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Nedávne udalosti, najmä široko koncipovaná amnestia a potlačenie vzbury v NVÚ 
Leopoldov, vzbudili značný záujem najširšej verejnosti o väzenskú problematiku, kto
rá dovtedy bola vo všeobecnosti skotomizovaná a ponechávaná najmä na penitenciár
ne ustanovizne. Časť tejto nevďačnej povinnosti pripadá ale aj psychiatrii , najmä pri 
výkone ochranného liečenia a v súvislosti so zneužívaním a závislosťou od alkoholu 
a iných drog. O úskaliach liečenia delikventov recidivistov v zdravotníckych zariade
niach opakovane fundovane publikovali napr . Škopková (1986), Vantuch (1987) . Táto 
situácia v podstate pretrváva roky bez zmien, a tak sme nútení vyrovnávať sa v tera
peutickom procese s mnohými javmi a prejavmi , importovanými do zdravotníckych 
zariadení z kriminálnej subkultúry. Ako referujú napr. Pokora (1985), Budka (1987), 
Rejlek (1989) , prostredie NVÚ je zvlášť vhodným enviromentálnym faktorom (samo
zrejme s ďalšími faktormi: Urban (1973) pre vznik a progresiu drogových závislostí, 
i s viacerými odlišnosťami, napr . od nedelikventných toxikomanov. Vzhľadom na 
osobnostné kvality takýchto pacientov je spolupráca často ťažká a ťažko sa získava ich 
dôvera. Jedným z možných spôsobov narušenia bariéry nedôvery pacienta k lekárovi 
a nadviazania bezprostrednejšieho kontaktu je lekárom verbalizovaná zasvätenosť do 
problematiky toxikománie v podmienkach NVÚ, ovládanie argotu. Z empírie vyplýva, 
že pacienti potom produkujú oveľa spontánnejšie, bez zábran. Skála drog zneužívaných 
v NVÚ a ich náhrad je vel'mi široká, čiastočne sa mení podľa aktuálnej dostupnosti, 
ako o tom referujú napríklad Drtil (1978), Pokora (1983), Budka (1989). V uvedených 
prácach sa sporadicky vyskytujú i žargónové výrazy pre jednotlivé drogy. Širším poku
som o mapovanie argotu toxikomanov bola iniciatívou krajskej ordinárky AT JM kra
ja MUDr. J. Novotnej organizovaná anketa medzi účastníkmi AT konferencie v Jaro
mericiach n. Rokytnou vr. 1985, výsledkom ktorej bola diplomová práca J. Doležala 
(1986) o argote toxikomanov z oblasti Brna , ktorá je však, žiaľ, pracovníkom v AT 
v podstate nedostupná. (Na tomto mieste chcem pani dr. Novotnej vysloviť poďakova
nie za láskavé zapožičanie uvedených materiálov.) 

Chcel by som preto uviesť niekoľko poznatkov , týkajúcich sa toxikomanickej scény 
vo viacerých slovenských NVÚ z hľadiska argotu i ekonomických aspektov. V súlade 
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s údajmi Kundu (1988) i Rejleka (1989) sú stále najvyššie hodnotené , aj keď málo do
stupné, antiastmatiká: "dýchačky" či "dýchavičné", ktoré vlastne dali i všeobecné po
menovanie pre medikamenty zneužívané v NVÚ: "klepky". Názvy sú odvodené podľa 
farieb: Yastyl je "červený", Asthmin "čierny " i "kominár", Astmatol je "masliak", 
Felsol je "zelený", Antasthman sa nazýva "kobylinec", tiež "trasliak", pre zášklby pri 
predávkovaní. Xantedryl sa zjednodušuje na ,,xantäk" i ,,sanťák". Podľa tvaru tabliet 
sa Pharophyllin a Oxyphyllin volajú "kukurica." Z analgetík sa vysoko hodnotí Spas
moveralgin: ,,spasmák", konzumovaný aj vo forme suppozitórií "raketa" na rozdiel od 
Čiech, kde raketa je Pervitin , asociáciou cez Pershing) . Pomenovanie ostatných zväčša 
vyplýva z chuťových vlastností. Najpožívanejší stále je Alnagon: "áčko ", "kyseláč" i 
"kvašný". Sedolor je "drevo", Ataralgin "benziňák". Valetol je ,,štipľavý" alebo "fefe
ránka", jeho obľuba v poslednom čase údajne značne stúpa. Ostatné menej zneužíva
né analgetiká sú ,,šmeco". Obľúbené sú antiepileptiká, najmä Lepsiral: "esíčka", ktorý 
je vhodný i na "tunel" či "intríg": l - 2 tablety do čaju spoľahlivo v práci uspia nepria
teľa , ten bude disciplinárne trestaný a teda "daný do smútku". Zo ,,spaviek" Diazepam 
sa kráti na "diak", Rohypnol je "tenký". Z ďalších klepiek má poetický názov pre ty
pickú vôňu Chlormezanon: "orgován". 

