
 
DROGY   

 
 

Droga je pojem, s ktorým sa v poslednom období stretávame často. V každom z nás vyvoláva iné 
pocity. Sú ľudia, ktorí sa pri tomto slove strasú odporom, sú ľudia, ktorým naháňa hrôzu, sú ľudia 
ktorých droga necháva chladných, ale žiaľ sú medzi nami aj takí, pre ktorých sa stala "zmyslom života". 
DROGA - slovo má svoj pôvod v anglickom jazyku a vychádza zo starého gréckeho výrazu 
„pharmakon“, ktorým sa označovali nie len lieky ale aj jedy. Droga je akákoľvek látka, ktorá je po 
vstupe do živého organizmu schopná pozmeniť jednu alebo viacero jeho funkcií. Pôsobí priamo alebo 
nepriamo na centrálny nervový systém  a môže mať priznané postavenie lieku.  
Drogová závislosť je definovaná neodolateľným želaním, nutkaním alebo potrebou pokračovať v 
užívaní drogy a drogu získavať akýmikoľvek prostriedkami. Závislosť od drogy je daná tendenciou 
zvyšovania dávky drogy, psychickou a často aj fyzickou závislosťou na jej účinkoch. Každá drogová 
skupina vykazuje istú mieru psychickej závislosti a tendenciu k závislosti fyzickej. Napriek niektorým 
konštantným a špecifickým príznakom ovplyvnenia drogou, existuje značná variabilita v účinkoch u 
konkrétnych jedincov, ktorých osobná predispozícia k závislosti od drogy zohráva významnú úlohu. 
Jedným zo získaných ovplyvňujúcich faktorov možnej závislosti na droge najmä psychickej predstavujú 
tzv. peristatické faktory, t.j. faktory vplyvu skupiny, okolia, kultúrnych štýlov a iných sociologických 
aspektov. 

Drogová problematika už dávno nie je problémom ohraničenej skupiny konzumentov drog. Drogy a ich 
distribúcia predstavujú fenomén prekračujúci hranice krajín a kontinentov, ktorý vedie  k výrazným 
medicínskym, sociologickým a ekonomickým dôsledkom s chabou a naivnou snahou na univerzálne 
riešenie. Jedinou možnosťou je poskytnúť širokej verejnosti čo najpravdivejšie informácie o márnom 
hľadaní chemického raja. 

 
TOXIKOMÁNIU   
charakterizujú ju 3 základné faktory: 
l. Premáhajúce nutkanie alebo potreba pokračovať v 
užívaní drogy a drogu získavať 
    akýmikoľvek prostriedkami 
2. Tendencia zvyšovať dávky drogy 
3. Psychická a niekedy aj fyzická závislosť na účinkoch 
drogy 
 
 
 
 
 

Štádiá drogovej závislosti 
 
Každý kontakt s drogou nesie v sebe obrovské nebezpečie vzniku drogovej závislosti. Tvrdiť, že mne sa 
to nemôže stať pretože viem, kde je hranica, ktorú nemôžem prekročiť znamená podliehať ilúzii. 
Závislosť na drogách je vážne ochorenie, ktoré prebieha v štyroch štádiach. 
 



l. ŠTÁDIUM POČIATOČNÉ  
Jedinec v tomto štádiu zaznamenáva prvý kontakt s drogou. Experimentuje v snahe získať nové 
skúsenosti a zážitky. Častým dôvodom je aj podľahnutie tlaku rovesníckej skupiny. Prevládajú príjemné 
pocity nad obavami z následkov. Konzumácia drogy je nepravidelná a správanie neukazuje žiadne 
viditeľné zmeny s výnimkou drobných klamstiev. Najčastejšou vstupnou drogou je marihuana. 
 
2. ŠTÁDIUM ZAUJATIA DROGOU  
Droga sa pomaly stáva súčasťou každodenného života a stupňuje sa túžba prežívať príjemné pocity 
utvorené pôsobením drogy. Začína proces zvyšovania dávok. Na rozdiel od prvého štádia môžeme 
pozorovať zmeny správania. Konzument drogy prestáva javiť záujem o svoje okolie, prácu, školu, 
rodinu, záujmy. Stráca motiváciu a začína vyhľadávať seberovných. Užívanie drogy je plánované a 
pomaly ale iste nevyhnutné. Konzument vedie dvojitý život, stráca starých priateľov,  je náladový a 
agresívny.  Klamstvá sú čoraz častejšie a objavujú sa prvé krádeže. Po eufórii spôsobenej drogou 
nastupuje nepokoj, ktorý vzniká odznením jej účinkov. K marihuane sa pridružujú amfetamíny a 
barbituráty. 
 
