
TYPY DROGOVÝCH TYPY DROGOVÝCH 
ZZÁÁVISLOSTVISLOSTÍÍ



Existuje nepreberné množstvo drog a každá z 
nich má zdroj, z ktoréhosa vyrába. Mnohé
drogy existujú v rozličných variantách a majú
preňu typickú farbu, zápach a chuť, rovnako
ako aj formu v akej sa predávajú. Rôzne
návykové látky sa do tela dostávajú
rozličnými spôsobmi a vznikajú na ne 
špecifické typy závislostí.



l. DROGOVl. DROGOVÁÁ ZZÁÁVISLOSVISLOSŤŤ
OPIOPIÁÁTOVTOVÉÉHO TYPUHO TYPU



ZDROJE DROGY - Mak siaty je l - 1,5 
metra vysoká rastlina - po vytvorení zelenej 

tobolky a jej narezaní vyteká sivobiela šťava, 
ktorá na vzduchu rýchlo tuhne a vzniká tvrdá

tmavohnedá hmota - ÓPIUM
- najväčšími producentami ópia sú krajiny 

tzv. "Zlatého  trojuholníka" Barma, Thajsko 
a Laos.



DROGOVÉ VARIANTY
SUROVÉ ÓPIUM - základná surovina ktorú
možno fajčiť
GALÍ - gulôčka menej kvalitného ópia, ktorá sa
vkladá pod jazyk a zapíja sa tuhým čajom (India)
ČANDU - orientálna droga s nízkym obsahom
prímesí
MORFÍN - najdôležitejší prírodný alkaloid ópia
(alkaloid - zásaditá látka rastlinného pôvodu)
HEROÍN - polosyntetický preparát - mimoriadne
nebezpečný
SYNTETICKÉ (UMELO VYTVORENÉ) 
OPIÁTY



ZMYSLAMI POSTIHNUTEZMYSLAMI POSTIHNUTEĽĽNNÉÉ
VLASTNOSTI DROGYVLASTNOSTI DROGY



�� ÓÓPIUM PIUM -- ččerstverstvéé je je poloelastickpoloelastickáá sivozelensivozelenáá
hmota, hmota, ktorktoráá zapzapááchacha po po splesnivelomsplesnivelom maku maku 
aa mmáá neprneprííjemnjemnúú chuchuťť

�� -- starstarššieie óópiumpium mmáá tmavohnedtmavohnedúú farbufarbu, je , je 
vytvrdnutvytvrdnutéé a a krehkkrehkéé

�� MORFMORFÍÍN N -- je je bielybiely aažž žžltkastýltkastý prprášášokok tvorenýtvorený
krykryššttáálikmilikmi bez  zbez  záápachu a pachu a horkejhorkej chutichuti

�� HEROHEROÍÍN N -- je je bielybiely aažž hnedastýhnedastý prprášášokok prepre
ktorýktorý je typický slabý  zje typický slabý  záápach po octe a trpko pach po octe a trpko 
-- horkhorkáá chuchuťť..



�� ÓÓpiumpium sasa obvykle fajobvykle fajččíí v v drevenýchdrevených, , hlinenýchhlinených
aleboalebo sklenenýchsklenených fajkfajkáách. ch. PrePre krajiny krajiny BlBlíízkehozkeho
Východu je typickVýchodu je typickéé fajfajččenieenie óópiapia vovo vodných vodných 
fajkfajkáách. ch. MenejMenej ččastým astým spôsobomspôsobom jeje primieprimieššanieanie
ččiastoiastoččiekiek óópiapia do do cigarietcigariet..

�� MorfMorfíínn je lje láátka tka dobredobre rozpustnrozpustnáá vovo vodevode a a pretopreto
sasa najnajččastejastejššieie aplikuje aplikuje injekinjekččnene..

�� PodobnePodobne akoako morfmorfíínn ajaj heroheroíínn sasa najnajččastejastejššieie
dostdostáávava do do telatela injekinjekččnene. . ZriedkavejZriedkavejšíšímm
spôsobomspôsobom je je fajfajččenieenie, , aleboalebo vdychovanievdychovanie
výparovvýparov heroheroíínunu..



