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Súhrn 

Príspevok sa zameriava na problematiku dostupnosti a užívania psycho
aktívnych látok, patologického hráčstva. Výskum bol realizovaný u 1142 žiakov 
4. a 7. ročníkov základných škôl a študentov 3. ročníkov stredných škôl v obvode 
Kysucké Nové Mesto. Realizovaný výskum poukazuje na výraznú facili táciu užíva 
nía psychoaktívnych látok u vlastných detí zo strany rodičov, a to už vo veku 8-10 
rokov. V rámci prevencie kladieme dôraz na integrovaný multisektorový prístup. 

K r ú č o v é s lov á : drogy - gambling - deti - škola 
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Summary 

The article is focused in problem of drug availableness and using, gambIing. The 
research was realized with 1142 students of grammar and secondary schools in re
gion of Kysucké Nové Mesto. The one referred to expressive facility from parents to 
using drugs (especially alcohol ) of their children (in age of eight - ten). Multisector 
access is important for prevention activities. 

Key w o r ds : drugs - gambIi ng - children - school 

Úvod 

Prezentovaný výskum sa v širšom zábere zameriaval na vybrané sociál
no-patologické javy, a to šikanu a užívanie psychoaktívnych látok prostred
níctvom pôvodného dotazníka. Ďalej uvádzame v tomto príspevku výsledky 
týkajúce sa časti užívania psychoaktívnych látok na základných a stredných 
školách v obvode Kysuckého Nového Mesta (KNM) v období roka 2002 -
2003. Na výskume sa aktívne podieľala Pedagogicko-psychologická poradňa 
v Kysuckom Novom Meste a nezisková organizácia DOORS (Dvere otvorené 
osobnostnému rozvoju a spolupráci), n .o. 

Materiál 

Za celý obvod KNM sa na zbere dát zúčastnilo spolu 1142 respondentov. 
Z toho 631 chlapcov (55,3%) a 508 dievčat (44,5%), 3 respondenti neuviedli 
svoje pohlavie (0,3%). 

Respondentov zo základných škôl (žiaci 4. a 7. ročníkov všetkých 12 zá
kladných škôl v obvode) bolo 826 (72%) a zo stredných škôl (gymnázium, 
stredná priemyselná škola a stredné odborné učilište ; žiaci 3. ročníkov všet
kých troch stredných škôl v obvode) 316 (28%). 
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Výsledky 

Tab. 1 a následne graf 1 popisujú odpovede respondentov zo základných 
škôl (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) so zameraním na vnímanie užívania psycho
aktívnych látok u rovesníkov - spolužiakov a kamarátov. 

Osobnejšiu odpoveď postihuje tab. 2 a znázorňuje graf 2, zameriavajúce 
sa na ponuku návykových látok. 

Tabuľky popisujú štatistické spracovanie u žiakov 4. a 7. ročníkov zá
kladných škôl, u žiakov základných škôl celkovo a u študentov stredných 
škôl. 

Tabuľka 1. Poznáš medzi spolužiakmi, kamarátmi niekoho, 
kto užil... (obvod KNM) 

Poznáš medzi 4. ročník ZŠ 7. ročník ZŠ ZŠ 
spolužiakmi 
kamarátmi níekoho, 
kto užil... N % N % N % 

alkohol vrátane vína 138 34,8 387 90,2 525 63,6 
a piva 

tabak, cigarety 209 52,6 391 91,1 600 72,6 

marihuana alebo 14 3,5 80 18,6 94 11,4 
hašiš 

pervítín 5 1,3 4 0,9 9 1,1 

LSD, tripy, durman 2 0,5 O 0,0 2 0,2 

heroín, kodeín 10 2,5 12 2,8 22 2,7 

extáza 5 1,3 13 3,0 18 2,2 

prchavé látky 10 2,5 49 11,4 59 7,1 
(toluén a pod.) 

