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PREČO VZNIKLA TÁTO
BROŽÚRKA

V

o svete
sa o
drogách veľa
hovorí – na
uliciach, v školách, na
internete a v TV. Niečo je
pravda a niečo nie.
Mnohé z toho, čo sa ľudia o drogách
dozvedajú, pochádza od tých, ktorí
ich predávajú. Polepšení drogoví díleri
priznali, že by povedali čokoľvek, len
aby od nich ľudia kupovali drogy.
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Nenechaj sa obalamutiť. Vyhnúť sa
závislosti od drog a pomôcť svojim
priateľom, aby im neprepadli, môžeš
len tak, že poznáš pravdivé fakty. To
je dôvod, prečo sme pripravili túto
brožúrku – je pre teba.
Zaujíma nás tvoja spätná
väzba a budeme radi, keď nám
napíšeš. Môžeš sa pozrieť na
slovenskobezdrog.sk a poslať e-mail
na info@slovenskobezdrog.sk.

čo je kokaín?
S
lovo kokaín označuje drogu v práškovej
alebo kryštalickej forme*.Tento prášok
sa zvyčajne mieša s inými látkami ako
kukuričný škrob, mastencový prach a/
alebo cukor, či inými drogami ako novokaín
(lokálne anestetikum) alebo amfetamíny.
Získava sa z lístkov koky a pôvodne bol
vyvinutý ako liek proti bolesti. Zväčša sa
šnupe a prášok sa absorbuje do krvného
obehu cez nosné tkanivo. Môže sa aj
prijímať s potravou alebo vtierať do ďasien.

no táto cesta podstatne zvyšuje riziko
predávkovania. Inhalovanie dymu alebo
výparov urýchľuje absorpciu s menším
zdravotným rizikom, na rozdiel od drogy
podávanej injekčne.
* Kryštalickej forme kokaínu sa hovorí crack.
Pozri si aj brožúrku Pravda o cracku, ktorá je súčasťou tejto série.

Kvôli rýchlejšiemu vstrebaniu tejto drogy
do tela si ju užívatelia podávajú injekčne,
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Smrtiaci biely prášok
K

okaín je jednou z najnebezpečnejších
známych drog. Preukázalo sa, že ak ho
raz niekto začne užívať, je preňho takmer
nemožné dostať sa z jeho fyzického i
duševného zovretia. V tele stimuluje kľúčové
receptory (nervové zakončenia, ktoré
zaznamenávajú zmeny v tele) v mozgu,
ktoré vyvolávajú eufóriu, a na tú si užívateľ
rýchlo vyvinie toleranciu a len vyššie dávky
a častejšie užívanie môžu navodiť rovnaký
účinok.

V súčasnosti predstavuje kokaín celosvetový
multi-miliardový obchod. Jeho užívateľmi sú
ľudia rôzneho veku, povolania a sociálnych
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vrstiev, dokonca i školáci – vrátane
osemročných detí.
Užívanie kokaínu môže viesť k smrti
spôsobenej zlyhaním činnosti dýchacej
sústavy, mozgovou alebo srdcovou
porážkou či krvácaním do mozgu. Matkám
závislým od kokaínu sa rodia deti s vrodenou
závislosťou. Mnohé z nich trpia vrodenými
poruchami a mnohými inými problémami.
Napriek všetkým týmto hrozbám je
konzumácia kokaínu na vzostupe –
pravdepodobne preto, že pre užívateľov je
ťažké dostať sa z nastúpenej temnej cesty
k závislosti.

pouličné
názvy:

Z množstva pouličných názvov kokaínu
používaných v dnešnej dobe sú najbežnejšie:
• cukor
• múka
• lajna
• čiary
• púder
• vápno

V

eríš, že kokaín ti zlepší vnemy, že
ti umožní prekonať samého seba
„
a že s jeho pomocou dostaneš veci
pod kontrolu. To je totálny blud. Po
chvíli prestaneš platiť účty, umývať
sa, vykašleš sa na priateľov a rodinu.
Zostaneš bezbranný a sám.“
– Nigel

