
Európsky týždeň boja proti drogám 2018 
 

Európsky týždeň boja proti drogám bol vyhlásený z iniciatívy Európskej únie, ktorý 

oficiálne štartuje 19. novembra 2018. 

Droga je psychotropná látka, ktorej používanie môže viesť k drogovej závislosti. 

 V zmysle definície WHO „drogová závislosť  je duševný a niekedy aj telesný stav 

vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, charakterizovaný 

zmenami správania a inými reakciami, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie brať drogu buď sústavne, 

alebo periodicky s cieľom prežívať jej psychické účinky alebo utlmovať nepríjemný pocit       

z nedostatku látky“. Náklonnosť k tomuto nebezpečenstvu vzniká najmä v detskom                

a dospievajúcom veku.  

Drogy ovplyvňujú myseľ, vôľu a úsudok, čo môže vyvolať závislosť, tiež známu ako návyk. 

Návyk 

- na rozdiel od závislosti, je stav v ktorom nie je nutkavá potreba drogy, ale iba silná túžba po 

nej, „obeť “ nepociťuje potrebu zvyšovať dávku, závislosť nie je fyzická ale iba psychická, 

chýba abstinenčný príznak a škodlivé účinky spadajú skôr na jedinca ako na ostatných. 

Najčastejším podnetom na bratie drog je nuda, sklamanie, zvedavosť a pod. Veľkú rolu tu hrá 

aj prostredie, v ktorom jedinec žije, pracuje, študuje. 

Abstinenčný syndróm je stav, ktorý nastane ak závislý prestane brať drogu, na ktorú sa stal 

závislým. Prejavuje sa ťažkými telesnými (zvracanie, triaška, kŕče, bolesti) a psychickými 

(depresie, agresivita, samovražedné myšlienky) príznakmi, ktoré trvajú až niekoľko dní. 

Delenie drog 

Podľa tzv. tvrdosti:  

1. mäkké: marihuana, hašiš, kofeín... 
2. tvrdé: alkohol, nikotín, kokaín, pervitín, heroín... 

 



Podľa účinkov:  

1. Kannabinoidné: marihuana, hašiš, hašišový olej 
2. Halucinogény: LSD, durman obyčajný... 
3. Stimulanty: pervitín, kokaín, crack... 
4. Ópiové drogy: heroín, morfium, metadon... 
5. Organické rozpúšťadlá: toluén, acetón... 

Populárne legálne drogy:  

• alkohol 
• nikotín 
• kofeín 

Populárne ilegálne drogy:  

• marihuana 
• extáza 
• heroín 
• kokaín 

U človeka drogy spôsobia 

Zmenu vnímania času (90%)  
Väčšiu otvorenosť (85%)  
Zbavenie sa strachu (65%)  
Vyvolávanie zabudnutých spomienok (40%)  
Zmeny poznávacích schopností (40%).  
 
Druhotné účinky drog trvajúce do doby 1 týždňa:  
 
Kratší spánok (40%)  
Menšia chuť do jedla (30%)  
Väčšia citlivosť (25%)  
Väčšia nechuť k práci (20%) 

 
 

 


