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PREDHOVOR 

K závažným celospoločenským problémom, nielen v Slovenskej republike, patria 

užívanie/zneužívanie psychoaktívnych látok, predovšetkým drog a drogové závislosti, ktoré 

prinášajú so sebou poškodenie zdravia, nielen toxickým pôsobením drogy samotnej, ale aj 

v dôsledku šírenia infekčných ochorení, napr. AIDS alebo hepatitídy. Drogová závislosť 

spôsobuje poruchy duševného stavu jednotlivcov končiace sa celkovým rozkladom 

hodnotového systému a osobnosti ako takej. Tieto negatíva sa pri väčšom výskyte prenášajú do 

sociálnej sféry v podobe nárastu kriminality, rozpadu rodín, sociálnej dezintegrácie postihnutej 

populácie, zníženia jej ekonomickej výkonnosti, nezamestnanosti, nárastu počtu bezdomovcov, 

atď. 

V Slovenskej republike bola skoncipovaná a vypracovaná protidrogová politika, ktorá sa 

realizuje v súlade s medzinárodnými dohovormi Organizácie spojených národov  o všeobecnej 

prohibícii drog zameranej na iné než terapeutické alebo vedecké účely, z ktorých vychádza aj 

Národný program boja proti drogám. 

Predpokladom úspešného boja proti šíreniu drogových závislostí a obchodu s tradičnými 

i syntetickými drogami je dôkladné zmapovanie národnej drogovej scény, aby jednotlivé kroky 

realizované v rámci boja s drogami boli adresované tým populačným skupinám, ktoré sú 

najviac ohrozené týmto nebezpečenstvom. 

Najtragickejším následkom zneužívania drog sú úmrtia súvisiace s jednorazovou alebo 

opakovanou aplikáciou drogy. Z tohto dôvodu je monitorovanie úmrtí súvisiacich s drogami 

a úmrtnosti užívateľov drog jedným zo základných ukazovateľov závažnosti drogového 

problému. Získané údaje sú veľmi dôležitým zdrojom poznatkov a slúžia ako jedno z východísk 

pre tvorbu protidrogovej politiky a stratégie nielen na národnej ale aj na medzinárodnej úrovni.  

Monografia podáva prehľad problematiky nežiadúcich účinkov drog a psychoaktívnych 

liečiv z pohľadu odboru súdne lekárstvo a to v najzávažnejšej oblasti, v oblasti úmrtí 
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súvisiacich s drogami a psychoaktívnymi látkami. Uvádza stručný prehľad účinkov drog 

a psychoaktívnych liečiv na ľudský organizmus predovšetkým z pohľadu morfologických 

zmien a príčin smrti. Prezentuje výsledky monitorovania prípadov uvedených úmrtí 

v Slovenskej republike za obdobie 15 rokov (2004 – 2018) od vzniku tejto povinnosti pre 

Slovenskú republiku v rámci jej členstva v Európskej únii. Pre doplnenie celkového obrazu 

smrteľných následkov užívania/zneužívania psychoaktívnych látok uvádzajú sa aj prípady 

úmrtí súvisiacich s psychoaktívnymi liečivami.  

Okrem sumárnych výsledkov na celoslovenskej úrovni sú prezentované aj trendy vo vývoji 

ukazovateľa v spádových oblastiach jednotlivých pracovísk. Na vybraných kazuistikách sú 

demonštrované závažné celkové dopady užívania/zneužívania drog a psychoaktívnych liečiv  

na zdravotný stav najrizikovejšej skupiny tzv. problémových užívateľov drog.    

Autor na tomto mieste ďakuje za spoluprácu a pomoc pri plnení tejto náročnej úlohy 

všetkým pracovníkom súdnolekárskych pracovísk, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú 

na výkone pitiev, toxikologických analýz a administratívnych činností spojených 

s monitorovaním indikovaných prípadov. 
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ÚVOD 

Zneužívanie drog ako aj iných psychoaktívnych látok, bežne dostupných na lekársky 

predpis, používaných pre účely liečby predovšetkým duševných ochorení ale aj iných 

chorobných stavov je veľkým problémom nielen zdravotným a zdravotníckym ale aj 

celospoločenským. Jeho najhorším dôsledkom je smrť jedinca. Sledovanie úmrtí súvisiacich 

s drogami je vhodným ukazovateľom trendov v ich zneužívaní (1). 

V štátoch Európskej únie je povinnosť zbierať údaje o úmrtiach súvisiacich s drogami 

a tieto poskytovať Európskemu monitorovaciemu centru pre drogy a drogové závislosti 

(EMCDDA) v Lisabone. 

Systematické monitorovanie prípadov úmrtí súvisiacich s drogami pre potreby EMCDDA 

začalo v Slovenskej republike v roku 2005 po vstupe do Európskej únie v roku 2004. Riadiacu 

úlohu v procese monitorovania uvedených úmrtí má Národné monitorovacie centrum pre drogy 

(NMCD). Zároveň v roku 2005 začal svoju činnosť aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou (ÚDZS), čo dodnes zohráva v procese monitorovania úmrtí súvisiacich 

s drogami a psychoaktívnymi látkami významnú úlohu, nakoľko táto inštitúcia má vo svojej 

kompetencii všetky prehliadky a pitvy zosnulých ako aj príslušnú s tým súvisiacu 

administratívu na celom území Slovenskej republiky, čo vytvára ideálne podmienky pre 

zbieranie potrebných údajov na celoštátnej úrovni. V spolupráci s NMCD sa na pôde ÚDZS 

buduje tzv. Špeciálny register úmrtí súvisiacich s drogami. Prostredníctvom spracovania 

a analýzy získaných údajov Slovenská republika prispieva k objasňovaniu situácie 

v problematike drog a drogových závislostí na medzinárodnej úrovni. 
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1 POHĽAD DO HISTÓRIE  UŽÍVANIA/ZNEUŽÍVANIA 

DROG 

Najrôznejšie chemické zlúčeniny sa zámerne používajú na dosiahnutie určitých 

pozitívnych účinkov. Niektoré z nich patria medzi lieky, ktoré slúžia na liečenie chorôb, iné sa 

označujú ako drogy a berú sa kvôli tomu, že vyvolávajú príjemné pocity. Obidva spôsoby 

použitia týchto substancií majú dávny pôvod. Prví ľudia, lovci a zberači sa museli naučiť, ktoré 

z tisícov rastlín okolo nich sú vhodné na konzumáciu a ktoré sú naopak jedovaté. Metódou 

pokusu a omylu naši predkovia postupne zhromažďovali vedomosti o tom, aké rastliny, či iné 

prírodné materiály prinášajú úľavu pri bolestiach alebo potláčajú príznaky chorôb.  

Ľudia ako biologický druh majú zvláštny sklon vyhľadávať chemické zlúčeniny meniace 

vedomie a niekedy v ich užívaní pokračujú aj napriek tomu, že im hrozí poškodenie zdravia. 

Tiež zvieratá majú rady opojné látky. Opice sa napríklad niekedy zámerne dostávajú do nálady 

tým, že zožerú prezreté ovocie, v ktorom fermentáciou vznikol alkohol. Opice ale nedopustia, 

aby pátranie po prezretom ovocí ovládlo ich životy. 

Užívanie drog je bežnou súčasťou ľudského chovania už mnoho tisíc rokov. Prvou drogou 

bol najskôr alkohol – dá sa totiž ľahko vyrobiť z ovocia pomocou kvasiniek, ktoré sa prirodzene 

vyskytujú takmer vo všetkých častiach sveta. Vývoj riadenej fermentácie, ktorou sa dá pripraviť 

pivo alebo víno, potom už asi nebol nijako zvlášť zložitý. Existujú tri tisíc rokov staré záznamy 

o výčapoch alkoholických nápojov v starom Babylone, pestovanie a výroba vína boli bežné vo 

všetkých častiach rímskej ríše. Z produkcie alkoholických nápojov všetkého druhu sa postupne 

stalo rozkvitajúce priemyslové odvetvie a ich konzumácia je okrem islamských štátov rozšírená 

po celom svete. Nadmerné pitie alkoholu a alkoholizmus sa veľmi rozšírili počas industriálnej 

éry v 19. a 20. storočí hlavne v chudobnejších mestských štvrtiach.   

Fajčenie tabaku je dnes v západnom svete druhou najčastejšou formou rekreačného 

užívania drog. Tabaková rastlina (Nicotina rustica) pochádza zo Severnej Ameriky 
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a pofajčievanie jej listov bolo bežným zvykom príslušníkov mnohých indiánskych kmeňov. 

Kryštof Kolumbus priviezol tabakovú rastlinu do Európy, kde sa jej obľuba veľmi rýchlo 

rozšírila. Európski kolonisti v Amerike pestovali tabak pre export na materský kontinent a táto 

rastlina sa čoskoro pre ich obchody stala kľúčovou komoditou. Cigareta ako pohodlný, účinný 

a na jedno použitie určený fajčiaci nástroj sa vo veľkom ujala až v 20. storočí (2). Fajčenie 

cigariet sa potom ale veľmi rýchlo rozmáhalo, takže v polovici storočia už napríklad v USA 

fajčila skoro polovica mužov a to v priemere 15 až 20 cigariet denne. 

V Indii a v arabskom svete sa po tisíce rokov fajčili listy inej rastliny, konopy siatej 

(Cannabis sativa). Sušené listy (marihuana), klasy samičích kvetov alebo lepkavá konopná 

živica sa dajú nielen fajčiť, ale aj konzumovať v rôznych kuchynských úpravách. V hindskom 

náboženstve hrá psychoaktívna konopa významnú rituálnu úlohu a v islamských krajinách, kde 

je zakázaný alkohol, ho konopa do istej miery nahrádza, pretože nie je explicitne zmienená 

v koráne. Užívanie konopných drog bolo v západnom svete skoro neznáme až do druhej 

polovice 20. storočia, ale behom hnutia „beatnikov“ a „hippies“ v 50. a 60. rokoch rýchlo 

získavalo popularitu. Od tej doby patrí konopa na Západe k životnému štýlu predovšetkým 

mladých ľudí a hneď po pití alkoholu a fajčení tabaku je jej konzumácia tretím najčastejším 

druhom užívania drog. Kalifornskí a holandskí pestovatelia v posledných rokoch vyšľachtili 

konopné odrody so zvýšeným obsahom hlavnej účinnej látky, delta-9-tetrahydrokanabinolu 

(THC) a v niektorých západných krajinách sa ozývajú hlasy, že by táto droga mala byť ľahšie 

dostupná (3). Okrem omamných účinkov má totiž konopa aj niektoré potenciálne dôležité 

pozitívne účinky na ľudské zdravie a napríklad v Indii od nepamäti slúžila aj ako liek. Skoro 

sto rokov – od polovice 19. storočia do polovice minulého storočia ho vlastne využívala aj 

západná medicína a na začiatku nového milénia silnejú hlasy, že je čas ju znovu zaviesť do 

lekárskej praxe. 
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Listy koky alebo kokaínovníka pravého (Erythroxylum coca) peruánski indiáni nefajčili, 

ale žuvali. Pre Inkov bola koka posvätným symbolom, zatiaľ čo španielski dobyvatelia 

považovali jej žuvanie za neresť, ktorú tiež na rozdiel od fajčenia tabaku nikdy neimportovali 

do Európy. Keď ale nemecký chemik Albert Niemann v roku 1860 izoloval z kokových listov 

čistý kokaín, nová droga si rýchlo získala obľubu ako liečivo – bola totiž okrem iného prvým 

účinným lokálnym anestetikom vhodným pre náročné operácie oka a pre stomatologické 

zákroky. V nasledujúcich desaťročiach sa kokaín používal v liečbe mnohých chorôb a jeho 

veľkým zástancom sa stal napríklad Sigmund Freud. Tvrdilo sa, že účinná látka kokových listov 

je užitočná pri liečbe rôznych nervových problémov a začal sa tiež užívať rekreačne. Pôvodná 

receptúra Coca-Coly obsahovala aj výťažok z kokového lístia, predávalo sa niekoľko druhov 

„kokového vína“ a firma Merck ponúkala patentované pastilky s kokaínom, ktoré mali dodať 

spevu „striebristú kvalitu“. Jednou z prvých medicínskych aplikácií kokaínu bola paradoxne 

liečba závislosti od ópia, ktorá sa v tej dobe začala uznávať ako diagnóza. Čoskoro ale bolo 

jasné, že tiež kokaín je vysoko návykový, a z lekárskej aj medicínskej praxe prakticky úplne 

zmizol. Na scéne sa potom znova objavil až v druhej polovici minulého storočia ako rekreačná 

droga. 

