
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

37,2002,3, s. 147 - 159 

AMFETAMÍNY A TECHNO - SCÉNA 

J. SOM OŠ OV Á, R. ZÁLESKÝ, R. POSPíŠIL 

Psychiatrická klinika LFUK Bratislava 
Prednosta: doc. MUDr. V. Novotný, CSc. 

Súhrn 

Po stručnom úvode do základnej terminológie a literárnom prehľade práca predkladá 
výsledky pilotnej sondy do prostredia bratislavských rave-techno večierkov. Autori použili 
vlastný dotazník, ktorý bol administrovaný jednotlivým osloveným účastníkom počas konania 
uvedených akcií. Výsledky podávajú základné epidemiologické dáta, ako aj prehľad drogovej 
anamnézy a skúseností s inými psychoaktívnymi látkami, prežívanie počas intoxikácie 
MDMA. Za alarmujúce považujeme zistenie, podľa ktorého všetci oslovení členovia pilotného 
súboru uviedli skúsenosť s užitím extázy a všetci by v budúcnosti túto látku užili znovu. 

K r ú č o v é s lov á: Extáza - MDMA - ra ve - techno - house 

J. Somošová, R. Záleský, R. Pospíšil: AMPHETAMINES 
AND TECHNO SUBCULTURE 

Summary 

After a brief explanation of basic terms and literary data, the presented work shows re
sults from a pilot study on ra ve and techno subculture of Bratislava. The authors used an ori
ginal questionnaire, which was administred to attendants of rave parties. The results shows 
epidemiological data, a review of drug history and of experiences with other psychoactive 
agents, sensations during MDMA intoxication. We consider the findings, according to which 
all the interviewed subjects had a prior experience with Ecstasy intake, and that all the sub
jects would use Ecstasy again, as alarming. 

Key w o r ds: Ecstasy - MDMA - ra ve - techno - house 
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Úvod 

Výsledky posledných epidemiologických prieskumov v Európskej únii upriamili 
pozornosť verejnosti na problematiku užívania tzv. syntetických drog (EMCDDA, 
1997). Týmto pojmom sa označujú amfetamíny, amfetamíny s náhradným prsten
com (MDMA a jeho analógy) a LSD. Rozvoj a následnú expanziu nových spôsobov 
užívania týchto látok môžeme pozorovať v Európe už od konca 80-tych rokov. Ide 
hlavne o užívanie tzv. tanečných drog, predovšetkým extázy (metylén dioxy metam
fetamín) a jej analógov. 

Amfetamínmi nazývame látky, ktoré vo svojej molekule obsahujú benzedrín (1-

amfetamín), dexedrín (d-amfetamín) a metylamfetamín (metamfetamín). Na 
európskom ilegálnom trhu nájdeme väčšinou zmesi nl" a nd" amfetamínu. Hlavným 
prekurzorom, ktorý sa používa pri ich ilegálnej výrobe je benzyl metyl ketón. Poj
mom nspeed" alebo amfetamín sulfát sa označuje nl" a nd" amfetamínová báza s ky
selinou sírovou (Griffits a Vingoe, 1997). 

Najsilnejší psychostimulačný účinok sa pripisuje dextroamfetamínu, metamfe
tamínu (pervitín) a amfetamínu a súvisí s ich podobnosťou s noradrenalínom a adre
nalínom. 

Psychotropné účinky týchto látok sú spôsobené zvýšeným vylučovaním noradre
nalínu a dopa mínu v CNS. 

Extáza (3,4- metylén dioxy metamfetamín) má podobnú štruktúru ako amfe
tamín, meskalín a dopamín. Vzhladom na vzájomnú podobnosť amfetamínov s ná
hradným prstencom nazývame pojmom extáza aj MDE (3,4 metylén dioxy etamfe
tamín), známy ako nE" alebo nEve", MDA (metyléndioxyamfetamín) a MDEA (me
tylén dioxy dietylamfetamín). Táto skupina má podobnú molekulárnu štruktúru -
methoxylátový analóg metamfetamínu s troma nahradenými prstencami. Možno ju 
modifikovať tak, aby vzniklo množstvo obdobných analógov. Preto tablety predávané 
ako extáza možu obsahovať ako MDMA, tak aj iný analóg tejto skupiny, prípadne aj 
zmesi LSD -amfetamíny, efedrín-ketamín alebo iné. 

