo na mojej ceste k triezvosti, ktorú 
som vďaka Bohu nastúpil. 
    Prečítal som si dostupnú literatúru AA ako 
aj literatúru o samotnej chorobe alkoholizmu, 
snažím sa v svojom živote postupne 
realizovať program 12 Krokov a 12 Tradícií. 
Stretnutie ma však okrem iného vrátilo 
k tomu, ako  sa všetko toto prejavuje 
v reálnom živote  ľudí s podobným osudom 
ako ja. Samotné vystúpenia a svedectvá 
účastníkov   stretnutia  mi   umožnili   poznať 
úspechy a pozitíva, ku ktorým sa účastníci 
AA na svojej ceste  triezvym   životom dopra-  
 

 
cujú, ale aj chyby a omyly, ktoré na tejto 
ceste urobili. Uvedomil som si, že aj ja sa 
môžem takto tešiť z toho, čo mi triezvy život 
priniesol, ale zároveň mám aj právo na 
chyby a omyly. Skúsenosti a svedectvá iných 
mi však uľahčujú cestu a ukazujú jasnejšie 
smer i to, čoho sa môžem vyvarovať.. 
    Veľmi pozitívna bola účasť a prínos 
priateľov AA z Poľska. Bolo vidieť, že AA je 
v Poľsku o veľa rokov staršie, že ich je viac, 
a že aj ich skúsenosti sú bohatšie. Stretnutia 
s nimi, ale rovnako aj s účastníkmi AA 
z iných skupín zo Slovenska boli úprimné, 
priateľské a obohacujúce. 
    O stretnutí a jeho priebehu sme ešte 
niekoľkokrát hovorili na mítingu našej 
skupiny „ Nádej “ v Šuranoch .Každý z nás si 
odniesol veľa. Sme tiež veľmi radi, že aj 
členovia našej skupiny sa aktívne zapojili do 
organizácie a prác v priebehu celého 
stretnutia. 
   Často si myslím, že program 12 Krokov 
a 12 Tradícií už poznám a môžem sa podľa 
neho riadiť. Nie je to pravda, pretože na 
každom mítingu, ale aj na tomto stretnutí 
som pochopil, ako veľa mi ešte chýba, ako 
ma každé svedectvo a každé stretnutie môže 
obohatiť a ukázať fantastické možnosti 
neustáleho zdokonaľovania, pretože stále 
hovoríme o ceste a nie dokonalosti ako takej. 
 
        Srdečne vás pozdravujem a ďakujem 
                             Zoli, alkoholik 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Byť šťastný sám  a iných obšťastňovať 
to je pravé poslanie človeka 
                                              BOLZANO                 
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   Najdôležitejšie dedičstvo, ktoré nám 
zanechali alkoholici z prvých rokov 
existencie spoločenstva AA  sa skladá 
z troch odkazov : Uzdravenie – Jednota – 
Služba. 
Vďaka uzdraveniu sme vyšli z alkoholizmu. 
Vďaka Jednote tvoríme spoločenstvo AA. 
Služba je zasa práca vykonávaná v tomto 
spoločenstve . Jej hlavným cieľom je 
odovzdávanie posolstva AA tým, ktorí ešte 
trpia chorobou nazývanou „ alkoholizmus “ 
a potrebujú a želajú si našu pomoc. 
 
         Odkaz prvý : UZDRAVENIE 
 
Pán doktor, prečo nedokážem prestať piť ? 
Táto otázka sa často  objavuje v lekárskej 
praxi. Tak to bolo aj vtedy,  keď sa Bill 
neustále a odznova pokúšal prestať piť. Nič 
nepomáhalo až do jednej noci, keď mal ono 
duchovné prežitie. 
Na začiatku každého procesu uzdravenia 
alkoholika je ukončenie pitia – t.j. zanechanie 
tzv. prvého   pohára.   Ten   musí  zostať  na  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pokoji, aby sme nevypili druhý, tretí a ...... 
Môže sa to podariť rôznymi spôsobmi. : 
účasťou ma mítingoch AA alebo 
terapeutickým liečením . Je to iba fáza 
existencie bez pitia, ale neznamená nič viac, 
ako zanechanie alkoholu. Aby sa mohol od 
neho oslobodiť, potrebuje cestu, ktorou by 
mohol dôjsť k uvoľnenia mysle od nadvlády 
alkoholu. Je to cesta, ktorá vedie od nepitia 
až do duchovného uzdravenia. U nás v AA 
táto cesta vedie cez Dvanásť Krokov – náš 
program uzdravenia. Boli spísané vďaka 
svedectvám našich predchodcov Billa 
a Boba a iných priateľov, to oni prišli 
k presvedčeniu, že na život sa je potrebné  
pozerať otvorene a úprimne z pohľadu 
duchovného myslenia a konania. Veľká 
šanca prestať piť a získať triezvosť sa dá 
dosiahnuť u Anonymných Alkoholikov ,    cez  
skupinu AA pracujúcu na Programe AA. 
Ukazuje nám cesty, ktoré zmenia naše životy 
vďaka sile, svedectvu a nádeji výpovedí 
počas mítingov AA. 
Túžime, aby  rástlo a prekvitalo všetko to 
dobré v  nás – dokonca  aj  v tom  najhoršom  
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človeku. S istotou k tomu potrebujeme 
čerstvý vzduch a dostatok jedla. 
Predovšetkým však potrebujeme slnko, 
pretože bez svetla nič nerastie. Meditácia je 
našim krokom k slnku Meditáciu je možné 
čoraz viac prehlbovať, pretože nie je ničím 
ohraničená. Okrem duchovného prebudenia 
cez svedectvá a príklady iných, meditácia  je 
niečím zvláštnym, s čím môžeme každý 
pracovať vlastným spôsobom. Cieľ je vždy 
rovnaký : prehĺbenie nášho spojenia 
s Bohom, Jeho láskou a milosťou. Čo 
môžeme povedať o modlitbe.  Počas 
modlitby obraciame naše srdce a našu dušu 
k Bohu – tak isto je s tým spojená aj 
meditácia. Najväčšiu pomoc získame vtedy, 
keď sa v ťažkých situáciách budeme snažiť 
spoznať Božiu vôľu  a nie našu. Keď si 
v kritických chvíľach pripomenieme : ... 
lepšie je skôr potešovať ako byť 
potešovaný, chápať, ako byť chápaný, 
porozumieť , ako byť porozumený, 
milovať, ako byť milovaný ... vtedy 
konáme v zmysle  Jedenásteho Kroku. My 
účastníci AA vieme zo skúseností , že 
nemáme žiadne pochybnosti  o dobrých 
účinkoch modlitby. Cez vytrvalú modlitbu 
sme získali  viac sily, ako by sme mohli sami 
získať. Našli sme múdrosť, ktorá  značne 
prevyšuje naše schopnosti. Našli sme 
narastajúci duševný pokoj, ktorý upevňuje 
naše postoje dokonca aj v tých najťažších 
situáciuach. Prišli sme na to, že od chvíle, 
keď sme prestali klásť Bohu podmienky 
a žiadosti sme ním vedení. Možno, že to 
najväčšie, čo môžeme získať vďaka modlitbe 
a meditácii je práve pocit spolupatričnosti. 
Od tejto chvíle už nežijeme vyložene 
v nepriateľskom svete. 
Ostatné Kroky môžu väčšinu z nás udržať pri 
triezvosti, ale v Jedenástom Kroku môžeme 
naďalej rásť. 