lieky (proti bolesti, 36 9,1 137 31,9 173 20,9 
na spanie) 

iné drogy ... 9 2,3 20 4,7 29 3,5 

nevíem názov 20 5,0 31 7,2 51 6,2 

hazardné hry, 96 24,2 240 55,9 336 40,7 
výherné automaty 

SŠ 

N % 

310 98,1 

310 98,1 

279 88,3 

78 24,7 

78 24,7 

50 15,8 

120 38,0 

131 41 ,5 

182 57,6 

41 13,0 

33 10,4 

234 74,1 
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Tabuľka 2. Ponúkol ti už niekto ... (obvod KNM) 

Ponúkol ti už 4. ročník 7. ročník ZŠ SŠ 
níekto ... 

N % N % N % N % 

alkohol vrátane 205 51,6 344 80,2 549 66,5 304 96,2 
vína a piva 

tabak, cigarety 111 28,0 272 63,4 383 46,4 301 95,3 

marihuana alebo 4 1,0 36 8,4 40 4,8 194 61,4 
hašiš 

pervitín O 0,0 1 0,2 1 0,1 32 10,1 

LSD, tripy, O 0,0 O 0,0 O 0,0 28 8,9 
durman 

heroín , kodeín O 0,0 3 0,7 3 0,4 15 4,7 

extáza O 0,0 4 0,9 4 0,5 59 18,7 

prchavé látky 1 0,3 16 3,7 17 2,1 39 12,3 
(toluén a pod.) 

lieky (proti 37 9,3 65 15,2 102 12,3 101 32,0 
bolesti , na spaníe) 

iné drogy ... 10 2,5 9 2,1 19 2,3 29 9,2 

neviem názov 8 2,0 13 3,0 21 2,5 11 3,5 

hazardné hry, 52 13,1 121 28,2 173 20,9 121 38,3 
výherné automaty 
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Preukázala sa očakávaná dominancia legálnych psychoaktívnych látok -
alkoholu a tabaku, cigariet, ale aj hráčstva (gamblingu). Napriek tomu, že 
je užívanie týchto látok, respektíve hranie, do 18 rokov legálne, pre vekovú 
skupinu žiakov ZŠ (4. a 7. ročníkov) by mali byť oficiálne nedostupné. Isté 
vysvetlenie nám ponúka ďalšie zistenie, že po kamarátoch boli práve rodičia 
najčastejšie uvádzanými osobami, ktoré ponúkali svojim deťom psycho
aktívne látky, z rozhovoru najmä alkohol·(tab. 3). U žiakov 4. ročníka ZŠ bo
li opäť rodičia dominantným zdrojom, facilitátormi prvej skúsenosti so psy
choaktívnymi látkami vlastných detí . Teda rodičia sú v mladšom školskom 
veku primárnymi činiteľmi podmieňovania osobnej skúsenosti s návy
kovými látkami. Uvedené riziko zo strany rodičov podporuje aj sumarizácia 
položky, podľa ktorej bolo prostredie domova zároveň najčastejším miestom, 
kde deťom psychoaktívne látky ponúkli (tab. 4). Postupne s vekom sa ťažis
ko ponuky posúva na skupinu kamarátov a prostredie mimo domova. 

Zvýšená miera ponuky či užívania liekov si vyžaduje hlbšiu analýzu. Re
spondenti boli síce verbálne inštruovaní o tom, že sem nezaraďuje lieky uží
vané kvôli zdravotným problémom, ale lieky zneužívané, k určitému skres
leniu však pravdepodobne došlo. 