Vzhladom na vysokú popularitu má MDMA neoprávnenú reputáciu tzv. bezpeč
nej drogy, ktorá zvyšuje empatiu a pocit zblíženia s druhými, preto býva tiež nazý
vaná drogou lásky. 

Napriek početným pokusom legalizovať túto drogu narastajú hlásenia o úmr
tiach. 

V literatúre publikovanej za posledné 3 roky sme sa v tejto súvislosti stretli 
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s prm:Clllli. kLun' pupi sundi ulllrtia spósobenp pOZ ll1m I\IDl\IA. pri čom n ajčCl;;te'jšil' 

sa u\';ic lza la a ko hlavná príčina smrti ma lígna hype rtermia . ka rdi á lne ar~'tIlli (', h~'

ponaLl'l' llli a, di sl' minovaná intravaskul á rna koagul ácia, zlyha ni e' kr\'l1eho obehu. 
rabdumyo lýza. plúcny edem. re ná lne zlyhanie a pe ri ka rditída, Vi ace re práce popi
sujú spontánne pse udomediastínum a retroľaryngeálny emľyzém (Go re. 1999: Quin 
a !\lcCarthy. 1999: l{obertsen a Kowalczyk. 1998: Ajae lo. 1998; l acConnach il' . 
1 9~7; !'vla lli ck, 1997; COQl'e, 1998 ) 

Do roku 1997 bolo \' 13ritánii zaznamena ných a ž 53 úmrtí \' su\'is losti s užitIm 
!'vl DM A a 58 prípadov v USA (Cl nonymous. 1996; Dowling. 1987 J. 

Po požití dochádza k akútnem u zvýšeniu nlO noamíno\' - se rotonInu . dopa nllnu 
a noradrenalínu , Pozorujenw tachykardiu a mydriázu . podobne a ko po pož iu LS D, 
l\ lôže dójst k neuromu skulárnemu napati u , po te niu , poruchám koncentrácie . os labe
niu rete ncie pamäti. xerostómii , zvýšeniu dychovej ľre kvencie. hypl'rglykemii , Do
s taví sa os laben ie agresívnych pudov, zvýše nie empatie, dru žnostI a citm'e ho pnro
zumenia, vyjadrovanie pozitívnych pocitov voč i ostatným a logoroe, Psychl'dl' li ck!' 
účin ky sprostredkujú psychosenzol'i cké poruchy a ilúzie (Peroutka , 198t\I, 

Nástup účinku je možné pozorovat o 30-60 minút. pričom n ajvyššiu koncl'ntraciu 
v plaz me dos iahne za 90 minút, Účinok trvá až 8 hodín , prípadne' \'ia c, ,ll' lI ll'tahuli 
zovaná N-demethyláciou na MDA, 

Vysoké dáv ky môžu s pôsobit bolesti hl avy. nevornost. n aca nie. zast rl' t e' \'id pni( '. 
Výnimočne sa môže objav it dysľo ri cká, de pres ívna al ebo anxi ózna nálada. zma (t '
nost až delírium (Schwartz , 1997) , 

Extáza je sp lektívny se rotoninergný neurotoxi n, s pôsobuje trvalé poškodt ' ni p sc
rotonínových axónov a zakonče ní a vedie tak k zní že nej serotoninergnej tra nsmisii 
v CNS (Ricaurte, 1988), Niektoré práce poukazujú na podobnost medzi takto poško
denými serotoninergnými axónmi a podobnými poškode ni ami pri Al zhe inw ro\'t'j cho
robe, 

Niektoré psychoterape uti cké smery podporujú používa nie extázy v psychotl' ra
peutii a ko entaktogé n , t.j , látku zvyšujúcu empati u , introspekciu a komunikác iu . 
navodzujúcu pozitívne pocity pokoja a intimity (Gree r , 1986; Doblin , 1992), 

Syntetické drogy, pre ktoré je hudobná a tanečná elektronická scéna nračným 
trhom, predstavujú doteraz poslednú kapitolu drogovej hi stóri e, Preto sme sa roz
hodli preskúmat bratislavskú scénu , ktorú sme u ž čiastočne poznali, tentokrát 
po hradom psychiatra - účastníka akcie. 

