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UŽÍVANIE DROG V REKREA�NÝCH ZARIADENIACH 

Pod�a prieskumov je u návštevníkov klubov pravdepodobnos�,                                         

že vyskúšali stimula�né drogy, 10-násobne vyššia  

(23.11.2006, LISABON) Prieskumy medzi mladými �u�mi pohybujúcimi sa v prostrediach tane�nej hudby 
ukázali, že pravdepodobnos�, že vyskúšali stimula�né drogy, je desa�násobne vyššia, než medzi ich 
rovesníkmi. V niektorých prípadoch uviedli približne dve tretiny tzv. club-goers* (pravidelní návštevníci klubov) 
že aspo� raz za život užili tieto látky. „Vývoj v užívaní drog v rámci rekrea�ných zariadení“ je jedna z troch 
vybraných tém (1), ktorá bola tento rok h�bkovo skúmaná agentúrou EÚ pre drogy (EMCDDA) v jej  
Výro�nej správe 2006 o stave drogovej problematiky v Európe vydanej dnes v Bruseli.  

Pod�a dnes uverejnenej správy sa rozmanitos� typov prostredí tane�nej hudby v EÚ stále zvyšuje a to „najmä 
od rozšírenia EÚ v roku 2004“. Škála podujatí sa pohybuje od masových komer�ných hudobných festivalov, 
ktoré pri�ahujú tisícky ú�astníkov, po celý rad menších tane�ných podujatí a klubových akcií. Okrem toho v 
tejto oblasti dochádza k neustálym zmenám: mnoho ve�kých tane�ných podnikov populárnych najmä v 90-tych 
rokoch sa zrušilo a v ur�itých �astiach Európy sa uvo�nil priestor pre stále rastúci po�et malých klubov a 
ezoterických festivalov.  

EMCDDA predkladá analýzu užívania drog získanú z cielených prieskumov v prostrediach tane�nej hudby 
a klubov v celej Európe. Tieto prieskumy sa však musia interpretova� opatrne, upozor�uje agentúra, pretože 
existujú údaje len z niektorých krajín a naviac z podujatí, ktoré sú známe, že na nich dochádza k zvýšenému 
užívaniu drog (2). Napriek týmto obmedzeniam však poskytujú „cenný poh�ad na správanie súvisiace s 
užívaním drog u mladých �udí v týchto prostrediach“.  

Viac než 60 % návštevníkov klubov, ktorí sa zú�astnili prieskumu v niektorých zábavných zariadeniach vo 
Francúzsku, Taliansku a Spojenom krá�ovstve, uviedlo, že už raz vyskúšalo kokaín. Zárove� viac ako 
polovica pravidelných návštevníkov klubov, pod�a prieskumov realizovaných v �eskej republike, Francúzsku, 
Ma�arsku, Holandsku a Spojenom krá�ovstve uviedla, že už vyskúšali extázu, drogu, ktorá je v zábavných 
podnikoch vo všeobecnosti známejšia než amfetamíny.  

Ketamín a GHB sú síce menej rozšírené než extáza, ale ich užívanie v kluboch je hlásené pravidelne.              
V niektorých prieskumoch sa uvádza, že ketamín už v živote vyskúšalo od 7 % opýtaných v �eskej republike 
až po 21 % v Ma�arsku a GHB už vyskúšalo od 6 % opýtaných v Spojenom krá�ovstve a až po 17 % v 
Holandsku. U halucinogénnych drog boli zaznamenané vysoké �ísla v prieskumoch klubov v �eskej 
republike, kde 45 % opýtaných uviedlo, že vyskúšalo LSD, a vo Francúzsku, kde 55 % už vyskúšalo „magické 
huby“.  

Klubová turistika a prázdninové užívanie drog 

Pod�a správy sú užívatelia drog, ktorí trávia vo�ný �as v rekrea�ných zariadeniach vä�šinou mladí, sociálne 
integrovaní, pracujúci alebo vo vzdelávacom procese a majú finan�né prostriedky. Táto kúpna sila v spojení     
s lacnými možnos�ami cestovania a otvorenými vnútornými hranicami v rámci EÚ podporila rozvoj klubovej 
scény a s tým súvisiacej turistiky.  
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Výskumy ukázali, že mladí �udia majú vä�ší sklon vyskúša� drogy, alebo ich �astejšie užíva�, ak sú na 
prázdninách alebo dovolenke v zahrani�í. V Španielsku je rekrea�né užívanie drog najvyššie v blízkosti 
stredozemských turistických letovísk. Jedna štúdia zistila, že vo Švédsku, kde je užívanie drog nízke v 
porovnaní s európskym priemerom, spomedzi mladých �udí, ktorí niekedy už vyskúšali nelegálne drogy,      
23 % tak urobilo, ke� boli po prvýkrát v zahrani�í. V rámci štúdie Spojeného krá�ovstva sa pri pohovoroch s 
mladými �u�mi, ktorí sa práve vrátili z dovolenky na Ibize, ukázalo, že frekvencia užívania všetkých drog bola 
po�as dovolenky vyššia ako doma. Napríklad viac ako jedna tretina užívate�ov extázy (37 %) užívala drogu v 
�ase dovolenky 5 alebo viac dní v týždni — �o je pä�krát viac ako je bežné (v Spojenom krá�ovstve bralo 
drogu s touto frekvenciou 7 % užívate�ov).   