Tabuľka 3. Kto mi ponúkol drogy - obvod KNM (SŠ) 

Kto mi ponúkol 4. roč nik 7. ročnik ZŠ SŠ 
drogy 

N % N % N % N % 

kamarát 40 10,1 185 43,1 225 27,2 289 91 ,5 

neznámy 54 13,6 54 12,6 108 13,1 47 14,9 

rodič 83 20,9 73 17,0 156 18,9 42 13,3 

súrodenec 11 2,8 13 3,0 24 2,9 32 10,1 
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Tabuľka 4. Kde mi ponúkli drogy - obvod KNM 

Kde mi ponúkli 4. ročník 7. ročník ZŠ SŠ 
drogy N % N % N % N % 

na ulici 39 9,8 91 21,2 130 15,7 89 28,1 

v škole O 0,0 11 2,6 11 1,3 108 34,2 

v klube 20 5,0 81 18,9 101 12,2 270 85,4 

u kamaráta 18 4,5 73 17,0 91 11,0 163 51,6 

doma 90 22,7 102 23,8 192 23,2 74 23,4 

niekde inde 55 13,9 84 19,6 139 16,8 54 17,1 

Tabuľka 5. Frekvencia užívania drog - obvod KNM (ZŠ) 

Frekvencia užívania drog - ZŠ obvod KNM 
-

l-krát viackrát pravidelne 

N % N % N % 

alkohol vrátane vína a piva 257 31,1 377 45,6 16 1,9 

tabak, cigarety 170 20,6 150 18,2 16 1,9 

marihuana alebo hašiš 18 2,2 3 0,4 1 0,1 

pervitín 1 0,1 O 0,0 O 0,0 

LSD, tripy, durman 3 0,4 O 0,0 O 0,0 

heroín, kodeín 4 0,5 O 0,0 O 0,0 

extáza 2 0,2 1 0,1 1 0,1 

prchavé látky (toluén a pod.) 11 1,3 3 0,4 O 0,0 

lieky (proti bolesti, na spanie) 40 4,8 61 7,4 3 0,4 

iné drogy ... 4 0,5 1 0,1 O 0,0 

neviem názov 3 0,4 1 0,1 O 0,0 

hazardné hry, výherné automaty 97 11,7 92 11,1 12 1,5 
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Frekvenčnú analýzu žiakov a študentov, ktorí už mali osobnú skúsenosť 
s návykovými látkami či hráčstvom popisuje tab. 5 u žiakov základných škôl 
a tab. 6 u študentov stredných škôl. 

Obidve tabuIky potvrdzujú dominanciu alkoholu a cigariet, hráčstva, prí
padne liekov. 

TabuIka 6. Frekvencia užívania drog - obvod KNM (SŠ) 

Frekvencia užívania drog - SŠ obvod KNM 

l-krát viackrát pravidelne 

N % N % N % 

alkohol vrátane vína a piva 15 4,7 232 73,4 60 19,0 

tabak, cigarety 57 18,0 138 43,7 77 24,4 

marihuana alebo hašiš 58 18,4 70 22,2 11 3,5 

pervi t ín 8 2,5 6 1,9 ° 0,0 

LSD, tripy, durman 9 2,8 3 0,9 ° 0,0 

heroín , kodeín 4 1,3 1 0,3 ° 0,0 

extáza 8 2,5 6 1,9 1 0,3 

prchavé látky (toluén a pod.) 10 3,2 7 2,2 1 0,3 

lieky (proti bolesti , na spanie) 18 5,7 58 18,4 5 1,6 

iné drogy .. . 4 1,3 8 2,5 1 0,3 

neviem názov 2 0,6 1 0,3 ° 0,0 

hazardné hry, výherné automaty 49 15,5 49 15,5 5 1,6 

Až takmer 2 % žiakov ZŠ a cca. 20 % študentov SŠ uviedlo pravidelné 
užívanie alkoholu, cigariet. Pravidelné hráčstvo uviedli podobne cca 2 % 

respondentov. U stredoškolských študentov sa spomedzi nelegálnych psy
choaktívnych látok dostáva do popredia, podobne ako pri iných výskumoch 
marihuana (trochu nevhodne spojená s hašišom). Podobné výsledky v rámci 
celého Slovenska získal aj A. Nociar (2000) v reprezentatívnom prieskume 
ESPAD. 
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Riziko frekvencie užívania návykových látok či výskytu hráčstva dostáva 
reálnejšie kontúry po zohľadnení viacnásobného užitia alebo hrania ku pra
videlným konzumentom návykových látok, hráčom. 

