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Súhrn 

Exploratívny, deskriptívny prieskum preukázal zvýšenú konzumáciu drog 
u účastníkov hudobno-tanečných podujatí, najmä na tzv. open-air festivaloch na 
Slovensku, avšak toto zistenie sa vzťahuje len na menšiu časť účastníkov, u ktorých 
by bolo možné hovoriť, že ide o súčasť ich aktuálneho životného štýlu. Oslovených 
bolo 268 návštevníkov na 3 rôznych hudobno-tanečných podujatiach s priemerným 
vekom 21,7 roka. Ukázalo sa, že zvýšené typické užívanie drog priamo na tanečno
hudobných podujatiach sa týka len extázy (16 % užilo za posledný mesiac) a per
vitínu (15 % užilo za posledný mesiac) v asociácii so štýlom techno-hudby. 
Z hľadiska preferovania miesta užitia drog 70 % užívateľov extázy uprednostňuje 
užiť extázu na párty a necelá polovica (46 %) užívateľov pervitínu uprednostňuje 
užiť pervitín na párty. Vyšší výskyt užívania syntetických drog v rekreačnom pro
stredí hudobno-tanečného charakteru, ktorý sa potvrdil aj v našom prieskume, ako 
aj zvýšené užívanie iných drog ich účastníkmi by mohli byť impulzom na imple
mentáciu selektívnej prevencie zameranej na účastníkov hudobno-tanečných podu
jatí. 

K ľ ú č o v é s lov á : hudobno-tanečné podujatie - prevalencia užívania drog - ži
votný štýl 
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Z. Bušová, E. Kovácsová, Ľ. Okruhlica: DRUG 
USE IN THE RECREATIONAL SETTING 

Summary 

The exploring, descriptive survey showed increased drug consumption among 
participants of musical-dance events, mainly open-air festivals in Slovakia, though 
this finding is related only to the smaller part of participants. Drug use among the
se participants could be considered to be a part of their lifestyle. 268 participants of 
3 musical-dance events were addressed (average age was 21,7 years). We found out, 
that only ecstasy (16 % of participants have reported use of this drug in the last 
month) and pervitin (15 % of participants have reported use of this drug in the last 
month) relate to increased typical drug use directly at musical-dance events, in as
sociation with techno style. In light of preferred place of drug use, 70 % of ecstasy 
users prefer using ecstasy at party and al most half of pervitin users (46 %) prefer 
using pervitin at party. Higher prevalence of synthetic drugs use in the recreational 
setting of musical-dance nature that was confirmed also in our survey, as well as 
higher prevalence of other drugs use by participants, should be an impulse for im
plementation of selective prevention oriented to participants of musical-dance 
events. 

