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   Každý z nás si skôr, či neskôr uvedomí, že zdravie je najcennejšia hodnota 

.Mnohí múdri ľudia sa vyjadrovali o zdraví takto napr.: Emerson  „Prvý 
poklad je zdravie“. Ben  Sira „Hodnotné je zdravie a čulosť mysle , ako 
všetko zlato sveta“. „Viac silné telo ako veľký majetok.“ , alebo výrok 
neznámeho autora. „Len keď zdravý ochorel , vedel čo mal!“ 

      
     Zo všetkých strán na nás číha nebezpečenstvo, ktoré môže vážne ohroziť 

naše zdravie a spôsobovať  rôzne ochorenia. Takýchto nebezpečenstiev je 
iste veľmi veľa a jedno z nich je v poslednej dobe priam hrozbou.



  

      Po otvorení hraníc sa stala naša krajina križovatkou ciest ,ktorými putujú drogy i  
   

      do iných krajín. Našli sa podnikaví ľudia ,ktorí prišli na to ,že na drogách sa dá   
      veľmi ľahko a veľmi veľa zarobiť.  Avšak je to na úkor zdravia a života iných. 

       Vzhľadom na to, že počet drogovo závislých stále vzrastá, musíme stále viac  
       pozornosti venovať protidrogovej prevencii a poučiť mladých ľudí o tomto  
       nebezpečenstve. Zo skúseností vieme, že kto prepadne drogovej závislosti,   
       veľmi ťažko nájde cestu späť a niekedy táto cesta už ani neexistuje. Tak ako sa 
       učíme dopravné predpisy aby sme si na ceste nezničili zdravie alebo život, 
       musíme sa naučiť chrániť si a vážiť to najcennejšie čo v živote máme – naše  
       zdravie. 

Droga sa stala reálnym problémom našej 
spoločnosti. Doba, kedy sa pojem droga spájal 
len so západnými krajinami a u nás bol 
považovaný za niečo neskutočné alebo bol 
spájaný iba s alkoholom a tabakom, je už dávno 
preč. Do nášho života vstúpili ráznym krokom 
problémy spojené s tzv. tvrdými drogami.



  

      
Definícia drogy
    Definícií drog je veľmi veľa (niečo okolo 200) a v každej z nich sa prejavuje 

zameranie jej autora. 
     Pôvodná definícia bola farmakologická a predstavovala drogu ako usušenú, 

upravenú surovinu rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, slúžiacu na 
výrobu liečiv alebo technicky dôležitých látok. Neskôr sa tento pojem zúžil 
na predstavu omamných látok.

    Autori  zameraní na závislosti prispôsobili definíciu takto:

     Droga je substancia(prirodzená alebo umelá), ktorá akýmkoľvek spôsobom 
vpravená do organizmu môže za určitých okolností vyvolať chorobný stav- 

závislosť.   
   



  

Syndróm závislosti sa vyvíja postupne . 
     Môže sa vyvíjať na špecifickú psychotropnú  látku,  na skupinu látok alebo 

na množstvo farmakologicko odlišných psychotropných látok. Syndróm 
závislosti je vlastne skupinou odchýlok správaní, poznávaní vo 
fyziologických funkciách. Vyvíja sa pri opakovanom užívaní látky.  Zahŕňa 
silnú túžbu prijať látku, zníženú kontrolu nad jej používaním, pretrvávajúce 
užívanie napriek škodlivým účinkom.



  

Vznik závislosti je individuálny. Vzniká u človeka pri naplnení troch podmienok 
komunikácie s drogou:

• Nevhodne dlhý čas
• Nevhodné množstvo a frekvencia
• Nevhodné okolnosti pre psychiku a organizmus

Na vznik závislosti neexistuje imunita , každý z nás si je schopný nájsť tú svoju 
drogu (prirovnáva sa k zámke a kľúču).