V NVÚ stále platili zdravé ekonomické vzťahy, najmä zákon ponuky a dopytu , a tak 
najdrahšími "klepkami" sú Yastyl za 12- 15 Kčs a Asthmin za 8- 12 Kčs za jeden prá
šok, Felsol za 7 Kčs. Analgetiká sa predávajú v cenách za jedno originálne balenie : 
"bedna" Alnagon 80- 100 Kčs, Sedolor 50- 70 Kčs , Spasmoveralgin 120- 130 Kčs , 
Dinyl 80 Kčs , Xantedryl 10 - 20 Kčs. l tableta Dormogenu je za 10 Kčs , Isonalu za 
5 Kčs , Diazepam 3- 4 Kčs za kus. Sezónne alebo pri výpadku v zásobovaní však tieto 
ceny môžu vzrásť i trojnásobne a pred Vianocami jeden Yastyl stojí i 40 Kčs . Jedna ta
bletka je "kolečka ", v papieri z balených 10 tabliet tvorí ,,štós", čo je výhodnejšie na 
úschovu , ako "bedna". Je však rizikové od iného "mukla" kúpiť štós napr. Alnagonu , 
lebo ten môže byť len na okrajoch a medzi ním môže byť 8 tabliet Gastrogelu .... O 
tom , že efekt place bo funguje i v NVÚ , svedčí úspešné obchodovanie s Dinylom , vyrá
baným z kriedy v Leopoldove , na ktorý sa raznicou vyrobenou vlastnými silami razil 
"originálny názov". Na druhej strane sa v tom istom NVÚ pred časom obchodovalo 
s plnými ešusmi analgetík ešte v práškovej forme , údajne dodávanými priamo z výrob
nej linky z blízkej Slovakofarmy Hlohovec. Samotári nemajú v NVÚ ľahký život , "na
búrajú sa", preto sa mukli často spájajú do dvojíc : "kolchoz" so spoločným hospodá
rením s proviantom, klepkami , všestrannou vzájomnou podporou. Zriedkavé sú veľké 
3- až S-členné kolchozy , tie sú však nestabilné , pretože jeden kolchozník je dominant
ný a zneužíva ostatných: "ringle", za ktorých "točí" spoločné peniaze , využívajúc ich 
intelektové manká . 

Pitie čaju sa za toxikomániu odsúdenými nepovažuje . Konzum "magoráku", teda 
čaju s prímesou tabaku či klepiek je vraj už zriedkavý, preferuje sa "india", teda výva
ry rôznych druhov čaju. Najcenenej ší je cejlónsky, ktorého "jeden slon" (teda originál
ne 100 g balenie za 18 Kčs) môže stáť až 100 Kčs . Zhotovenie "ponoráku", "ponorky" 
či "vrtule" k ;,zvrtnutiu čaju" patrí k základnej zručnosti mukla , stačí mu k tomu kúsok 
nite , dve zápalky, dva drôty a dve žiletky. Na niektorých pracoviskách je možné dostať 
sa k 60 % denaturovanému liehu (používa ho napr. obuvnícky priemysel pri výrobe 
podrážok) , ktorý sa "prepáli" a pije sa ako "brenďák ". Svojpomocne sa alkohol vyrába 
kvasením na príhodnom mieste v plechovici od marmelády , z cukru, zeleniny a ovocia, 
s pridaním droždia či tabliet Pangaminu. Za 10 dní vzniká "kvas", či "burčiak ". 