3. ŠTÁDIUM ROZVOJA ZÁVISLOSTI  
Užívanie drogy sa stáva každodennou nevyhnutnosťou a konzument je nútený neustále zvyšovať dávky 
potrebné na dosiahnutie eufórie. Väčšie dávky znamenajú zvýšenie finančných výdavkov. Peniaze 
získava napríklad krádežami, predajom drog, ale aj prostitúciou. Objavuje sa "FLASH BACK" 
(opätovný záblesk) kedy sa stav po požití drogy vráti aj bez jej skutočného užitia. FLASH BACK je 
typický najmä pre konzumentov halucinogénov (napr. LSD). Zaznamenávame prípady predávkovania, 
ktoré môžu končiť smrťou. Začínajú byť časté abstinenčné príznaky a zdravotný stav konzumenta sa 
rapídne zhoršuje. Väčšie dávky drogy spôsobujú aj zvýšenie tolerancie organizmu a odvykanie je často 
neúspešné. V tomto štádiu závislosti dochádza k výrazným zmenám v správaní. Konzument už pokladá 
sám seba za narkomana, neustále sa stupňujú konflikty s okolím, opúšťa prostredie netoxikomanov a 
neustále klesá jeho sebaúcta. Objavujú sa samovražedné pokusy. K drogám typickým pre druhé štádium 
pristupujú halucinogény (LSD, Fencyklidín) kokaín, heroín. 
 
4. ŠTÁDIUM KONEČNÉ  
Konzument je absolútne podriadený droge. Siaha po nej preto, aby dosiahol „normálny stav“ napriek 
vysokým dávkam návykových látok sa čoraz zriedkavejšie objavuje eufória a príjemné pocity. Užívanie 
drog je nekontrolovateľné a často dochádza k predávkovaniu. Pokusy o odvykanie nemajú šancu na 
úspech bez pomoci odborníkov. Zdravotné problémy prechádzajú do chronického štádia. Narkoman sa 
často dostáva do rozporov so zákonom, je agresívny, máva nekontrolovateľné výbuchy hnevu a výpady 
pamäti. Trpí hlbokými depresiami a východisko z pre neho neriešiteľnej situácie môže hľadať v 
pokusoch o samovraždu. Narkoman v tomto štádiu závislosti má pred sebou len dve cesty. Prvou je 
liečenie a druhou je smrť. Tretia cesta neexistuje. 

 
 
 

 

 

 



Krátky prehľad užívania drog 
 

Užívaná droga Fyzické symptóny Čo treba hľadať Nebezpečenstvá 

Alkohol, pivo, likéry, víno 

Spomalené reakčné časy, 
ospalosť, zajakavá reč, 
zmeny osobnosti. 

Ukrývanie fliaš, ochabnutý 
výraz tváre,  pomalé 
pohyby,  nedostatok 
koordinácie,  strata pamäti. 

Veľké riziko nehodovosti, 
veľké množstvo zranení, 
zdravotné problémy (s 
vredmi, tlakom krvi). 

Vdychovanie (gleja a 
podobne), niekedy aj 
„fetovanie“.  

Násilnosti, opitý výraz, 
zasnený alebo prázdny 
výzor. 

Tuby a škvrny (od gleja a 
podobne),  papierové 
vrecúška alebo vreckovky. 

Poškodenie pľúc (mozgu), 
pečene, smrť zadusením. 

Heroín,  junk (slangový 
výraz pre 
heroín),  morfín,  kodeín 

Otupenosť, ospalosť, stopy 
po ihlách, vodnaté oči, 
stopy krvi, na rukáve 
košele, tečúci nos. 

Ihla alebo podkožná 
striekačka, balíčky vaty, 
povrázok, špagát, remeň, 
ohoreté fľašové uzávery, 
alebo lyžice, ampulky. 

Smrť z predávkovania, 
mentálna retardácia, 
deštrukcia mozgu a pečene 
- návykové. 

Lieky proti kašlu 
obsahujúce kodeín a 
ópium 

Opitý výraz, nedostatok 
koordinácie, zmätenosť, 
nadmerné svrbenie 

Prázdna fľaška od lieku 
proti kašľu. 

Spôsobuje návyk. 

Marihuana, „pot“ 
(hrnček), tráva, 
dym, „boom“  

Nespavosť, roztržité 
myslenie, rozšírené očné 
zrenice, nedostatok 
koordinácie, túžba po 
sladkostiach, zvýšená chuť, 
mierne halucinácie. 

Červené opuchy pod 
očami, silný zápach 
spálených listov, malé 
semienka v zášivke vrecák, 
cigaretové papieriky, 
spálené prsty. 

Anémia, novorodenecké 
defekty, nutkanie po 
silnejších neurotikách. 
Lekársky nález: marihuana 
poškodzuje rôzne orgány.  
1marihuanová cigareta 
(joint) = 1 balíček cigariet. 

LSD, DMT, opájač 
(trips), nezáznamník 
(blotter-piják), anjelský 
prach, zelené vločky, 
PCP, TIC, K.W., 
zabijácka burina 

Veľké halucinácie, pocity 
odpútanosti, nesúvislá reč, 
chladné ruchy a chodidlá, 
zvracanie, smiech a krik, 
psychotické správanie, 
halucinácie a stav opitosti. 