K týmto faktorom sa neskôr pridružili ďalšie a to (Kilhozova definícia):
• Osobnosť
• Prostredie
• Droga
• Podnet 
• Frekvencia



  

Príčiny vzniku závislosti

      Aby človek siahol po drogách musí mať patričný dôvod. Väčšinou siahajú 
po drogách ľudia, ktorí majú problémy a nedokážu sa s nimi vysporiadať 
alebo prekonali ťažké životné situácie. Ale samozrejme nie sú výnimkou ani 
prípady kedy prišlo k užitiu drog pod vplyvom skupiny, či zo zvedavosti, 
recesie. Preto hovoríme, že pre vznik závislosti je dôležitá motivácia človeka 
vedúca k zneužívaniu drogy. K najčastejším motívom patria :

 
• fyzická motivácia  /fyzické uspokojenie, fyzické uvoľnenie, odstránenie 

fyzických problémov, povzbudenie – dosiahnutie väčšej fyzickej energie, 
zlepšenie alebo udržanie fyzickej kondície…/

• senzorická motivácia  /zlepšiť zrak, sluch , chuť, hmat …/  

• emocionálna motivácia  /riešenie osobných problémov, uvoľnenie 
psychickej bolesti, zlepšenie nálady, zahnanie pocitu úzkosti, relaxácia…/

• interpersonálna motivácia  /lepšie zaradenie do spoločnosti – prekonanie 
ostychu, uznanie od rovesníkov, zlepšenie komunikácie, vzdorovať autorite,  
vymaniť sa spod vplyvu niekoho…/



  

• sociálna motivácia  /presadenie sociálnych zmien, identifikácia so 
skupinou, únik z problémov života, potreba meniť spoločenské vedomie…/

• politická motivácia  /identifikácia s protestnými skupinami, meniť drogovú 
legislatívu, nedodržiavanie spoločenských pravidiel…/

• intelektuálna motivácia  /zahnať nudu, riešenie umelých problémov,  
skúmanie vlastného vedomia a podvedomia…/ 

  
• kreatívnoestetická motivácia  /zlepšenie umeleckej tvorby, originalita, 

pôžitok z umenia, zlepšenie predstavivosti…/

Prostredie hrá dôležitú úlohu pri vzniku drogových závislosti. Hlavnú úlohu 
zohráva rodina, ľudia ktorých má okolo seba, jeho najbližší, konzumácia 
cigariet, alkoholu a liekov – získanie dojmu, že ide o bežné a spoločensky 
neškodné javy. Rodina zohráva hlavnú úlohu i pri formovaní osobnosti 
mladého človeka nesprávnou výchovou, alebo výchovou v neharmonických 
rodinných pomeroch, kedy je riziko toho, že sa dostane do ťažkostí, ktoré 
bude chcieť potlačiť drogou. 



  

       Ďalším významným faktorom pri vzniku drogovej závislosti je partia –  
       skupina mladých ľudí zložená z jednotlivcov v rovnakom veku  
       prichádzajúcich do styku s drogou na diskotékach, internátoch,   
       ubytovniach…  Takisto sem môžeme zaradiť povolania so zvýšeným 
       rizikom pre vznik závislostí, ktorými sú napr. pracovníci v zdravotníctve 
       /ľahký  prístup k droge/, umelci /potreba inšpirácie, originality/, barmani a 
       pracovníci v nočných podnikoch  /častejší kontakt s drogou/, vodiči, 
       študenti, letci /zvýšenie pracovnej výkonnosti/. Tieto faktory môžu pôsobiť i 
       kombinovane a vplývajú  na zvýšenie rizika vzniku drogovej závislosti. 



  

Formy závislostí 

     U závislostí rozoznávame tieto dve formy:  
• psychickú závislosť

• fyzickú závislosť
 
• Psychická závislosť je charakterizovaná intenzívnym vystupňovaním túžby 

opäť drogu užiť. Droga poskytuje umele navodené pocity a stavy, ktoré 
človeka lákajú aby ich zopakoval. Je úzko viazaná  na špecifické faktory 
spojené s požívaním drogy – prostredie , skupina pri konzume drogy, 
hudba, rituál užívania drogy. Vzniká ako prvá.

• Fyzická závislosť- vzniká po dlhej dobe požívania drog , kde si organizmus 
zvykne na to, že musí túto škodlivú látku spracovávať. Prejavuje sa hlavne 
po prerušení prívodu drogy do organizmu. Prejavom je celý rad príznakov 
ako je nevoľnosť, slzenie, potenie, zvýšenie či kolísanie telesnej teploty, 
fyzický nepokoj, zmeny krvného tlaku, pulzu, bolesti hlavy, niekedy 
vyprovokovaný epileptický záchvat. Príznaky bývajú typické pre daný druh 
drogy.



  

Vývoj závislosti

     Zjednodušene môžeme rozdeliť tento proces na štyri stupne užívania drog. 
Toto rozdelenie bolo spracované na základe členených štádií užívania drog 
podľa amerických autorov Dimofa  a Carpera. 