Ópium, uschnutá šťava z maku siateho (Papaver somniferum) je ďalším príkladom 

starobylého lieku, ktorý slúžil aj ako droga. Je to jeden z najstarších známych prostriedkov na 

tlmenie bolesti, uznávaný vo východnej aj v západnej medicíne. Do Veľkej Británie bolo ópium 

vo veľkom dovážané v 19. storočí a jeho užívanie nebolo spočiatku nijak obmedzované – ani 

v medicíne ani mimo nej (4). Ópium a neskôr aj jeho hlavná účinná látka morfín sa stali 

základom pre stovky liekov. Spotreba bola zvlášť vysoká ku koncu 19. storočia a vynález 

injekčnej striekačky v roku 1850 navyše umožnil aplikáciu morfínu a jeho účinnejšieho 

syntetického derivátu heroínu priamo do krvi. Užívanie ópia vo Veľkej Británii nepodliehalo 

žiadnemu obmedzeniu až do roku 1868, kedy bol schválený Pharmacy Act (zákon o liekoch). 
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V tej dobe už začala byť závislosť od ópia vnímaná ako problém na obidvoch stranách 

Atlantiku. V roku 1900 bol podľa tamojších odhadov od ópia závislý každý päťstý občan USA, 

takže čoskoro nasledovalo striktné obmedzenie jeho importu, ktoré však prinieslo dosť 

zmiešané výsledky. 

V minulom storočí sa stali známymi prvé čisto syntetické zlúčeniny, ktoré menili vedomie. 

Historicky najstaršie boli amfetamíny. Pravotočivý d-amfetamín (Dexedrin) bol po prvýkrát 

pripravený na konci 19. storočia a neskôr využívaný pre svoju schopnosť zužovať cievy; 

podávaný v kvapkách pomáhal pri nádche spriechodniť upchatý nos. Počas druhej svetovej 

vojny hral celkom inú úlohu: slúžil ako stimulant, ktorý mal bojujúcich vojakov dlho udržať 

v bdelosti – brali ho napríklad pri svojich misiách posádky bombardérov. Účinnejšie 

amfetamíny, predovšetkým metamfetamín (Speed) a formy určené pre fajčenie, sa neskôr hojne 

zneužívali a stále zneužívajú.  

Pozoruhodný príbeh inej zlúčeniny meniacej vedomie, dietylamidu kyseliny d-lysergovej 

(d-LSD), začal tiež jej syntézou v laboratóriu – v tomto prípade sa ale na jej účinky prišlo čírou 

náhodou. Švajčiarsky chemik Albert Hofmann pripravil po prvýkrát LSD v roku 1938 ako 

jednu z radu zlúčenín chemicky odvodených od ergotamínu – látky, ktorá sa vyskytuje v námeli 

parazitujúcom na žite (5). Objav LSD sprevádzalo štúdium halucinogénov izolovaných 

z rastlín: meskalínu z mexického kaktusu peyotlu a psilocybínu z mexických „posvätných húb“ 

(teonanactlu). Obidve tieto rastliny mali významné miesto v náboženských rituáloch. K čistým 

halucinogénom sa ku koncu 20. storočia pripojila ešte syntetická rekreačná droga extáza 

(MDMA), ktorej účinky sú čiastočne stimulačné a čiastočne halucinogénne. 

V priebehu histórie spolu lekárske a nemedicínske aplikácie drog úzko súviseli. Morfín bol 

napríklad jednou z najdôležitejších položiek liekopisov, zároveň sa však stal jednou 

z najnebezpečnejších zneužívaných látok. Na začiatku nového tisícročia silnejú kampane 

presadzujúce znovu zavedenie aktívnych látok z konopy do západnej medicíny, ale jej 
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rekreačné užívanie je stále vo väčšine krajín zakázané. Sotva bol do lekárskej praxe zavedený 

éter ako anestetikum, v londýnskych kluboch  sa hostia začali baviť hromadným vdychovaním 

éteru a vdychovanie organických rozpúšťadiel ostalo dodnes jednou z rozšírených a lacných 

foriem toxikománie. Dejiny kokaínu predstavujú iný príklad zlúčeniny, ktorá bola najskôr 

vysoko cenená ako akýsi všeliek a neskôr si naopak vyslúžila démonickú povesť. 

V priebehu 20. storočia sa užívanie/zneužívanie drog neobyčajne rozmohlo. V chudobných 

vrstvách spoločnosti sa šírilo ako reakcia na neutešenú sociálnu situáciu, inde naopak bolo 

známkou blahobytu. Výroba a predaj ilegálnych drog sa celosvetovo stali dôležitým odvetvím 

a majú značný ekonomický dopad (6). 
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2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SKUPÍN 

DROG A ICH ÚČINKOV NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS 

Droga je látka s dvomi základnými vlastnosťami:  

 má psychotropný efekt – modifikuje naše prežívanie, mení spôsob nášho videnia 

a prežívania sveta. 

 má potenciál závislosti – dlhodobé, pravidelné užívanie môže vyvolať závislosť. 

Rozdelenie drog podľa účinku na psychiku berie do úvahy vždy hlavný účinok látky v bežne 

zneužívaných dávkach: 

 tlmivé látky spomaľujú psychomotorické tempo – malé dávky skľudnia, vyššie navodia 

spánok, kómu až zástavenie životných funkcií (napr. opiáty, rozpúšťadlá, sedatíva); 

 psychomotorické stimulanciá zbavia človeka únavy, urýchlia myšlienkové tempo, aktivujú 

motoriku (napr. amfetamín, metamfetamín, kokaín); 

 halucinogény vyvolávajú zmeny vnímania od jeho zostrenia až po stavy podobné 

schizofrénii (napr. kanabinoidy, LSD, psilocybín). 

2.1 Opiáty a opioidy 

Ide o tlmivé látky s výrazným euforickým efektom. Skupina nesie názov podľa usušenej 

šťavy z nezrelých makovíc (ópia). Najvýznamnejšími prírodnými zástupcami sú alkaloidy 

morfium a kodeín, z polosyntetických a syntetických látok sú najvýznamnejšie heroín, 

metadon, buprenorfín a „braun“ (hlavná zložka hydrokodon). 

Účinok opioidov je sprostredkovaný väzbou na špecifické receptory pre endogénne 

opioidy. Typický efekt je spojený s tzv. µ-opioidným receptorom (MOR) (6) jeho aktivácia 

spôsobuje analgéziu, eufóriu, sedáciu, ale tiež útlm dychu a závislosť.  

Podľa pomeru sily (afinity) a efektivity väzby na receptor môžeme látky rozdeliť do 

nasledujúcich skupín: 
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 agonisty – viažu sa na receptor a plne ho aktivujú (morfín, heroín, metadon);    

 čiastočné antagonisty – viažu sa na receptor, aktivujú ho len čiastočne (buprenorfín); 

 antagonisty – viažu sa, ale neaktivujú, blokujú receptor, t.j. zabránia účinku iného opioidu, 

užívajú sa ako antidotum (naloxon) (7). 

Spôsoby aplikácie: prevažuje aplikácia intravenózna resp. parenterálna. Typická je tiež 

aplikácia intranazálna, inhalácia po zahriatí na alobale, fajčenie v cigaretách alebo požitie per 

os alebo sublingválne u buprenorfínu. 

Krátkodobé účinky: všeobecný útlm nervového systému, výrazný je útlm dychového 

centra; prehĺbenie účinku vedie až k zástaveniu dychového automatizmu; splytčenie dychu 

vedie k nedostatočnej ventilácii pľúc, zníženej výmene krvných plynov a k cyanotickému 

sfarbeniu kože; bronchokonstrikcia a pokles aktivity riasinkového epitelu v dýchacích cestách; 

potlačenie kašľového reflexu; dráždenie chemorecepčnej zóny pre vracanie, vracanie je 

charakteristickým vedľajším efektom pre prvoužívateľov; svrbenie – intoxikovaný sa škriabe 

po celom tele a to dokonca aj pri strate vedomia; pokles telesnej teploty vplyvom útlmu funkcie 

termoregulačného centra; mióza, zornice často nereagujú na svetlo; spomalenie akcie srdca, 

dilatácia ciev; útlm motility gastrointestinálneho traktu (GIT) a zvýšené napätie hladkého 

svalstva; zhoršené vyprázdňovanie močového mechúra; pokles plodnosti u žien. 

Dlhodobé účinky: vznik psychickej a somatickej závislosti; pre rozvoj somatickej 

závislosti je ich treba užívať denne rádovo niekoľko mesiacov; s rozvojom telesnej závislosti 

stúpa aj tolerancia k účinkom, dlhodobí užívatelia znášajú aj niekoľkonásobok smrteľnej dennej 

dávky pre prvoužívateľov; periférna neuropatia; myelopatia; amblyopia, choroby respiračného 

systému; nechutenstvo; chudnutie; obstipácia; nefropatia; poruchy menštruačného cyklu; 

redukcia libida; poškodenie organizmu v súvislosti s nežiaducimi účinkami a poklesom 

citlivosti k bolesti (7 - 10). 
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Morfologické nálezy: u chronických užívateľov kachexia, stopy po injekčných vpichoch 

kdekoľvek na tele, bývajú v najrôznejšom štádiu hojenia per secundam, často sú zvredovatelé 

alebo vytvárajú keloidné jazvy, inokedy sú vo forme hyperpigmentových pruhov 

sklerotizovaných ciev, u fajčiarov ópia ťažko devastovaný chrup, na sliznici ústnej dutiny 

leukoplakie. Pri pitve a histopatologickom vyšetrení opuch mozgu, jemné belavé zhrubnutie 

leptomeningov, degeneratívne zmeny neurónov najmä neokortexu v zmysle patologickej 

kumulácie Nisslovej substancie (11), početné sú tiež neuronofagické ložiská. U konzumentov 

heroínu býva nekrotizujúca cerebrálna vaskulitída ako prejav imunitnej odpovede na heroín, 

v bazálnych gangliách sa vyskytujú drobné malácie, v svalovine myokardu býva perinukleárna 

kumulácia lipopigmentov bez atrofických zmien svalových vlákien. V pľúcnych alveolách 

býva výrazne zvýšené množstvo pľúcnych makrofágov (12). Niekedy možno v pľúcach 

preukázať pneumocystovú pneumóniu prípadne iné, obvykle plesňové, zápaly pľúc spravidla 

spojené s AIDS. Pri intravenóznej aplikácii drog s prímesou cudzorodých látok (mastenec, 

vlákenká vaty, škrob, sadra a iné) sú v cievach mikrotromby, okolo ciev sú inflamatórne 

granulómy až obraz chemickej pneumonitídy s rôzne rozsiahlou pľúcnou fibrózou, obvykle 

v horných lalokoch pľúc. V pečeni býva zonálna centroacinózna steatóza, polymorfie až 

duplikácie jadier hepatocytov, generalizovaná aktivácia Kupfferových buniek, zriedkavo 

monocelulárne nekrózy hepatocytov. V obličkách býva granulomatózna intersticiálna nefritída, 

nekrotizujúce angiitídy a všetky formy glomerulonefritíd, v tubuloch sa môže nájsť myoglobín. 