 
 
          Odkaz druhý : JEDNOTA 
 
História nášho spoločenstva dokazuje, ako 
vďaka láske božej naša slabosť sa mení na 
silu; ako pod neustále hroziacimi nezhodami 
a pádmi  dokázala vzniknúť celosvetová 
jednota a bratstvo. Vďaka tomuto svedectvu 
zakladatelia AA rozvinuli niekoľko zásad, 
vďaka ktorým môžeme spoločne žiť 
a pracovať. Tieto zásady boli zachytené pod 
názvom Dvanásť Tradícii. Veríme, že nás 
budú môcť sprevádzať v jednote cez všetky 
nebezpečenstvá, ktoré nás môžu 
v budúcnosti postretnúť. Preto sa v každej 
skupine AA, okrem rôznych názorov sa musí 
na prvom mieste nachádzať vždy jednota 
spoločenstva AA. Držme sa jej  ako 
najdôležitejšej z Dvanástich Tradícii – našich 
zásad pre prežitie. 
Vo všetkých Tradíciach , sa hovorí, že naše 
spoločenstvo nie je dokonalé. Táto 
skutočnosť pre nás predstavuje neustále 
ohrozenie. Tradície nám dávajú podporu 
v našich rôznorodých slabostiach. Garantujú 
nám prežitie spoločenstva a harmóniu 
v jednotlivých skupinách. Až vďaka tejto 
harmónii jednotlivý alkoholik môže za pomoci 
Dvanástich Krokov AA získať triezvosť 
a nájsť pokoj pre vlastnú dušu. 
Obracajú našu myseľ na veľa pochybení, 
ktoré nás trápia a na naše osobné 
nedostatky. Žiadajú  od každého z nás, 
zbaviť sa pýchy a hnevu.  Vyžadujú obeta-
vosť rovnako od jednotlivého alkoholika, ako 
aj od celej skupiny. Tradície garantujú tiež 
rovnosť všetkých účastníkov, samostatnosť 
a nezávislosť každej skupiny . Pomáhajú 
veľkému spoločenstvu pri práci na jednote 
a ukazujú každému z nás cestu k tolerancii 
a k akceptácii našich blížnych rovnako vo 
vnútri   spoločenstva,   ako   aj   mimo  neho. 
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Preto je tiež v prvej Tradícii napísané, že 
uzdravenie každého z nás záleží od jednoty 
spoločenstva AA. Na to nesmieme nikdy 
zabudnúť vždy to musíme klásť na prvé 
miesto.; a to aj počas našej dnešnej práce 
a činnosti. 
Svedomie skupiny urovnáva rôznosť našich 
názorov a charakterov, čo prispieva čo 
k najväčšej jednote. 
 
          Tretí odkaz :  SLUŽBA 
 
Symbolom AA je trojuholník vpísaný do 
kruhu. Na každom boku trojuholníka je 
umiestnený jeden z odkazov. Do úplnosti 
nám zostal tretí , ktorým je služba.  
Náš Program je viac ako súbor zásad; sme 
aktívne spoločenstvo uzdravujúcich sa 
alkoholikov. Musíme odovzdávať toto 
posolstvo AA ďalej; v opačnom prípade sami 
by sme mohli klesnúť na dno. Preto našou 
čarodejnou formulkou je slovo konanie. 
Jadrom služby, čiže nášho tretieho odkazu, 
je skutok – odovzdávanie posolstva AA. 
Plnenie služby je všetko, čo nám je 
dovolené,     aby sme prišli k ešte trpiacemu 
alkoholikovi. Ako sme sa už dozvedeli 
v rámci Dvanásteho Kroku, je to najväčšia zo 
služieb, a tak to musí aj zostať. Veľa vecí 
v službách podlieha zmene. Plníme služby 
vo vnútri AA, čo má za následok  
nadviazanie kontaktov  s novými priateľmi 
Privážame ich vlastnými autami, ak sa sami 
nemôžu dostať na stretnutia, alebo pociťujú 
tzv. strach z prekročenia prahu. Zariaďujeme 
naše miestnosti, aby sa každý „ nový “ v nich 
dobre cítil a možno aj pri šálke kávy našiel 
odvahu k rozhovoru. Staráme sa o neho 
počas prestávky a rozprávame sa s ním – ak 
si to on želá. 
Tiež všetky iné práce v jednotlivých 
skupinách,  počas  stretnutí  i mimo     našej  

 
skupiny, na stretnutiach interskupiny, na 
zjazdoch AA, v rôznych výboroch 
a komisiách , ktoré vykonávajú k tomu 
delegovaní účastníci sú veľmi dôležité. 
Pretože AA je sebestačné, tiež prispievame 
dobrovoľnými príspevkami do klobúka, aby 
skupina AA, Interskupina, región ako celok 
mohli existovať 
Sumár všetkých  služieb je tretí odkaz.  
Musíme povedať , že služby sú pre rozvoj 
AA mimoriadne dôležité. 
Ak počas plnenia služby budeme 
konfrontovaní s ľuďmi mimo spoločenstva , 
vtedy vždy si musíme pamätať slová :  naše 
vzťahy sú založené na príťažlivosti 
programu a nie na reklame. Vždy sme 
povinní dodržiavať anonymitu, zvlášť aj 
vtedy,  pokiaľ čerpáme zo svedectiev našich 
predchodcov. 
 
                                                     Rk 
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     Málokedy sa stáva, aby medzi Krokom 
a Tradíciou s rovnakým číslom bolo možné 
položiť  spojovacie premostenie. Medzi 
Prvým Krokom a Prvou Tradíciou takéto 
premostenie môžeme urobiť. V Prvom Kroku 
sme priznali svoju bezmocnosť nad 
alkoholom. V  bezpodmienečnej kapitulácii 
sme opustili našu úpornú  tvrdohlavosť   a 
neustále bankrotujúce nádeje, že si s tým 
nejakým spôsobom poradíme sami. Dosiahli 
sme svoje dno a boli sme ochotní sa chytiť 
každej, dokonca aj tej najtenšej slamky.  
Vtedy nám bolo hodené záchranné koleso, 
nasmerujúc naše myslenie na spoločenstvo 
Anonymných Alkoholikov. Boli sme 
vytiahnutí do záchrannej lode tohoto 
spoločenstva a poskytli nám  bezpečnú 
ochranu. 
   Všetci dobre vieme o tom, že v záchrannej 
lodi nie je miesto na nezhody a spory. Bez 
ohľadu na rozdielnosť pôvodu a názorov, 
posádku tejto lode spája iba jedno : vôľa 
prežiť.  Na tomto príklade môžeme dôkladne 
demonštrovať  podstatu spájajúcu Prvý Krok 
a prvú Tradíciu. Podľa našich osobných 
svedectiev po bezpodmienečnej kapitulácii 
na počiatku nového života, nastupuje ako 
logická konsekvencia  podriadenie sa životu 
a duchu spoločenstva. Rýchlo totiž  dôjdeme  
k   presvedčeniu,     že  spoločenstvo  je  pre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nás konečne potrebné.  Heslo, že „ AA bezo 
mňa bude aj ďalej existovať, ale ja bez neho 
nie „ stále obsahuje takú istú hodnotu ako na 
začiatku jeho existencie . Hoci  spoločenstvo 
necháva každému jednotlivému účastníkovi 
neohraničenú slobodu, program uzdravo-
vania nebol spracovaný zo zorného uhla 
jednotlivca. Vo všetkých Krokoch výrazne 
zaznieva zvrat „ My “. Nikde nie je napísané „ 
ja som to, a tamto urobil “ vždy je „ urobili 
sme to, a tamto “. Tradícia prvá je inštrukcia 
pre  neustále v programe AA objavujúce  sa  
slovo „ My “. Toho, kto si z hlúpeho žartu  
urobí na svojom dáždniku diery, by sme 
nazvali hlupákom. Jemu však okrem 
premočenia obleku nehrozí nič. Ten však, 
ktorý robí krivdu spoločenstvu, ktoré ho 
udržiava pri živote, ten sa pokúša o vlastnú 
samovraždu. Kto do spoločenstva vnáša 
neporiadok a nezhody, ten v budúcnosti  
zničí  vlastnú záchranu, čo je tak 
charakteristické pre dobu nášho  pitia. 
    Teraz však robí niečo ešte nezod-
povednejšie, ako vtedy , pretože od jednoty 
AA záleží nielen jeho život, ale aj životy 
iných alkoholikov. Tradícia Prvá nenúti 
nikoho do toho, aby sme boli všetci rovnakí. 
V jej doporučení sa hovorí iba o jednote               
a   nie  o jednohlasnosti  alebo    monotónnii.   