• Prvé štádium – skúšanie : vzniká vtedy, keď človek siaha po droge po prvý 
krát. Jedná sa o skúšanie či experimentovanie s drogou. Je pravdepodobné 
že pôjde o druh drogy, ktorá je ľahko dostupná doma či v spoločnosti  /ide o 
cigaretu, alkohol alebo marihuanu /.

    Typickým znakom je, že prichádza k užitiu na večierkoch, diskotékach a     
podobne pod tlakom rovesníkov. Drogu nekupujeme možné je , že ju 

dostávame zdarma. Zmeny v správaní sú len malé ťažko zistiteľné. 



  

• Druhé štádium – kontrolovanie :  je charakterizované skutočnosťou, že 
užívanie drogy sa nekoná len príležitostne,  ale vstupuje do každodenného 
života, čo súvisí s túžbou prežívať euforizačný účinok a dobrý pocit stále, 
nielen napríklad cez víkend. Už to nie je zvedavosť.

     Najčastejšie sú drogami cigareta, alkohol, marihuana ale i hašiš, tabletky 
povzbudzujúce /amfetamíny/ a upokojúce /barbituráty/.

     Typické pre užívanie je prechod k plánovanému užívaniu, ku ktorému patrí 
zaobstarávanie a kupovanie drog. Začína sa stávať nevyhnutnosťou.

     V správaní je zjavný začiatok dvojitého života, priatelia toxikomani, 
náladovosť, agresivita, zhoršenie prospechu , výpadky pamäti, klamstvá a 
možnosť krádeží. 



  

• Tretie štádium – návyk : celý život začína nasledovať drogu a euforizačné 
účinky. Najčastejšie zneužívanými drogami sú všetky už spomenuté drogy 
ale aj kokaín, LSD, ópium a podobne.

     V tomto štádiu je užívanie denné, už aj o samote. Vyskytujú sa neúspešné 
pokusy znížiť dávky či s drogou prestať, možné je i predávkovanie.

     Charakteristickým je opúšťanie netoxikomanských priateľov , zhoršenie 
fyzického zdravia, neúspechy a odchody zo školy, strata zamestnania, 
incidenty s políciou. 

    V oblasti emócií a duševného života prevláda pocit omámenia, nedostatok 
drogy vedie k vyčerpaniu. Striedajú sa pocity viny a hanby, strata sebaistoty 
a samovražedné myšlienky. Stav drogového omámenia je vnímaný ako 
normálny stav.



  

• Štvrté štádium – závislosť: charakteristické je užívanie drog pre pocit 
normálneho stavu, neustále narastanie finančných problémov a s tým 
spojené rozpory so zákonom. Vôľa je veľmi slabá a pokusy prestať 
s drogovou závislosťou sú neúspešné. V tomto štádiu sú použité všetky 
dosiaľ spomenuté drogy a heroín.

    Typické je stále užívanie, vysoká tolerancia prejavujúca sa  navonok 
v zvyšovaní dávok a stratou kontroly v užívaní drog. 

    V tomto štádiu je zjavné okrem rapídneho zhoršenia zdravotného stavu, 
zhoršenie psychiky s pocitmi viny, hanby, úzkosťou, depresiami, výčitkami 
svedomia, čo často vedie k samovraždám. 

   

    Je dôležité upozorniť, že hranice medzi týmito štádiami nie sú presne 
ohraničené a sú  pre každého jednotlivca odlišné. Prechod medzi 
jednotlivými štádiami je pomerne rýchly. 



  

Vieme rozpoznať účinky drogy na človeka????



  

   

      Príznaky  užívania drog

     Závislosť je choroba  s výraznými zdravotnými a sociálnymi dôsledkami 
prejavujúcich sa v rôznych oblastiach života človeka. Spočiatku sa prejavuje 
zmenami v správaní,  prežívaní a v každodenných činnostiach. Neskôr sa 
prejaví v otvorenej forme. 

     Užívanie drog mení naše základné aktivity ako je spánok, stravovanie, 
obliekanie, vyjadrovanie sa. Na skutočnosť, že človek berie drogy nás môže 
taktiež upozorniť zmenený výraz tváre, nezvyčajný zápach jeho tela, rôzne 
tuby, ampulky či fľaše nachádzajúce sa v jeho veciach. Balíčky vaty, 
sviečky, obhorená lyžica, semienka v podšívke vreciek, injekčné ihly a 
striekačky, cigaretové papieriky, rôzne tabletky či fľaštičky od liekov.  