Niekedy sa rozvíja sekundárna forma systémovej amyloidózy (9).  

Predávkovanie (akútna intoxikácia) je život ohrozujúcim stavom. Prejavuje sa 

somnolenciou/soporom, ktorý prechádza do kómy, hypotermiou, extrémnou miózou, neskôr 

mydriázou, spomalením dýchania, bradykardiou, ťažko hmatateľným pulzom, cyanózou, 

svalovými zášklbmi. Väčšinou vzniká pľúcny edém s výraznou prímesou erytrocytov 
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(hemoragický edém). Smrť je dôsledkom zlyhania dýchania pri útlme dýchacieho centra 

v predĺženej mieche.  

K predávkovaniu môže dôjsť náhodne (vysoká koncentrácia heroínu v predávanej zmesi, 

zníženie tolerancie po prechodnej abstinencii, kombinácia heroínu s tlmivými látkami) alebo 

úmyselne v samovražednom pokuse. 

V mnohých prípadoch sa smrť bezprostredne po aplikácii opioidu nedá vysvetliť 

predávkovaním. Ako uvádzajú Nerad a Neradová (13), v Holandsku zomiera na predávkovanie 

ročne 250 užívateľov heroínu, ale len u malej časti sa smrť dá vysvetliť množstvom užitého 

heroínu. Niekedy ide o okamžitú smrť ešte počas podávania heroínu. Existuje viac 

hypotetických vysvetlení: šok alebo alergická reakcia, dôsledok opiátom uvoľneného 

histamínu, vzduchová embólia, pôsobenie kombinácie alkohol/heroín, barbiturát/heroín, efekt 

prímesí. Zaujímavá je hypotéza o podmienenej anticipačno – kompenzačnej reakcii. 

„Striekačkový rituál“ vyvoláva v centrálnom nervovom systéme (CNS) zmeny, ktoré 

kompenzujú účinky heroínu. Letálne účinky aplikovanej drogy táto hypotéza vysvetľuje 

„vypadnutím“ podmienenej kompenzačnej reakcie. Poukazuje sa na fakt, že množstvo mŕtvych 

„predávkovaných“ užívateľov heroínu bolo nájdených na miestach pre nich neznámych alebo 

neobvyklých. 

Osoba závislá od opioidov môže častokrát zomrieť pri celkovo oslabenom organizme 

a imunitnom zrútení aj na inú nešpecifickú chorobu, podmienenú nezriedkavo zavlečením 

infektu pri nesterilnom injekčnom podávaní drogy (bronchopneumónia, tuberkulóza, 

endokarditída a pod.). Podobným spôsobom môže dôjsť k prenosu celého spektra hepatitíd ako 

aj k rozvoju syndrómu získanej imunodeficiencie.  
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2.2 Psychostimulanciá 

Psychostimulanciá spôsobujú celkové povzbudenie organizmu, zvyšujú duševný a telesný 

výkon, odstraňujú únavu, urýchľujú myslenie, uľahčujú asociácie, zvyšujú zhovorčivosť, 

dodávajú pocit sily a energie. Vzostup výkonnosti je často spojený so zhoršením kvality. Vyššie 

dávky užité buď jednorázovo alebo kumulatívne môžu mať halucinogénny efekt. 

Mechanizmus účinku spočíva vo zvýšení koncentrácie biogénnych amínov – dopamínu, 

noradrenalínu, u niektorých aj serotonínu na synapsách v CNS. Látky zvyšujú rôznymi 

mechanizmami koncentráciu mediátora v synaptickej štrbine a zvyšujú prenos signálu na 

postsynaptický neurón. 

Hlavnými zneužívanými látkami sú budivé amíny (najznámejšie sú metamfetamín, 

amfetamín, MDMA - 3,4-metyléndioxymetamfetamín - extáza) a kokaín. 

Spôsoby aplikácie: v prípade metamfetamínu a amfetamínov vo všeobecnosti prevažuje 

injekčná aplikácia, predovšetkým vnútrožilová, typická je tiež intranazálna aplikácia. Menej 

častým spôsobom je inhalácia po zahriatí na alobale alebo požitie per os. Pre kokaín je 

charakteristická intranazálna alebo injekčná aplikácia, pre kokaín vo forme cracku je typické 

fajčenie. 

Krátkodobé účinky: sucho v ústach pri intoxikácii, zvýšené potenie, preťaženie krvného 

obehu, nepravidelnosti srdcového rytmu, bolesti na hrudi, riziko zlyhania srdca, vysoká záťaž 

a nasledovné nadmerné vyčerpanie organizmu, stav útlmu s nepríjemnými pocitmi po odznení 

účinkov, pohybové stereotypy spojené s intoxikáciou, strach a úzkostné prežívanie 

(anxiogénny efekt), pocity prenasledovania a ohrozenia, mydriáza  spojená so zníženou alebo 

vymiznutou reakciou zorníc na svetlo, nadmerná koncentrácia na nejakú, mnohokrát 

nezmyselnú činnosť, urýchlenie myslenia často súvisiace s poklesom jeho kvality (14). 

Dlhodobé účinky: obvyklým príznakom je nechutenstvo a z toho vyplývajúci znížený 

príjem potravy a nápadná strata hmotnosti, halucinácie, predovšetkým sluchové a bludy, 
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typicky paranoidne perzekučného charakteru (toxická psychóza), vznik závislosti – závislosť 

od psychostimulancií je len psychického charakteru (8). 

Morfologické nálezy: nie sú špecifické, nízka telesná hmotnosť, zanedbaný vzhľad, stopy 

po injekčných vpichoch, často nesterilné a v mimo cievnych a atypických lokalizáciách, 

defekty nosovej priehradky, opuch mozgu, necharakteristické hemorágie najmä do kmeňa 

a bielej hmoty hemisfér v periventrikulárnych lokalitách. Krvácania nebývajú rozsiahle, 

častejšie sa vyskytuje niekoľko menších globoidných ložísk ohraničeného krvácania, inokedy 

sa vyskytujú plošné krvácania do leptomeningov, pri prudkom zvýšení tlaku vzniká trieštivé 

krvácanie do mozgu (15, 16). Pri intravenóznej aplikácii letálnej dávky je obvyklá dilatácia 

srdca handrovitej konzistencie so všetkými známkami ľavo- aj pravostranného zlyhania. Boli 

opísané aj infarkty myokardu a hypertrofia myokardu u užívateľov MDMA (17, 18). 

Mikroskopický nález v orgánoch je nešpecifický, v mozgu sa vyskytuje imunitne podmienená 

nekrotizujúca vaskulitída, niekedy imitujúca zmeny pri periarteriitis nodosa. V tkanive pečene 

možno nájsť jadrovú polymorfiu hepatocytov, časté monocelulárne nekrózy, niekedy až 

v štádiu tvorby resorpčných granulómov a mierne cípovité zmnoženie a kolagenizáciu retikula 

v centrálnej zóne pečeňových lalôčikov (kapilarizácia sinusoíd) (9). 

Predávkovanie kokaínom sa prejavuje bledosťou kože, vystúpením studeného potu, 

zrýchleným nitkovitým pulzom, nauzeou až vracaním, pri vysokých dávkach sa obmedzuje 

dýchanie, klesá minútová ventilácia, môžu sa objaviť kŕče, napokon nastupuje kóma a smrť 

útlmom až zástavením činnosti respiračného centra, inokedy malígnymi srdcovými 

dysrytmiami či krvácaním do mozgu. Pri vysokých dávkach kokaínu aplikovaného injekčne 

môže dôjsť k okamžitej smrti priamym toxickým účinkom kokaínu na prevodový systém 

srdcového svalu. 

Predávkovanie amfetamínmi spôsobuje totálny rozvrat koordinačných a regulačných 

funkcií CNS, pravidelne sa objavujú halucinácie vizuálne, sluchové, čuchové aj taktilné, 
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spomaľuje sa akomodácia aj konvergencia. Intoxikovaný jedinec sa potí, má zvýšenú teplotu, 

neskôr dochádza k bezvedomiu a smrti následkom obehového zlyhania alebo častého krvácania 

do mozgu z priameho toxického účinku amfetamínov na mozgové cievy. Príčinou smrti môže 

byť aj masívne krvácanie do mäkkých mozgových blán. 

Smrť môže nastať aj z iných príčin ako z predávkovania amfetamínmi. Môže sa rozvinúť 

fulminantná forma hepatitídy s hepatorenálnym syndrómom a pečeňovým zlyhaním. Spoločné 

používanie injekčných striekačiek a ihiel môže zapríčiniť aj vznik a rozvoj syndrómu získanej 

imunodeficiencie (AIDS). 

2.3 Kanabinoidy 

Kanabinoidy sú prírodné drogy vyrábané z konope, patria medzi látky s halucinogénnym 

účinkom. Najaktívnejšou psychotropnou látkou je delta-9-trans-tetrahydrocannabinol (THC). 

Živica obsahuje mnoho ďalších látok, ktoré nie sú, alebo sú len málo psychotropné.  

Účinok je sprostredkovaný väzbou na špecifické receptory pre endogénne kanabinoidy, 

ktoré spôsobujú eufóriu a uvoľnenie. Vonkajší prívod THC vytesňuje endogénne látky z väzby 

na kanabinoidné receptory a pri dlhodobom užívaní vedie k útlmu ich produkcie. 

Spôsoby aplikácie: obvyklý spôsob aplikácie je fajčenie, menej často užitie per os. Pri 

fajčení účinok nastupuje bezprostredne, vrcholí behom 20 minút a odznieva do 3 hodín. Pri 

požití per os je vstrebanie pomalé, nepravidelné, prvé príznaky sa dostavujú do 30 minút 

a vrchol po 1 – 5 hodinách, je väčšia pravdepodobnosť predávkovania. 

Krátkodobé účinky: sucho v ústach, hlad, zmena vnímania času, poruchy krátkodobej 

pamäti, stavy zmätenosti, nepríjemné obsedantné myšlienky, zhoršenie jemnej motoriky, 

zhoršenie úsudku, pozornosti, predĺženie reakčného času v dobe intoxikácie (pretrváva 24 – 48 

hodín po jej odznení), intoxikácia s úzkostným rázom až panický atak (úzkosť môže pretrvávať 



28 

aj po odznení intoxikácie, potom obvykle v kombinácii s depresívnou symptomatológiou), 

psychotické prežitky, halucinácie, akcelerácia akcie srdca. 

Dlhodobé účinky: pomalosť, hĺbavé zaoberanie sa detailmi a poruchy krátkodobej pamäti 

(8, 19). 

Morfologické nálezy: obvykle ide o pridružené nešpecifické nálezy, ktoré sa vyvíjajú 

v podmienkach oslabeného organizmu. Ide o bronchopneumónie, niekedy až abscedujúce. Pri 

pitve možno nájsť chronické mukózne až mukopurulentné bronchitídy či bronchiolitídy 

s tuhými viskóznymi hlienovými zátkami v periférii bronchiálneho stromu. Obvykle chýba 

sprievodná antrakóza. Obraz značne pripomína bronchiálnu astmu mladších jedincov. 