Key wo r ds: musical-dance event - prevalence of drug use - lifestyle 

Úvod 

Užívanie drog vo všeobecnej populácii je pravidelne mapované a zisťo

vané prieskumami Štatistického úradu Slovenskej republiky. Toto mapova
nie sa uskutočňuje kvótovaným výberom na reprezentatívnom súbore SR. 
Výsledky môžeme zovšeobecňovať na celú populáciu SR, čo nám dáva istý 
prehľad o užívaní psychoaktívnych látok v celej krajine . Ale ak chceme 
získať podrobnejší obraz o užívaní drog, predovšetkým u mladých ľudí , tre
ba brať do úvahy skutočnosť, že užívanie niektorých typov drog sa deje pre
dovšetkým v rekreačných prostrediach. Sú to prostredia, ktoré ľudia vy
hľadávajú najmä počas víkendov a prázdnin (dovoleniek) na oddych, rela
xáciu, odreagovanie sa a zábavu. Rekreačné prostredia sú "oddelené od 
miesta bydliska, slúžia aj ako prostriedok na nadviazanie spoločenských 
kontaktov a priateľských (tiež erotických) zväzkov" (Veľký sociologický 
slovník). 
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Zábava sa v súčasnosti spája už nielen s alkoholom, ale do popredia sa 
dostávajú mnohé nelegálne psychoaktívne látky ako prostriedok 
"uvoľnenia", "oživenia" voľného času tráveného v spoločnosti iných mladých 
ľudí na nejakom hudobno-tanečnom podujatí. Určité druhy nelegálnych psy
choaktívnych látok "sa stali relatívne normálnou súčasťou životných skúse
ností mladých ľudí" (Duff, 2005). Môžeme očakávať , že prevalencia užívania 
drog u návštevníkov hudobno-tanečných podujatí bude oveľa vyššia ako 
u všeobecnej populácie. Do popredia sa v tejto súvislosti dostáva pre
dovšetkým elektronická tanečná hudba, ktorá so sebou prináša mnoho súvi
siacich javov. Jedným z nich je nesporne užívanie nelegálnych drog. Podľa 
výsledkov výskumov z rôznych krajín (Demetrovics, 2005; Khong, Wain, 
2004; White , 2004) je známe, že jednými z najčastejšie užívaných drog na 
tanečných podujatiach so zameraním na elektronickú hudbu sú stimulanciá, 
ktorých užívanie za posledné roky neustále narastá. Štúdie z Holandska, 
Spojeného kráľovstva a Severného Írska ukazujú, že užívanie extázy je 
naďalej oveľa rozšírenejšie medzi osobami, ktoré navštevujú tanečné večier
ky než medzi všeobecnou populáciou (Výročná správa 2004: Stav drogovej 
problematiky v Európskej únii a v Nórsku) a ako uviedli Engels a Bogt 
(2004) užitie extázy je na takýchto párty sociálnou normou. 

Cieľom nášho prieskumu bolo sledovanie prevalencie užívania drog na 
vybraných hudobno-tanečných podujatiach a jeho porovnanie s užívaním 
drog vo všeobecnej populácii. 

Materiál a metódy 

V lete 2005 bol administrovaný dotazník účastníkom troch rôznych podu
jatí hudobno-tanečného charakteru - najväčší hudobný festival Pohoda, hu
dobný festival Hodokvas a festival tanečnej hudby BeeFree. Podujatia Poho
da a Hodokvas sú v mnohých charakteristikách podobné - sú to veľké 
'open-air ' hudobné festivaly , ktoré trvajú niekoľko dní , majú veľa hu
dobných scén, pričom prezentované hudobné štýly sú pestré a festivaly ne
majú konkrétne hudobné zameranie, aj keď Hodokvas sa často označuje za 
alternatívno-rockový a punkový festival. 

Na rozdiel od Pohody a Hodokvasu je BeeFree zamerané výhradne na 
elektronickú hudbu. Je to 'open-air' festival, ktorého základnou myšlienkou 
je oslava elektronickej tanečnej hudby a be free (byť slobodný, voľný), a pre
to aj vstup na toto podujatie je vorný. Pódiá bývajú zamerané na jednotlivé 
štýly elektronickej hudby ako house, tech-house, trance, techno, 
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drum '12 'bass či nujazz a tento rok na nich vystúpilo okolo 80 slovenských 
DJ-ov. Keďže táto akcia je hudobne špecificky zameraná na elektronickú ta
nečnú hudbu, môžeme predpokladať, že aj účastníci takejto akcie budú 
v niektorých smeroch špecifickí a rozdielni v istých charakteristikách v po
rovnaní s návštevníkmi zvyšných dvoch akcií. Dalo by sa povedať, že akcia 
BeeFree má najbližšie k označeniu párty. 

Na zber dát boli oslovené občianske združenia Odyseus a Prima - reali
zujúce tzv. nízkoprahové programy, ktoré sa zaoberajú terénnou sociálnou 
prácou (streetwork) s užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. 

Na Pohode bol dotazník vyplňovaný respondentmi, ktorí sa pristavili pri 
stánku OZ Odyseus a boli ochotní vyplniť ho . Oslovených bolo 58 účast
níkov, z toho 52 vyplnilo dotazník (návratnosť 90 %). 