Naše spoločné dobro je prvoradé. Naše osobné uzdravenie 
závisí od jednoty spoločenstva AA 
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Každému účastníkovi AA je ponechaná 
maximálna sloboda a voľba výberu, a  to aj 
výberu cesty, ktorá vedie k dosiahnutiu 
a udržaniu jeho triezvosti. Tradícia nám 
pripomína iba toľko, že pre naplnenie cieľa 
t.j. udržania triezvosti, spoločenstvo prijalo 
niekoľko zásad, ktoré sme povinní 
rešpektovať. Nad dodržiavaním týchto zásad 
bdie – a to je hlavná zásada – nie niekto 
z jeho jednotlivých účastníkov, nie nejaký 
super – boss , nie ty,  nie ja,  ale skupina AA. 
Tradícia Prvá  nám pripomína, aby sme seba 
nepovažovali za až tak dôležitého, je ako 
pochvalný hymnus na česť a toleranciu. Ak 
by sa totiž každému z nás  kedykoľvek 
podarilo  konať tak, ako sám uzná za dobré v 
zmysle  „ no, teraz konečne zaveje v AA 
trochu iný vietor “ , keby sa podarili všetky  
tzv.  reformy, modernizácie a nové začiatky,   
spoločenstvo by už dávno prestalo existovať. 
  Tradícia prvá je zábranou všetkým  
individuálnym snahám o zmeny. Dbá  
a pripomína skromnými slovami, aby sme 
zostali na tom istom chodníku, ktorý bol 
doteraz postačujúco široký , dobrý , 
poskytujúci priestor v spoločenstve a tým tiež 
aj nový život miliónom iných alkoholikov. 
 
Neautorizovaný preklad časti II.vydania knihy 
„ Unsere Veg “ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
    Čo majú spoločné so mnou, alkoholičkou, 
Tradície AA ? Nestačí mi k tomu, aby som si 
dala život do poriadku, a aby som nemusela 
už viac piť, to že mám program 12 Krokov ? 
Po tom, čom si položila tieto otázky, to 
začalo byť zaujímavé. Veľa z nás  prišlo 
k podob-nému záveru ako ja, že služba v AA 
sa vo veľkej miere  pričiňuje o pokoj ,  rast 
sebadôvery , pocit istoty , bezpečnosti a 
pocit spolupatričnosti, ktorý cítime vďaka nej 
oveľa intenzívnejšie.  To že nepijem, ma teší. 
Ale akonáhle sa rozhodnem  pre službu  už 
v tom momente, mám  do činenia 
s Tradíciami AA Preto  je veľmi dôležité, aby 
som vedela, čo je napísané v Tradíciach, 
ktoré sú pre spoločenstvo, pre skupinu, pre 
samotné mítingy tým, čím sú pre mňa ako 
jednotlivca Kroky AA. 
    Tradície AA pomáhajú v usporiadaní  
medziľudských vzťahov a sú veľmi dôležitými 
usmerneniami pre mňa , ako  mám 
postupovať aj mimo spoločenstva. Skôr ako 
sa čokoľvek má dať do poriadku, musí 
existovať niečo, čo nie je v poriadku. 
Porovnajme; ak nezanecháme na pokoji prvý 
pohárik, čiže neprijmeme kapituláciu, nie sú 
nám vôbec potrebné Kroky AA 2-12. 
Jednoducho nebude ešte nič, čo by sme 
chceli dať do poriadku. Ak nebude existovať 
spoločenstvo AA ,tak načo sú mi potom 2- 
12 Tradícia AA ? Teraz k samotnej skupine 
AA .  Máme  míting,  kde  napr. varím    kávu 



================================ PRAMEŇ ==========================  22 
 
a zrazu jeden z účastníkov mi povie : „ fuj tá 
tvoja káva chutí ako pomyje “ . Samozrejme 
sa hneď nahnevám a urazím. Otázka znie ; 
či je to ohrozenie pre jednotu AA ? Určite 
nie, je to jednoducho škola života v AA, 
v ktorej sa môžem učiť a dozrievať. Môžem 
sa naučiť smiať sama zo seba, pochopiť, že 
môžem robiť aj chyby a stále patriť k AA, ale 
môžem sa naučiť aj brániť napr. tak, že dám 
tomu nespokojnému účastníkovi do ruky 
čajník a poviem mu : „ urob to lepšie .“ 
    Kde sa v takomto prípade začína to, čo 
ohrozuje jednotu AA ? Vtedy, keď to, čo 
každý z nás môže urobiť pri plnení nášho 
prvoradého cieľa „ odovzdávania posolstva 
ešte trpiacim alkoholikom “ trpí tým, že 
niekoľko z nás sa vyžíva vo vlastnom Egu. 
Niektorí účastníci AA - sa považujú za 
takmer dokonalých, pretože sú už veľa rokov 
v spoločenstve  AA. Myslia si, že z toho 
dôvodu majú väčšie práva  ako ostatní. Ak 
niekto nepije hoci aj sto rokov, vôbec to 
neznamená, ešte byť triezvym. Pre mňa byť 
triezvym znamená :  byť tolerantným, priateľ-
ským, milým, vedieť ustúpiť do druhého radu, 
deliť sa so svojimi skúsenosťami, zobrať „ 
nového “ za ruku, ale vedieť aj tú ruku 
v pravej chvíli uvoľniť. Svoje skúsenosti 
využívať pre rozvoj AA a nie pre vlastnú moc 
a honbu za uznaním. Nerobiť nátlak, 
neudierať pod pás, nepodceňovať iných 
považujúc seba za pupok sveta. 
Konštruktívna kritika slúži spoločenstvu, 
neustále nariekanie a vytýkanie ( njamä 
cudzích chýb ) neslúži nikomu. Rovnako ak 
si nedokážem sama poradiť s vlastným 
životom, keď sa neustále cítim nedocenená 
a myslím si, že sa mi dostáva málo 
pozornosti, že málo zarábam, alebo, alebo.... 
a keď všetko toto chcem získať v AA rôznym 
nátlakom, nariekaním, klebetami, 
deštrukciou  a  pod,  vtedy  robím   pre   AA  

 
škodu. Potom počas mítingu nebude nič 
v poriadku, potom sa ten uzdravujúci duch 
nedotkne „ nového “ . Účastník, ktorý sa po 
prvýkrát zúčastnil takéhoto mítingu sa už 
viac na mítingu neobjaví, pretože si s tým 
jednoducho nevie poradiť. Môže to byť 
pritom práve človek, ktorý mohol prospešný 
pre niekoho, kto ešte potrebuje pomoc. Keď 
takéto niečo prežívam, vždy sa mi pred 
očami objaví záchranná loď so skupinou 
ľudí, ktorí vďaka Bohu sedia bezpečne. 
Okolo lode pláva húf žralokov. Všetko je 
dobré, ľudia sú vďační, že sa im podarilo 
uniknúť nebezpečiu. Po nejakom čase 
zabudnú na to, prečo sa dostali do člna. 
Začínajú sa medzi sebou hádať, nariekať, 
žiadať lepšie miesta a domáhajú sa prístupu 
ku kormidlu. Loď sa silno rozkolíše 
a všetkým hrozí nebezpečenstvo, že 
popadajú do vody. Identicky sa mi to isté 
vybaví vtedy, keď sa nedokážeme vrátiť 
k našej vďačnosti za triezvosť,  k spoloč-
nému dobru v našich veciach   a zanechať 
vlastné ambície. Mne zvlášť v takýchto 
prípadoch pomáha, keď zložím ruky 
a poďakujem Bohu za to, že dnes nepijem 
a tiež to o čom často čítam .... Jednota AA je 
najcennejšou hodnotou nášho spoločenstva 
.... Ak nebudeme držať spolu, spoločenstvo 
zahynie ..... 
 