Zaujímal nás aj vek prvej skúsenosti s drogou u respondentov, čo popisu
je tab. 7. Priemerný vek prvej skúsenosti s drogou, hráčstvom s vekom re
spondentov narastá od cca 8 rokov do cca 14 - 17 rokov. Tento výsledok mô
žeme interpretovať dvoma spôsobmi: buď sa vek prvej skúsenosti postupne 
znižuje (bol by to však veľmi prudký pokles), alebo je tento subjektívny od
had výrazne skreslený s tendenciou k nadhodnocovaniu. Možná je však aj 
kombinácia oboch možností . 

Tabuľka 7. Priemerný vek pri prvej skúsenosti s drogou 

Priemerný vek pri prvej 4. ročník 7. ročník ZŠ SŠ SŠ 
skúsenosti s drogou Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

alkohol vrátane vína a piva 7,77 1,74 10,04 2,34 9,07 2,38 13,50 3,03 

tabak, cigarety 8,10 1,62 10,80 7,30 10,03 6,36 13,50 2,71 

marihua na alebo hašiš 8,75 0,96 10,80 3,17 10,37 2,95 15,80 1,88 

pervitín 8,00 0,00 - - 8,00 0,00 17,20 0,42 

LSD, tripy, dunnan 6,50 2,12 1,00 0,00 4,67 3,51 16,90 0,99 

heroín, kodeín 8,50 2,12 4,00 4,24 6,25 3,77 16,80 1,89 

extáza 6,00 0,00 12,00 0,00 9,00 4,24 17,40 0,70 

prchavé látky (toluén a pod.) 10,00 0,00 9,75 3,37 9,78 3,15 15,50 2,60 

lieky (proti bolesti , na spaníe) 7,36 1,91 9,98 2,71 9,13 2,76 13,60 3,05 

iné drogy .. . 9,00 1,00 - - 9,00 1,00 16,60 1,60 

neviem názov 7,33 2,08 13,00 0,00 8,75 3,30 17,50 0,71 

hazardné hry, výherné 8,47 1,81 10,41 2,29 9,80 2,33 14,80 2,29 
automaty 

*symbol .. - .. znamená, že žiadny respondent v tejto položke nedal odpoved alebo pri 
SD bola odpoved iba j edna 
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V ďa lšej časti sme sa zamerali na poskytovanie informácií o psycho
aktívnych látkach a hráčstve a čiastočne aj na ich dopad na respondentov, 
tab. 8. 

TabuTka 8. Zdroj (zdroje) informácií o drogách - obvod KNM 

Zdroj (zdroje) informácií 4. ročník 7. ročník ZŠ SŠ 
o drogách N % N % N % N % 

a ) od rodičov 154 38,8 223 51 ,9 377 45 ,6 122 38,6 

b) od súrodencov 34 8,6 61 14,2 95 11,5 51 16,1 

c) z televízie, novín, 300 75,6 366 85,3 666 80,6 299 94,6 

časopisov, kníh 

d) prostredníctvom 24 6,0 153 35,7 177 21,4 75 23,7 
pedagogicko-psychologic-
kej poradne 

e) v škole 209 52 ,6 297 69,2 506 61 ,3 256 81,0 

f) prostredníctvom inej 22 5,5 38 8,9 60 7,3 53 16,8 
organizácie 

g) od kamarátov 57 14,4 152 35,4 209 25,3 231 73,1 

h ) iné; od ... 15 3,8 23 5,4 38 4,6 15 4,7 

Zdrojom informácií o psychoaktívnych látkach a hráčstve boli najma 
masmédiá, ktorých podiel sa s vekom respondentov zvyšoval. Po masovoko
munikačných prostriedkoch zohrávajú dôležitú úlohu škola a kamaráti. Po
dobný výsledok získala aj L. Vozárová (2000) v Košiciach. 