Hudba a drogy vždy boli a stále ostávajú úzko späté, Toto spojenie predstavovalo 
spôsob, akým si tzv , "rozšíriť myse]''' a čo najinte nzívnejšie prežiť hudbu , Extáza 
prešla dlhú a rôznorodú cestu od čias svojej syntézy fa rmaceutickou firmou Merck 
na zači atku tohto storočia (Merck, 1914), Po neúspešnom testovaní v a rmáde sa na 
určitý čas stala psychoterapeutickým hitom v USA, kde sa zároveň zač i atkom ose m
desiatych rokov presídlila do klubov, hlavne v New Yorku a Chicagu, Odtiaľ sa do
stala na Ibizu , ktorá reprezentovala prázdninové útočisko londýnskej avantgardy. 
kde vďaka absencii zákona a policajného dozoru vznikla pozoruhodná klubo\'a 
scéna , To už sa začína hovoriť o extáze a ko o "party, dance, a lebo des igne r" drogl', 
Od tohto momentu extáza preniká do Anglicka a zvyšku Európy, Londýnska scé na 
drogu ihneď absorbovala, extáza sa etablovala v podstate v ce lej Eu rópe, odkial je'j 
cesta vedie opäť späť do USA. 
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Svoju vlastnú históriu má \. podobnom kontt-xt t' \. n<1 " ll'h podmi enkach dolm' 
známy pen 'itin. speed (sí ran amfetamín l. udomcicl1l'n\' <1j \. ,; usednom ]{<1kú sku. <1k" 
aj LSD, 

Tie to látky sú nerozlučne späté so špecifickou e le ktronickou hudbou <1 kluhO\'ou 
scénou, V súčasnosti môžeme považovat tanečnú scénu ';0 s\'ojimi des ignr r drugs Z<1 
samostatný fenomén. 

Dovoľujeme si preto priblížiť vám niektoré jeho sú časti (lechno. house . tranc!' . 
ambient, jungle. drum and bass , breakbeat, či raw' a lebo aciel house). 

Pojmom R ave označujeme masovú hudob no-tanečnú akciu spoje nú s užívaním 
extázy , Rave bývajú organizované ako oficiá lne "parlies" v kluboch , tak aj ilcgii lne 
vo voľnej prírode. Najskôr v USA, neskôr v Anglicku a po ce lej Európe sa akcie 
usporadúvali v skladištiach a v prírode. Pre rozvoj samotnej hudby boli ti eto noc i 
zásadné, práve tu sa diali v hudbe prelomové udal osti . Zážitok z pretanco\'anej noci. 
poznávanie novej hudby, získanie nových známych. prvok preb'apenia a úžasu nad 
týmto všetkým a taktiež akési spri sahanectvo dané zvláštnym spôsobom propagiici e 
(na letáku nie je uvedené miesto konania , ale tele fónne čís l o kontaktnej osoby, 
u ktorej ste sa dozvedeli ďalšie inštrukcie) vytvorili s ilné ziizemie pre toto hnutie, 
ktoré neustále mení svoju hudobnú tvár. Účastníci tancujú počas celej noci 
v rýchlom rytme 80-120 bpm, čo znamená beat pe r minute - teda počet úderov 
bicích za minútu. Na ti eto akcie bývajú pozvaní známi diskotekári (DJ ) zvučných 
mien. 

K tejto scéne patrí špeci fické ob l ečenie, zložené zo širokých nohavíc s vreckami , 
úzkych retro tričiek, trbli etavých fluorescentných efektov, výrazného mejkapu s ko
vovým efektom. Alkoholické nápoje sú na väčšine európskych akcií zakázané, 
účastníci sú poučení o potrebe intenzívnej hydratácie. 

Termín Acid house, hudba z tripového domu je skutočne odvodený od slangového 
výrazu pre LSD, ktoré sa na začiatku tejto hudobno-tanečnej éry užívalo vo veľkom 
rozsahu (Griffiths, 1997 ). Patrí k prvopočiatkom elektronickej hudby, kedy bol pulz 
automatických bicích obohatený o zvuk samplerov , Acid house parties sa pomerne 
rýchlo dostali z undergroundu na výslnie záujmu a popularity niekedy v osemdesia
tych rokoch. Tiež sa dá konštatovať, že tento termín zastrešuje v podstate ostatné 
spomenuté hudobné podskupiny. 