Moje meno je Hana a som alkoholička na 
ceste k uzdraveniu 
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    Hrať a neprehrať. Často rozmýšľam 

nad týmito slovami. Stretávam sa s nimi 
v mojom živote, pretože som začala „ hru “ 
na život. Život ozajstný, ktorý som začala 
triezvosťou. Byť triezva, ale nebyť v zajatí, je 
pre mňa akoby životným krédom. Moje 
myšlienky zamerané na fľašu a kde získať 
alkohol, sa zmenili na to : ako zostať triezva 
a uchrániť si túto krásnu cestu. Konečne sa 
začali diať v mojom živote veci, ktoré som si  
ani nikdy nevedela predstaviť, pretože 
spútanie alkoholom bolo silné a moje telo si 
robilo , čo chcelo. 

    Teraz som triezvejúca alkoholička 
a nielen moje Ja, ale aj okolie si zvyká. 
Každým dňom mi pribúda viac skúseností 
a sily. Vysporiadala som sa s minulosťou; 
nezmením ju; ale začiatky dní  mi otvárajú 
novú nádej a zajtrajška sa už tak nebojím . 
Isteže sa vyskytujú ťažké chvíle a niekedy sa 
nahromadia problémy a neúspechy. Ale 
mohla by som ich slobodne zvládnuť nebyť 
mojej triezvosti ? Dnes si viem priznať, že 
nie. 

    Spomínam si na moje pitie. Pila som 
kvôli alkoholovej eufórii, v ktorej som 
prežívala radosti, ale aj bolesti obklopené 
hustou tmou. Dnes mám okolo seba svetla 
dosť, koľko si sama rozsvietim a môžem to 
urobiť slobodne. 

 
 

 
  Veľa sa muselo zmeniť v mojom 

živote, hlavne začala som od seba. Vlastná 
zmena spojená so sebapoznaním je prvým 
úspechom k spokojnej abstinencii. Začala 
som chodievať na mítingy AA a prvé, čo som 
pochopila je to, že: „ LEN TY SÁM TO 
MÔŽEŠ UROBIŤ. NO NEMÔŽEŠ TO ROBIŤ 
SÁM. “ 

  Vďaka každodennej triezvosti som 
začala chápať, čo je sebaúcta, sebakontrola, 
ale tiež priateľstvo, úcta, vzájomný rešpekt, 
pochopenie a tolerancia. 

   AA je o ľuďoch, ktorí sa nebránia 
zmenám a všetci sa môžu cítiť rovnako 
dôležití a slobodní. Nezáleží na dĺžke 
abstinencie, ale na túžbe prestať piť. 
Odhaľujeme svoje myšlienky nebojácne 
a úprimne. Naučila som sa počúvať 
a zachytiť, čo je pre mňa dôležité. Som 
vďačná Bohu za spoločenstvo AA. 
Uvedomujem si, že sama by som 
abstinenciu nezvládala, tak ako je tomu 
teraz. Mať radosť zo života je iné, ako si 
život zamieňať za živorenie. 

Zatiaľ sa mi darí. Oplatilo sa začať, lebo 
necítim bolesť v tom, čo robím, moja chuť do 
života rastie, chcem ísť ďalej a ďalej ..... 

 
ALE UŽ NIKDY SAMA !!! 
 
                                Irena, alkoholička 
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   Po prečítaní posledného čísla vášho 
časopisu „ PRAMEŇ “ som sa opäť rozhodla 
prispieť aj ja. Keď manžel prinesie nové číslo 
časopisu „ zhltnem “ ho na jeden dúšok. 
Stále sa zlepšujete. Tentoraz som sa 
neubránila slzám, vaše príspevky sú veľmi 
silné. Cítiť vašu radosť z toho „ že ste “. 
Cítim to tak aj ja. 
    Manžel oslávil v tomto roku už ôsme 
výročie  abstinencie. Keď sa vráti zo „ svojej 
skupiny“ nejakého podujatia AA, alebo 
celoslovenského zjazdu je vidieť, že je 
spokojný. Tieto stretnutia pomáhajú vám aj 
ostatným rodinným príslušníkom a ja sa vám 
chcem za to poďakovať.  
   Sama vidím, ako je dôležité  stretávať sa, 
prehovoriť si o problémoch, o úspechoch 
malých i väčších. Na niektorých stretnutiach 
som sa tiež sama zúčastnila a vždy som sa 
cítila dobre a uvoľnenejšie. Nakoľko som 
tichej povahy, zatiaľ som nenašla odvahu 
vystúpiť na niektorom z týchto stretnutí 
a poďakovať sa osobne. Veľmi rada by som 
to urobila takýmto spôsobom. Vaše spoločné 
ciele oslovujú aj mňa a teším sa, že svojou 
existenciou pomáhate manželovi a našej 
rodine. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Po ukončení manželovej liečby som verila, 
že to už bude „ dobré. “ Viera a láska mi 
nedovolili vzdať sa, keď to znovu a znovu 
nevychádzalo. Stále som odpúšťala a dávala 
novú šancu. Podarilo sa, tam „ hore “ to bolo 
určite nalinajkované neviditeľnou čiarou. 
Teraz sme spokojní a hlavne sme kompletná 
rodina. Na tie roky poníženia, neustáleho 
boja so silným protivníkom sa nedá 
zabudnúť. Sú uložené , nedajú sa vymazať, 
ale dá sa vykročiť znovu na iný chodníček. 
Dláždime si ho spoločnými silami. Každý 
kamienok je osadený s láskou a pokorou. 
Keď  sa obzriem, vidím ako sa kľukatí, 
odoláva vetru i dažďu , mrazu i slnečným 
páľavám. Viem, že vydrží, musí ! Všetko je 
v nás, úspechy, prehry, spokojnosť, 
nespokojnosť, láska – nenávisť, pády aj 
znovupostavenia. 
    Nebyť vášho spoločenstva, bolo by to 
určite ťažšie. Predstavujete veľkú silu 
a energiu. V roku 2001 sme sa dozvedeli 
nepríjemnú diagnózu ohľadom môjho 
zdravotného stavu. Čakala ma vážna 
a nebezpečná operácia. Vtedy vám o tom 
môj manžel rozprával a poprosil o podporu. 
Dali ste mi ju. Priniesol mi od vás veľkú 
energiu. Operácia mi síce až tak nepomohla, 
ale prežila som. Ďakujem vám všetkým  za 
túto pomoc a silu. Teraz bojujeme spolu. 
Bojujeme za náš spoločný život, nádej lásku 
a zdravie našich detí. 
  Srdečne vás všetkých pozdravujem - Drm 
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    Za pár dní oslávime šesť rokov triezveho 
života môjho manžela. Som nekonečne 
vďačná Pánu Bohu za tento dar, ktorý naša 
rodina dostala po viac ako 20 ročnom trápení 
s jeho alkoholizmom. Boli to ťažké roky pre 
mňa a moje dve deti, roky plné sĺz 
a modlitieb, aby so sebou niečo urobil. Už 
som takmer neverila, ale vďaka Bohu manžel 
dostal ten dar svetla, ktoré mu umožnilo 
pochopiť, že je potrebné sa liečiť.  
     Samotné liečenie nebolo od samého 
začiatku ľahké, myslím si, že až v treťom 
mesiaci sa ľady pohli a začal nielen chápať 
o čo ide, ale aj vedome sa snažiť zmeniť svoj 
doterajší život. 
    Veľmi si cením, že si dokázal priznať svoju 
chorobu, že je alkoholik. Tak ako on aj ja 
viem, že táto choroba sa nedá vyliečiť, treba 
sa však s ňou naučiť žiť. 
    Začiatky neboli vždy ľahké, museli sme si 
na seba zvykať  v komunikácii a v celom 
živote. Nebolo to vždy bez problémov ani pre 
neho, ani pre mňa. Snáď najrýchlejšie túto 
zmenu  k inému a môžem povedať nepo-
rovnateľne krásnemu životu dokázali urobiť 
naše deti, ktoré boli nesmierne šťastné 
z tejto zmeny. U nás bolo potrebné prekonať 
ten posun  doslova z  nenávisti k opätov-
nému obnoveniu citov, ktoré alkohol udupal 
veľmi hlboko. Začali sme veci riešiť 
spoločne, čo mnohokrát prinieslo aj 
problémy, ale bolo to o niečom inom ako 
predtým. Veď vtedy sme neriešili spoločne 
nič, všetko bolo na mne, môžem povedať, že  