Väčšina respondentov si uvedomuje, že ľudom závislým od drog by sa 
malo hlavne pomáhať, preferencia ich trestania pravdepodobne aj pod vply
vom informačných a prevenčných nie je výrazná, s vekom postupne klesá, 
tab. 9. 
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Tabuľka 9. Čo by sa malo robiť s ľuďmi závislými 
od drog? - obvod KNM 

Čo by sa malo robiť s 4. ročník 7. ročník ZŠ 
ľuďmi závislými od drog? N % N % N 

aj potrestať ich 56 14,1 35 8,2 91 

bi nechať ich tak Ue to ich 32 8,1 38 8,9 70 
vec) 

cl pomáhať im 294 74,1 349 81,4 643 

dl iné ... 27 6,8 46 10,7 73 

SŠ 

% N % 

11 ,0 18 5,7 

8,5 55 17,4 

77 ,8 238 75,3 

8,8 28 8,9 

Hlavným dôvodom užitia psychoaktívnej látky (tab. 10) je podľa respon
dentov zo základných škôl frajerina, problémy, zvedavosť , partia a nakoniec 
zábava, oslava. Stredoškolskí študenti kládli dôraz na zvedavosť (možnosť 
vlastnej projekcie ). 

Tabuľka 10. Hlavný dôvod užitia drogy je podľa mňa ... 
(obvod KNM) 

Hlavný dôvod užitia drogy 4. ročník 7. ročník ZŠ 
je podľa mňa N % N % N % 

aj zvedavosť 121 30,5 197 45,9 318 38,5 

bi zábava, oslava 79 19,9 92 21,4 171 20,7 

CI problémy 183 46,1 234 54,5 417 50,5 

dl frajerina 247 62,2 321 74,8 568 68,8 

el partia 124 31,2 178 41 ,5 302 36,6 

fi neviem 62 15,6 24 5,6 86 10,4 

gi iné ... 13 3,3 15 3,5 28 3,4 

SŠ 

N % 

224 70,9 

169 53,5 

182 57 ,6 

160 50,6 

160 50,6 

10 3,2 

19 6,0 
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Prostredníctvom pôvodného dotazníka sme zisťovali aj možnosti rozdie
lov v užívaní legálnych psychoaktívnych látok (alkohol a tabak) a hraní 
(gambling) vo vzťahu ku faktoru zamestnanosti u rodičov respondentov. De
ti zamestnaných matiek dosahovali štatisticky významne (p = 0,008) vyššiu 
mieru frekvencie užívania alkoholu ako deti nezamestnaných matiek, 
tab. 11. V prípade otcov sa rozdiely nepreukázali. 

TabuTka 11. 

MATKY 

alkohol 

tabak 

hazardné hry, 
výherné automaty 

OTCOVIA 

alkohol 

tabak 

hazardné hry, 
výherné automaty 

Rozdiely vo frekvencii užívania alkoholu 
a tabaku medzi zamestnanými 

a nezamestnanými rodičmi 

zamestnané nezamestnané 

AM SD AM SD t 

1,35 0,80 1,17 0,81 2,643 

0,65 0,86 0,59 0,80 0,883 

0,39 0,75 0,39 0,73 0,024 

zamestnaní nezamestnaní 

AM SD AM SD t 

1,32 0,81 1,12 0,88 1,825 

0,64 0,84 0,67 0,95 0,257 

0,39 0,75 0,33 0,73 0,616 

df p 

800 0,008 

800 0,377 

800 0,981 

df p 

772 0,068 

772 0,797 

772 0,538 

Štatisticky významný rozdiel medzi zamestnanosťou matky, otca a ve
kom, kedy ich deti prvýkrát vyskúšali nejakú drogu sa nepreukázal. 