Techno sa zrodilo v Detroite a Chicagu. Predstavuje minimalistickú "tvrdú" hud
bu bez vokálov a samplov, s vrstve ním jednotlivých tzv. slučiek a s určitým bpm. 
House music vznikla aj v USA, k rozvoju výrazným spôsobom prispelo laboratórium 
house na Ibize. Obsahuje živé vokály, mohutné basy a pravidelný rytmus , Podštýl 
happy house je dotvorený veselými spevmi, epic house - kombinácie tanečnej hudby 
a sladko pôsobiacich syntetizátorových zvukov, jazzy house si zapožiča lo prvky kla
sického jazzu, garage house vynikol v Paradise Garage, predstavuje ho mnoho zvu
kov, spevu s energíckým rytmom. 

Trance predstavuje techno s vrstve ním sférických zvukov. Vzníkol z tech na cez 
pomerne rýchly rytmus, vrstviac psychedelické a rýchle vygradované zvuky, ktoré 
vyvolávali silný individuálny zážitok. Časť mladých ľudí sa z Londýna odchádzala 
zabávat do Indie , do oblasti Goa, kde medzi tam žijúcimi hippies usporadúvali par
ti es priamo pri mori . Tam vznikol Goa Trance - optimistickejší a ešte rýchlejší. Ten
to druh dnes koexistuje aj s ďal šími formami - psychedelic tran ce alebo deep t r anee. 
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Zazi tok '/lIl/gle čel'!);{ z c'iernt'j huuby. hip-hopu. reggae . chicago house'. nniklo až 
začiatk()m ~)O- tyc h rokov ako protinlha k techn u, charakte ri zuje' ho nadml' rne syn
kupovaný Iw pravide lný rytmu s. Pojem Brcnhbeal je pô\'odný výraz pre dan.y rytmus . 
ktorý sa v 90-tych rokoch zmeni l na častej š i e používaný Jungle. DI'lIIII 1/ bass pred
stavuje minima li s ti cku odrodu Jungle, s polu ta k tvoria jeden z naj za ujíma \'ej š ích 
hybridov. ktoré lane'čná scéna svetu ponúkla . 

Korel/e št ýlll r\lI/ bienl Ireba hradal v syntezátoro\'('j hudbe roko\' 70-tych . napr. 
Brian Eno je s lávnym priekopníkom tohto š týlu. \' súčasnosti jp to najviac hraná 
hudba v tZ\'. ,.ch ill ,olll" l'Ooll/ -och či kluboch , ktoré majú s\'oje špec ifické určl'n i e ako 
priestor na oddych a re laxac iu po namáhavej klubo\'ej noc i a lebo počas nej. su obs lu
hované ta ki s to OJ-mi , Má mat príjemnú atmosféru a určité pohodli e . s lovom čo

kol vek, čo evokuje samotný pojem "ochladen ia či schladenia sa" (Kománková. 1998 ). 
Prehrad ukončíme informáciou o tom , že tak ako je v hudbe dobrým Z\'ykOlll. i tu 

dochádza k ohromnému pre línaniu žá nrov a premiešavaniu e lektroni ckej hudby 
s akoukorvek inou hudbou , najčastej š i e napr. jazz. etno, rap č i hip-hop, a lebo aj kla
sickou hudbou. Okrem toho každý z OJ-ov má svoj vlastný štý l tvorby, mixo\'a nia 
a experimentovania, čoho výs ledkom je dnes už ne prehIadná a komplikova ná scé na . 

Možno konštatovat narastajúcu popularitu c/lIbbil/gll , ktorý charaktC'l'izuj l' 
okrem hudby a drog určitá klubová kultúra , móda , š peciá lne e fe kty, množstvo s pI'ir· 
vodných a kcií . Výsledkom je osobitný životný štý l obrúbený medzi mladými lu (hni , 
ktorí sú v prevažnej mie re dobre sociálne situovaní , š tudujúci, zamestnaní a fi · 
nančne zabezpeče ní (Adlaf a Smart, 1997 ). 

