
Mladí ¾udia, hoci vo veku 16 rokov,
svoju dávku musia ma� denne, 
neraz nielen jednu!
Nedoká�u pracova�, ani sa uèi�.

Mesaène na drogu minú najskôr desa�, 
potom dvadsa� 
i viac tisíc korún!

Kde vzia� takú sumu?
Kráde�e, 
prepady, 
prostitúcia...

MÔ�EME TI NAVRHNÚ� LEN JEDNO:

TY NIKDY
NEZOBER DROGU!

A nezabudni:
Alkohol aj v malom mno�stve odbúrava strach
i zábrany a mô�e oslabi� tvoje rozhodnutie 
správa� sa zodpovedne...

„Veï to skúsim len raz...“ 
Skúsiš a zistíš, �e sa ti niè nestalo.
�e to azda s tými drogami nie je a� také
strašné. 
�e preháòame.

�e si mô�eš ešte raz da�.
Veï sa „niè nestane“.
�e ty si dokonca chceš da� ešte raz!

Keby si nechcel − nemusíš.
Máš to predsa pod kontrolou.
Ale ty si aj tak dáš znovu...
No to sa u� volá 

Máš chu� to skúsi�?
Ponúkajú ti zadarmo? Iba skúsi�?
Všetci, ktorí sú dnes závislí napríklad 
na heroíne, to iba raz skúsili. 
Nikto z nich neveril, �e skonèí ako narkoman,
ktorý potrebuje svoju 

� neodôvodnené zmeny nálad, podrá�denos�, agresivita,
� neplnenie si povinností, nespo¾ahlivos�,
� nadmerná vyèerpanos�, neobvyklá ospalos�,
� výrazné chudnutie, strata chuti do jedla, 
� strata záujmov, zhoršenie prospechu v škole,
� výrazná zmena v obliekaní, 
� zmena priate¾ov, 
� tajnostkárstvo, klamanie,
� zmena slovníka − èasto pou�íva "drogový" slang, alebo

priamo hovorí o drogách,
� záhadné straty peòazí, predáva svoje veci, zapletá sa

do kráde�í,
� chronická nádcha a zápaly horných  dýchacích ciest,
� stopy po vpichoch a zapálené miesta na rukách a

nohách,
� má ihly, striekaèky, drogy, lieky...

Závislos� je stav, kedy sa èlovek bez drogy u� nezaobíde.
Alebo má tú�bu da� si ešte raz 
− tomu hovoríme „psychická závislos�“,
èi aby sa vyhol abstinenènému stavu, ktorý znamená
bolesti, kàèe, úzkos� 
−  tomu hovoríme „fyzická závislos�“.

DROGY! ,

.
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Drogy ohrozujú našu spoloènos� èoraz viac. Ka�dý
mladý èlovek sa skôr alebo neskôr stretne s drogami,
èi u� legálnymi alebo nelegálnymi. 

I napriek tomu sú mnohí rodièia presvedèení, �e:
„Naše die�a sa má dobre. Drogy, to nie je

náš problém.“
Toto tvrdenie však mô�e by� nebezpeèným omylom. 
U� ve¾akrát sa toti�to stalo, �e aj v zdanlivo 
bezproblémových rodinách vyrástli konzumenti drog. 

Drogová závislos� nevzniká náhle, ale sa vyvíja 
z tú�by, ktorá súvisí so spôsobom �ivota

jednotlivca. Náklonnos� k tomuto nebezpeèiu vzniká
najmä v detskom a dospievajúcom veku. 
A práve toto obdobie je ve¾mi dôle�ité pre rozvoj
zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania. !

� tú�ba po dobrodru�stve 
� zvedavos� 
� napodobòovanie kamarátov 
� pocit nepochopenia
� chýbajúce sebavedomie a sebadôvera
� snaha rýchlo zabudnú� na problémy 

Drogová závislos� vzniká pomerne ¾ahko, 
no ve¾mi �a�ko sa lieèi. Preto je ve¾mi dôle�ité 
hovori� o drogách skôr. Èlovek je tvor krehký, 
a ak nemá dostatok informácií o urèitej problematike,
dá sa ¾ahko ovplyvni�. 

Veï informovaný èlovek je len �a�ko manipulovate¾ný. 
Lebo ako hovorí príslovie: „kto vie, je mocný“.

www.INFODrogy.sk
www.Icm.sk

infoLINKA: 18 555

Uvedom si, 
�e máš reálnu šancu sta� sa závislým. 
Ak sa tak stane, èaká �a krutá lieèba, 
alebo sa prefetuješ do hrobu.
V ka�dom prípade predtým za�iješ 

Uvedom si, 
�e s ve¾kou pravdepodobnos�ou u� onedlho budeš
odovzdáva� všetky peniaze 
nejakému debilovi, 
ktorý si za ne bude u�íva�.
A aby si ich pre neho získal, spravíš nieèo, 
o èom sa ti dnes ani nesníva. 

dva podnety na zamyslenie

Tento informaèný materiál bol vydaný s finanènou podporou 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Vydalo: Zdru�enie Informaèných a poradenských centier mladých v SR 
Náklad: 15 000 kusov
SR − Rok 2006
Kopírovanie a ïalšie šírenie tohto materiálu je povolené s podmienkou
uvedenia autora a zdroja. 
NEPREDAJNÉ www.zipcem.sk

Cena za volanie na linku 18 555 je 
4.10 Sk bez DPH zo siete T−COM, 
3.60 Sk bez DPH zo siete ORANGE a T−MOBILE 
a 4.50 Sk s DPH z kariet  EASY a PRIMA.
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