Zafarbené kocky cukru, 
silný zápach tela, malé tuby 
kvapalných kapslí a 
piluliek, malé štvorce 
papiera s označením 
Petržlen vo vrecúšku 
s metanolovým zápachom, 
hocijaký farebný prášok 
v malých plastických 
vreckách. 

Samovražedné tendencie, 
nevypočitateľné správanie. 
Chronické užívanie 
spôsobuje poškodenie 
mozgu. Novorodenecké 
defekty, pravdepodobnosť 
náhodnej smrti. 

Povzbudzujúce pilulky, 
amfetamíny, blúznivec, 
rýchlik, kryštálový 
metadón, tvrdiak 

Agresívne správanie, 
chichúňanie, bláznivosť, 
rýchla reč, zmätené 
myslenie, nijaká chuť, 
obrovská únava, suché 
ústa, trasľavosť. 

Poháre piluliek rôznych 
farieb, zapaľovanie cigariet 
jednu od druhej, hocijaký 
hnedý či biely prášok v 
malých plastikových 
vrecúškach. 

Smrť z predávkovania, 
halucinácie, obrovská strata 
hmotnosti, poškodenie 
mozgu, deštrukcia 
vitálnych orgánov – 
návykové. 

Hlúpe guľôčky, tlmi če, 
barbituráty 714 A 
„ludes“, červené T 

Ospalosť, omámenosť, 
ohlúpnutie, zajakavá reč, 
opilecký výraz, zvracanie. 

Pilulky rôznych farieb, 
veľkostí a tvarov, na 
tabletke vyznačené 714. 

Smrť z predávkovania, 
strata zmyslov a návyk. 
Nikdy nemixovať 
s alkoholom. 

Koka, vločky, toot 
(kornútik), kokaín  

Stúpanie tlaku krvi, 
bezbolestný pocit, pocit 
nadradenosti, 
nepokaziteľná nálada, 
hyperaktivita, skrývaná 
únava. 

Biely kryštalický prášok 
v malých plastikových 
vrecúškach alebo tenkej 
fólii, červená hlienová 
membrána na nose. 

Srdcový infarkt, vysoký 
tlak krvi, náhodné 
podpálenie seba alebo iné 
zranenie. 

Crack (tiež krak)  

Krátke obdobia eufórie 
vystriedané depresiou, 
hyperaktivita v ranom 
štádiu, letargia v 
neskoršom štádiu pri 
neužívaní. 

Malé kúsky ako kamienky, 
niekedy v sklenených 
ampulkách alebo 
plastikových balíčkoch, 
malé svetielkujúce 
predmety, sviečky, žiletky. 

Depresia, náhla smrť na 
srdcový infarkt alebo 
záchvat, neprestajné 
problémy s dutinami, 
paranoja, samovražda. 

 
 



Varovné signály zneužívania návykových látok 

  
1. Náhle zmeny nálad, netypické reakcie na určité situácie, podráždenosť, agresivita, 

negativizmus. 
2. Strata záujmov, zmena hodnôt. 
3. Zníženie  alebo zvýšenie sebavedomia. 
4. Izolácia od rodiny, stránenie sa okolia. 
5. Zhoršenie prospechu v škole, strata pozornosti a koncentrácie. 
6. Zmena priateľov a okruhu známych. 
7. Výrazná zmena v obliekaní a počúvaní hudby. 
8. Častá vyčerpanosť, únava, ospalosť. 
9. Klamstvá a predstieranie. 
10. Strácajúce sa veci a peniaze. Chýbajúce lieky alebo alkohol v domácnosti. 
11. Nález drogy alebo pomôcok k jej užívaniu 
12. Telesné prejavy: 

       a)      častejšia úrazovosť a chorobnosť, 
       b)      chronická nádcha a zápaly horných dýchacích ciest, 
       c)      strata chuti do jedla, výrazné schudnutie, 
       d)     zvýšená únava, znížená svalová sila, 
       e)      poruchy rovnováhy, 
       f)       zmeny na zreniciach, slzenie, sčervenanie pokožky, opuchy očí, fotofóbia, 
       g)      stopy po vpichoch, zápaly na rukách a nohách. 
 

Droga a zákon 

Zákon č. 300/2005 Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z.  

1. Trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných 
látok, jedov alebo prekurzorov, ich    držanie a obchodovanie s 
nimi (§ 171 až 173)     
2. Šírenie toxikománie (§ 174) 
3. Podávanie alkoholických nápojov mládeži (§ 175) 
4. Podávanie anabolických látok (§ 176) 
5. Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže (§ 211) 
6. Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (§ 289) 
7.  Opilstvo (§ 363) 
 

Záver 
 
O drogách treba vedieť predovšetkým to, že môžu zabíjať. 
Najlepšia skúsenosť s drogami je žiadna skúsenosť. 

 
 
 
 
 
 
Podľa dostupných materiálov spracovala: PhDr. Iveta Erlichová 