Metodika 

Pri zmapovávaní bratislavskej tanečnej scény sme použili vlastný dotaznik, sk la· 
dajúci sa z položiek, týkajúcich sa základných soc iodemografi ckých údajov, rodinnej 
a namnézy, predch ádzaj úcej psychiatrickej li ečby, skúseností so syntetickými , ako aj 
inými drogami. Dotazník obsahuje aj položky zamerané na chara kteristiky užívania 
týchto látok , ich účinky a prípadné komplikácie, ktoré ich u žitie prinieslo. 

V rá mci pilotnej sondy sme administrovali dotazník na velkých tanečných podu
jatiach, pričom sme oslovili 68 náhodne vybratých účastníkov . 60 z nich bolo ochot
ných s nami spolupracovať pri vyplňovaní dotazníka , Volili sme individuá lny prí
stup, respondentov sme oslovovali jednotlivo, zotrvali sme pri nich až pokým dotaz
ník nevyplnili, 
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Príloha 1 (Dotazník ) 

POHLAVI E: 
VEK: 

VZDELAN IE ZS SS VS 
(UKONéENÉr.\EU KO~éE~É I BYDLISKO BA I :V/l :'10 

1. v rodine: psychické poruchy záv i s l osť od a lkoholul drogová závis losť 

problemat ické pi t ie 

áno I nie I neviem áno I nic I ne\' iem á no I Il ie I nevie lll 

2. Bolia si niekedy li ečený/á na psychia trickom oddelení (ambul a ncii )? 

3. Malla si niekedy za posledn)'ch pravi deInc 
skúsenos ť s: v minulosti 30 dni (min . Ix t)·žd .) 
(áno I nie) 

extáza 

pervitín 

,.speed" 

iné 
povzbudzujúce 
lá tky 

4. Aké množstvo ( koľko) obyčajne užívaš? 

5. Spôsob, akým tieto lá tky užívaš? 

6. Malla si niekedy za posledných pravidelne 
skúsenosť aj s : v minulosti 30 dní (min. Ix týžd.) 
(á no I nie) 

opiá ty 

marihuana 

nikotín 

alkohol 

halucinogény 

iné 
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7. Ak si užiVa bezprostredne po užití pri "dojazde" nasledujúce dni 
extázu alebo 
kombináciu zmenené 
pociťovaVa si: vnímanie času 
(áno, nie, 

zvýšená neviem) 
komunikatívnosť 

zvýšené 
vnímanie emócií 

problémy 
vyjadriť 

myšlienky 
slovami 

"duchovné" 
zážitky (aké?) 

úzkosť / strach / 
pocit, že ideš 
umrieť 

"depresia" 

triaška 

pote nie 

nepokoj 

"paranoja" 

deformované l.vnímaVa si 
vnimanie: existujúce 

podnety inak? 

deformované 2. vI1ímaVa si 
vnímanie: neexistujúce 

podnety? 

problémy 
s pamäťou 
(akékoľvek) 

iné nepríjemné 
telesné pocity 
(aké?) 

8. Prečo si užilla túto/tieto látku/látky: 

9. Užilla by si podobnú látku znovu? 

10. Prečo? 

A) zvedavosť 
B) "zašlapať si" 

ÁNo / NIE / NEVIEM 

Cl neviem 
D) iné (čo?) 
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11. Pri akej príležitosti obyčajne užívaš túto/tieto látky? 

A) hudba 

12. Tvoj partner: 

B) sex 

A) mal/a skúsenosť 
C) neviem 

13. Čo sa ti na tom najviac páči? 

Výsledky 

C) súkromie 

B) užíva pravidelne 
D) nemám partnera 

Dl iné (čo?) 

Pilotný súbor tvori 60 jedincov, (58 % mužov, 42 % žien), vo vekovom rozpätí 
18-32 rokov (muži 18-32, ženy 18-27), s priemerným vekom 23,4 r . (muži 24,5, ženy 
21,8) (tab. 1). 

Tabuľka 1. 

Počet 

Muži 35 

Ženy 25 

Spolu 60 

Veková štruktúra súboru 
(príloha 2) 

18 - 20 r . 21 - 23 r . 

4 9 

9 7 

13 16 

24 - 26 r . 

13 

8 

21 

Prevládali jedinci s ukončeným stredoškolským vzdelaním (72 %), nasledovali 
vysokoškoláci (22 %). 