 
veľmi tvrdo skúšanej žene, ktorá v tých 
časoch nepočula jedného pekného slova. 
    Veľmi nám pomohlo  a stále pomáha, že 
obaja chodíme spoločne na stretnutia AA 
a to nielen v rámci skupiny, ale aj na 
celoslovenské stretnutia. Obom nám to 
pomáha prekonať traumu, ktorú jeho 
dlhoročný alkoholizmus hlboko zasial v našej 
rodine. Teraz môžem povedať, že som mu 
nesmierne vďačná za to, že to dokázal, tým 
viac ,že dokázal nielen prestať piť, ale aj 
prestať fajčiť. Držím mu palce, viem však, že 
v prvom rade on musí chcieť takto žiť , mať 
pokoj vo vlastnej duši a rozdávať ho aj nám, 
ktorí sme dlhé roky také niečo ani nepoznali. 
    Som nesmierne vďačná, že naše dve 
vnúčatá, ktoré prišli na svet už v období 
manželovho triezveho života, nevidia svojho 
deduška opitého, ale usmiateho, naplneného 
láskou k nim a k celej rodine. 
    Som vďačná  aj za to , že AA existuje, že 
na tieto stretnutia chodíme ako pre živú 
vodu, ktorú žehnajú svojimi svedectvami 
ľudia, ktorí si dokázali priznať  svoju 
závislosť na alkohole, ktorí ako mnohí sami 
hovoria boli už  takmer za živa mŕtvy. 
Ďakujem Bohu za tento zázrak, pretože inak 
to ani nedokážem nazvať. 
 

                                        Eva – priateľka AA          
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      Bol som ešte mladý chlapec,  chodil  som 
do základnej školy. Na našom sídlisku, tak 
ako všade vo veľkých mestách, už bolo 
vidieť ľudí, ktorí brali drogy. Zvlášť mi však 
vnikol do pamäti jeden známy chlapec, ktorý 
mimoriadne upútal moju pozornosť. 
Obyčajne som ho videl na lavičke špinavého, 
zarasteného, vychudnutého s neprítomným 
pohľadom. Myslím, že som vtedy ním 
opovrhoval a obchádzal som ho s pocitom, 
že toto sa mne určite nikdy nestane. 
     Od tejto doby uplynulo necelých sedem 
rokov. Žiaľ nebola   pravda to, čo som si 
vtedy myslel, že mne sa to nemôže stať 
a stal som sa závislým na drogách. Stretlo 
ma však to šťastie, že po krutých rokoch 
života s drogou, som našiel záchranu  
a ukončil som liečenie. Teraz som 
v resocializačnom zariadení Okomáň, kde sa 
pripravujem na opätovný návrat do života 
a z celého srdca dúfam, že to bude už život 
bez drogy. 
     Bol to taký obyčajný deň pobytu 
v resocializácii a práve tam sa stalo to, čo 
som nečakal. Vo dverách sa zjavil chalan, 
ktorý ležiaval na spomínanej lavičke.  Bol 
usmiaty, v maximálnej pohode, dobre 
oblečený -  obaja sme sa na seba dívali ako 
vyjavení. Akoby naraz sme povedali  „ čo tu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
robíš ? “ Bol som veľmi rád, že som sa s ním 
stretol a z toho, že je „ čistý. “ Na  druhej 
strane to do mňa vlialo obrovskú silu, že 
nikto nemusí byť na dne na trvalo, že každý 
má nádej zmeniť svoj vlastný život. Stal sa 
mojou novou inšpiráciou. Aké to paradoxy ! 
On voľakedy beznádejný prípad, vyvrheľ 
sídliska prišiel , aby nás povzbudil do života 
bez drogy. A ja taký úplne normálny chlapec, 
ktorý s drogou nikdy nechcel mať nič, som 
sa do toho dostal až po uši a teraz sa 
snažím z tohto pekla vyštverať. 
    Čo sa vlastne stalo v mojom až do 
trinástich rokov takom normálnom 
a obyčajnom detstve. V rodine som mal 
dobré prostredie, ako športovo založený 
chlapec som trénoval futbal, hokej na 
kolieskových korčuliach, šerm a aikido. Raz 
v tomto období prišiel za mnou môj najlepší 
dlhoročný kamarát, či nechcem vyskúšať 
marihuanu. S drogami som nemal žiadnu 
skúsenosť, no pár obyčajných cigariet som 
už tajne vyfajčil. Marihuana, to bolo niečo 
nové a zvedavosť mi nedala ani dýchať. 
Vôbec som nad tým nerozmýšľal a povedal   
„ áno .“  Po boku svojho najlepšieho 
kamaráta som urobil krok, ktorý ma priviedol 
na začiatok môjho nešťastia. Môj prvý pocit 
z cigarety bol úžasný, strašná eufória. Táto 
rastlina,   akoby  zapustila  korene  v  mojom  
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srdci. Od tejto doby som fajčil „ trávu “ raz za 
mesiac, potom víkendovo. Rok ubehol ako 
voda a ja som zistil, že z nevinnej zábavy sa 
stala každodenná potreba. Po príchode na 
strednú školu, nebol problém nájsť ďalších 
kamarátov , čo fajčili „ trávu “. To som už 
fajčil aj normálne cigarety. Čas utekal a s 
ním aj môj rozum. Pred začatím druhého 
ročníka strednej školy ma spolužiak pozval 
na technopárty. Povedal, aby som si 
priniesol iba peniaze a on všetko ostatné 
zariadi. To som ešte nevedel, že po prvýkrát 
skúsim perviitín. Celú noc som pretancoval 
v opojení drogy, ale čo bolo horšie, začal 
som navštevovať tieto technopárty 
pravidelne. Za rok som prakticky skúsil 
všetky drogy, extázu, LSD, hríby, kokaín, 
anjelsky prach, ketamin , GHB, Kaktusy, 
proste všetko a lietal som v tom až po uši. 
 

              
 
     Keďže rodičia boli rozvedení, všetky 
financie som prakticky bral od matky, ktorá 
už niečo tušila, pretože som stále potreboval 
väčšie obnosy peňazí. Ako ubiehal čas sa zo 
mňa stávala troska. Hádky doma už boli na 
dennom poriadku. Vrcholom všetkého bol 
môj   odchod   zo  školy , dva  mesiace  pred  
ukončením tretieho ročníka, pretože som ju 
jednoducho nezvládal.  