     Odchýlky v správaní sa prejavujú najmä prudkým poklesom záujmu o školu 
alebo prácu zužovaním okruhu záujmov, nevysvetliteľnými výbuchmi hnevu, 
výkyvmi nálad, stratou chuti do jedla, náladovosťou, nedostatkom peňazí , 
drobnými krádežami čo súvisí s konfliktami so  zákonom a políciou. 

     



  

    

    V rodinnom kruhu sa dieťa správa prevažne autoritársky, uzatvára sa do 
seba, uťahuje sa od rôznych pozitívnych spoločenských aktivít. Často sa 
vzďaľuje z domova , nerešpektuje rady a pokyny rodičov, vyhľadáva 
pochybných kamarátov, vracajú sa v neskorých hodinách nápadne 
rozjarený alebo utlmený. Stav pripomína opilosť no necítiť pri ňom alkohol. 

     V škole je takýto jedinec nepozorný, apatický a zahľadený do seba.
     Navonok  sa prejavuje zmenou výrazu tváre, farbou – bledosť alebo 

sčervenanie, zápalom očných spojiviek, rozšírením alebo zúžením očných 
šošoviek, červenými očami, červeným nosom, smrkaním, výtokom z nosa, 
zápachom tela alebo zvýšenou únavnosťou.

  

Na fotografii je to iste dievča závislé na heroíne. Prvá fotografia bola 
fotená keď mala 17 rokov. Posledná fotografia zachytáva jej 

zmenený výzor vplyvom drog po štyroch rokoch. 



  

    Drogy sa dajú v zásade rozdeliť do štyroch skupín. Tieto skupiny látok sa 
medzi sebou líšia vzhľadom, účinkami, priebehom závislosti ale aj mierou 
rizika pre užívateľa. K týmto nelegálne vyrábaným látkam je možné ďalej 
pričleniť piatu skupinu - lieky s účinkami ovplyvňujúcimi psychiku, teda inak 
povedané legálne drogy:
I. skupina: Konopné drogy :sem zaraďujeme drogy vyrobené z konope, t. j. 
tzv. marihuanu, hašiš a hašišový olej. 

   II. skupina: Opiáty: heroín, „braun" (zmes derivátov kodeínu).  

   III. skupina: Stimulačné látky: kokaín, amfetamín (speed), rôzne deriváty 
amfetamínu (z nich je u nás najrozšírenejší tzv. pervitín, perník, perie atď.), 
extáza atď. 

     IV. skupina: Halucinogény: prírodné i syntetické látky, prevažujúcim 
účinkom je tu široké ovplyvnenie psychiky (hlavne nálady, halucinácie) 
napr.: LSD lysohlávky 

     V. skupina: Psychotropné lieky upokojujúce prostriedky (sedatíva),
Barbituráty, PCP (fencyklidín) 



  

   Naše deti dostávajú veľké množstvo informácií o drogách  prichádzajúce z 
médií (často veľmi skresľujúce) a vy nemôžte zabrániť tomu aby ich prijali. 
Môžete im len pomôcť sa v nich orientovať a vplývať na ich názor.

     Bohužiaľ, mnoho rodičov nemá skoro žiadne vedomosti o týchto látkach.
     Dokonca posledné prieskumy ukazujú ,že rodičia majú zo strachu pred 

drogami zvýšenú toleranciu voči takzvaným legálnym látkam, ako sú tabak a 
alkohol a postupne aj k marihuane. 

     
     

     V poslednej dobe sa stále viac a viac stretávame s názormi o „zdravej 
marihuane“ a „marihuane ako lieku“ čo má za dôsledok rozšírenie popularity 
tejto látky medzi mládežou a vedie k zvýšenému užívaniu ako i k znižovaniu 
vekovej hranice experimentátorov a užívateľov tejto látky do lavíc 
základných škôl.  



  

Kanabis /hašiš, marihuana/ 

      Zdrojom drogovej závislosti kanabisového typu je rastlina konopa siata. 
Základnými variantmi sú hašiš a marihuana. Marihuana a hašiš obsahujú 
látku THC, ktorá sa viaže v tele človeka na tuky a preto sa ťažšie dostáva 
z tela von . Jej prítomnosť býva pozitívna po dobu až 21 dní, počas ktorých 
pôsobí na náš organizmus. 