Dlhodobé riziká vyplývajúce z užívania alkoholu sa �asto ignorujú 

Dnešná správa zdôraz�uje, že: „Pre vä�šinu mladých �udí v celej Európe užívanie drog ešte stále nie je 
nevyhnutnou sú�as�ou prostredí tane�nej hudby“. Pre vä�šinu �udí je najdôležitejším prvkom v týchto 
prostrediach hudba, sociálne aspekty a pitie alkoholu. 

Výrobcovia nápojov sa v sú�asnosti snažia prerazi� na lukratívny trh v oblasti tane�nej hudby cielenou výrobou 
nových nápojov pre nižšie vekové skupiny, hlavne pre mladé ženy. Tento trend vzbudzuje obavy súvisiace so 
zdravotnými rizikami nadmerného užívania alkoholu návštevníkmi klubov, niekedy v kombinácii s nelegálnymi 
drogami (napr. kokaín sa bežne konzumuje s alkoholom, �o môže zvýši� jeho toxicitu). Zatia� �o návštevníci 
klubov v rozhovoroch vyjadrili vo všeobecnosti povedomie o zdravotných a právnych rizikách súvisiacich 
s užívaním drog, pokia� ide o problémy súvisiace s alkoholom a príslušných dlhodobých rizík respondenti 
prejavili menšie obavy alebo si menej uvedomujú existujúce riziká.  

Prevencia versus životný štýl  

V oblasti drogovej prevencie nastal „posun v prístupe" v zmysle zamerania sa na to, ako módne životné štýly 
ovplyv�ujú trávenie vo�ného �asu mladých �udí a v zmysle spochybnenia ich vnímania, že užívanie drog je 
„normálne“.  

Pracovníci v oblasti prevencie využívajú internet na to, aby sa dostali k mladým užívate�om drog a 
potenciálnym užívate�om v ich „vlastnom svete“ a snažia sa privies� ich k tomu, aby zaujali kritický postoj k 
návyku užíva� drogy a posúdili riziká, ktoré s tým súvisia. Postupne sa však zis�uje, tvrdí EMCDDA, že 
preventívne prístupy zamerané na informovanie alebo presvied�anie jednotlivca nemôžu fungova� izolovane. 
Preto vznikajú stratégie širšie zamerané na dané prostredia ako napr. zákaz ur�itej reklamy , pokyny pre 
bezpe�nos� návštevy klubov (3) a cielené ude�ovanie licencií na organizovanie podujatí. Ich cie�om je 
neutralizácia agresívnej propagácie legálnych a nelegálnych látok a narušenie vžitého názoru, že faj�enie, pitie 
a užívanie nelegálnych drog sa spája s modernos�ou, dospelos�ou alebo rebéliou. Tieto prístupy, ktoré v 
niektorých krajinách už získali dôveru, sa zameriavajú na zmenu dostupnosti legálnych drog a regulovanie 
zábavných zariadení, v ktorých sa drogy konzumujú. 

Riadite� EMCDDA Wolfgang Götz k týmto zisteniam povedal: „Pre príliš ve�a mladých Európanov sa stalo 
neoddelite�nou sú�as�ou dobrého povyrazenia si konzumácia drog a vä�šieho množstva alkoholu Ak sa nám 
nepodarí prelomi� v mysliach mladých �udí vnímanie, že užívanie drog sa spája so zábavou, zdravotné a 
sociálne náklady budú vysoké. Ak to chceme dosiahnu�, musíme spolupracova� so zábavným priemyslom,  
aby sme zabezpe�ili, že zariadenia, �asto navštevované mladými �u�mi, budú maximálne bezpe�né. Musíme 
by� však v kontakte aj s mladými �u�mi, aby z pohodlnosti neignorovali dlhodobé poškodenie súvisiace s pitím 
alkoholu a užívaním drog. Okrem toho musíme spochybni� zavádzajúce presved�enie, že nadmerné užívanie 
je synonymom úspešnej zábavy, a nahradi� ho inou víziou, a to že i bez chemických podporných prostriedkov 
je možné sa dobre bavi� “. 

 
* „Club-goers“ — (z angl. návštevníci klubov), mladí �udia navštevujúci hudobno-tane�né podujatia. 
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Poznámky: 
 
(1) Selected issue: ‘Developments in drug use within recreational settings’, dostupné v anglickom jazyku na adrese 
http://issues06.emcdda.europa.eu   
(2) Kvôli rôznorodosti prostredí, vekových skupín a metodiky prieskumov je porovnate�nos� vzoriek zvy�ajne slabá. 
Predložené údaje vychádzajú z najlepšie dostupných odhadov prevalencie z rôznych zoskupení krajín. Zo štatistického 
h�adiska sa nemôžu považova� za reprezentatívne.  
(3) Pokyny pre bezpe�nos� návštevníkov klubov sú zamerané na vytvorenie bezpe�ného a zdravotne nezávadného 
prostredia pre návštevníkov klubov (napr. zabránenie prehrievania priestorov, zabezpe�enie vo�ných zdrojov vody).  
 
Grafika:  
 
Pozri obrázok 2, 3, 4 vo Vybraných témach (Selected issue).  
 

 