• koks
• kokeš
• céčko
• vločka
• sneh
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Štatistiky
K

okaín je druhou najviac pašovanou
nelegálnou drogou na svete. Najnovšie
štatistiky ukazujú, že množstvo zabaveného
kokaínu neustále stúpa a v súčasnosti
dosahuje 756 metrických ton. Najväčšie
množstvo drogy bolo zadržané v Južnej a
hneď po nej v Severnej Amerike.
Podľa Európskeho monitorovacieho centra
drog a drogových závislostí je kokaín druhou
najpoužívanejšou nelegálnou drogou v
Európe. V krajinách Európskej únie sa
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odhaduje počet užívateľov kokaínu na
17,0 mil.
Podľa správy o drogách na Slovensku
v roku 2015 užilo kokaín 0,4% celkovej
populácie. V roku 2015 malo skúsenosť s
kokaínom 1,9% všetkých stredoškolákov
na Slovensku. Podľa správy Centra
zdravotníckych informácií
o liečbe užívateľa
drog z roku 2014
Výskumy
je priemerný

ukazujú, že
približne
polovica
návštevníkov
európskych
tanečných
klubov užíva
kokaín.

„

vek užívateliek kokaínu na Slovensku
16 rokov!
Z prieskumu na slovenských školách vychádza,
že pri nákladnejších alebo módnych drogách,
ako je napríklad kokaín, je mierny trend k
vyššej frekvencii užívania u tých študentov,
ktorí uviedli, že sú veľmi spokojní s finančnou
situáciou svojej rodiny, a zároveň aj u tých,
ktorí uviedli, že ich rodina má oveľa vyšší
životný štandard v porovnaní s ostatnými
rodinami.

M

ôj priateľ bol na
drogách štyri
roky, z čoho tri roky na
tvrdých drogách ako
kokaín, LSD, morfín
a mnohé antidepresíva
a analgetiká. Vlastne na
všetkom, k čomu sa vedel
dostať. Stále sa sťažoval
na hrozné bolesti
v celom tele a iba
sa to zhoršovalo,
až sa nakoniec rozhodol
ísť k lekárovi.
Ten mu povedal, že
vzhľadom na stupeň
poškodenia jeho
organizmu preňho už
nevie nič urobiť a že
jeho dni sú zrátané.
O niekoľko dní bol
mŕtvy.“ – Dwayne
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Prečo je kokaín tak
vysoko návykový?
P
o pervitíne* je kokaín ďalšia droga,
ktorá spôsobuje najväčšiu psychickú
závislosť zo všetkých drog. Stimuluje
kľúčové centrá radosti v mozgu a
spôsobuje extrémne veľkú eufóriu.

Tolerancia drogy sa vyvinie rýchlo –
závislý veľmi skoro prestáva pociťovať
rovnako silné opojenie pri rovnakom
množstve kokaínu.
Smrteľná kombinácia drog
Kokaín sa občas užíva aj s inými drogami,
vrátane utišujúcich prostriedkov,
amfetamínov†, marihuany a heroínu.
Takéto kombinácie výrazne zvyšujú
nebezpečenstvo pri jeho užívaní. K
pravdepodobnosti vzniku návyku na
dve drogy súčasne sa pridružuje riziko,
že si človek môže ľahko namiešať
zmes, ktorá sa mu stane osudnou.
* pervitín (metamfetamín): vysoko návykový stimulant
centrálnej nervovej sústavy (mozog a miecha).
† amfetamín: stimulant centrálnej nervovej sústavy,
často nazývaný aj „speed“.

N

emala som už žiadnu budúcnosť.
Nevidela som spôsob, ako sa vymaniť
„
z kokaínovej závislosti. Bola som stratená.
Bola som výbušná a neschopná prestať
užívať kokaín. Mala som halucinácie,
že mi pod kožou lozia zvieratá.
Cítila som ich vždy, keď som si šľahla,
škrabala som sa do krvi, len aby som ich
dostala zo seba von. Raz som začala
krvácať tak silno, že ma museli vziať do
nemocnice.“ – Susan
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Účinky kokaínu
Aké sú krátkodobé účinky
kokaínu?
okaín navodzuje krátkodobé
intenzívne opojenie, ktoré vzápätí
nahrádza jeho presný opak – hlboká
depresia, nepokoj a túžba po ďalšej dávke.
Jeho užívatelia často poriadne nejedia ani
nespia. Môžu pociťovať zvýšenú činnosť
srdca a svalové kŕče. Zažívajú stavy
paranoje*, zlosti, nepriateľstva a úzkosti
– a to dokonca i vtedy, keď nie sú pod
vplyvom drogy.