2. DROGOV2. DROGOVÁÁ ZZÁÁVISLOSVISLOSŤŤ NA NA 
LIELIEČČIVIVÁÁCH S CENTRCH S CENTRÁÁLNE LNE 

TLMIACIM TLMIACIM ÚÚČČINKOMINKOM



�� ZDROJE DROGYZDROJE DROGY -- lielieččiviváá vyrvyráábanbanéé
farmaceutickým farmaceutickým priemyslompriemyslom(syntetick(syntetickéé
zlzlúúččeninyeniny) ) -- v v prprííroderodesasapriamepriamezdroje zdroje 
týchtotýchto lláátoktok nevyskytujnevyskytujúú

�� DROGOVDROGOVÉÉ VARIANTY VARIANTY BarbitalBarbital, , 
RohypnolRohypnol, , DiazepamDiazepam, , AlnagonAlnagon, , DinylDinyl, , 
SpasmoveralginSpasmoveralgin......



�� ZMYSLAMI POSTIHNUTEZMYSLAMI POSTIHNUTE ĽĽNNÉÉ
VLASTNOSTI DROGY VLASTNOSTI DROGY -- synteticksyntetickéé
zlzlúúččeninyeninyexistujexistujúúceceakoakobielybiely prprášášokok bez bez 
zzáápachu, pachu, horkastejhorkastejaleboalebokyslastejkyslastejchuti chuti 
vovo formeformetabliettabliet

�� SPÔSOB USPÔSOB UŽŽÍÍ VANIA DROGY VANIA DROGY -- vzhvzhľľadomadom
ku ku skutoskutoččnostinosti, , žže e ideide prevaprevažžneneo o lielieččiviváá vovo
formeforme tabliettablietnajnajččastejastejšíšímm spôsobomspôsobomjeje úústnestne
poupoužžíívanievanie. . ČČastastáá je je ajaj kombinkombinááciacia lielieččiviv, , 
kombinkombinááciacia lielieččiviv s s alkoholomalkoholom, , menejmenejobvyklobvykláá
je je injekinjekččnnáá aplikaplikááciacia



3. DROGOV3. DROGOVÁÁ ZZÁÁVISLOSVISLOSŤŤ
KOKAKOKAÍÍNOVNOVÉÉHO TYPUHO TYPU



�� ZDROJE DROGYZDROJE DROGY -- kokakokaíínovnnovnííkk je aje ažž 2 metre 2 metre 
vysoký ker vysoký ker rastrastúúcici v v AndskejAndskejoblasti oblasti JuJužžnejnej Ameriky Ameriky 
a v Braza v Brazíílii, v povodlii, v povodíí Amazonky.Amazonky.

�� DROGOVDROGOVÉÉ VARIANTYVARIANTY
�� KokaKokaíínn je je najdôlenajdôležžitejitejššouou ssúúččasasťťouou listovlistov

kokakokaíínovnnovnííkaka..
�� CRACK CRACK -- obsahuje aobsahuje ažž 80 % 80 % kokakokaíínunu a a úúččinokinok po po 

poupoužžitit íí je okamje okamžžitý.itý.
�� KokaKokaíínovnovéé zmesyzmesyvznikajvznikajúú vvďďakaakasnahesnahe

dosiahnudosiahnuťť ččoo najsilnejnajsilnejšíší úúččinokinok. . KokaKokaíínn sasakombinuje kombinuje 
naprnapr. s . s morfmorfíínomnoma a heroheroíínomnom. . ZmesZmeskokakokaíínunu a a 
heroheroíínunu mmáá nnáázovzov "SPEED BALL" a"SPEED BALL" aje vysoko je vysoko 
nnáávykovvykováá a toxicka toxickáá (jedovat(jedovatáá).).



�� ZMYSLAMI POSTIHNUTEZMYSLAMI POSTIHNUTE ĽĽNNÉÉ VLASTNOSTI VLASTNOSTI 
DROGY DROGY -- KokaKokaíínn je jemný zrnitý je jemný zrnitý prprášášokok bielejbielej farbyfarby, , 
bez zbez záápachu a trpkopachu a trpko--horkejhorkejchuti. Je rozpustný chuti. Je rozpustný vovo
vodevode. CRACK je. CRACK jedrobnokrydrobnokryšštalickýtalický nahnedlýnahnedlýprprášášokok, , 
mômôžžee sasavyskytovavyskytovaťť ajaj vovo formeformevvääččšíšíchch krykryššttáálikovlikov
podobných podobných krykryššttáálovlovéémumu cukru.cukru.

�� SPÔSOB USPÔSOB UŽŽÍÍ VANIA DROGYVANIA DROGY

�� -- KokaKokaíínn sasavdychuje do nosových vdychuje do nosových dierokdierok. Je mo. Je možžnnáá ajaj
injekinjekččnnáá aplikaplikááciacia vzhvzhľľadomadomk jeho k jeho dobrejdobrej
rozpustnosti rozpustnosti vovo vodevode..

�� -- CRACK CRACK sasafajfajččíí v malých v malých sklenenýchsklenenýchfajofajoččkkááchch..