Na Hodokvase prebiehal výber respondentov rovnakým spôsobom ako na 
Pohode. Oslovených bolo 54 účastníkov, z toho 50 vyplnilo dotaznik (ná
vratnosť 93 %). 

Na BeeFree bol výber respondentov realizovaný pracovníkmi OZ Prima, 
pričom bol oslovený vždy piaty účastník od posledného, ktorý dotazník vypl
nil. Oslovených bolo 186 účastníkov, dotazník vyplnilo 166 (návratnosť 
89 %). 

Pri zostavovaní dotazníka nás inšpirovali predchádzajúce prieskumy 
uskutočnené v tejto oblasti na Slovensku (Somošová, Záleská, Pospíšil, 
2002; Somošová, Pospíšil, 2003), aby mohlo dôjsť k istému porovnaniu 
zmien v čase. 

Administrovaný dotazník mal za cieľ zmapovať nielen prevalenciu, 
spôsob užívania a preferované miesto užitia jednotlivých typov drog, ale aj 
aký typ hudby najradšej respondenti počúvajú , či chodia na párty (miesto , 
kde sa hrá elektronická tanečná hudba), ako často chodia, od koľkých rokov, 
čo radi robia vo voľnom čase. Analýza týchto zistených informácií mala 
ukázať možný súvis s užívaním konkrétnych drog. Dotazník tiež obsahoval 
otázky socio-demografického charakteru ako pohlavie, vek, ekonomickú ak
tivitu, mesačný príjem (hranica bola zvolená aktuálnou výškou životného 
minima), miesto bydliska. 

Prieskum mal exploratívny, deskriptívny charakter. 
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Výsledky 

Tabuľka 1. Charakteristika súborov 

Pohoda Hodokvas BeeFree 
N = 52 N = 50 N = 166 

Pohlavie Muži 52 % 58% 69 % 
Ženy 48 % 42 % 31 % 

Vek 24,1 (SD4,1) 21 ,6 (SD 3,4) 20,9 (SD 5,2) 

Ekonomická aktivita Študuje 33 % 71 % 58 % 
Zamestnaný 48 % 27 % 34 % 
Nezamestnaný 6 % 2 % 8 % 
Iné 13 % 0 % 0 % 

Výskumnú vzorku tvorilo 268 návštevníkov troch rôznych hudobno-ta
nečných podujatí. 63 % vzorky tvorili muži , vekový priemer skúmanej vzor
ky bol 21 ,7 roka. Pri sledovaní ekonomickej aktivity účastníkov podujatí 
sme zistili, že viac ako polovicu (55 %) tvorili študenti , pričom na Hodokva
se výr azne prevyšoval podiel študentov (71 %), na BeeFree to bolo v menšej 
miere (58 %) a na Pohode tvorili najpočetnejšiu skupinu zamestnaní (48 %). 

Väčšina (64 %) uviedla mesačný príjem nad 4210 Sk, takmer polovica (45 %) 

účastníkov akcie Hodokvas uviedla mesačný príjem do 4210 Sk, čo môže 
súvisieť s vysokým podielom študentov v tejto skupine, vo zvyšných dvoch 
skupinách uviedlo mesačný príjem do 4210 Sk 38 % respondentov. V mieste 
bydliska sa respondenti akcií Pohoda a BeeFree neodlišovali , na Hodokvase 
bolo menej Bratislavčanov , celkový podiel Bratislavčanov na všetkých troch 
akciách bol 47 %. 

65 % respondentov uviedlo ako obľúbený štýl hudby elektronickú hudbu, 
pričom najviac (77 %) ich bolo z BeeFree (42 % Hodokvas, 46 % Pohoda), čo 
je pochopiteľné z hľadiska charakteru tejto akcie. V tejto súvislosti je zaují
mavé porovnanie obľúbenosti hudby "tvrdšieho" charakteru ako rock, punk, 
hard core , metal , heavy metal atd., ktorú uviedlo iba 27 % účastníkov Bee
Free, avšak až 62 % účastníkov Hodokvasu a 67 % účastníkov Pohody. 