K

Bez ohľadu na užívané množstvo a
frekvenciu užívania,
kokaín zvyšuje
riziko,
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že užívateľ utrpí srdcovú alebo mozgovú
porážku, záchvat či zlyhanie činnosti
dýchacej sústavy, pričom ktorýkoľvek z
týchto následkov môže viesť k náhlej smrti.
Aké sú dlhodobé účinky
užívania kokaínu?
Spojenie „drogový zloduch“ vzniklo
pôvodne pred mnohými rokmi a malo
opísať negatívne vedľajšie účinky
nepretržitého užívania kokaínu. Ako rastie
tolerancia na túto drogu, závislý musí
brať stále väčšie množstvá, aby dosiahol
rovnakú intenzitu opojenia. Dlhodobé
denné užívanie zapríčiňuje poruchy spánku
a stratu chuti do jedla. Človek sa môže stať
psychotickým a môže trpieť halucináciami.
* paranoidný: podozrievavý voči ľuďom, nedôverčivý alebo
majúci strach z ľudí

Keďže kokaín narúša spracovanie
chemických látok v mozgu, závislý
potrebuje stále viac drogy na to, aby sa
cítil vôbec normálne. Ľudia, ktorí prepadnú
závislosti od kokaínu (rovnako ako pri
ostatných drogách), strácajú záujem
o ostatné oblasti života.
Slabnutie účinku drogy navodzuje takú
krutú depresiu, že závislý je v takom
stave schopný urobiť čokoľvek, len aby
sa k droge dostal – dokonca aj spáchať
vraždu.
A ak sa nedokáže ku kokaínu dostať, jeho
depresia naberie takú intenzitu, že ho
môže dohnať k samovražde.

N

esiahnite po kokaíne. Dva
roky som kvôli nemu
„
strávil vo väzení. A keď
som sa odtiaľ dostal,
život bol pre mňa
taký ťažký, že som sa
k nemu vrátil. Poznal
som 10 dievčat, z ktorých
sa stali prostitútky len kvôli
kokaínovej závislosti. Je to
tvrdé a ponižujúce – oveľa
viac, než sme si ochotní
pripustiť. Keď je človek
na droge, neuvedomuje
si, ako veľmi ho to ničí.“
– Shawne
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KrátKodobé ÚčiNKy:
• strata chuti do jedla
• zvýšená srdcová činnosť, zvýšený tlak krvi a telesná teplota
• zúžené krvné cievy
• zrýchlený dych
• rozšírené zreničky
• narušený spánok
• nevoľnosť
• nadmerná stimulácia
• zvláštne, nevyspytateľné, občas násilné správanie
• halucinácie, nadmerná popudlivosť, podráždenosť
• hmatové halucinácie, ktoré vytvárajú ilúziu
hmyzu lezúceho pod kožou
• intenzívna eufória
• úzkosť a paranoja
• depresia
• intenzívna túžba po droge
• panika, psychóza
• kŕče, záchvaty a náhla
smrť v dôsledku vysokých
dávok (dokonca aj po
jednom užití)
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Kokaín spôsobuje poškodenie srdca, obličiek, mozgu a pľúc.

dlhodobé ÚčiNKy:
• trvalé poškodenie krvných ciev v srdci a mozgu
• vysoký krvný tlak vedúci k srdcovým a
mozgovým porážkam a smrti
• poškodenie pečene, obličiek a pľúc
• zničenie tkaniva v nose, ak sa šnupe
• zlyhanie dýchacej sústavy, ak sa fajčí
• infekčné ochorenia a abscesy, ak sa vpichuje injekčne
• podvýživa, úbytok hmotnosti
• vážne poškodenie zubov
• sluchové a hmatové halucinácie
• sexuálne problémy, problémy s rozmnožovaním,
neplodnosť (u mužov i žien)
• dezorientácia, apatia, zmätenosť a vyčerpanie
• podráždenosť a poruchy nálady
• zvýšená pravdepodobnosť riskantného
správania
• delírium alebo psychóza
• vážna depresia
• tolerancia a závislosť (aj po jednom užití)