     Hašiš je v podobe olejovej živice z výrazným štipľavým zápachom. V tuhom 
stave sa vyskytuje vo forme tvrdých lisovaných kociek, alebo tyčiniek hnedej 
farby, mierne mastného povrchu, s jemnou korenistou vôňou. 

     Marihuana sa pripravuje  z vysušených listov rastliny. Vyskytuje sa väčšinou 
vo forme zelených fragmentov sušených lístkov rastliny. 

     Najčastejšou aplikáciou je fajčenie, inhalácia z plodín horenia látok. Hašiš 
skôr tlie, fajčí sa z malých fajočiek. Marihuana sa vyskytuje vo forme 
cigarety. Vyrába sa z nej aj vodný roztok k ústnemu užitiu.



  

     

     Hašišový a marihuanovaný dym má ľahko kyslastý zápach pripomínajúci 
kyslastú kapustu. Pôsobí ako mierny halucinogén. Pociťujeme celkové 
uvoľnenie, eufóriu, spokojnú náladu, pocit šťastia, ľahkú ospalosť. Mení sa 
orientácia v čase a priestore, zvyšuje sa citlivosť na sluchové a zrakové 
podnety, často sa vyskytuje dvojité videnie. U vyšších dávok dochádza 
k narušeniu stability k ľahkému termoru rúk, stavu úzkosti, skleslosti, 
vnútornej prázdnoty i ťažkej paniky a taktiež sa vyskytujú prejavy agresivity 
voči iným i sebe. Spôsobuje pocit sucha v ústach a v krku , zrýchlenú 
činnosť srdca, bolesti hlavy a pokles krvného tlaku a telesnej teploty. Pri 
dlhodobom požívaní prichádza k diskrétnym psychickým zmenám, k 
zameriavaniu na svoje vnútorné prežívanie, k sociálnej uzavretosti, k 
poruchám komunikácie, k strate výkonnosti a k poklesu libida. Rozvíjajú sa 
pocity prenasledovania a narastá agresivita. Sprievodnými javmi môže byť 
chronická bronchitída, astmatické ochorenia, organické ťažkosti ale i 
rakovina dýchacieho traktu, ložiskový zápal pľúc, ktoré môžu viesť až 
k smrti. Pri abstinenčných príznakoch prichádza k ťažkej úzkostnej reakcii 
s možnou samovraždou.



  

   
Kannabis očami lekára.

     Cannabis indica – konopa indická /hašišová/ rastie ako bylina.
• Používa sa vo forme sušených listov /marihuana/, alebo živice a 
      oleja /hašiš/. 
• Konope sa fajčí, primiešava do tabaku, zapeká sa do koláčov a sušienok,
      používa sa ako korenie. Obsahuje 421 chemických látok a sú medzi nimi i 
      rakovinotvorné. Účinnou látkou v kannabise je THC /tetrahydrokannnabinol/,
      ktorý sa dostal do zoznamu omamných látok. V marihuane je cca 1-2% THC, 

v hašiši cca 8% a v hašišovom oleji až 50% . Je to droga ilegálna – nepovolená. 

• THC sa vstrebáva do tukových tkanív tela, teda aj do fosfolipidov v mozgu. Telo sa 
len pomaly zbavuje účinkov kannabisu. Po požití zostáva v tele až 45 dní. 

     Marihuana má telesné a psychické negatívne následky. Okamžitým prejavom účinku 
je zrýchlenie pulzu. Ohrozuje zdravie osôb trpiacich na cievne choroby , 
arteriosklerózu . Kannabis spomaľuje činnosť mozgu, tým zasahuje reakcie a 
koordináciu pohybov tela, myslenia a pamäť. Znižuje sa energia aj rozsah pozornosti, 
slabne úsudok, zhoršujú sa komunikačné schopnosti, pamäť, vzniká bronchitída 
často astma. Typické je „ začervenanie“ z prekrvenia očí. 

     Droga užívateľa  uvoľní, spôsobí mu dychtivosť po jedle, ale i paranoidné stavy, 
depresie a náladovosť. Vo vysokých dávkach vyvoláva halucinácie. V stave opojenia 
sú časté samovraždy, poruchy orientácie, nesprávny odhad času. Stavy úzkosti, 
strachu a hrôzy sa môžu striedať s fázami eufórie.