 
 
    Mamka ma vyhnala z domu a rok som 
býval sám. Čím ďalej to bolo horšie. 
Potreboval som na fet stále viac a viac 
peňazí, začal som drogy predávať, keď som 
nemal peniaze,  zobral som mame aj 
posledných 500 korún, nechal som jej iba 
dvadsať korún so slovami „ na rohlíky ti to 
stačí .“ Plakala, prosila na kolenách a so 
mnou to ani nehlo. Drogy zo mňa urobili 
človeka bez akéhokoľvek citu. Vždy bolo 
prvoradé zohnať peniaze na fet.. Keď som 
už prefetoval takmer celý byt, prisťahovala 
sa ku mne staršia sestra. Chvíľu som sekal 
dobrotu, ale dlho som to nevydržal. Začal 
som jej kradnúť veci, potom zlato. Vyihodila 
ma z domu a podala na mňa trestné 
oznámenie za krádež.  Úplne s poslednou 
pomocou od mamy som jej zlato a peniaze 
vrátil a ona stiahla žalobu. V tejto chvíli som 
už nemal nič, ani bývanie, ani mamu, ani 
sestru, kamarátov, frajerku, peniaze , jedlo, 
proste nič. Vtedy prišla chvíľa, keď som sa 
musel rozhodnúť. Predo mnou boli iba dve 
možnosti. Tou prvou bolo ísť na liečenie a tá 
druhá bola zomrieť na ulici. Nechcel som 
zomrieť, ale ani prestať fetovať. A tak na 
liečenie som nastúpil s marihuanou 
natlačenou do fixky, ktorú som tajne vyfajčil. 
Trvalo celých deväť týždňov, kým som sa 
priznal nielen k tomuto, ale úprimne aj ku 
všetkým drogám, ktoré som bral, pretože pri 
nástupe som tvrdil, že som iba fajčil 
marihuanu . 
      Myslím si, že až po mojom úprimnom 
priznaní so slzami v očiach na skupine, kde 
bola prítomná aj mama som sa rozhodol 
abstinovať pevne a úprimne. Po troch 
mesiacoch liečby som nastúpil na 
resocializačné zariadenie, kde pokračujem ,  
v doliečovacom procese. Už osem mesiacov  
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žijem čistý, bez drogy a veľmi sa teším na 
oslavu prvého roku svojej triezvosti. Túto 
moju radosť so mnou prežíva aj mama 
a sestra, ktorá ma už opäť začína brať nie 
ako trosku, ale ako človeka. Stretávam sa na 
mítingoch s ľuďmi, ktorí berú triezvosť ako 
životný štýl, vedia sa zabávať, žiť a smútiť 
bez drogy, alebo alkoholu. Učím sa s nimi 
ako znovu začať žiť hodnotný život, viem, že 
nie je a nebude bez problémov, ale viem aj 
to , že droga mi k ničomu nepomôže, ale 
vráti ma späť do pekla z ktorého som sa 
veľmi ťažko dostával. Viem aj to, že 
skutočne je to všetko v mojich rukách, ale 
hlavne v hlave, ako si to tam uložím, aby 
som sa k droge už nevrátil. 
 
 
 
 
 
 
 
    Veľmi som sa potešil stretnutím  
s bývalým priateľom z nášho sídliska, 
pretože mi ukázal, že sa to dá. Vlastne aj to 
bol dôvod, prečo píšem tento článok do 
nášho časopisu „ PRAMEŇ “. Chcel by som 
ním povedať dve veci. Tou prvou je to, že 
chcem odkázať mladým ľuďom, že v živote 
sa všetko môže stať, pokiaľ sa nebudeme 
pred drogami chrániť. Možno aj to, že tak 
ako v mojom prípade vás do tohto pekla 
môže dostať váš najlepší kamarát, pokiaľ 
nedokážete odmietnuť – to bola moja 
najväčšia chyba a zaplatil som krutú daň za 
moju zvedavosť. Tá druhá vec je to ,že vždy 
je cesta von z tohto pekla, že sa to oplatí 
o tom svedčia naše osudy a nielen naše. 
Veľmi by som si prial, aby toto svetlo na 
konci drogového tunela našlo čo najviac 
mladých ľudí. Sedem rokov života u mladého  

 
človeka utečie rýchlo, pre mňa však tých 
sedem rokov od prvého kontaktu s drogou 
do dnešného dňa znamená večnosť, z ktorej 
som vďaka Bohu a ľuďom, ktorí mi pomohli 
a stále pomáhajú našiel to šťastnejšie 
východisko. 
 
            Ďakujem a pozdravujem všetkých 
                        Martin, narkoman 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
Interskupina sa konala dňa 26.2.2005 
v Bratislave. Na svojom zasadnutí prejednala  
 

1. prípravu celoslovenského zjazdu AA 
v dňoch 16.18.9.2005 V Tajove pri 
Bánskej Bystrici a schválila ústredné 
heslo zjazdu,  poplatky za ubytovanie, 
stravovanie a registráciu . Komplexné 
informácie sú v pozvánke uverejnenej 
v časopise. 

2. Zaoberala sa predajom a rozširovaním 
literatúry AA. Stanovila nasledovné 
ceny za knihy : Modrá kniha 150 ,- Sk, 
Kroky a Tradície 100,- Sk, Triezvy 
život 70,- Sk. Knihy sú k dispozícii na 
Hraničnej ul. V Bratislave. Kontakt: 
Oľga, skupiny AA „ Svetlo “ 

3. Prejednala informáciu o zjazde AA 
v Česku, ktorý sa bude konať v dňoch 
3-5.júna 2005 v Želive. 

4. Vzala na vedomie informáciu o vzniku 
skupiny AA a Al- Anon v Krupine, 
kontakty sú uvedené v časopise. 

5. Ďalšie stretnutie interskupiny bude dňa 
16.4.2005 v Šuranoch o 15.00 hod pri 
príležitosti konania výročného mtingu 
skupiny AA „ Nádej “. 

 
 

KEĎ SA Z ĽUDSKEJ SLZY NARODÍ 
ÚSMEV, OTVORÍ SA NEBO 
                                               JÁN XXIII 
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Drahí priatelia,  
 