Histologickým vyšetrením výstelky dýchacích ciest možno niekedy zistiť sploštenie epitelu 

a polymorfie celulárnych jadier, nezriedkavo až charakteru prekanceróz. Stenčenie 

a preriedenie alveolárnych priehradiek aj u mladších jedincov nápadne pripomína senilný 

atrofický emfyzém pľúc. Iný špecifický makro- alebo mikroskopický obraz kanabinoidné drogy 

v orgánoch a tkanivách ani pri prolongovanom užívaní nezanechávajú (9). 

Predávkovanie kanabinoidmi je sprevádzané svetloplachosťou, dvojitým videním, 

nystagmom a spomalenou akomodáciou, dochádza k narušeniu stability, objavuje sa tremor 

rúk. Môžu sa rozvinúť fenomény pseudohalucinácií až pravých halucinácií, prípadne až 

extatické stavy, môže vzniknúť až akútna toxická psychóza s paranoidným ladením, pocitmi 

depersonalizácie a výraznou motorickou agitáciou (20, 21). Bývajú stavy úzkosti, stavy ťažkej 

paniky s totálnou dezorientáciou v priestore a čase. Manifestujú sa aj somatické účinky pocit 

sucha v ústach a v krku, tachykardia, mierny pokles krvného tlaku a telesnej teploty, iritáciou 

bronchiálnej sliznice dochádza ku kašľu s bronchospazmami. Po kompletnej metabolizácii 

kanabinoidov (2 – 6 hodín) bývajú bolesti hlavy, skleslosť a pocity vnútornej prázdnoty. 

Častými príčinami smrti sú aj akútne koronárne zlyhania pri celkových rozvinutých 

arteriosklerotických zmenách ciev bez ohľadu na nízky vek jedinca. 
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2.4 Halucinogény 

Halucinogény sú skupina prírodných a syntetických látok, ktoré vyvolávajú zmeny 

vnímania od jeho zostrenia až po halucinácie.  

Pre mechanizmus účinku má kľúčovú úlohu ovplyvnenie (agonizmus a antagonizmus) 

serotoninergného neurotransmiterového systému (22). Látky ovplyvňujú aj ďalšie neuronálne 

systémy (dopaminergný, noradrenergný, histaminergný, cholinergný), niektoré látky majú 

významné sympatomimetické účinky. Mechanizmus nie je uspokojivo vysvetlený, existuje rad 

protichodných teórií. 

Medzi prírodné halucinogénne látky patrí psilocybin, meskalin, durman, ibogain, myriscin, 

kyselina ibotenová a bufetenin. Ďalšie látky boli syntetizované pre farmakologické účely – 

LSD, fencyklidín (PCP), ketamín. 

Spôsoby aplikácie: obvyklé spôsoby aplikácie sú per os, sublingválne, fajčenie, výnimočne 

injekčne alebo inak. Rýchlosť nástupu účinku závisí od spôsobu aplikácie a od látky, obyčajne 

ide o desiatky minút, vrchol intoxikácie sa dosahuje rádovo po hodinách. 

Krátkodobé účinky: bad trip – nepriaznivý priebeh intoxikácie s prežitkami úzkosti, paniky, 

paranoi, niekedy aj s halucináciami, neschopnosť zastaviť priebeh intoxikácie, stavy 

derealizácie a depersonalizácie, flashback – návrat stavu pri intoxikácii bez užitia drogy, 

sympatomimetické účinky – tachykardia, hypertenzia, mydriáza, potenie, bolesti hlavy, nauzea 

a vracanie, pretrvávajúce psychotické a depresívne stavy. 

Dlhodobé účinky: zmeny osobnosti, tendencia k magickému výkladu diania, psychotické 

stavy a organické poškodenie u látok s orgánovou toxicitou (8).   

Morfologické nálezy: orgánový nález nie je špecifický, býva ťažký opuch mozgu a jemné 

mliečno-belavé zhrubnutie leptomeningov aj u mladších jedincov. Pri smrteľnej intoxikácii 

meskalínom boli opísané vakuolárne zmeny buniek plexus chorioideus. Histologicky býva 

v mozgu zmnožená glia, častejšie sú degeneratívne zmeny neurónov, najmä u dlhodobých 
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konzumentov halucinogénov. Z parenchýmových orgánov býva najčastejšie poškodená pečeň, 

kde v mikroskopickom obraze okrem pasívnej kongescie možno nájsť početnejšie mono- 

zriedkavo až multicelulárne nekrózy hepatocytov, niektoré už v štádiu resorpcie. Kupfferove 

bunky sú obvykle aktivované a zdurené. V sinusoidách dochádza najmä v centrách acínov 

k diskrétnemu zmnoženiu retikulínových vlákien až s ich následnou kolagenizáciou. 

Periportálne polia bývajú mierne rozšírené, niekedy s miernou infiltráciou eozinofilnými 

elementami. Celý obraz reprezentuje toxické poškodenie pečene zrejme priamym účinkom 

drogy, pričom rozsah poškodenia pečene je priamo úmerný dĺžke požívania halucinogénov 

a výške aplikovaných dávok (9).  

Predávkovanie halucinogénmi charakterizujú zmeny percepcie, bohaté halucinácie a ilúzie 

s prevahou zrakových, celkové zmeny vnímania a neobvyklé emočné stavy až fenomén 

depersonalizácie, mení sa telesná proporcionalita, hlava alebo končatiny narastajú do 

obrovských rozmerov, telo nie je vnímané ako vlastné, je nebezpečenstvo autoagresie 

a závažných automutilácií (23). Čas plynie nekonečne pomaly, minúty sú interpretované ako 

hodiny. Mení sa aj propriocepcia, intoxikovaný udáva hypogravitáciu až úplnú stratu telesnej 

hmotnosti, podlieha ilúzii vznášania sa v priestore. Môže dôjsť k vyskočeniu z okna, balkóna 

a smrti po páde z výšky. Napokon môže dôjsť až ku kozmickým extázam, mystickým 

a religióznym víziám a pocitu splynutia s vesmírom. Dochádza k markantnému vzostupu 

krvného tlaku, palpitáciám a zvýšeniu telesnej teploty. Stav sa môže zmeniť do prežitku 

ťažkého podchladenia sprevádzaného „husou kožou“, chvením a zášklbmi svalstva. Dýchanie 

je zrýchlené (hyperpnoe), niekedy dochádza k vracaniu. K smrti môže dôjsť zástavením 

dýchania pri porušení funkcií dýchacieho centra v CNS. Možné sú aj sekundárne príčiny smrti 

vyplývajúce z charakteru účinku drogy – samovraždy, sebazmrzačenie s vykrvácaním, 

smrteľné úrazy v stave ovplyvnenia drogou a iné. Príčinou smrti môžu byť aj iné pridružené 
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ochorenia – zápal pľúc, bakteriálna endokarditída fulminantné hepatitídy. Nie je možné vylúčiť 

ani prenos a infekciu vírusom HIV a následný vývoj AIDS. 

2.5 Rozpúšťadlá 

Rozpúšťadlá (solvenciá) sú chemické látky, alifatické, cyklické, aromatické uhľovodíky. 

Ich spoločnou vlastnosťou je, že rozpúšťajú tuky a lipoidné látky, majú narkotický účinok. 

Medzi typických zástupcov patrí toluén, acetón, éter, chloroform, zložky niektorých lepidiel, 

riedidiel a rozpúšťadiel. Efekt je sprostredkovaný narušením priepustnosti bunkovej 

membrány. Spôsobujú najprv excitáciu a následne celkový útlm nervového systému. 

Spôsoby aplikácie: aplikačnou cestou je takmer výhradne inhalácia, vstrebanie cez pľúcne 

mechúriky je veľmi rýchle, efekt nastupuje takmer okamžite po užití. Na dosiahnutie účinnej 

dávky stačí niekoľko mililitrov látky. Spôsob inhalácie (igelitové vrecko, napustená handrička) 

znemožňuje presné dávkovanie. Vzhľadom k prchavosti látok efekt odznieva po niekoľkých 

minútach. Celkom výnimočne sú látky užité inak – per os alebo injekčne. 

Krátkodobé účinky: nevoľnosť, útlm CNS s kvalitatívnou a kvantitatívnou poruchou 

vedomia, obrna dychového centra, porucha cirkulácie pre srdcovú dysrytmiu. 

Dlhodobé účinky: organický psychosyndróm v súvislosti s poškodením mozgu – 

deteriorácia intelektu, afektívna labilita, agresivita, strata záujmov, pokles výkonnosti, 

degradácia osobnosti, toxické poškodenie pečene a obličiek a poleptanie dýchacích ciest (8).   

Morfologické nálezy: líšia sa u krátkodobých a náhodných a u dlhodobých konzumentov. 

Pri prikladaní textílií s roztokom rozpúšťadla priamo na vonkajšie dýchacie otvory možno zistiť 

ložiskové povrchové plošné poleptanie slizníc a kože, pri požití látky per os dochádza 

k poleptaniu sliznice ústnej dutiny. Pri podozrení na intoxikáciu prchavými látkami je potrebné 

vyšetriť alveolárny vzduch a detegovať toxickú látku. Pri letálnej intoxikácii býva v cievach 

tekutá tmavočervená krv, výrazný cestovitý opuch mozgu s hojným bodkovým presakovaním  
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krvi z reznej plochy (nález pripomína cerebrálnu purpuru). Ťažký edém a kongesciu tkaniva 

CNS možno preukázať aj mikroskopicky. U dlhodobých konzumentov rozpúšťadiel bývajú 

vyznačené ťažké degeneratívne zmeny gangliových buniek, najmä povrchových vrstiev kortexu 

s mohutnou gliovou reparačnou reakciou. V takýchto prípadoch je možné už makroskopicky 

identifikovať stratové defekty tkaniva až charakteru drobných postmalatických pseudocýst. 

Tieto makroskopické úbytky mozgového tkaniva sa najčastejšie vyskytujú v subkortikálnej 

bielej hmote, v kmeni a v bielej hmote mozočku. V dýchacích cestách môže dochádzať 

k laryngospazmu, na sliznici trachey a bronchov bývajú mapové hemorágie, na popľúcnici aj 

v hĺbke pľúcneho parenchýmu sa vyskytujú početné drobné hemoragické ložiská, najmä 

v bazálnych častiach pľúc a v interlobárnych lokalitách. Mikroskopicky ide o ložiská drobného 

cirkumskriptného  kolapsu tkaniva s intraalveolárnym krvácaním. V okolí takéhoto ložiska 

býva zóna perifokálneho intraalveolárneho edému z toxického poškodenia alveolárnej steny. 