4. DROGOV4. DROGOVÁÁ ZZÁÁVISLOSVISLOSŤŤ
KANABISOVKANABISOVÉÉHO TYPUHO TYPU



�� ZDROJE DROGY ZDROJE DROGY -- zzáákladomkladomk výrobe drogy je k výrobe drogy je 
rastlinarastlinakonopekonopesiatesiate, latinsky , latinsky canabiscanabissativasativaIndický Indický 
variant, variant, ktorýktorý sasavyskytuje vyskytuje hlavnehlavnev Indii a na Srv Indii a na Sríí
LankeLankeje vhodný na výrobu je vhodný na výrobu hahaššiiššuu aa americký variant americký variant 
typický typický prepreMexiko, Panamu, Mexiko, Panamu, KolumbiuKolumbiu a Jamajku je a Jamajku je 
zzáákladomkladomprepreprodukciuprodukciumarihuany. Urmarihuany. Urččitou itou 
zaujzaujíímavosmavosťťouou je fakt, je fakt, žže e prprááveve tento variant tento variant sasa
ilegilegáálnelne pestujepestujeajaj na Slovensku.na Slovensku.

�� DROGOVDROGOVÉÉ VARIANTYVARIANTY
�� HaHaššiišš je je vývýťťaažžokok zozo samisamiččíích ch kvetovkvetovkonopekonope, , ktorktoréé

vyluvyluččujujúú mnomnožžstvo stvo olejovitejolejovitej žživice.ivice.
�� Marihuana Marihuana sasapripravujepripravujez vysuz vysuššených ených listovlistov a a kvetovkvetov

konopekonope..



�� ZMYSLAMI POSTIHNUTEZMYSLAMI POSTIHNUTE ĽĽNNÉÉ
VLASTNOSTI DROGYVLASTNOSTI DROGY

�� HaHaššiišš ssúú tvrdtvrdéé lisovanlisovanéé kockykocky tmavohnedejtmavohnedej
farbyfarby, , mômôžžee existovaexistovaťť ajaj vovo formeformetytyččiniekiniek, , 
platniplatniččiekiek, , guliguliččiekiek korenistejkorenistejararóómymy..

�� HaHaššiiššový olejový olej je hustje hustáá kvapalinakvapalinasvetlohnedejsvetlohnedej
aažž tmavotmavoččiernejiernej farbyfarby..

�� MarihuanaMarihuana ssúú sivozelensivozelenéé aažž zelenohnedzelenohnedéé
fragmenty sufragmenty suššených ených ll íístkovstkov, , mômôžžemeemesasas s ňňouou
stretnstretnúúťť ajaj vovo formeformehrubohruborezanrezanééhoho fajkovfajkovééhoho
tabakutabaku..



�� SPÔSOB USPÔSOB UŽŽÍÍ VANIA DROGYVANIA DROGY

�� HaHaššiišš sasafajfajččíí vovo fajkfajkáách a ch a vovo vodných vodných 
fajkfajkáách.ch.

�� HaHaššiiššový olejový olej je vysoko toxický. Je moje vysoko toxický. Je možžnnéé ho ho 
prikvapkaprikvapkaťť do fajky do fajky aleboalebona cigaretu.na cigaretu.

�� MarihuanaMarihuana sasafajfajččíí v v podobepodobemarihuanovýchmarihuanových
cigarietcigariet..



5. DROGOV5. DROGOVÁÁ ZZÁÁVISLOSVISLOSŤŤ
AMFETAMAMFETAMÍÍNOVNOVÉÉHO TYPUHO TYPU



�� ZDROJE DROGYZDROJE DROGY -- PodobnePodobneakoako lláátky s tky s tlmiacimtlmiacim
úúččinkominkom na na centrcentráálnulnu mozgovmozgovúú ssúústavustavusasaajaj lláátky tky 
tejtotejto skupiny skupiny vyrvyráábajbajúú chemickou syntchemickou syntéézou (zou (reakciareakcia
pripri ktorejktorej zluzluččovanovaníímm jednoduchých jednoduchých lláátoktok vznikajvznikajúú
zlozložžitejitejššieie))

�� DROGOVDROGOVÉÉ VARIANTY VARIANTY -- LLáátky tky tohtotohto typu typu majmajúú
povzbudzujpovzbudzujúúceceúúččinky na inky na centrcentráálnulnu nervovnervovúú ssúústavustavua a 
oznaoznaččujeme ujeme ichich nnáázvomzvomPSYCHOSTYMULANTY. PSYCHOSTYMULANTY. 
Do Do tejtotejto skupiny skupiny zarazaraďďujemeujemenaprnapr. . BenzedrinBenzedrin, , 
ElastononElastonon, drogu Pervitin, drogu , drogu Pervitin, drogu EcstasyEcstasy, , 
DexfenmetrazinDexfenmetrazin......