V súbore sú pomerne rovnako zastúpení študenti (50 %) a zamestnaní jedinci 
(47 %), iba 2 oslovení udali, že sú nezamestnaní (3 %). 

Asi polovica opýtaných - 55 % udala bydlisko v BA, 45 % mimo Bratislavy 
(tab. 2). 

Tabul"ka 2. Sociálno-demografické charakteristiky súboru 

Vzdelanie Zamestnanie Bydlisko 

ZŠ SŠ VŠ študenti zamestnani nezamestnaní Bratislava mimo 

Muži 2 24 9 16 18 l 20 15 

Ženy 2 19 4 14 10 l 13 12 

Spolu 4 43 13 30 28 2 33 27 
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Z údajov týkajúcich sa rodinnej anamnézy: 
18 % jedincov udáva výskyt duševnej poruchy v rodine, 30 % jedincov udáva pro

blematické pitie , dve ženy uviedli výskyt drogovej závislosti v rodine. 
Približne 12 % uviedlo, že v minulosti už boli liečení na psychiatrii (dvaja muži 

a pät žien) (tab. 3). 

Tabuľka 3. Rodinná anamnéza súboru 

psychické poruchy závislosť na alkohole drogová závislosť 

áno nie neviem áno nie neviem áno me neviem 

Muži 8 21 6 9 22 4 O 34 1 

Ženy 3 21 1 9 16 O 2 23 O 

Spolu 11 42 7 18 38 4 2 57 1 

Na položky, týkajúce sa skúseností s látkami typu MDMA a jej analógov a psy
chostimulancií odpovedali respondenti takto: 

Skúsenosť s extázou uviedli všetci členovia súboru! Pritom najviac odpovedí sme 
zaznamenali u tých, ktorí užili extázu za posledných 30 dní (55 %), odpoveď »nieke
dy v minulosti" uviedlo 32 % jedincov, pravidelne , minímálne však raz za týždeň 
užíva MDMA 13 % jedincov. 

Skúsenosť s peruitínom uviedlo 73 % ( najviac uvádza skúsenost »niekedy v mi
nulosti" - 31, za posledných 30 dní 11, pravidelne, aspoň raz za týždeň dvaja ). 

S tzu. speedom malo skúsenost 50 % respondentov, s inými povzbudzujúcimi 
látkami 37 %, pričom medzi nimi prevládali skúsenosti s kokaínom. Nezaznamenali 
sme údaj o dennom konzume týchto látok. 

Na položku, vyjadrujúcu množstvo tabliet extázy užitých za jeden večer prevlá
dali odpovede »1 tbl" (55 %) 

5 jedincov udalo 1,5 tbl , 13 udalo 1 až 2 tbl, 4 uviedli pol tb!. 
Čo sa týka spôsobu aplikácie amfetamínou, MDMA je aplikovaná perorálne, zaz

namenali sme jednu odpoveď o fajčení extázy, 14 jedincov udalo šnupanie (pervitin, 
speed), 1 odpoveď uvádza i.V. užitie pervitínu. 

Medzi inými látkami uvádzajú Efedru, N20, Adipex. 
V položkách, vyjadrujúcich skúsenosť s inými typmi psychoaktíunych látok sme 

zaznamenali nasledujúce: 
Skúsenost s marihuanou uviedlo 93 % jedincov (21 Ž, 35 M), pričom najviac od

povedí sme získali pri položke pravidelne (22), hneď vzápätí »denne" (20), za pos
ledných 30 dní 12, níekedy v minulosti 2 jedinci. 

Nikotín fajčí 85 % jedincov, s alkoholom uvádza skúsenost 85 % jedincov, z iných 
látok sme zaznamenali skúsenosti s halucinogénmi, 38 niekedy v minulosti, 2 za 
pos!. 30 dní , pričom 26 respondentov špecifikovalo odpoveď na užitie LSD, húb, dur
manu a DMT. 
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Kombinované užitie extázy s inými psychotropnými látkami uvádza 6 jedincov, 
ide o kombináciu s marihuanou, alkoholom a LSD. 