Za hlavný dôvod užitia psycho aktívnej látky respondenti zo ZŠ považujú 
frajerinu, problémy, zvedavosť, partiu a nakoniec zábavu , oslavu. Stredo
školskí študenti kládli dôraz na zvedavosť . 
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D. KOTRČ / užŕv ANIE PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK 
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Dislwsia a záver 

Výskum potvrdil dominanciu legálnych psychoaktívnych látok - alkoholu 
a tabaku, cigariet, ale aj hráčstva (gamblingu) u žiakov základných škôl 
i študentov stredných škôl. Žiaci základných škôl by však ku alkoholu a ci
garetám nemali mať podľa zákona do 18 rokov formálne prístup. Vysvetle
nie nám ponúka zistenie, že po kamarátoch boli práve rodičia najčastejšie 
uvádzanými osobami , ktoré ponúkali najmä alkohol (z rozhovoru) svojim 
deťom. Dôležitú úlohu v tomto smere podľa nás zohráva vysoká tolerancia 
spoločnosti najmä voči alkoholu, na ktorú bagatelizácia zo strany rodičov 
nadväzuje. Zároveň je domácnosť aj najčastejšie frekventovaným prostre
dím, kde sú im ponúkané. Priemerný vek prvej skúsenosti sa pritom pohy
buje bežne pod 10 rokov s výrazným posunom vzhľadom na vek responden
tov. 

Z nelegálnych psychoaktívnych látok bola v popredí marihuana. Podobné 
výsledky v rámci celého Slovenska získal aj A. Nociar (2000) v reprezenta
tívnom prieskume ESPAD. 

Priemerný vek prvej skúsenosti s drogou, hráčstvom respondenti bežne 
uvádzali už vo vekovom pásme 8-10 rokov. 

V rámci poskytovania informácií dominujú masmédiá, potom škola, čia
stočne rodičia . Väčšina respondentov uvádza, že ľuďom závislým od drog by 
sa malo hlavne pomáhať, preferencia ich trestania nie je výrazná, s vekom 
klesá. Za hlavný dôvod užitia psychoaktívnej látky respondenti zo ZŠ po
važujú frajerinu, problémy, zvedavosť, partiu, a nakoniec zábavu, oslavu. 
Študenti SŠ kládli dôraz na zvedavosť. 

Deti zamestnaných matiek dosahovali štatisticky významne vyššiu mie
ru frekvencie užívania alkoholu ako deti nezamestnaných matiek. V pripa
de otcov sa rozdiely nepreukázali. Tento výsledok môže naznačovať reálnu 
potrebu matky pri výchove , oslabenie kontroly matky nad deťmi, oslabenie 
intenzity vzťahu matky a dieťaťa z dôvodu časovej zaneprázdnenosti matky 
(zamestnanie a následne domáce práce, povinnosti). Praktický dopad vidíme 
najmä v rámci prevencie, čo si však vyžaduje ďalšie overenie, respektíve cie
lenejšiu štúdiu. 

Účinná prevencia si podľa nás vyžaduje integrovanú multisektorovú koo
peráciu a reálnu vynútiteInosť uplatňovania práva - zákaz užívania psycho
aktívnych látok u detí a mladistvých do 18 rokov. 
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Príloha: Dotazník šikanovania a u ž ívania 
psychoaktívn ych látok 

Šikana - psychické či fyzické napádanie, týranie, zastrašovanie , obťažo
vanie, ponižovanie slabších. 

Zakrúžkujte alebo podčiarknite odpovede , ktoré považujete za pravdivé. 
Odpovede sú a nonymné , nepodpisujete sa! Ďakujeme vám za vyplnenie. 