Pri dlhšej inhalácii rozpúšťadla sa vyvíja masívny makroskopicky viditeľný opuch pľúc 

toxickej genézy. V iných častiach pľúc býva nález ložísk nešpecifickej bronchopneumónie pri 

oslabení organizmu a opakovanej iritácii celého respiračného systému toxickou prchavou 

látkou. Na srdci možno zistiť makroskopické aj mikroskopické známky zlyhávania. Pri 

dlhodobom užívaní rozpúšťadiel dochádza k ťažkej toxickej steatóze pečeňových buniek 

s izolovanými nekrotickými zmenami hepatocytov až k zonálnej centroacinóznej nekróze, kým 

stredné a periférne časti pečeňového lalôčika sú stukovatené. Pri prežívaní na tieto zmeny 

nadväzuje reparatívna mezenchýmová reakcia (resorpčné granulómy). Kupfferove bunky sú 

difúzne aktivované s prítomnosťou hnedého pigmentu – hemosiderínu. V obličkách dochádza 

k nešpecifickým degeneratívnym zmenám tubulárnych epitélií až charakteru nekrotickej 

nefrózy ako výrazu vystupňovaného hepatorenálneho syndrómu. U krátkodobých užívateľov 

môžu byť zistené len všeobecné známky dusenia (najmä pri inhalácii látok v limitovanom 

priestore – plastikové vrecko na hlave) alebo známky akútneho cirkulačného zlyhania (9).    
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Predávkovanie pri nižších dávkach sa podobá opitosti, začína excitáciou, nasleduje krátka 

euforická fáza s poruchami vnímania (živé, farebné zrakové a sluchové halucinácie), stav 

prechádza postupne do spánku. Po odznení účinku nastupuje pľúšť. Pri ťažšej forme intoxikácie 

je pupilárna dilatácia, precitlivenosť na svetlo, nauzea, vracanie. Neskôr dochádza 

k nepravidelnostiam srdcového rytmu, slzeniu, výtoku vodnatého sekrétu z nosa, prípadne 

k hlbokému spánku (26). Na vrchole intoxikácie sa môžu vyskytnúť prejavy agresie voči iným 

osobám, môže dôjsť k automutiláciám, prípadne až k dokonanej samovražde, tiež môže dôjsť 

k vypitiu inhalovanej tekutej látky, čo vedie k ťažkému poškodeniu žalúdočnej sliznice 

a tkaniva pečene a obličiek, niekedy nezlučiteľnému so životom. Niekedy môže dôjsť k úmrtiu 

okamžite po jednom alebo viacerých vdýchnutiach, čo sa vysvetľuje toxickým účinkom látky 

na prevodový systém srdca s následnou malígnou poruchou srdcového rytmu. 

2.6 Nové psychoaktívne látky 

Nové psychoaktívne látky (NPL) sú definované ako „nové omamné alebo psychotropné 

látky v čistej forme alebo prekurzory, ktoré sa neriadia drogovými konvenciami OSN, ale ktoré 

môžu predstavovať ohrozenie verejného zdravia porovnateľné s rizikami, ktoré predstavujú 

látky uvedené v týchto dohovoroch“.  

Nové psychoaktívne látky sa objavili na trhu približne okolo roku 2008 a odvtedy ich počet 

rapídne narastá. Počet nových látok každoročne identifikovaných po prvýkrát dosiahol vrchol 

v rokoch 2014 – 2015, odvtedy sa stabilizoval. Do konca roku 2018 EMCDDA monitorovalo 

730 nových psychoaktívnych látok, z ktorých 55 bolo v Európe odhalených po prvýkrát v roku 

2018, čo je podobný počet ako v roku 2017. V porovnaní s rokmi 2013 a 2014 je tento počet 

výrazne nižší. Tieto látky tvoria širokú škálu drog, napr. syntetické kanabinoidy, katinóny, 

opioidy a benzodiazepíny a spájajú sa s úmrtiami a akútnymi intoxikáciami. V záchytoch 

nových psychoaktívnych látok v Európe prevládajú obvykle syntetické kanabinoidy a katinóny. 
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V posledných rokoch sa ale rozmanitosť zachytených látok zvyšuje a dochádza aj k zvýšeniu 

množstva nových syntetických opioidov a benzodiazepínov. V roku 2017 v záchytoch 

dominovali syntetické kanabinoidy (51 %), nasledovali katinóny (24 %), benzodiazepíny (5 %) 

a opioidy (2 %). Iné nové psychoaktívne látky boli zachytené v 18 % (25, 26). 

2.6.1 Syntetické kanabinoidy 

Syntetické agonisty kanabinoidných receptorov (SCRAs) sa objavili behom poslednej 

dekády ako alternatíva k prírodným kanabinoidom. Ide o skupinu viac ako 160 látok 

napodobňujúcich účinok THC (delta-9-tetrahydrokanabinolu), látky primárne zodpovednej za 

hlavný psychoaktívny účinok kanabinoidov (27). Zatiaľ čo THC je slabý čiastočný agonista 

kanabinoidných receptorov v mozgu, syntetické kanabinoidy sú plne účinnými agonistami 

kanabinoidných receptorov a predovšetkým veľmi účinnými agonistami kanabinoidných 

receptorov typu 1 (CB1) (28).  

O ich farmakologických vlastnostiach je málo známe. Okrem ich vysokej účinnosti je 

možné, že niektoré môžu mať obzvlášť dlhý polčas metabolizmu vedúci k predĺženiu 

psychoaktívneho účinku. Vzhľadom na širokú variabilitu ich chemického zloženia v súčasnosti 

nie je možné odhadnúť ich farmakologické vlastnosti v rámci jednotlivých skupín ani medzi 

nimi (29).  

Spočiatku boli označované pouličným menom „spice“ alebo „spice produkty“ a bolo veľmi 

ťažké odlíšiť, o akú látku ide. V posledných rokoch sú najčastejšie zachytené AM-2201, 

MDMB-CHMICA, AB-FUBINACA, MAM-2201 a XLR-11 (5F-UR-144). Po svojom 

objavení boli vo forme rastlinných zmesí na fajčenie, ale v súčasnosti sa zvyšujú záchyty 

v práškovej forme, vo forme tabliet a tekutín (30). 
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2.6.2 Syntetické katinóny 

Prvýkrát boli v Európe zistené v roku 2008, v súčasnosti sa objavili v mnohých európskych 

krajinách ako nová skupina stimulujúcich drog. Chemicky sa vzťahujú ku katinónu, prirodzene 

sa vyskytujúcemu stimulantu, nachádzajúcemu sa v rastline Kata jedlá (Catha edulis). Ide 

o viac ako 130 látok, ktoré vytvárajú alternatívu pre MDMA, amfetamíny a kokaín. Veľmi málo 

je známe o ich farmakokinetike a farmakodynamike, ale predpokladá sa, že podobne ako 

amfetamíny a kokaín účinkujú na centrálny nervový systém a podporujú vyplavovanie 

monoamínových neurotransmiterov a najpravdepodobnejšie inhibujú ich reabsorpciu (31, 32). 

V Európe sa syntetické katinóny predávajú cez internet a v kamenných predajniach ako 

„plant food“ a „bath salts“, aby sa predajcovia vyhli kontrole predaja. Najrozšírenejšie 

používané v kontexte problémového ako aj rekreačného užívania v Európe sú mefedron (4-

MMC), 3-MMC (štruktúrou veľmi blízky mefedronu), 4-MEC, pentedron a pyrovaleronové 

deriváty ako MDPV alebo alfa-PVP. Najčastejšie zachytené syntetické katinóny v posledných 

rokoch sú mefedron a jeho izoméry 3-MMC a 2-MMC, ako aj pentedron a alfa-PVP (26). 

2.6.3 Nové syntetické opioidy 

Od roku 2009 bolo v Európe zistených 49 nových syntetických opioidov. Ide o širokú 

skupinu analgetík a anestetík účinkujúcich predovšetkým na µ (mikro) opiodný receptor, ale aj 

na σ (sigma) a κ (kappa) opioidné receptory. Podobne ako opiáty (napr. heroín, ópium, morfín) 

a polosyntetické opioidy (napr. hydrokodon, hydromorfon, oxykodon a oxymorfon), syntetické 

opioidy vyvolávajú účinky ako útlm dýchania, analgéziu, hypotermiu, upokojenie, eufóriu, 

ospalosť a miózu. Sila fyziologického a psychologického účinku sa líši v závislosti 

jednotlivých syntetických opioidov a typu receptoru, ktorý je aktivovaný alebo inhibovaný. 

V Európe sa syntetické opioidy predávajú ako heroín, syntetický heroín alebo „research 

chemicals“. 
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V súčasnosti je medzi novými syntetickými opioidmi identifikovaných 34 derivátov 

fentanylu. Sú to vysoko účinné látky, ktoré spôsobujú úmrtia a tým predstavujú vážnu hrozbu 

pre jednotlivcov a verejné zdravie. Okrem fentanylových derivátov (napr. acetylfentanyl, 

akryloylfentanyl, karfentanil a furanylfentanyl) boli zachytené aj iné opioidy ako AH-7921, 

MT-45, a U-47700. Špecifické najnovšie príklady zahŕňajú záchyty karfentanilu s heroínom, 

okfentanylu s kofeínom a paracetamolom predávaného ako heroín. Acetylfentanyl bol tiež 

nájdený vo forme nosového spreja, MT-45 bol zistený vo forme prášku, ale aj ako rastlinnej 

zmesi na fajčenie spolu so syntetickými kanabinoidmi. Celkové množstvo nových opioidov vo 

forme práškov a tabliet nepretržite rastie (26). 

2.6.4 Nové benzodiazepíny  

V posledných rokoch došlo k nárastu počtu, druhov a dostupnosti nových psychoaktívnych 

látok, ktoré patria do triedy benzodiazepínov a ktoré nie sú kontrolované podľa 

medzinárodných právnych predpisov o kontrole drog. Niektoré z nich sa predávajú ako falošné 

verzie bežne predpisovaných liekov proti úzkosti, ako napr. alprazolam (Xanax) a diazepam, 

prostredníctvom existujúcich distribučných sietí na nelegálnom trhu s drogami. Iné sa 

predávajú online, niekedy pod vlastnými názvami a uvádzajú sa na trh ako tzv. legálne verzie 

povolených liekov. EMCDDA v súčasnosti monitoruje 28 nových benzodiazepínov – 23 z nich 

boli v Európe prvýkrát odhalené v posledných 5 rokoch (25). 

Rizikový faktor smrteľného predávkovania spočíva v ich tlmivom účinku na centrálny 

nervový systém, ktorý môže potencovať útlm dýchacieho centra spôsobený heroínom a/alebo 

inými opioidmi (33). 
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3 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SKUPÍN 

PSYCHOAKTÍVNYCH LIEČIV A ICH ÚČINKOV 

NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS 

3.1 Zneužívanie psychoaktívnych liečiv 

Závislosť od psychoaktívnych látok je všeobecne vnímaná skôr v súvislosti s užívaním 

ilegálnych drog ako kokaín, pervitín alebo heroín. Mnoho ľudí je ale závislých aj od iných 

látok, akými sú niektoré skupiny psychoaktívnych liečiv, ktoré je možné získať na lekársky 

predpis. Patria sem najmä  hypnotiká, anxiolytiká, antidepresíva a ďalšie. Prístup k týmto 

typom psychoaktívnych látok je jednoduchší ako k ilegálnym drogám. Aplikácia 

psychoaktívnych liečiv u závislých užívateľov môže byť perorálna, ale môžu byť podané aj 

intravenóznou resp. parenterálnou formou. Faktory ovplyvňujúce riziko vzniku somatickej 

závislosti sú spojené s dávkou liečiva, frekvenciou a dobou užívania a hlavne s mechanizmom 

účinku danej látky. Závislosť môžu vyvolávať hlavne lieky ovplyvňujúce náladu a správanie 

užívateľov. Užívanie týchto typov liekov bez odborného dohľadu lekára môže viesť 

k zdravotným problémom či závislosti. Tiež sa spája s trestnou činnosťou podobne ako 

u ilegálnych drog. Významnou skupinou látok vyvolávajúcich závislosť sú aj niektoré typy 

benzodiazepínov. Tie sa často kombinujú s inými drogami ako heroín alebo metamfetamín. 