Okrem ponúknutých obľúbených štýlov hudby v dotazníku uviedli re
spondenti v otvorenej otázke ako obľúbený druh hudby najčastejšie punk -
6 % (BeeFree 2 %, Pohoda 6 %, Hodokvas 16 %, čo môže naznačovať typické 
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zameranie nielen hudobného podujatia Hodokvas, ale aj určitú charakteris
tiku účastníkov toh to podujatia). 

78 % zo všetkých respondentov uviedlo, že chodia na párty, pričom na 
párty chodieva až 92 % opýtaných účastníkov akcie BeeFree (Hodokvas 
64 %, Pohoda 48 %) , a to v najvyššej frekvencii - r az do týždňa alebo ča
stejšie navštevuje párty 25 % opýtaných účastníkov akcie BeeFree (Pohoda 
12 %, Hodokvas 3 %) a od najnižšieho veku - priemerný vek začiatku 
navštevovania párty bol u účastníkov BeeFree 16 rokov, Hodokvasu 17 ro
kov a Pohody 18 rokov. Najčastejšie uvádzaným hudobným zameramm 
párty, ktoré účastníci navštevujú, bolo techno , house, trance. 

Tabuľka 2. Prevalencia aktuálneho užívania jednotlivých typov 
drog podla hudobno-tanečných podujatí (v percentách) 

Skúsenost s Podujatie Posledný mesiac Posledný rok Užíva pravidelne 

Extáza BeeFree 16 24 2 

Hodokvas 12 22 O 

Pohoda 8 27 O 

Pervitín BeeFree 15 22 2 

Hodokvas 2 14 O 

Pohoda O 14 O 

Heroín BeeFree 1 1 O 

Hodokvas O O O 

Pohoda O O O 

Marihuana BeeFree 31 46 8 

Hodokvas 54 70 38 

Pohoda 35 73 23 

Alkohol BeeFree 71 84 26 

Hodokvas 92 100 54 

Pohoda 52 89 40 

Halucinogény BeeFree 5 9 O 

Hodokvas 4 24 O 

Pohoda 4 23 2 
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V spôsobe trávenia voľného času neboli zistené žiadne významné rozdie
ly medzi účastníkmi hudobno-tanečných podujatí. 

Štatistickou analýzou sme zistili významný rozdiel v mesačnej (p = 0,05), 
ročnej (p = 0,001) prevalencii a pravidelnom užívaní (p = 0,001 ) marihuany 
medzi účastníkmi festivalov . Za posledný mesiac užil marihuanu najväčší 

počet účastníkov akcie Hodokvas (54 %), to isté sa týkalo konzumácie alko
holu (92 %). Výrazne najviac účastníkov BeeFree konzumovalo v poslednom 
mesiaci v porovnaní s druhými dvoma podujatiami extázu (16 % vs. 12 % 
a 8 %) a pervitín (15 % vs. 2 % a ° %). Významný rozdiel bol zistený v roč
nej (p = 0,01) prevalencii užívania halucinogénov medzi účastníkmi festiva
lu (9 % vs. 24 % a 23 %). 

Pri analyzovaní spôsobov užitia drogy 9 respondentov (3 %) uviedlo in
travenózne užitie drogy niekedy v živote (3 extázu, 7 pervitín, 1 heroín), 
23 % uviedlo šnupnutie aspoň jednej drogy. 

Z hľadiska preferovaného miesta užitia drogy (na párty/mimo párty/ne
záleží) 70 % užívateľov extázy uprednostňuje užiť túto drogu na párty, 23 % 

respondentom nezáleží na mieste užitia a 7 % preferuje užitie extázy mimo 
párty. Necelá polovica (46 %) účastníkov hudobno-tanečných podujatí 
uprednostňuje užiť pervitín na párty. Halucinogény užívajú kdekoľvek 
(nezáleží na mieste - 42 %), väčšina užívateľov marihuany tak isto neprefe
ruje miesto užitia (68 %), ako ani užívatelia alkoholu (63 %). 