Óalšia náhradka alkoholu sa dá vyrobiť z lepidla na nemäkčený PVC: L 20, ktoré sa 
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obyčajne ukradne "civilom", napr. údržbárom NVÚ. Jeho úprava prebieha "múte
ním": v 7 dl vody sa rozpustí obsah jednej tuby, t.j. 150 g lepidl&, a mieša sa kúskom 
skla alebo tyčinkou, kým sa nevyzráža rôsolovitá hmota. Zvyšok sa odsaje hadičkou 
a pije sa, eventuálne prichutiť možno kondenzovaným mliekom či šumienkou, s ná
sledným 10- až 20-minútovým stavom podobným ethylickej ebriete. Podľa údajov 
Toxikologického informačného strediska lepidlo sa skladá z polyvinylchloridu a ko
polyméru vinylchloridvinylacetátu, ktoré sa pri mútení vyzrážajú, toxikologicky účin
nou látkou je rozpúšťadlo metylénchlorid, konzum ktorého podľa Marholda (1986) 
v množstve 20-50 ml spôsobí ľahkú otravu, 100-150 ml je dávkou smrteľnou. Podob
ne sa na pitie upravuje acetón na nápoj "koro" (v jazyku Rómov to znamená slepý, 
slepota, asi podľa obáv z možných následkov). Acetón sa riedi vodou v pomere l : l, 
dôkladne sa rozmieša a mixuje do vytvorenia dvoj vrstvy: hore je mastná tretina až po
lovica , dolná časť sa odsaje a pije s možným dochutením, ako pri predošlej výrobe. 
V podstate ide o roztok acetónu vo vode, vo vrchnej vrstve nasýtený, v spodnej menej 
koncentrovaný , keďže acetón je ľahší ako voda. Preto niektorí tento proces so zvyš
kom ešte raz zopakujú , čím sa zvyšuje výťažnosť výroby. Konzum do 20 ml acetónu 
podľa Marholda (1986) nie je nebezpečný , po 50 ml sa opisuje pálčivý pocit v hrdle, 
väčšie dávky vyvolávajú gastroenteritídy. Pitie Okeny a Ironu , ktoré sa zneužívajú pre 
obsah etanolu, isobutanolu a isopropylalkoholu , je dobre známy i z civilných pome
rov . Zriedkavý je konzum brzdovej kvapaliny , "odporúčaná " je modrá (v Leopoldove 
sa používa v žeriavoch), dôvodom je obsah polyetylénglykolov. Tu je však vysoké rizi
ko závažných poškodení najmä obličiek, požitie 50 ml etylénglykolu spôsobí ťažkú 
otravu a 100 ml spôsobuje smrť. 

Predložené poznatky sú získané od mnohých pacientov delikventov-recidivistov, 
v priebehu niekoľkých rokov hospitalizovaných v PL Plešivec. Vzhľadom na osobnost
né kvality probandov , plne nekritický prístup k ich údajom by nebol ade~vátny . Preto 
korekcie i nové poznatky uvítame najmä od kolegov pracujúcich v NVU , pretože in
formovanosť o tejto problematike nie je celkom dostačujúca. Pritom i v budúcnosti 
musíme počítať s takýmito pacientmi a teda i s problémami , ktoré pre zdravotnícke za
riadenia znamenajú . 

Súhrn 

Autor poukazuj e na problematiku zneužívania drog v podmienkach nápravno-vý
chovných ústavov. Uvádza príklady argotu toxikomanov-delikventov, najmä krycie 
názvy najviac zneužívaných medikamentov , aj s ich cenami, platnými na čiernom trhu 
NVU , a tiež spôsoby prípravy náhradiek alkoholu zo zdrojov dostupných odsúdeným , 
s toxikologickými aspektmi. 
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