Benzodiazepíny sa môžu užívať denne, často v postupne sa zvyšujúcich dávkach alebo 

nárazovo, formou tabliet alebo injekčne užitím rozpustených tabliet. Medzi najviac užívané 

benzodiazepíny v Slovenskej republike patrí oxazepam. Jedinou výhodou zneužívaných liečiv, 

v porovnaní s nelegálnymi drogami, je odborná výroba, čím sa odbúrava riziko nežiadúcich 

prímesí. Najčastejšie zneužívanými liečivami v Slovenskej republike sú liečivá obsahujúce 

pseudoefedrín, ktoré sa využívajú na nezákonnú výrobu ilegálnej drogy metamfetamínu (34). 
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3.2 Antidepresíva 

Antidepresíva pôsobia na chorobne zmenenú depresívnu náladu a na ďalšie súčasti 

depresívneho syndrómu. Sú indikované na liečbu úzkostných porúch, ovplyvňujú impulzivitu, 

niektoré z nich majú analgetický efekt, často sú ordinované pri závislostiach. Rozlišuje sa 

viacero skupín antidepresív napr. tricyklické antidepresíva (TCA), inhibítory 

monoaminooxidázy (IMAO), selektívne inhibítory spätného vstrebávania serotonínu (SSRI) 

a ďalšie. Všetky súčasné antidepresíva ovplyvňujú nejakým spôsobom jeden alebo viacero 

z troch monoamínov – noradrenalín, dopamín a serotonín (35). 

Nežiadúce účinky sú najčastejšie gastrointestinálne nežiadúce účinky, vzácne sa môže 

vyskytnúť extrapyramídový syndróm. Anticholinergické nežiadúce účinky sú spojené 

s rozmazaným videním, suchosťou slizníc, kognitívnymi poruchami až kvalitatívnymi 

poruchami vedomia, zníženým potením. sťaženým močením, znížením črevnej motility až 

zápchou. Serotonínový syndróm je spojený s agitovanosťou, anxietou, dezorientáciou, 

nepokojom, excitáciou, kvalitatívnou poruchou vedomia, tremorom, myoklonom, 

hyperreflexiou, svalovou rigiditou, ataxiou, hypertenziou, tachykardiou, tachypnoe, 

hypertermiou, mydriázou, hyperhidrózou, xerostómiou, pletorou, zimnicou, vracaním, 

hnačkou, akcentovanou črevnou peristaltikou, a dysrytmiami (36). 

Letálna toxicita tricyklických antidepresív je približne 10-násobne vyššia oproti ostatným 

antidepresívam. Je vyššia pre dosulepín a doxepín ako pre amitriptylín; vyššia pre venlafaxín 

ako pre SSRI a mirtazapín (37). Všetky antidepresíva majú hepatotoxický účinok a v rôznom 

rozsahu ovplyvňujú kardiovaskulárny systém (38).  
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3.3 Anxiolytiká  

Anxiolytiká sú dynamicky sa rozvíjajúcou skupinou liečiv, ktoré sú indikované pri liečbe 

všetkých anxióznych porúch. Znižujú úzkosť a pôsobia v rôznej miere selektívne tlmivo na 

centrálnu nervovú sústavu. 

Benzodiazepínové anxiolytiká, ako najvýznamnejší predstaviteľ tejto skupiny, majú 

krátkodobý, strednodobý a dlhodobý účinok. V mozgu výrazne zosilňujú tlmivý účinok 

kyseliny gama-aminomaslovej (GABA) na GABAA receptoroch. Majú sedatívny, hypnotický, 

anxiolytický,  antikonvulzívny, myorelaxačný a amnezický účinok. Pri dlhodobom užívaní 

vzniká závislosť. Pri náhlom vysadení hrozí abstinenčný syndróm prejavujúci sa kŕčmi 

a záchvatmi. Pri intoxikácii dochádza k únave, ataxii, nystagmu, diplopii, dysartrii, oslabeniu 

intelektu, somnolencii až k ťažkým poruchám vedomia charakteru kómy s depresiou dýchania 

a cirkulačným kolapsom. Ultrakrátko pôsobiace benzodiazepíny môžu mať ešte toxickejší 

účinok. Jedným z najviac kontroverzných benzodiazepínov je rohypnol, ktorý je približne 

desaťkrát  účinnejší ako diazepam a vo vyšších dávkach môže spôsobiť až ochrnutie. Aj 

v súčasnosti je využívaný násilníkmi a deviantami na navodenie zníženého stavu vedomia 

a amnézie obete. Za účelom sexuálneho zneužitia sa pridával do alkoholických nápojov, kedy 

sa jeho účinky ešte zvýraznia. Všeobecne predávkovanie benzodiazepínmi len málokedy končí 

smrťou. Vysoké riziko pri predávkovaní hrozí u detí, oslabených osôb a pri kombinácii 

s alkoholom (34, 39). 

Nebenzodiazepínové anxiolytiká – ide o heterogénnu skupinu liečiv na liečbu úzkosti 

s rôznym mechanizmom účinku a relatívne nižšou účinnosťou oproti benzodiazepínovým 

anxiolytikám, ale bez rizika rozvoja fyzickej závislosti (35). 
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3.4 Hypnotiká 

Hypnotiká sú indikované na liečbu nespavosti a jej variantov (problémy so zaspávaním, 

prebúdzanie v noci, predčasné budenie nad ránom, nedostatočná kvalita spánku), ku ktorej 

môže dochádzať z rôznych vonkajších príčin. Nespavosť môže byť symptómom širokého 

spektra porúch: depresie, mánie, schizofrénie, schizoafektívnej poruchy, demencií alebo 

závislostí. 

Barbituráty patria ku GABAA-ergickým liečivám, okrem toho sú antagonistami 

excitačných AMPA a kainátových receptorov v CNS a tak svojím pôsobením na neuróny 

utlmujú činnosť mozgovej kôry, aktívnych zložiek formatio reticularis až predĺženej miechy. 

Tlmenie činnosti CNS závisí od dávky. V súvislosti so zvyšujúcou sa dávkou vykazujú 

antikonvulzívne, hypnoticko-sedatívne až narkotické účinky. Delia sa na dlho, krátko  

a ultrakrátko pôsobiace. Príznaky intoxikácie sú ospalosť, bolesti hlavy, nauzea, vracanie, 

porucha vedomia až kóma, zníženie až vyhasnutie šľachových a okosticových reflexov, úplná 

svalová ochabnutosť, mióza, poruchy dýchania, regulácie telesnej teploty, cyanóza, retencia 

moču a stolice (35).     

Nebarbiturátové hypnotiká sú benzodiazepíny a Z-hypnotiká, ktoré sa oproti  

benzodiazepínovým vyznačujú vo všeobecnosti vyššou špecifickou afinitou ku GABAA1 

receptorom. Nežiadúce účinky sú únava, útlm, ospalosť, ataxia, porucha koordinácie, závraty, 

útlm dýchacieho centra a riziko vzniku závislosti (35). 

3.5 Antipsychotiká 

Antipsychotiká sú primárne určené na liečbu psychotických stavov predovšetkým 

schizofrénie, ale aj bipolárnej afektívnej poruchy. Delia sa na typické a atypické. Využívajú sa 

pri liečbe nepokoja, delírií, porúch správania, porúch osobnosti, bolesti a úzkostných stavov. 

Sú charakterizované antidopaminergným účinkom. Toxické a smrtiace dávky sa pohybujú až 
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v mnohogramových množstvách. Intoxikácia obvykle nekončí letálne. Výnimku predstavuje 

predávkovanie tioridazínom. Príznaky intoxikácie zodpovedajú vystupňovaným 

farmakologickým účinkom príslušných antipsychotík – ťažký útlm až kóma, extrapyramídové 

reakcie, poruchy dýchania, hypotenzia, suchosť v ústach, závraty, dezorientácia, poruchy 

videnia, hypertermia. Smrť nastáva obehovým a srdcovým zlyhaním. Antipsychotiká potencujú 

účinok všetkých látok pôsobiacich tlmivo na centrálnu nervovú sústavu vrátane alkoholu, 

hypnotík, sedatív, anxiolytík či antihistaminík (39, 40). 

3.6 Antiparkinsoniká 

Predstavujú chemicky heterogénnu skupinu liečiv primárne určených na liečbu 

Parkinsonovej choroby, ktorých spoločnou vlastnosťou je schopnosť ovplyvniť dopaminergnú 

transmisiu v cieľových štruktúrach centrálneho nervového systému. Podľa predpokladaného 

hlavného mechanizmu účinku sa rozdeľujú na anticholinergiká a dopaminergné látky. 

Nežiadúce účinky u väčšiny prípravkov sú nauzea, vracanie, somnolencia, závrate, bolesti 

hlavy, halucinácie, dyskinézy, insomnia, zmätenosť atď. (35). 

3.7 Antiepileptiká 

Mechanizmus účinku nie je presne známy, nakoľko ide o viaceré možnosti spoločné 

s inými psychoaktívnymi liečivami a nie je jasné, ktorý mechanizmus je rozhodujúci. 

Nežiadúce účinky sú útlm, unaviteľnosť, tras, závraty, diplopia, ataxia, podráždenosť 

a zmätenosť, nauzea, vracanie, zvýšenie transamináz (hepatotoxický účinok) a pankreatických 

amyláz, anémia, leukopénia, trombocytopénia (hematotoxický účinok), poruchy srdcového 

rytmu, teratogénny účinok. Pri predávkovaní a intoxikácii dochádza postupne k diplopii, 

nystagmu, mydriáze, ataxii, nauzee, vracaniu, hyperreflexii, kŕčom, stuporu, prevodovým 

poruchám srdca, somnolencii až kóme (35). 
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4 EPIDEMIOLÓGIA ÚMRTÍ SÚVISIACICH S DROGAMI 

4.1 Definícia a prevalencia úmrtí súvisiacich s drogami 

Užívanie drog je jednou z hlavných príčin zdravotných problémov a úmrtnosti medzi 

mladými ľuďmi v mnohých európskych krajinách a môže zodpovedať za značný podiel 

všetkých úmrtí medzi dospelými. EMCDDA v spolupráci s národnými expertmi v súčasnosti 

definovali epidemiologický ukazovateľ pozostávajúci z dvoch zložiek: úmrtia priamo 

spôsobené tzv. ilegálnymi drogami (drug-induced deaths) a úmrtnosť problémových užívateľov 

drog.  

Úmrtnosť súvisiaca s drogami zahŕňa úmrtia, ktoré sú priamo spôsobené farmakologickým 

pôsobením jednej alebo niekoľkých látok (úmrtia vyvolané drogami) a úmrtia, ktoré sú 

nepriamo spôsobené užívaním drog, často s ďalšími súbežnými faktormi (napr. úrazmi). 

K známym príčinám úmrtí patrí akútna toxicita, dopravné nehody, najmä v kombinácii 

s alkoholom (41), násilie, samovražda medzi aj inak zraniteľnými ľuďmi alebo chronické 

zdravotné problémy v dôsledku opakovaného užívania (kardiovaskulárne problémy 

u užívateľov kokaínu). Zatiaľ, čo väčšina úmrtí súvisiacich s drogami sa vyskytuje 

u problémových užívateľov drog, niektoré sa vyskytujú aj v iných skupinách užívateľov, ako 

napríklad u príležitostných užívateľov drog.  