Tabulka 4 . Skúsenost s psychotropnými látkami 

Extáza Pervitín Marihuana Halucinogény Opiáty Nikotín Alkohol 

Niekedy 
32 % 52 % 3% 63 % 15 % 0 % 7 % v minulosti 

V posledných 55 % 18 % 20 % 3% 0% 7% 13 % 
30 dňoch 

Pravidelne 
(aspoň raz 13 % 3% 37 % 0 % 0 % 13 % 47 % 
za týždeň ) 

Denne 0% 0% 33 % 0% 0 % 65 % 18 % 

Spolu 100 % 73 % 93 % 66 % 15 % 85 % 85 % 

Položky, vyjadrujúce prezIvanie po užití extázy zaznamenávajú prevahu pozi
tívnych zážitkov bezprostredne po užití. 

Tabulka 5. Pozitívne hodnotené zážitky 

Pozitívne hodnotené zážitky % (n = 60) 

Zvýšené vnímanie emócií 93 % 

Zvýšená komunikatívnosť 90 % 

Zmenené vnimanie času 87 % 

Tzv. "duchovné" zážitky 10 % 

Z negatívnych zážitkov prevláda: 

Tabuľka 6. Negatívne hodnotené zážitky 

Negatívne hodnotené zážitky % (n = 60) 

Potenie 75 % 

Triaška 40% 

Nepokoj 28 % 

Pocity podobné paranoidným stavom 52 % 
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Deformované vnímanie: ilúzie udáva 90 % respondentov, halucinácie 15 %, bez
prostredne po užití. Poruchy pamäti v poslednom čase uviedla tretina respondentov. 
Za hlavný dôvod týchto ťažkostí bolo považované pravidelné fajčenie marihuany. Na 
otázku, či by niekto užil extázu znovu, odpovedalo 90 % jedincov áno, 1 odpovedal 
nie, 5 nevedelo. 

Z príležitosti, pri ktorých dané látky užívajú, prevládajú hudobné a tanečné akcie 
(95 %), súkromie (35 %), sexuálne aktivity (18 %), 10 % uviedlo odpoved niné" (napr. 
pobyt v prírode, trávenie volného času s priatelmi). 

43 % z opýtaných uviedlo, že nemá momentálne partnera, 35% uviedlo, že ich 
partner mal s MDMA skúsenosť, približne 7 % užíva pravidelne, 10% nemalo skúse
nosť. 

V odpovediach na otázku nPrečo by si užilla podobnú látku znovu?" sme zazna
menali u žien nasledujúce vyjadrenia: pre zábavu, dobrý a príjemný pocit, ú let, pre
čo nie?, prijemné tancovanie, patri to ku undergroundovej scéne, zašlapať si, ne
viem, splynutie s inými Iudmi, komunikácia a zisk porozumenia, pocit vyrovnanosti, 
pokoja, dobra a spolupatričnosti, nechám sa presvedčiť partnerom, lazy sex, u
volnenie, pohoda, pozitívny vplyv na psychické rozpoloženie . U mužov sa vyskytova
li v podstate obdobné vyjadrenia, pre zaujímavosť uvedieme jednotlivé formulácie: 
baví ma zmenené vedomie, spokojnosť, komunikatívnosť, spokojnosť s doterajšími 
zážitkami vyvolanými drogou, chcem to vyskúšať s frajerkou, pre pocity, pozitívny 
prínos, zo zvedavosti, je to velmi príjemné, chcem sa dozvedieť o sebe viac, ne
poznáme inú metódu ako si uletieť, rozvíja sa moje vnímanie, mám to rád a pod. Za
znamenali sme však aj dve negatívne odpovede: jeden respondent by danú látku 
znovu neužil, pretože uprednostňuje alkohol, podla druhého daná látka spôsobuje 
závislosť, je protizákonná a neprebádaná. Odpovede sa opakovali, podla nášho názo
ru v tejto kategórii dotazníka nie je pozorovatelná odlišnosť medzi pohlaviami. 