Najvyššia prevalencia užitia extázy a pervitínu bola zistená medzi re
spondentmi preferujúcimi elektronickú hudbu ako techno, house, trance, 
drum 'n 'bass, UK garage atd. Medzi privržencami elektronickej hudby bolo 
významne (p = 0,05) viac takých, ktori užili halucinogény v priebehu pos
ledného roka. 

Medzi respondentmi navštevujúcimi párty je významne (p = 0,001 ) vyšší 
podiel tých, ktorí užili za posledný mesiac a rok extázu, ako aj významne 
(p = 0,01) vyšší podiel tých, ktorí za posledný mesiac a rok užili pervitín 
v porovnaní s tými, ktorí na párty nechodia. Návšteva párty však nemá šta
tisticky významnú súvislosť s užívaním marihuany, alkoholu alebo haluci
nogénov. 

Nezistili sme žiadnu súvislosť užívania niektorej drogy so socio-demogra
fickými charakteristíkami ako pohlavie, ekonomická aktivita, mesačný 
príjem, miesto bydliska ako aj spôsob trávenia voľného času . 

Výsledky naznačujú, že obIúbenosť elektronickej tanečnej hudby, ako aj 
navštevovanie párty je typická pre mladších. Najčastejšie (raz do týždňa 
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alebo častejšie) navštevuje párty veková kategória do 18 rokov (35 % vs. 
15 %). Na druhej strane vyššia obľúbenosť hudby rockového charakteru bo
la u starších. 

Diskusia a záver 

Pri epidemiologických prieskumoch tohto typu sa vynárajú prinaj
menšom tri základné problémy, ak sa zistí zvýšená konzumácia psycho
aktívnych látok u účastníkov hudobno-tanečných podujatí: 

(1) Je na rozdiel od majoritnej populácie zvýšená konzumácia psycho
aktívnych látok typická pre ich účastníkov ako možná charakteristika ich 
aktuálne odlišného životného štýlu? 

(2) J e zvýšená konzumácia niektorých psychoaktívnych látok typicky 
asociovaná s istým typom hudobno-tanečných podujatí? 

(3) Do akej miery ide o minoritu užívateľov , resp. do akej miery reflek
tujú možnú charakteristiku typického životného štýlu celej mladej generácie 
v danom časovom období? 

Na Slovensku už boli v minulosti realizované prieskumy, ktoré sa snažili 
zmapovať užívanie drog v rekreačnom prostredí hudobno-tanečného charak
teru. V roku 1999 a v roku 2002 prebehli na seba nadväzujúce prieskumy 
užívania psychoaktívnych látok na bratislavskej tanečnej scéne (Somošová, 
Záleská, Pospíšil, 2002; Somošová, Pospíšil, 2003). Skúmanú vzorku tvorili 
účastníci techno a house večierkov. Ich zistenia potvrdili vysoký výskyt 
užívania syntetických drog (najmä extázy a pervitínu). Naše vzorky sa od
lišujú v charaktere a v prezentovaných hudobných štýloch jednotlivých akcií 
a pravdepodobne i preto sú výsledky odlišné . Napriklad podiel užívateľov 
extázy za posledných 30 dní bol výrazne vyšší ako u našej vzorky z BeeFree 
(55 % - 1999, 45 % - 2002 vS.14 % - 2005), naopak užívanie alkoholu za 
posledných 30 dní bolo výrazne nižšie (13 % - 1999, 36 % - 2002, 71 % -
2005). Prieskumy z roku 1999 a 2002 boli zamerané na čisto house a techno 
scénu, pre ktorú sú charakteristické skôr syntetické "tanečné" drogy, kým 
naše skúmanie sa sústredilo na všeobecnejšie zamerané hudobno-tanečné 
akcie a nie iba na špecificky zameranú elektronickú tanečnú scénu. Práve 
tu sa vynára otázka, do akej miery ide o odraz reálnej konzumácie synte
tických drog na našej tanečnej scéne a do akej miery ide o odlišné zistenia 
spôsobené výberom iného hudobno-tanečného podujatia na prieskum. 