    Chcem ako svedectvo opísať časť môjho 
neľahkého života. Nebol vždy iba časom 
utrpenia, bôľu a sĺz. Vydala som sa za 
človeka, ktorého som ľúbila. Z času na čas si 
rád vypil alkohol, nevidela som v tom 
nebezpečie pre našich synov ani pre seba. 
Po štyroch rokoch nášho manželského 
života sa vodka stala u nás častým hosťom 
a dôvodov k pitiu bolo neúrekom. Či už 
kolega dostal byt , alebo  bol povýšený 
a pod. Keď už chýbali dôvody začal 
obviňovať mňa, že nedbám o dom a deti. 
Veľmi hlboko ma to ranilo , pretože  ja som 
ho naďalej neprestala milovať, neustále som 
sa snažila o to, aby náš dom vypadal, tak 
ako si manžel prial. Ale čím viacej som sa 
usilovala, tým viac môj manžel pil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Narodil sa nám tretí syn. Odišli sme bývať 
na iné miesto a usudzovala som, že zmena 
prostredia bude mať priaznivý vplyv 
a manžel nebude tak piť. Bolo to však iba 
moje želanie. Môj muž sa upíjal až do 
nemoty, jednoducho pil už rovno z fľaše. Až 
vtedy sa začala pre nás nočná mora. Chýbali 
nám peniaze na živobytie, pre potreby detí, 
na zaplatenie inkasa. Pracovala som veľmi 
ťažko, ale môj zárobok bol malý 
a nedostávalo sa nám na mnoho základných 
a potrebných vecí. 
   Vtedy som už pomaly prestávala manžela 
mať rád a začínala som ho nenávidieť, 
V kútiku duše som mu priala všetko 
najhoršie, ale zároveň som sa bála, že sa 
mu môže niečo stať, keď sa okolo tretej či 
štvrtej ráno vracal opitý domov. Takto sme 
skutočne prežívali náš strašný život. Janek 
obýval najmenšiu izbu, nemali sme spoločnú 
domácnosť, sám pil, triezvel a  varil si. Už 
som nechcela mať s týmto človekom nič 
spoločného, alebo skôr s tým, čo zostalo 
z tohto človeka. Vybavila som veľa vecí , čo 
sa týka liečenia, súdu, platenia alimentov. 
On však pil naďalej. Aj keď ho súd 
právoplatným rozsudkom zbavil rodičov-
ských práv, nemalo to žiadny vplyv na jeho 
pitie. Nechcela som už žiť... 
     Iskierkou nádeje pre mňa sa stalo to, že 
som dokázala ísť na stretnutie Al- anon a po  
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 nejakom čase som bola pozvaná na 
otvorené výročné stretnutie skupiny AA. 
Moje srdce zatúžilo po tom, aby manžel 
mohol byť jedným z tých ľudí, ktorí sa tohto 
výročného stretnutia skupiny AA zúčastnili. 
Čakala som trpezlivo, vedela som , že Janek 
padá na dno. Chodila som ďalej na stretnutia 
Al- anon, aby som pomáhala sebe, synom 
a manželovi. Žiaľbohu som za neho nemohla 
triezvieť.  Po veľkonočných sviatkoch v 
roku 1966  bolo to presne 10.apríla ráno,  
prišiel do mojej izby, v ktorej som bývala 
s najmenším synom, sadol si vedľa mňa, 
osladil mi kávu, hoci vedel, že ja pijem 
nesladenú a opýtal sa ma , či mu pomôžem , 
že sa chce liečiť od alkoholu. Náš 
desaťročný syn Darek začal plakať od 
,radosti, objal otca, najstarší a najmladší syn 
aj naďalej pozerali s nenávisťou. 
   Ďakujem Pánu Bohu, že na svojej ceste 
som stretla skupiny Al- anon a AA. To oni 
zachránili našu rodinu – vďaka priateľom 
naučila som sa znovu mať rada i odpúšťať. 
Nikdy som mu nerobila výčitky aký, bol  keď 
pil, prijala som jeho chorobu alkoholizmu. 
Môj Janek je veľmi hodnotným človekom 
a vychovávame k tomu aj našich synov. 
Naše deti nám robia veľkú radosť, najstarší 
Artur študuje animáciu spoločnosti na 
miestnej strednej škole, stredný Darius sa 
učí za stolára  a najmladší Mateusz patrí na 
gymnáziu k najlepším žiakom, veľmi túži stať 
sa kňazom. 
    V Al- anone som už 10 rokov, môj manžel 
je  AA deväť rokov. Najstarší chlapec prešiel 
takmer celú Európu, my sme tiež boli V Ríme 
na stretnutí so svätým otcom Jánom Pavlom 
II. Tohto roku sa chystáme do Medzugoria 
v Chorvátsku a tam sa  znovu poďakujem 
Bohu za AA a môjho manžela. 
 
 

   
  Na chvíľu som mala možnosť byť aj na 
Slovensku, v Bratislave na výročnom mítingu 
skupiny AA „ Svetlo“ . Tam som sa prvýkrát 
stretla s vašim časopisom „ Prameň “, 
poznala som veľa dobrých priateľov. Takéto 
stretnutia akého som sa zúčastnila u vás, 
alebo hocikde inde, zostanú tak v srdci ako 
aj v pamäti. 
 
        Srdečne pozdravujem čitateľov              
„ Prameň-a “ , priateľov v AL-Anon a v AA na 
Slovensku. 
 
             Alžbeta – Al- Anon ,Wroclaw, Poľsko 
 
 

        
 
 
                    LÁSKAVOSŤ 
 
     Ľudia sa často čudujú, keď vidia, že 
program Al- Anonu prináša zmeny do životov 
tých ľudí, ktorí ho aplikujú. Tajomstvom tohto  
programu je, že je postavený na základnej 
etickej filozofii, ktorá je známa po stáročia. 
Je uvedená v takých odlišných knihách ako 
je Biblia alebo Ezopove bájky. 
    V listoch Galaťanom sa píše, že máme 
s našimi blízkymi zaobchádzať láskavo :        
„ Ovocím ducha je láska, pokoj a miernosť...“ 
Rovnaká myšlienka sa objavuje aj 
v Ezopovej bájke o vetre a slnku, v  ktorej sa  
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vietor a slnko hádali, kto prvý vyzlečie plášť 
z okoloidúceho pocestného. Keď studený 
vietor začal fúkať silnejšie, cestujúci sa do 
svojho plášťa viac zababúšil, potom začalo  
 
svietiť slnko a jeho teplo prinútilo muža ho 
vyzliecť. 
   V Al- Anone sa táto myšlienka opakuje 
mnohými spôsobmi a poukazuje na to, že nič 
sa nedá robiť nátlakom. 
 
  „ Dnes si to pripomeniem, že sa 
nebudem ponáhľať v posudzovaní ľudí 
a ich činov. Láskavosť je najmocnejšia 
sila na svete ...“ 
 
             Z anglického originálu preložila 
              Helena Al- Anon Bartislava 
 
 
             KĽÚČ K SVEDOMIU 
 
            Možno som dnes nenašla 
               jediné milé slovo. 
    Možno som ťa dnes neobdarovala 
             ani s jediným úsmevom 
    Možno som zašliapla kvietok, 
              ktorý si zasadil 
   v pestrofarebnom záhone svojej duše. 
      a predstierala som, že nepočujem 
         lahodnú melódiu tvojich slov, 
              ktoré stekali ako med 
               pred mojim zrakom. 
          Tvoje prosby nemilosrdne  
               padali do rieky 
          a prúd ich unášal do mora. 
           Možno som stratila kľúč 
             od svojho svedomia. 
        Stratila a prestala ho hľadať. 
           Možno sa zajtra zhrozím 
        nad svojím obrazom v zrkadle 
            a zatúžim niečo zmeniť .... 
 
                      Helena Al- Anon Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Existujú sily, ktoré všetko kazia a ničia – 
k nim patrí aj alkohol. Zvlášť sama na sebe  
som okúsila aj iný druh takýchto síl. Keď som 
ešte nepoznala Al – Anon, nespokojnosť so 
všetkým zožierala celú moju životnú energiu. 
Nenávisť k manželovi a hnev voči iným 
ľuďom zožieral moju dušu. Pocit , že sa mi 
nedostáva toho, čo by sa mi  malo dostať, 
zatemňoval moju dušu. Ťažkosti 
v spolunažívaní ma blokovali a nedovoľovali 
rozvíjať moje dobré vlastnosti. 
     Odkedy som spoznala hodnotný program 
AA, som schopná postaviť všetky svoje 
pozitívne hodnoty proti silám, ktoré ma chcú 
zničiť. 
VĎAČNOSŤ ! 
    Zásada vďačnosti má ochraňuje pred tým, 
aby som všetko videla iba v čiernych 
farbách, znemožňuje pesimizmu a cynizmu 
zožierať všetko, čo je pekné. Táto zásada 
udržiava vo mne určitú ľahkosť bytia všade 
tam, kde sa ma všetko snaží stiahnuť dolu. 
Otvára mi oči pre nádej. Otvára pre mňa  
tajomstvá väčšie ako som ja. Nie som 
vďačná  sebe, ale komusi inému, preto mi 
robí dobre, keď z času na čas s plným 
vedomím poviem, ďakujem – iným ľuďom, 
ale predovšetkým Bohu. Ak poviem 
ďakujem, ochraňuje ma to proti všetkým 
ničiacim silám 
 