deti: najnevinnejšie
obete kokaínu

č

asto počujeme: „Áno, užívam drogy,
ale to je moja vec!“ Užívanie drog
však vždy má nevinné obete – počínajúc
obeťami závislého, ktorý sa uchyľuje k
zúfalým prostriedkom na financovanie
svojej drogovej závislosti, končiac
tými, ktorí zomierajú pri autonehodách
zapríčinených vodičmi pod vplyvom drog.
Najtragickejšími obeťami kokaínu sú
bábätká narodené matkám, ktoré užívali
drogu počas tehotenstva. Len v USA sa
ročne narodia tisíce takýchto detí. Ak nie
sú priamo závislé, často trpia množstvom
fyzických problémov, vrátane následkov
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predčasného pôrodu, nízkej pôrodnej
hmotnosti, spomaleného rastu, vrodených
chýb a poškodenia mozgu a nervového
systému.
Deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou sú
20-krát náchylnejšie na úmrtie počas
prvého mesiaca svojho života než bábätká s
normálnou hmotnosťou, a čelia zvýšenému
riziku doživotného postihnutia, akými sú
mentálna retardácia a poškodenie mozgu.
Všetky škodlivé dôsledky tejto ľudskej
tragédie na spoločnosť ešte neboli plne
stanovené.

Kokaín: Krátka história

K

oka je jedna z najstarších,
najúčinnejších a najnebezpečnejších
stimulantov prírodného pôvodu. Tri
tisícky rokov pred Kristom starovekí
Inkovia v Andách žuli listy koky, aby
si zrýchlili tep a dych a boli schopní
prispôsobiť sa životu v riedkom
vysokohorskom vzduchu.
Domorodí Peruánci tiež žuli listy koky, ale
iba počas náboženských obradov. Toto tabu
sa prelomilo, keď sa v roku 1532 španielski
vojaci vylodili na pobreží Peru. V španielskych
baniach boli indiánski robotníci
zásobovaní kokovými listami,
pretože potom sa dali ľahšie
ovládať a viac pracovali.
To, čo začalo ako náboženská
tradícia v Andách, sa zvrhlo na
celosvetovú závislosť.

Kokaín prvýkrát vyrobil (získal z listov koky)
nemecký chemik Albert Niemann v roku
1859. A až v 80. rokoch 19. storočia ho
popularizovala lekárska komunita.
Rakúsky psychoanalytik Sigmund Freud,
ktorý sám túto drogu užíval, bol prvý, kto vo
veľkom propagoval drogu ako prostriedok
na liečbu depresie a sexuálnej impotencie.
V roku 1884 publikoval článok s názvom
„Über Coca“ (O koke), ktorý propagoval
„prínos“ kokaínu, nazývajúc ho „zázračnou“
látkou.
Freud nebol objektívny
pozorovateľ. Pravidelne užíval
kokaín, predpisoval ho svojej
priateľke aj ostatným a
odporúčal ho.

Aj keď si Freud všimol, že kokaín „viedol k
fyzickému a duševnému úpadku“, naďalej
podporoval svojich blízkych priateľov v jeho
užívaní, pričom jeden z nich skončil tak, že
trpel paranoidnými halucináciami, v ktorých
sa mu „po koži plazili biele hady“.
Tiež tvrdil, že „pre človeka by musela byť
toxická dávka (kokaínu) veľmi vysoká a
nezdá sa, že smrteľná dávka je vôbec možná“.
Napriek jeho tvrdeniu však jeden z jeho
pacientov následkom užitia priveľkej dávky
kokaínu, ktorú mu on sám predpísal, zomrel.
V roku 1886 obľúbenosť drogy ešte vzrástla,
keď John Pemberton použil lístky koky ako
zložku do svojho nového nápoja – CocaColy. Povzbudzujúce účinky tohto nápoja
zvýšili jeho obľubu raketovou rýchlosťou.
Od 50. rokov 19. storočia po začiatok
20. storočia boli vo všetkých sociálnych
vrstvách široko používané elixíry „vylepšené“
kokaínom, ópiom (zázračné alebo liečivé