Napriek zameraniu nášho prieskumu nie iba na elektronickú tanečnú 
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"subkultúru" sú naše výsledky, teda prevalencia uZlvania všetkých skú
maných typov drog u návštevníkov hu dobných podujatí - ako je vidieť v na
sledujúcej tab. 3 - výrazne vyššie v porovnaní so všeobecnou populáciou. Tu 
je potrebné si uvedomiť, že nie je možné považovať účastníkov open-air za 
reprezentatívnu vzorku mladých ľudí ich vekovej skupiny. Ide o samo prese
lektovanú skupinu mladých na základe časti spoločných záujmov - druhu 
hudby, tanca. Pre tento predpoklad nasvedčujú aj rozdiely v konzumácii 
psychoaktívnych látok medzi účastníkmi podľa charakteru hudobno
tanečných podujatí. Dokladom toho môže byť aj zistený výrazne vyšší 
výskyt ich užívania, ako ten, ktorý bol zistený v prieskumoch ŠÚ SR. 

Tabuľka 3. Porovnanie prevalencie užívania jednotlivých typov 
drog u mládeže SR z hudobných podujatí 

a reprezentatívneho súboru mládeže SR (v percentách) 

Mládež SR (15-29 rokov) Reprezentatívny 
z hudobných podujatí súbor mládeže SR 

Extáza Posledný mesiac 13 1 

Posledný rok 25 4 

Celoživotná prevalencia 31 7 

Pervitín * Posledný mesiac 10 O 

Posledný rok 19 1 

Celoživotná prevalencia 27 3 

Heroín Posledný mesiac 1 O 

Posledný rok 1 O 

Celoživotná prevalencia 2 1 

Marihuana Posledný mesiac 36 4 

Posledný rok 57 14 

Celoživotná prevalencia 67 28 

Halucinogény Posledný mesiac 3 O 

Posledný rok 15 2 

Celoživotná prevalencia 20 3 

* v prieskume ŠÚ SRje používaný termín amfetamíny, ktorý je širší, avšak u nás 
najčastejšie užívanou látkou tohto typu je metamfetamín - pervitín 

Zdroj : ŠÚ SR 
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V rokoch 1997 a 1999 bolo v Maďarsku skúmané užívanie drog v ta
nečných, zábavných podnikoch. Oslovených bolo 1500 mladých ľudí na 
bežných diskotékach a v menších kluboch. Všade sa preukázali vyššie hod
noty užívania drog oproti výsledkom prevalencie užívania vo všeobecnej po
pulácii. Zistilo sa, že "pomer tých, ktorí niekedy v živote vyskúšali drogy je 
viac ako 50 %" (Demetrovics, 2003). Čo sa týka stimulancií, v Maďarsku je 
podla posledných výskumov prevalencia užívania rôznych stimulancií 4 až 
6-krát vyššia medzi návštevníkmi párty ako vo všeobecnej populácii 
(Demetrovics, 2005). U nás môžeme vidieť (tabuIke 3) niekoIkonásobne 
vyššiu prevalenciu užívania nielen extázy a pervitínu ako typických drog 
spájaných s hudobno-tanečným rekreačným prostredím, ale aj ostatných ty
pov drog. Výsledky môžu byť ovplyvnené nenáhodným spôsobom výberu re
spondentov na dvoch z troch podujatí (Hodokvas a Pohoda). Ide o preselek
tovanú populáciu účastníkov, ktori sa pristavili pri stánku organizácie zao
berajúcej sa terénnou prácou s užívateľmi drog. Vzhľadom na to by sa dala 
predpokladať nižšia prevalencia užívania drog u zvyšku účastníkov týchto 
dvoch podujatí. 

Demetrovics (2001) charakterizuje tanečné zábavné podniky ako vý
znamné javisko užívania drog po zmene režimu. Upriamuje taktiež pozor
nosť na to, že najmä užívanie syntetických drog sa zmenilo na doplnok 
zábavy, stalo sa určitým katalyzátorom. Podľa jeho slov užívanie drog na 
týchto miestach súvisí s typicky "rekreačne zameranou" spoločenskou zába
vou, mladí ľudia tu neužívajú drogy osamote. 