�� ZMYSLAMI POSTIHNUTEZMYSLAMI POSTIHNUTE ĽĽNNÉÉ VLASTNOSTI VLASTNOSTI 
DROGY DROGY -- ProstriedkyProstriedkytohtotohto typu typu existujexistujúú v v podobepodobe
bielehobieleho, , jemnejemnekrykryšštalicktalickééhoho prprášášku bezku beztypicktypickéého ho 
zzáápachu. pachu. MajMajúú miernemiernenahorklnahorklúú aažž trpkasttrpkastúú chuchuťť. . SSúú
dobredobrerozpustnrozpustnéé vovo vodevode. . PodPodáávajvajúú sasavovo formeforme
tabliettablieta a injekinjekččnýchnýchroztokovroztokov..

�� SPÔSOB APLIKSPÔSOB APLIKÁÁCIE DROGY CIE DROGY -- NajrozNajrozšíšírenejrenejšíšímm
spôsobomspôsobompoupoužžíívaniavaniapovzbudivých povzbudivých lláátoktok je je úústnestne
podpodáávanievanie. . LiekyLieky ajaj ilegilegáálnelne vyrvyráábanbanéé drogy drogy sasaččasto asto 
konzumujkonzumujúú s s alkoholomalkoholom. . MedziMedzi zriedkavzriedkavéé spôsobyspôsoby
poupoužžíívaniavaniapatrpatríí vdychovanievdychovanienosomnosom. . InjekInjekččnnáá
aplikaplikááciacia je je výnimovýnimoččnnáá ajaj u vysoko zu vysoko záávislých vislých 
jedincovjedincov, , vzhvzhľľadomadomku ku skutoskutoččnostinosti, , žže hroze hrozíí
okamokamžžititáá smrsmrťť „„ na na ihleihle““ ..



6. DROGOV6. DROGOVÁÁ ZZÁÁVISLOSVISLOSŤŤ
KATHOVKATHOVÉÉHO TYPUHO TYPU



�� Tomuto typu zTomuto typu záávislosti vislosti sasapodrobnejpodrobnejššieie
venovavenovaťť nebudeme, nebudeme, pretopretožžee je typický je typický 
preprekrajiny Afriky krajiny Afriky naprnapr.Jemen a .Jemen a EtiEtióópiupiu..



7. DROGOV7. DROGOVÁÁ ZZÁÁVISLOSVISLOSŤŤ
HALUCINOGHALUCINOGÉÉNNEHO TYPUNNEHO TYPU



�� ZDROJE DROGY ZDROJE DROGY -- pôvodpôvodmômôžžuu mamaťť prpríírodnýrodný, ale , ale 
mômôžžuu bybyťť vytvorenvytvorenéé ajaj umeloumelo..

�� Kaktus PEYOTL obsahuje Kaktus PEYOTL obsahuje halucinoghalucinogéénnennelláátky a tky a 
rastierastiev Mexiku a v Mexiku a jujužžnýchnýchššttáátochtochUSA. JeUSA. Jezdrojomzdrojom
drogy MESKALdrogy MESKALÍÍN.N.

�� HalucinogHalucinogéénnennelláátky PSILOCYBtky PSILOCYBÍÍN N obsahujobsahujúú ajaj
mexickmexickéé a a stredoamerickstredoamerickéé huby druhu PSILOCYBE. huby druhu PSILOCYBE. 
PodobnPodobnáá huba, huba, ktorejktorej nnáázovzov je LYSOHLje LYSOHLÁÁVKA, VKA, 
rastierastieajaj v v strednejstrednejEurEuróópepe..

�� NebezpeNebezpeččenstvoenstvov sebe v sebe nesnesúú ajaj rastlinyrastlinyz z ččeeľľadeade
ľľuuľľkovitýchkovitých. . NaprNapr. . ľľuuľľokok zlomocný, durman, zlomocný, durman, blenblen
ččiernyierny..

�� NajznNajznáámejmejšíšímm zzáástupcomstupcompolosyntetickýchpolosyntetických
halucinoghalucinogéénovnov je LSD. je LSD. 