životabudiče), toniká a vína. Medzi
významnými osobnosťami, ktoré
propagovali „zázračné“ účinky
kokaínových toník a elixírov,
bol napríklad aj vynálezca
Thomas Edison či herečka Sarah
Bernhardt. Táto droga sa stala
populárnou v priemysle nemých
filmov a posolstvá z Hollywoodu
propagujúce kokaín ovplyvnili
v tej dobe milióny ľudí.
Užívanie kokaínu v spoločnosti
narastalo a nebezpečenstvá
spojené s jeho užívaním boli čoraz
zrejmejšie. Tlak verejnej mienky
donútil spoločnosť Coca-Cola v
roku 1903 vyňať kokaín z obsahu tohto
nealkoholického nápoja.
V roku 1905 začalo byť populárne šnupanie
tejto drogy a v priebehu piatich rokov
sa nemocnice a medicínska literatúra

začali zmieňovať o poškodeniach nosa
spôsobených užívaním drogy.
V roku 1912 vláda USA zaznamenala
5 000 prípadov úmrtí spojených s užívaním
kokaínu v rozpätí jedného roka a v roku
1922 bola droga oficiálne zakázaná.
V 70. rokoch 20. storočia sa kokaín stal
novou módnou drogou profesionálnych
umelcov a podnikateľov. Zdalo sa, že je
skvelým spoločníkom pre tých, ktorí chceli
ísť životom v rýchlejšom pruhu. Dal im
„energiu“ a pomáhal zostať „na nohách“.
Medzi rokom 1970 a 1980 sa percento
študentov niektorých amerických univerzít,
experimentujúcich s kokaínom, zvýšilo
desaťnásobne.
Na sklonku 70. rokov 20. storočia začali
kolumbijskí priekupníci drog zriaďovať
dokonale prepracovanú sieť na pašovanie
kokaínu do USA.

Kokaín bol považovaný za drogu bohatých
kvôli vysokým nákladom na uspokojenie
kokaínového návyku. Na konci 80. rokov
20. storočia sa však situácia zmenila
a kokaín už nebol len vyvolenou
drogou bohatých. V tom čase už
mal reputáciu najnebezpečnejšej
a najnávykovejšej drogy spájanej
s chudobou, kriminalitou a smrťou.
V raných 90. rokoch 20. storočia
kolumbijské drogové kartely ročne
vyprodukovali a exportovali 500
– 800 ton kokaínu. Prevážali
ho loďami nielen do USA, ale
už aj do Európy a Ázie. Policajné
zložky v polovici 90. rokov rozložili
obrovské kartely, ale tieto rýchlo nahradili
menšie skupiny. Dnes je ich v Kolumbii podľa
oficiálnych zdrojov viac ako 300.
V roku 2008 bol kokaín druhou
najpašovanejšou nelegálnou drogou na svete.
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čo ti povie díler
V rámci prieskumu medzi tínedžermi,
ktorý zisťoval, čo ich na začiatku viedlo k
užívaniu drog, 55% z nich odpovedalo, že
boli pod nátlakom priateľov. Chceli byť
„cool“ a obľúbení. Díler to vie.
Bude sa tváriť ako priateľ a ponúkne ti
„pomoc“ s „niečím, čo ťa naladí“. Droga ti
„pomôže zapadnúť“ alebo budeš vďaka nej
„cool“.
Drogový díler ti s vidinou balíka, ktorý mu
to vynesie, nahovorí čokoľvek, len aby si si
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drogu kúpil. Povie ti, že „s kokaínom bude
tvoj život ako jedna párty.“
Z predaja drog si dobre žije a je mu jedno,
že tebe drogy zničia život. Ide mu len o
jediné – o peniaze. Bývalí díleri priznali, že
svojich zákazníkov považovali za „figúrky
v šachovej hre“.
Poznaj fakty o drogách. Rozhodni sa sám
za seba.

„

kokaínom si ako moľa, ktorú
S
láka svetlo. Priťahuje ťa stále
viac a nemôžeš to zastaviť. Nie

je to fyzické. Je to v tvojej hlave.
Čím viac ho máš, tým viac ho
berieš. Pichala som si ho každých
10 minút. Požičiavala som si
peniaze z banky, aby som si ho
mohla kupovať. Jedného dňa som
prišla o prácu. To už bolo horšie.
Bola som zvyknutá šľahnúť
si každú chvíľu. tá vec ma
priviedla do šialenstva.
Vedela som to, ale aj
tak som pokračovala.
Stala sa zo mňa úplná
troska.“ – Marilyn
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Pravda
O Drogách
D

čudne, iracionálne, nevhodne a dokonca
deštruktívne.