Na otázku nČo sa ti na tom najviac páči?" ženy odpovedali takto: atmosféra na 
party, všetko, je mi po dlhom čase na chvílu dobre, partner, pozitívna zmena reálu, 
niečo iné ako každodennosť, nástup účinku drogy, pocity lásky ku každému, zbave
nie sa civilizačného stresu a každodenných frustrácií, otvorí sa mi vela nových 
pohľadov na okolie, droga ma naučila viac si všímať krásu sveta, bezstarostnosť, po
hoda, eufória, zmenené vedomie, spolupatričnosť na party, je to príjemné, pocit vy
rovnanosti, nič, je to špeciálne a osobité, uvolním sa. Päť z nich nám na túto otázku 
nevedelo odpovedať. Muži odpovedali podobne: štart, sex, nezáväzná zábava, lepšie 
medziľudské vzťahy v okolí, odbúranie zábran, zlepšená komunikatívnosť, nepre
skúmanosť, je to nevyspytateIné a nepoznáš hranice, zmena, iný zážitok, odpútanie 
sa, je to nové, všetko, duchovná droga, ilegálnosť, intenzívne zmyslové vnímanie, 
ľahkosť bytia, strata napätia, stresu a povinností, neopísatelné slovnou zásobou, 
splynutie s hudbou, inou cestou nedospejem k takému zážitku .• Jeden respondent 
nám neodpovedal. 

Diskusia 

Výsledky našej pilotnej sondy z bratislavskej tanečnej scény ukazujú niekolko 
závažných faktov: 
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- každý z náhodne opýtaných jedincov uviedol, že mal skúsenost s MDMA. 
- súbor tvoria jedinci dobre sociálne zaradení, vzdelaní, zamestnaní alebo študu-

júci , s priemerným vekom 23,4 roka, pričom ženy sú o niečo mladšie . Tieto zistenia 
sa zhodujú s austrálskymi autormi, ktorí sledovali demografické parametre v súbore 
329 rekreačných užívateľov extázy (Topp, 1999). 

- zaznamenali sme prevahu perorálnej aplikácie. 
- zistili sme vysoké zastúpenie denného konzumu marihuany, vysoké percento 

jedincov, ktorí uvádzajú skúsenosť s halucinogénmi. Naproti tomu víacerí autori po
ukazujú na paralelné užívanie amfetamínov a nitritov (Forsyth, 1996) 

- zaznamenali sme prevahu pozitívnych zážitkov po užití extázy, avšak aj výskyt 
negatívnych zážitkov (potenie, pocity podobné paranoidným stavom). Až 54 jedincov 
(90 % z celého súboru) uviedlo, že by danú látku užilo znovu. 

- až 95 % opýtaných užíva tieto látky pri hudobnom happeningu. 
- 35 % jedincov uviedlo, že ich partner má skúsenost s užitím extázy. 
- nezistili sme významnejšie rozdiely medzi mužmi a ženami ani v sociodemo-

grafických parametroch, ani v charakteristikách samotného užívania extázy, dokon
ca ani vo frekvencii a škály užívania iných psychoaktívnych látok. 

Záver 

Našu predbežnú sondu do súčasnej tanečnej scény povazuJeme za pokus o pri
blíženie sa danej problematike. Jeho výsledky nás utvrdili vo význame porozumieť 
scéne syntetických drog a všetkému, s čím sa spájajú. Dnes už vďaka medializácii 
a masívnemu šíreniu tohto fenoménu nemožno hovorit o subkultúre, ani o okrajo
vom druhu zábavy. Možno sa s nim stretnút kdekoľvek na našom území, čo potvr
dzujú aj naše skúsenosti. Preto je nutné sa problematike venovat i naďalej, plánuje
me rozšíriť náš súbor, pokúsiť sa o analýzu získaných údajov. Považujeme za nevyh
nutnú lepšiu informovanosť celej lekárskej obce a zdravotnickeho personálu . 
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PROJEKT RESOCIALIZÁCIE DOLIEČOVACIEHO 
ZARIADENIA ABSTINUJÚCICH ĽUDÍ OD VŠETKÝCH DROG. 
TRVALÁ ČINNOSŤ PÔSOBENIA ŠPORTOVÉHO KLUBU NA 
UDRŽANIE TRVALEJ ABSTINENCIE 

Po stretnutí komisie Mestského zastupiteľstva Petržalka uplynuli skoro dva me
siace a po predložení stručného projektu športového združenia Petržalky, ktorá 
združuje abstinujúcich ľudí od všetkých drog športovou a klubovou činnosťou, chcem 
doplniť náš zámer. 
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