Definícia EMCDDA úmrtí súvisiacich s drogami (v roku 2008 bol navrhnutý termín 

„úmrtia spôsobené drogami“, autor považuje za vhodnejší pôvodný termín – pozn. autora) je 

veľmi jednoduchá a relatívne obmedzujúca. Ide o úmrtie, ku ktorému došlo  priamo v dôsledku 

užitia aspoň jednej nezákonnej drogy, prípadne aj v kombinácii s inými látkami ako napr. etanol 

alebo psychoaktívne liečivá a k úmrtiu došlo krátko po užití drogy. Tieto úmrtia sa nazývajú aj 

predávkovanie alebo otrava. 
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Podľa metodiky EMCDDA sa tieto úmrtia súvisiace s drogami nazývajú priame. Úmrtia, 

pri  ktorých je príčina smrti iná ako predávkovanie alebo otrava, ale došlo k nim v stave 

ovplyvnenia drogou sa označujú ako nepriame. 

Prípady priamych úmrtí sa ďalej klasifikujú podľa vzťahu účasti látok na smrti nasledovne: 

predávkovanie len opiátmi a opioidmi, okrem metadonu  (18), predávkovanie len metadonom 

(19), predávkovanie za účasti viacerých látok včítane opioidov (20), predávkovanie za účasti 

jednej alebo viacerých látok bez účasti opioidov (21), predávkovanie psychoaktívnymi 

liečivami (22) a predávkovanie nešpecifikovanými/neznámymi látkami (23).  

V skupine nepriamych úmrtí sa prípady klasifikujú podľa vonkajšej príčiny smrti (kategórie 

smrti) na chorobné/interné príčiny (24), nehody (25), samovraždy (26), vraždy (27) a (28) 

neurčené (42). 

Užívanie drog je uznanou príčinou úmrtnosti medzi dospelými v Európe, ktorej je možné 

predchádzať. Pravdepodobnosť úmrtia užívateľov opioidov v Európe je celkovo 5- až 10-krát 

vyššia ako ich rovesníkov rovnakého veku a pohlavia. Ďalšie príčiny úmrtia, ktoré nepriamo 

súvisia s užívaním drog, ako napríklad infekcie, nehody, násilie vrátane vrážd a samovrážd, sú 

v tejto skupine tiež významnými príčinami mortality. Chronické chorobné stavy postihujúce 

pľúca a pečeň, ako aj srdcovo-cievne problémy bývajú časté a zodpovedajú za zvýšený podiel 

úmrtí medzi staršími a chronickými užívateľmi drog.   

V období rokov 1995 až 2017 sa v členských štátoch EÚ, Turecku a Nórsku zaznamenalo 

každoročne 6 400 až 9 400 úmrtí súvisiacich s drogami. V roku 2017 to bolo 9 461 úmrtí, čo je 

o 0,7 % viac ako v roku 2016. Takmer polovicu všetkých úmrtí súvisiacich s drogami v roku 

2017 uviedli, tak ako v predchádzajúcich rokoch, Veľká Británia (34 %) a Nemecko (13 %). 

Tento počet je potrebné interpretovať v kontexte veľkosti ohrozených skupín populácie 

v týchto krajinách, ako aj v kontexte nedostatočnej úrovne oznamovania v niektorých iných 

krajinách. Vo viac ako troch štvrtinách úmrtí z predávkovania ide o mužov (78 %).  
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Priemerný vek pri úmrtí naďalej rastie a v roku 2017 dosiahol 39,4 rokov, pričom u mužov 

je o 2 roky nižší ako u žien. Odráža to starnutie európskej populácie užívajúcej opioidy, ktorá 

je najviac ohrozená úmrtím z predávkovania. V niektorých krajinách časť prípadov 

zahŕňajúcich opioidy môže súvisieť s úmrtiami, na ktorých sa podieľajú opioidy užívané 

v súvislosti s dlhodobým zvládaním bolesti. V rokoch 2012 až 2017 sa počet úmrtí v dôsledku 

predávkovania drogami v Európskej únii zvýšil vo všetkých vekových kategóriách nad 30 

rokov. Celkovo sa počet úmrtí vo vekovej skupine nad 50 rokov zvýšil o 62 %, zatiaľ čo počet 

úmrtí v mladších vekových skupinách zostal vo všeobecnosti na stabilnej úrovni. 

Miera úmrtnosti obyvateľstva v dôsledku predávkovania sa medzi jednotlivými krajinami 

odlišuje. V roku 2017 sa odhaduje na 22,6 úmrtia na milión obyvateľov vo veku 15 – 64 rokov. 

Miera u mužov (35,8 prípadu na milión mužov) je takmer 4-krát vyššia ako u žien (9,3 prípadu 

na milión žien). Národné miery úmrtnosti a trendy sa výrazne líšia a sú ovplyvnené  takými 

faktormi ako prevalencia a spôsoby užívania drog, konkrétne injekčné užívanie opioidov resp. 

viacerých drog, rizikové a ochranné faktory, vek a komorbidita užívateľov drog a dostupnosť 

liečby a pohotovostných služieb, ako aj národné postupy podávania správ, zaznamenávanie 

informácií a kódovanie prípadov predávkovania vrátane rôznych úrovní nedostatočného 

oznamovania v národných databázach úmrtí. Podľa najnovších dostupných údajov mieru 

úmrtnosti nad 40 úmrtí na milión obyvateľov uviedlo 8 severoeurópskych krajín, pričom 

najvyššie miery úmrtnosti boli zaznamenané v Estónsku (130 na milión obyvateľov) a vo 

Švédsku (92 úmrtí na milión obyvateľov) (33, 25). Medzi Európanmi  vo veku 15 – 39 rokov 

predávkovanie drogami zodpovedá za 4% všetkých úmrtí (43). V oblastiach s vyššou 

prevalenciou problémového užívania drog môže byť výskyt úmrtí nepomerne vyšší. 

Zlepšenie v kvalite a spoľahlivosti európskych údajov umožňuje lepšiu charakterizáciu 

trendov a väčšina krajín v súčasnosti prijala definíciu úmrtia v súlade s definíciou EMCDDA. 
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Napriek tomu sa vyžaduje opatrnosť pri porovnávaní krajín, pretože medzi jednotlivými 

krajinami existujú rozdiely, pokiaľ ide o kvalitu zisťovania a hlásenia prípadov (44).  

4.2 Úmrtia súvisiace s opiátmi a opioidmi 

4.2.1 Úmrtia súvisiace s heroínom 

Opiáty a opioidy, najmä heroín alebo jeho metabolity, často v kombinácii s inými látkami, 

sa podieľajú na väčšine prípadov smrteľného predávkovania drogami, ktoré boli zaznamenané 

v Európskej únii. Z najnovších údajov vyplýva nárast počtu úmrtí súvisiacich s opioidmi 

v mnohých európskych krajinách, napr. vo Veľkej Británii, kde 9 z 10 úmrtí (89 %) bolo 

spojených s určitou formou opioidov, pričom v Anglicku a Walese heroín/morfín sa uvádza 

v 47 % prípadov hlásených v roku 2017 (45). Vo Francúzsku sa heroín v roku 2017 podieľal 

na 40 % úmrtí v dôsledku predávkovania v porovnaní s 15 % v roku 2012, pričom metadon bol 

zistený vo viac ako tretine (36 %) úmrtí. V Nemecku bol heroín prítomný v 32 %, v Nórsku 

v 20 % a v Škótsku v 50 % prípadov úmrtí súvisiacich s drogami. Medzi látky, ktoré sa často 

vyskytujú spolu s heroínom patrí etanol, benzodiazepíny, iné opiáty a v niektorých krajinách 

kokaín. Z toho vyplýva, že významný podiel na všetkých úmrtiach zapríčinených drogami 

môže mať užívanie viacerých drog. 

Detailné údaje o úmrtiach súvisiacich s opioidmi z roku 2016 ukazujú, že heroín bol zistený 

v 69 % úmrtí u mužov (v porovnaní s 55 % u žien). Priemerný vek v čase smrti pri 

predávkovaní heroínom bol 42 rokov (celkovo pri úmrtiach súvisiacich s opioidmi 44 rokov). 

Okolo 9 z 10 úmrtí súvisiacich s heroínom sú hlásené ako náhody, v jednej desatine išlo 

o samovražedný úmysel.    

S predávkovaním sa často spája nestriedme užívanie drog, komorbidita – celková 

chorobnosť býva vyššia u starších a závislejších užívateľov, ktorí toho viac prekonali (46), 

ďalej bezdomovectvo, zlý psychický stav (napr. depresie), neúčasť na protidrogovej liečbe, 



46 

skúsenosti s predchádzajúcim predávkovaním a osamotenosť v čase predávkovania (47). Čas 

bezprostredne po prepustení z väzenia alebo prepustení z protidrogovej liečby je obzvlášť 

riskantným obdobím pre predávkovanie, ako potvrdzuje množstvo priebežných štúdií (48).  

4.2.2 Úmrtia súvisiace s opioidmi inými ako heroín 

Výskum ukazuje, že substitučná liečba závislosti od opiátov a opioidov znižuje riziko 

smrteľného predávkovania. Napriek tomu každý rok je zaznamenaných množstvo úmrtí, pri 

ktorých je preukázaná prítomnosť látok použitých pri substitučnej liečbe a to najmä z dôvodu 

ich zneužívania, alebo v menšom počte prípadov, problémov vyskytujúcich sa počas liečby 

(49, 50). Prítomnosť metadonu na podstatnom podiele úmrtí vyvolaných drogami zaznamenáva 

niekoľko krajín, hoci kvôli chýbajúcim spoločným normám vykazovania je často nejasné, akú 

úlohu zohrala daná látka, keďže môžu byť prítomné aj iné drogy. Okrem toho tam môžu byť 

prítomné aj iné faktory, ako napríklad strata tolerancie na opiáty, nadmerná dávka alebo 

nesprávne užívanie, a to nepravidelné alebo neterapeutické užívanie (51). 

Úmrtia z predávkovania medzi klientmi v substitučnej liečbe môžu byť výsledkom 

kombinovania drog, pretože niektorí klienti absolvujúci liečbu ešte stále užívajú opiáty z ulice, 

zúčastňujú sa pri pití veľkého množstva etanolu a užívajú predpísané psychoaktívne látky. 

K väčšine úmrtí vplyvom substitučných látok (často v kombinácii s inými látkami) dochádza 

medzi osobami, ktoré sa nezúčastňujú na substitučnej liečbe (52).  Brugal a kol. (53) udávajú, 

že riziko úmrtia na predávkovanie bolo deväťnásobne nižšie, keď užívatelia boli v substitučnej 

liečbe v porovnaní s tým, keď sa zúčastňovali iného typu liečby alebo sa nezúčastňovali žiadnej 

liečby. Opatrenia na predchádzanie zneužívania metadonu na nezákonnom trhu vo Veľkej 

Británii mali za následok zníženie počtu hlásených úmrtí súvisiacich s metadonom z 226 v roku 

1993 na 194 v roku 2004 (54, 55). 
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Vo Francúzsku podľa posledných údajov (2016) boli opioidy zistené v 80 % všetkých úmrtí 

súvisiacich s drogami. Metadon bol spojený so 4 z 10 úmrtí súvisiacich s opioidmi s mierne 

vyšším zastúpením ako heroín. V Nórsku bol zaznamenaný posun v relatívnej dôležitosti 

rôznych opioidov, keď heroín bol v roku 2017 zistený ako hlavný intoxikant v 20 % prípadov 

predávkovania v porovnaní so 49 % v roku 2006. Bežne boli identifikované ako hlavný 

intoxikant metadon (22 %) a syntetické opioidy zahŕňajúce fentanyl a buprenorfín (17 %). 