1. Som: al chlapec 
bi dievča 

2. Moja matka je 

Škola: ............................. . ...... .. ...... . 
Trieda : .... . .. . . ...... Dátum : ...... ... ..... . 

al zamestnaná Môj otec je al zamestnaný 
bi nezamestnaná bi nezamestnaný 

3. Šikana sa na našej škole: al vyskytuje bi nevyskytuje 

4. Bol (-a) si niekedy šikanovaný (-á)? al áno bi nie 

5. Šikana sa vyskytla: al jedenkrát bi viackrát 

6. Kto šikanuje (môžeš uviesť aj mená , dotazník je anonymný): 
al spolužiak (spolužiačka) ________________ _ 
bi učiteľ ______________________ _ 
c/iný _ _____________________________ ___ 

7. Šikana sa najčastejšie vyskytuje: al v areáli školy 
cl mimo školy 

bi v triede 

8. Aký spôsob šikany sa vyskytuje (môžeš presnejšie doplniť a popísať): 
al telesné napadnutie, bitie _________________________ _ 
bi slovné (dlhodobé ponižovanie ... ) _____________ _ 
CI vymáhanie peňazí, vecí, jedla ______________________ _ 
dl vykoná vanie prikazov ___________________________________ _ 
el poškodzovanie a ničenie vecí __________________________ _ 
fi sexuálne obťažovanie _____________________________ _ 
gi zastrašovanie a vyhrážanie ______________________________ _ 
Winé (uvedte aké) ____________________ __ 

9. Kedy sa šikana vyskytuje? al pred vyučovaním bi cez prestávku 
cl počas vyučovania dl pri obede el po vyučovaní 
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10. O šikane som sa rozprával (-a ): 
bi s učiteIom 

al so spolužiakom 

cl s rodičmi dl nikým 
el iným (napíš s kým) . .. ...... .... . 

11. Ak sa chcete ku šikane ešte vyjadriť, napíšte svoj názor: _____ _ 

Poznáš medzi Ponúkol ti ich už 
spolužiakmi, kamarátmi ruekto: 
niekoho, kto užil: 

áno nie áno nie 

Alkohol vrátane vína a piva 

Tabak, ciga rety 

Marihuana alebo hašiš 

Pervitín 

LSD, tripy, durman 

Heroín, kodeín 

Extáza 

Prchavá látky (toluén a pod .) 

Lieky (proti bolesti , na spanie) 

Iné drogy ........................ 

Neviem názov 

Hazardné hry, výherné 
automaty 

Ak ti už niekto ponúkal nejaké drogy vrátane a lkoholu, piva, kde to bolo? 
al na ulici dl u kamaráta, kamarátky 
bi v škole el doma 
cl v klube, na diskotéke, koncerte fi niekde inde ; kde? .. ... .. . . 

Ak ti už niekto ponúkal nejaké drogy vrátane alkoholu, piva, kto to bol? 
al kamarát bi neznámy cl rodič súrodenec 
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Uveď, čo a približne koľkokrát si. z uvedeného už vyskúšal? 

J edenkrát Viackrát Pravidelne Napíš , kolko 
rokov si mal , keď 
to bolo po 
prvýkrát 

Alkohol vrátane vína, piva 

Tabak, cigarety 

Marihuana alebo hašiš 

Pervitín 

LSD, tripy, durman 

Heroín, kodeín 

Extáza 

Prchavá látky (toluén a pod.) 

Lieky (proti bolesti , na 
spanie) 

Iné drogy ............ ....... ..... 

Neviem názov 

Hazardné hry, výherné 
automaty 

To, čo viem o drogách, som sa dozvedel (a) (môžeš zaškrtnúť viac možností): 
aj od rodičov el v škole 
bi od súrodencov fi prostredníctvom inej organizácie 
cl z televízie , novín , časopisov, kníh gi od kamarátov 
dl prostredníctvom pedagogicko-psychologickej poradne 

hl iné ; od 

Čo by sa malo robiť s ľuďmi závislými od drogy? 
aj potrestať ich cl pomáhať im 
bi nechať ich tak (je to ich vec) dl iné ........... ... . .... . . .... . . 

Hlavný dôvod užitia drogy je podľa mňa: 
aj zvedavosť cl problémy el partia gi iné ... 
bi zábava, oslava dl frajerina fi neviem 

Ďakujeme za spoluprácu. 
Daniel Kotrč, PPP Kysucké Nové Mesto, 2002 
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