      



  

     Pravidelný konzum kannabisu je 
nebezpečný. Riziko závislosti je podobné 
ako u alkoholu. Je vysoké!!! Negatívne 
telesné a psychické následky užívania 
kannabisovej drogy delíme na krátkodobé a 
dlhodobé. 
     Ku krátkodobým telesným následkom 
patrí zníženie svalovej sily, zmena svalovej 
koordinácie, neschopnosť vysloviť odrazu 
viac spoluhlások, zápaly očí a horných 
dýchacích ciest, porucha rovnováhy, vyššie 
percento úrazov, „ kačacia“ chôdza atď.
     Ku krátkodobým psychickým následkom 
patrí nezáujem, klamstvo, ľahostajnosť, 
lenivosť, kolísanie nálady, zvýšená 
konfliktnosť, poruchy koncentrácie, redukcia 
záujmov, vznik vážnejších duševných 
porúch a duševných ochorení.
     



  

     
K dlhodobým telesným následkom patrí 
oslabenie imunitného systému, astma, 
rakovina dýchacích ústrojov, hromadenie 
drogy v tele, telesné abstinenčné príznaky, 
menštruačné poruchy, poškodenie plodu, 
neplodnosť u mužov.
     K dlhodobým psychickým následkom 
patrí zhoršený postreh, neobratnosť, 
spomalenie životného tempa, egoizmus, 
zníženie záujmov len na drogu, úbytok 
intelektuálnych schopností. Končí obvykle 
prechodom k ďalšej droge.
     V USA sa používa na potlačenie 
nežiadúcich príznakov spôsobených 
niektorými onkologickými liekmi počas 
liečby rakoviny kannabisový preparát 
DRONABINOL .U pacientov trpiacich AIDS 
sa používa na zvýšenie chuti do jedla. U 
nás sa z lekárskeho hľadiska užívanie a ani 
zneužívanie kannabisu neodporúča.



  

Obrázok :  Percento nových klientov využívajúcich liečebné programy pre problémy 
s drogami, ktorí ako primárnu drogu udávajú heroín, kokaín alebo kanabis, 1996–2002

 
Poznámky
Krajiny, ktoré poskytujú údaje každý rok: CZ, DK, DE, EL, ES, NL, SI, SK, FI a SE (okrem údajov z FI za obdobie 1996/97, z 

SE chýbajú údaje za rok 2000).
Číselné údaje sú zhrnutím všetkých prispievajúcich krajín za každý rok.
Zdroj: Národné správy siete Reitox 2003.
Dátový filter | fig20-sk.xml

http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435
http://ar2004.emcdda.europa.eu/sk/filter-sk.cfm?element=fig20
http://ar2004.emcdda.europa.eu/sk/xml/fig20-sk.xml


  

     

Amfetamíny: Eva, rakety, sulfid, rýchlovka, sladkosti, speed, péčko, 
životabudič, rýchle guličky, vzpružovadlo,   Piko, strela ,perník, ľad , eis      
            
Kanabis: černota , rana , ker, droga ,lotéria, maruška, hašový škriatok , 
haš , tráva, svinstvo, Mary-Jane, marihuana, mariška, burina, vesmírny 
koláč, džoint, gandža, čokoláda, šit, kof, bhang
Kokaín: K/káčko/ , miláčik, koks, prášok, ľad, skaly, sneh,opojenie
Creak: zásada/chem/, voľná zásada/chem/, rock 
Extáza: madam,Adam, modré banány, hnedé hrdličky, Denisova pomsta , 
diskokeksy, diskokarbonátok , E, veľkonočný výlet, fantázia, zaľúbené 
hrdličky,M-25, newyorčania, vaječný puding, chytráci, XTC, pilule
PCP/fencyklidín/ : anjelský prach, diabolský prach, zabiják, améba, 
zombia
Heroín :kryštál, drak, Harry, skala, H, facka, háčko, kôň, herák, štof, tiger, 
svinstvo
LSD: acid, výlet, cyklista, trip, Lucia, kyselina, známka, blesk
Magické huby: muchotrávka , psilocyba
Trankvilizátory /lieky na ukľudnenie /: ukľudňovač, želé, upokojovač , 
tíšidlo
Rozpúšťadlá/solventy/: téčko /toluén/ , spreje , éter, trichlór, bentín, 
acetón



  



  

     



  

     

Prestaňme sa naháňať a 
skúsme venovať viac 
času a pozornosti svojej 
rodine a deťom - sú 
naša budúcnosť.