Odpovede založené na výsledkoch nášho prieskumu v kontexte iných sle
dovaní na nami naznačené základné problémy v úvode diskusie sú: 

(1) Zdá sa, že pre účastníkov hudobno-tanečných podujatí, najmä tzv. 
open-air na Slovensku je charakteristická zvýšená konzumácia psychoaktív
nych látok v porovnaní s ich rovesníkmi. Napriek tomu sa toto zistenie vzťa
huje ale len na ich menšiu časť, u ktorých by bolo možné hovoriť, že ide 
o súčasť ich aktuálneho životného štýlu. 

(2) Zvýšené typické užívanie psychoaktívnych látok priamo na hudobno
tanečných podujatiach sa týka len extázy a pervitínu - teda syntetických 
drog v asociácii so štýlom techno-hudby. Je to konzistentné so zisteniami 
iných štúdií. Ostatné látky ako marihuana, halucinogény sú síce častejšie 
užívané ich účastníkmi, ale nie v súvislosti s hudobno-tanečnými podujatia
mi. Potvrdzuje sa, že jedine extáze oprávnene patri privlastok "tanečná" 
droga. 
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(3) V kontexte ostatných zistení a indikátorov sa javí byť skupina mla
dých ľudí , ktorých životný štýl na Slovensku v tomto období je charakterizo
vaný pravidelnou konzumáciou drog na hudobno-tanečných podujatiach ako 
relatívne malá. Ide pravdepodobne o málo početnú skupinku prevažne 
mladých tínedžerov, kto ri pravidelne užívajú na techno párty hlavne extázu 
a menej pervitín. 

Naše zistenia naznačujú , že podobne ako v iných krajinách Európy aj na 
Slovensku existuje fenomén asociácie techno-hudby na párty s užívaním 
syntetických drog. Ide o sociálne viditeľný jav, ktorý nie je možné podceňo

vať, ale aj vzhľadom na relatívne nízky adiktívny potenciál uvedených látok 
a na počty pravidelných užívateľov ani nie je vhodné ho preceňovať. To ale 
neznamená, že by sa mal tento jav ignorovať . 

Vyšší výskyt užívania syntetických drog v rekreačnom prostredí hudob
no-tanečného charakteru, ktorý sa potvrdil aj v našom prieskume, ako aj 
zvýšené užívanie iných psychoaktívnych látok ich účastníkmi, by mohli byť 
impulzom na implementáciu selektívnej prevencie zameranej na účastníkov 
hudobno-tanečných podujatí, pripadne harm reduction - napriklad letáky 
zamerané na obmedzovanie rizík (Silcott, 2003). Koncepcia rozvoja adekvát
nych preventívnych stratégií na národnej a medzinárodnej úrovni musí byť 
založená na dôslednom poznaní užívania drog v jednotlivých veľkomestách 
a kultúrne podmienených odlišnostiach (Tossmann, 2001). Preventívne in
tervencie sa v rôznych krajinách pohybujú od opatrení orientovaných na ab
stinenciu, až po testovanie tabletiek pre užívateľov drog v niektorých kra
jinách. V poslednom čase sa však v čoraz väčšom počte členských štátov 
zvyšuje význam štrukturálnych pristupov. Tieto pristupy sa zakladajú na 
vypracúvaní spoločných kooperatívnych stratégií, do ktorých sú zapojené 
reštaurácie, kluby a bary, polícia, služby drogovej prevencie, odborové zväzy 
zamestnancov reštaurácií a administratívne orgány. Dôraz sa všeobecne 
kladie na otázky bezpečnosti, prvú pomoc, sledovanie drog, predchádzanie 
naliehavým zdravotným problémom a násilia. Pre zamestnancov sa organi
zujú školenia zamerané na identifikáciu rizikových situácií a ich profe
sionálne zvládnutie (Výročná správa 2004: Stav drogovej problematiky 
v Európskej únii a v Nórsku). 
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