Malé množstvo stimuluje (zrýchli ťa a naštartuje).
Väčšie množstvo účinkuje ako sedatívum
(spomalí ťa). A ešte väčšie množstvo spôsobí
otravu a môže ťa zabiť.

Drogy blokujú všetky pocity – žiaduce aj
nežiaduce. Poskytnú síce krátkodobú pomoc tým,
že uľavia od bolesti, ale zároveň ničia schopnosti a
ostražitosť a zatemňujú myslenie.

Toto platí pre každú drogu. Rozdiel je len
v množstve, ktoré je potrebné na dosiahnutie
určitého účinku.

Lieky sú drogy, ktorých cieľom je zrýchliť alebo
spomaliť, alebo zmeniť činnosť telesných
funkcií v snahe tieto funkcie zlepšiť. Niekedy sú
potrebné. Avšak sú to stále len drogy: účinkujú
ako stimulanty alebo sedatíva a privysoké dávky
ťa môžu zabiť. Takže ak neužívaš lieky tak, ako
by sa mali užívať, môžu byť rovnako nebezpečné
ako nelegálne drogy.

rogy sú v podstate jedy. Účinok je
podmienený množstvom, ktoré si vezmeš.

Mnohé drogy však so sebou nesú ešte ďalšie
riziko: majú priamy dopad na myseľ. Môžu
skresliť pohľad človeka na dianie okolo
neho, v dôsledku čoho sa môže správať
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Skutočným riešením je
poznať fakty a nie začať
užívať drogy.

PREČO ĽUDIA UŽÍVAJÚ DROGY?
Ľudia užívajú drogy preto, že chcú vo
svojom živote niečo zmeniť.

Myslia si, že drogy sú riešením. Avšak
napokon sa stanú ich problémom.

Tu je niekoľko vecí, ktoré mladí ľudia
uviedli ako dôvody, prečo začali brať
drogy:

Nech už je postaviť sa vlastným
problémom akokoľvek ťažké, následky
užívania drog sú vždy horšie než
problém, ktorý sa nimi človek snaží
vyriešiť. Skutočným riešením je najprv
poznať fakty a nie začať užívať drogy.

• zapadnúť do kolektívu
• únik, uvoľniť sa
• únik z nudy
• vyzerať dospelo
• rebelovať
• experimentovať
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Milióny výtlačkov brožúrok ako je táto
v 22 rôznych jazykoch boli rozdané ľuďom
po celom svete. Ako sa na ulici objavujú
nové drogy a ako sa o ich účinkoch
dozvedáme nové informácie, vydané
brožúrky aktualizujeme a vytvárame
nové.
Brožúrky vydáva Drug-Free World,
nezisková verejnoprospešná organizácia
so sídlom v Los Angeles v Kalifornii.
Táto nadácia poskytuje svojej
medzinárodnej sieti, zameranej na
prevenciu užívania drog, vzdelávacie
materiály, poradenstvo a koordinuje ju.
Pracuje s mládežou, rodičmi, pedagógmi,
občianskymi združeniami a vládnymi
organizáciami – s každým, kto má záujem
pomáhať ľuďom viesť život bez drog.
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FAKTY, KTORÉ MUSÍŠ POZNAŤ
Táto brožúrka je jednou zo série publikácií, ktoré zverejňujú fakty o marihuane, alkohole,
extáze, kokaíne, crack kokaíne, pervitíne a jeho kryštalickej forme, inhalátoch, heroíne,
LSD a o zneužívaní liekov na lekársky predpis. Kto si tieto informácie prečíta, dozvie sa
o drogách dosť na to, aby sa dokázal rozhodnúť pre život bez nich.

Ak chceš získať viac informácií alebo viac výtlačkov
tejto alebo ďalších brožúrok z tejto série, kontaktuj:
Slovensko bez drog, o.z.
www.slovenskobezdrog.sk info@slovenskobezdrog.sk

Foundation for a Drug-Free World
6331 Hollywood Boulevard, 90028,
Los Angeles, California, USA
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