�� ZMYSLAMI POSTIHNUTEZMYSLAMI POSTIHNUTE ĽĽNNÉÉ VLASTNOSTI VLASTNOSTI 
DROGYDROGY

�� Surový Surový meskalmeskalíínn je lisovaný do tvaru je lisovaný do tvaru svetlohnedýchsvetlohnedých
gombgombííkovkov. V . V prpríípadepade, , žže je e je vyvyččistenýistenýaleboalebovyrobený vyrobený 
umeloumelo, je to , je to bielybiely aažž žžltkastýltkastý, , jemnejemnekrykryšštalickýtalický
prprášášokok..

�� PsilocybPsilocybíínn existuje existuje vovo formeformesusuššenejenejhuby a huby a pokiapokiaľľ je je 
syntetický je podobný syntetický je podobný umelumeléémumu meskalmeskalíínunu..

�� LSDLSD je je bielybiely, , jemnejemnekrykryšštalickýtalický prprášášokok bez chuti a bez chuti a 
zzáápachu, rozpustný pachu, rozpustný vovo vodevode. LSD . LSD sasaččasto asto miemieššaa s s 
prpríímesamimesamina na zvzvääččššenieenieobjemu. objemu. PredPredáávava sasaajaj vovo
formeformežželatelatíínovýchnovýchlistovlistov aa impregnovaných impregnovaných 
obrobráázkovzkov..

�� PCPPCP ((FencyklidFencyklidíínn) je podobný LSD a je ) je podobný LSD a je dobredobre
rozpustný rozpustný vovo vodevode..



�� SPÔSOB APLIKSPÔSOB APLIKÁÁCIE DROGYCIE DROGY

�� MeskalMeskalíínn sasaprijprij íímamaúústnestne. . KryKryšštalickýtalický meskalmeskalíínn je je 
momožžnnéé vypivypiťť s vodou. Je ho mos vodou. Je ho možžnnéé fajfajččiiťť vovo fajkefajke s s 
tabakomtabakomaleboalebomarihuanou.marihuanou.

�� PsilocybPsilocybíínn sasav v prpríírodnejrodnejpodobepodobepoupoužžíívava úústnestne. . 
Syntetický Syntetický sasaaplikuje aplikuje podobnepodobneakoakomeskalmeskalíínn..

�� LSDLSD sasapodpodáávava úústnestne, je mo, je možžnnéé ho ho fajfajččiiťť spolu s spolu s 
tabakomtabakom, , pichapichaťť injekinjekččneneajaj poupoužžíívavaťť vovo formeforme
samolepieksamolepiek, , pretopretožžee veveľľmimi dobredobreprenikprenikáá cezcezkokožžuu..

�� SyntetickSyntetickéé halucinoghalucinogéényny sasafajfajččiaia s s tabakomtabakomaleboalebo
marihuanou. marihuanou. ZriedkavZriedkavéé je je vdychovanievdychovaniedodo nosanosa. . 
NajNajččastejastejššouou je je úústnastnaaplikaplikááciacia..



8. DROGOV8. DROGOVÁÁ ZZÁÁVISLOSVISLOSŤŤ
SOLVENCIOVSOLVENCIOVÉÉHO TYPUHO TYPU



�� ZDROJE DROGY ZDROJE DROGY -- OrganickOrganickéé rozprozpúšúšťťadladláá, , farbyfarby, , 
riedidlriedidláá, , ččistiaceistiaceprostriedkyprostriedky, , lepidllepidláá, , frefreóónyny. Zdroje . Zdroje 
drogy drogy ssúú zzáároveroveňň ajaj drogovými variantami.drogovými variantami.

�� ZMYSLAMI POSTIHNUTEZMYSLAMI POSTIHNUTE ĽĽNNÉÉ VLASTNOSTI VLASTNOSTI 
DROGY DROGY -- CharakteristickCharakteristickéé vlastnosti vlastnosti spomenutýchspomenutých
lláátoktok ssúú vvššeobecneeobecneznznááme a me a pretopretonienie je nutnje nutnéé sasao o 
nich nich zmiezmieňňovaovaťť..

�� SPÔSOB APLIKSPÔSOB APLIKÁÁCIE DROGY CIE DROGY -- InhalInhalááciacia
priamopriamoz obalu, z obalu, aleboaleboz z poliatejpoliatej texttextíílielie. . VdychovanieVdychovanie
sasaččasto asto dejedejepodpodprikrývkouprikrývkou, , aleboalebov v ččiastoiastoččnene
utesnenomutesnenompriestorepriestore. . ŠŠpecifickýmpecifickýmspôsobomspôsobomje je 
navliekanienavliekanieigelitových igelitových obalovobalovna hlavu. V tomto na hlavu. V tomto 
prpríípadepadeje vysokje vysokéé riziko riziko úúmrtiamrtia..