   Ďakujem za ten zázračný Program- Lucia 
                                       Zdroj 6/2001 
 

 



=============================== PRAMEŇ ===========================  32  
Kontaktný adresár skupín AA,   AL-ANON, 
AN na SLOVENSKU 
BRATISLAVA 
Pondelok – 18.30 h. Skupina AA  „ Z Mozatovho 
domu “, IMCA Karpatská 2 ,1.posch. Kontakt: Paľo Tel. 
02 6428 1434 
Streda – 18.00 h. Skupina AA, CPPS, Tomašíkova 23, 
Kontakt Milan – M; 0905 579 380 
Štvrtok – 18.30 h. Skupina AA “ Svetlo “,CPLDZ, 
Hraničná 2, II. Posch. Kontakt Oľga :    Tel. 02 6381 
1954, M; 0907 725 063 
PEZINOK 
Streda –17.30 Skupina AA – Pinelová nemocnica 
odd.AT Kontakt Michaela 02 54654622, M : 0905 404 
825 
Nedeľa –17.30 Skupina AA Pinelová nemocnica 
odd.AT ,Kontakt Jožko M: 0904 329 326 
NOVÉ ZÁMKY 
Pondelok –17.00 hod. Skupina AA „ Siccus“ Stará 
nemocnica CPLDZ, Kápisztoryho 5, Kontakt: : Juraj 
Tel.035 6410 621 
ŠURANY 
Piatok – 17.30 h. Skupina AA „ Nádej „ Rím.Kat. 
farský úrad, Kontakt: Laco : Tel. 035 650 3575,   M : 
0907 797503 
KOMJATICE 
Streda – 17.30 h Skupina AA „ Fénix „ Kultúrny dom, 
Námestie , I.posch.  
Kontakt : Emil, Tel: 035 6591176 M: 0905 372147 
NITRA  
 Pondelok – 18.00 h. –Skupina AA „ Otvorené srdce „ 
Dom srdca Ježišovho, Lukov Dvor 2 Kontakt : Jano – 
Tel. 037 7888 702,  037 7331 694 
Streda – 17.30h- Skupina AA „24“ , Pastoračné 
Centrum ,Misijný dom na Kalvárii. Kontakt Tomáš,   
M;0905 800 603 
TRENČÍN 
Pondelok – 19.00 h,  
Štvrtok – 19.00 h, Skupina AA Psycho- sociálne 
centrum, Palackého 21 Kontakt : Jarmila, Tel. 032 640 
1008 
BANSKÁ  BYSTRICA  
Utorok– 16.30. h. –Skupina AA „MOST“, Bratská 
Jednota Baptistov , Horná Strieborná 3 , Kontakt Irena : 
tel. 048/417 35 77, M: 0904384 458 
Piatok – 17.30 hod  skupina AA „Maják“ 
v Novamede , Bernoláková 12, .Kontakt Irena : tel. 
048/417 35 77, M: 0904384 458 
KOŠICE 
Utorok – 16.30 h. – Skupina AA „ 1.košický AA “ 
Sociál.- psychol. centrum, Jegorovo nám.č.5 Košice  
Kontakt : Anka – M: 0903 328 061 
 

MICHALOVCE 
Nedeľa –17.00 hod.,Skupina AA „ Návrat “ Staničná 
reštaurácia, i.posch. Kontakt : Hanka M; 0907 916 158 
PREŠOV 
Pondelok -  15.00 h. – Skupina AA, Ukrajinské divadlo, 
Jarkova ul.Kontakt : Eva. – 0907 474 811 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
Streda – 17.30 h, Skupina AA „Nová Sloboda“, Letná 
ul.č.20 ( fara) , Kontakt; Jano °M 0908 668 786 
POPRAD 
Štvrtok – 17.30hod skupina AA BJB, Jahodná 5, 
Kontakt; Jana č.t.052 7754 936 M; 0908 699 767,  
LUČENEC 
Štvrtok – 16.00 h. Skupina AA „ 3 Pe “, Spoločenské 
centrum, Sokolská 12Kontakt : Tomáš – M: 0903 205 
851 
KRUPINA 
Pondelok – 17.00 hod.  Skupina AA, Svätotrojičné 
námestie 21, Kontakt : Dana tel. 045/5511076 
 
SKUPINY AL- ANON 
BRATISLAVA 
Piatok – 17.30 h. –Skupina AL- Anon – Cirkev česko-
bratská , cukrová 2Kontakt : Dáša –       Tel. 02 6280 
2442 
BANSKÁ  BYSTRICA 
Streda – 16.30 h. – Skupina AL- Anon- , Horná 
Strieborná 5, Kontakt : Irena:  
Tel. 048/ 417 35 77, M: 0904 384 458 
LUČENEC 
Štvrtok – 16.00 h., Skupina Al- Anon „ 3 Pé“ Sokolská 
12, Kontakt : Tomáš , M: 0903 025 851 
POPRAD 
Štvrtok – 17.30, skupina AL-ANON, Jahodná 5, 
Kontakt; Jana č.t.052 7754 936 M; 0908 699 767, 
KRUPINA 
Pondelok – 17.00 hod , Skupina Al- Anon , 
Svätotrojičné námestie 21, Kontakt ; Dana  
tel. 045/551076  
 
ANONYMNÍ  NARKOMANI 
BRATISLAVA 
Utorok – 19.00 h. – Skupina AN „ Piaty element 
“,CPLDZ , Hraničná 2 
Kontakt : Lenka – M: 0903 220 728 
HLOHOVEC  
Pondelok – 19.00.h – 
Streda – 19.00 h. Skupina AN „ Archa “, Fraštacká 3 
Kontakt : Ivan M: 0907 717 097  
BRATISLAVA 
Štvrtok -  17.00 hod - SkupinaDospelé deti alkholikov  
cirkev Bratská  Cukrova 4 , Bratislava, Kontakt ; Hana 
0908 607 188   

 



  12  TRADÍCIÍ   AA 
 

1. Naše spoločné dobro je prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od 
jednoty spoločenstva AA. 

 
2. Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita - 

milujúci Boh, tak ako sa môže prejaviť vo svedomí celej skupiny. Naši 
vodcovia sú len dôveryhodnými služobníkmi spoločenstva , ktorí nám 
nevládnu. 

 
3. Jedinou podmienkou členstva spoločenstva je túžba prestať piť. 
 
4. Každá skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré 

ovplyvňujú aj iné skupiny AA, alebo spoločenstvo AA ako celok.  
 
5. Každá skupina má len jeden cieľ - prinášať toto posolstvo 

alkoholikovi, ktorí ešte stále trpí. 
 
6. Skupina AA by sa nikdy nemala hlásiť k nijakému podobnému 

zariadeniu, ani ho finančne podporovať, alebo mu prepožičiavať meno 
AA, pretože problémy prestíže, peňazí a majetku nás vzďaľujú od 
nášho prvoradého cieľa. 

 
7. Každá skupina AA by mala byť úplne sebestačná a odmietať 

akékoľvek príspevky zvonku. 
 
8. AA by malo zostať neprofesionálne, ale strediská našich služieb môžu 

zamestnávať odborníkov. 
 
9. AA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môže vytvárať 

služobné predpisy a výbory, ktoré sú  priamo zodpovedné tým, ktorým 
slúžia. 

 
10. AA nezaujíma stanovisko k nijakým problémom mimo spoločenstva. 

Meno AA by sa nikdy nemalo zaťahovať do verejných sporov. 
 
11. Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu AA a 

nie na reklame. V rozhlase a v tlači musíme vždy zachovávať osobnú 
anonymitu. 

 
12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a 

pripomína nám nadriadenosť princípov nad osobnosťami.P 
 



 