Tieto zmeny súvisia s prístupom k preskripčným opioidom v Nórsku v poslednom desaťročí 

(56). Bola upravená preskripcia buprenorfínu na liečbu závislosti od opiátov a opioidov a vo 

všeobecnosti sa v populácii zvýšila preskripcia ďalších opioidov (menovite tramadolu 

a oxykodónu). V porovnaní s rokom 2006 za posledných desať rokov došlo pri predpisovaní  

k nárastu o 279 % u oxykodónu a 218 % u tramadolu (33). 

Nárast užívania buprenorfínu pri substitučnej liečbe v Európe je spojený aj s nárastom 

úmrtí predávkovaním buprenorfínom. Najviac prípadov je v súčasnosti hlásených z Fínska, kde 

je často zistený pri pitve pri úmrtiach vyvolaných drogami, obvykle ale v kombinácii s inými 

látkami ako alkohol, amfetamíny, kanabinoidy, sedatíva, alebo bol podaný injekčne (44, 51). 

Významné množstvo úmrtí spojených s opioidmi v Európe sa viaže k Tramadolu. V roku 

2017 bolo hlásených 300 úmrtí za účasti Tramadolu, najviac v Anglicku a Walese 185 (10 % 

všetkých úmrtí súvisiacich s opioidmi), 40 v Španielsku, 37 vo Francúzsku a 20 vo Fínsku. Vo 

Švédsku rastie užívanie Tramadolu najmä medzi mladými ľuďmi. Tramadol sa často užíva 

v kombinácii s inými drogami, preto je náročné hodnotenie jeho podielu na smrti. Okrem 

Nórska aj Francúzsko a Veľká Británia hlásia nárast preskripcie Tramadolu ako aj iných 

opioidov (33). 
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4.2.3 Úmrtia súvisiace s fentanylom a jeho analógmi 

Viac ako 30 analógov fentanylu bolo zistených a hlásených do EMCDDA od roku 2012. 

Sú dostupné na internete povrchovej siete, tmavej siete a na ulici. Používajú sa na výrobu 

falošných liekov alebo sa predávajú ako „legálne“ náhrady nezákonných opioidov. Môžu sa 

tiež nájsť v heroíne, alebo sú predávané ako heroín, iné nelegálne opioidy a kokaín. 

V posledných rokoch sa objavili ako nové dávkované formy, ako sú nazálne spreje a e-tekutiny. 

Fentanyl a jeho analógy môžu spôsobiť rýchly nástup život ohrozujúcej depresie dýchania a ich 

objavenie sa na trhu s drogami bol spojený s nárastom intoxikácií. Cyklopropylfentanyl, 

karfentanil a akryloylfentanyl, boli v čase hodnotenia ich rizika, každý spojený s veľkým 

počtom úmrtí a to: 78, 61 a 47 úmrtí (57 - 59). Zatiaľ čo ilegálny fentanyl a jeho analógy boli 

spojené s úmrtiami v Európe, došlo k odkloneniu medicínskeho fentanylu (napr. náplastí) na 

nezákonné trhy, čo by mohlo byť tiež spojené s úmrtiami, ale v oveľa menšom rozsahu. Väčšie 

množstvo prípadov bolo v roku 2017 zaznamenaných na severe Anglicka, kde boli použité 

analógy fentanylu ako náhrada heroínu. Výrazný pokles počtu úmrtí bol zaznamenaný vo 

Švédsku, kedy v roku 2018 bolo hlásených 11 prípadov v porovnaní so 101 prípadmi hlásenými 

v roku 2017. Pokles v roku 2018 môže súvisieť so skutočnosťou, že mnohé analógy fentanylu 

boli klasifikované ako omamné látky alebo ako „tovar nebezpečný pre zdravie“. Táto 

klasifikácia viedla k novým možnostiam stíhania tých, ktorí predávali ešte nezaradené nové 

psychoaktívne látky a spôsobila, že klasifikované analógy fentanylu zmizli z otvorených 

internetových obchodov vo Švédsku. 

Vysoký potenciál týchto látok môže zvyšovať riziko predávkovania drogami, pričom pri 

toxikologickom skríningu sa môžu prehliadnuť. Zvýšená nezákonná produkcia a používanie 

fentanylu a jeho analógov predstavuje preto výzvu pre existujúce systémy monitorovania, ako 

aj reakcie verejného zdravotníctva (60). 
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4.3 Úmrtia súvisiace s psychostimulanciami 

Úmrtia zapríčinené kokaínom sú oveľa komplikovanejším fenoménom než predávkovania 

opiátmi, ktoré majú pomerne jasný klinický obraz. Z tohto dôvodu mnohé úmrtia zapríčinené 

kokaínom sa na základe formy ich obrazu a spoločenského profilu ich obetí nemusia dostať do 

pozornosti polície alebo forenzných expertov.  

Užívanie kokaínu môže spôsobiť fatálne dôsledky rôznymi mechanizmami. 

K farmakologickému predávkovaniu čistým kokaínom dochádza, ale smrteľné následky sa vo 

všeobecnosti spájajú len s masívnym požitím drogy. K väčšine smrteľných prípadov spojených 

s užívaním kokaínu dochádza v dôsledku kardiovaskulárnych alebo cerebrovaskulárnych 

príhod (61). Tieto príhody nezávisia od dávky a môžu sa vyskytnúť aj v prípade príležitostných 

užívateľov alebo pri nízkych dávkach, najmä u ľudí s už existujúcimi kardiovaskulárnymi alebo 

cerebrovaskulárnymi problémami. K väčšine úmrtí vykazujúcich užívanie kokaínu dochádza 

však medzi problémovými užívateľmi postihnutými chorobnými stavmi zapríčinenými 

chronickým užívaním drog (koronárna ateroskleróza, ventrikulárna hypertrofia alebo iné 

problémy) (62). Tieto stavy môže zhoršovať užívanie etanolu (63) a fajčenie tabaku. Existuje 

určitý neznámy podiel úmrtí súvisiacich s kokaínom, v prípade ktorého nemožno rozpoznať 

spojitosť s užívaním drog pre nedostatočnú klinickú presnosť a pretože k úmrtiu môže dôjsť po 

niekoľkých dňoch alebo týždňoch po akútnom probléme. Chorobné stavy zapríčinené 

pravidelným užívaním kokaínu môžu byť základom aj pre neskoršie infarkty myokardu 

v dôsledku iných faktorov podobne, ako je tomu v prípade užívania tabaku. 

Hodnotenie skutočného zaťaženia zdravotnými problémami a straty života v súvislosti 

s kokaínom predstavujú osobitné výzvy a budú vyžadovať odlišné metódy ako v prípade úmrtí 

predávkovania opiátmi. 
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Úmrtia zapríčinené akútnym predávkovaním kokaínom sú zjavne pomerne neobvyklé. 

Nakoľko sa ale predávkovanie kokaínom ťažšie určuje a zisťuje ako v prípade opiátov 

a opioidov, mohlo by byť podhodnotené. 

Úmrtia súvisiace s psychostimulanciami sú v posledných rokoch v Európe zodpovedné za 

menší počet úmrtí v dôsledku predávkovania, aj keď ich význam sa mení podľa krajiny. Vo 

Francúzsku sa v roku 2017 jedna pätina úmrtí sa spájala s kokaínom, pričom polovica z nich sa 

spájala aj s opioidmi. V Slovinsku, kde sa väčšina úmrtí spájala s heroínom, sa približne 

v tretine prípadov zistil kokaín. V roku 2015 v Anglicku a Walese stúpol počet úmrtí 

súvisiacich s kokaínom zo 169 v roku 2013 na 340, aj keď mnohé z nich sa považovali za 

predávkovanie heroínom u osôb, ktoré užívali aj krak. Turecko nahlásilo v roku 2016 100 

prípadov úmrtí súvisiacich s kokaínom (64). V Španielsku je počet úmrtí súvisiacich 

s kokaínom stabilný už niekoľko rokov. Táto droga je stále druhou najčastejšie uvádzanou 

drogou v prípadoch úmrtí z predávkovania. V roku 2014 bolo hlásených 269 prípadov (65). 

O úmrtiach súvisiacich priamo (akútne predávkovanie) alebo nepriamo s amfetamínmi  je 

málo známe. Posledné výsledky systematického skúmania ukazujú, že výskum morbidity 

a mortality spojenej s užívaním amfetamínov musí byť prioritou. Nevyhnutné je dlhodobé 

sledovanie  a získavanie štatistických údajov vo vzťahu k úmrtnosti  a kohortové štúdie (66). 

To je obzvlášť dôležité pre krajiny, kde je rozšírené  problémové užívanie amfetamínov alebo 

je na vzostupe.  

Výsledky ôsmich kohortových štúdií medzi závislými a problémovými užívateľmi 

amfetamínov vykonané v Austrálii, Thajsku, Švédsku, Fínsku, Holandsku a Českej republike 

sa pohybovali od  nulovej úmrtnosti v Austrálii po 2,95 na 1 000 osôb  ročne v Thajsku 

a v európskych krajinách od 0,49 do 2,89 na 1 000 osôb ročne. Štandardizovaná úmrtnosť 

(pomer počtu zistených úmrtí voči očakávaným úmrtiam v celkovej populácii) bola v českej 

kohortovej štúdii iba 6,22. Štúdia v Českej republike tiež ukázala, že celková úmrtnosť 
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užívateľov pervitínu bola približne polovičná v porovnaní s užívateľmi heroínu (4,9 prípadov 

voči 8,6 prípadov na 1000 osôb ročne). 

V Lotyšsku  bolo v kohortovej štúdii mortality registrovaných 551 pacientov, ktorí sa začali 

liečiť pre užívanie amfetamínov v rokoch 1999 až 2008. Celková mortalita v kohorte bola 5,69 

na 1 000 osôb a rok a štandardizovaná mortalita bola 3,28 na 1 000 osôb a rok. Tieto hodnoty 

musia byť interpretované veľmi opatrne pre veľmi nízky  počet zomretých (9) počas 

sledovaného obdobia (67).  

Len tri zo štúdií revidovaných Singletonom et al.  opisovali špecifické príčiny smrti. Tieto 

spočívali predovšetkým v predávkovaní heroínom, nehodách a úrazoch. Užívatelia pervitínu 

v Českej republike vykazovali vyšší počet úmrtí spôsobených vonkajšími faktormi, najmä 

samovraždami, v porovnaní s užívateľmi heroínu. Holandská štúdia zistila vyššiu mortalitu 

u problémových  užívateľov  (injekčná aplikácia drogy) ako u užívateľov, ktorý si neaplikovali 

drogy injekčne a u tých, ktorí užívali amfetamíny 5 rokov a dlhšie (68). Stanovenie úmrtnosti  

priamo spojenej s amfetamínmi je zložité kvôli súčasnému užívaniu viacerých drog (hlavne 

heroínu a kokaínu). 

Vyhodnotením  prípadov úmrtí súvisiacich s drogami vo Veľkej Británii za roky 1997 až 

2007 bolo zistených 832 prípadov s pozitívnymi testami na amfetamín alebo metamfetamín 

(69). Iba v 13% týchto prípadov bola pri posmrtnom toxikologickom vyšetrení zistená iba jedna 

droga. V týchto prípadoch najčastejšou príčinou smrti boli dobre známe zdravotné dôsledky 

užívania amfetamínov ako krvácanie do mozgu a akútna hypertenzná kríza (70%), 

kardiovaskulárne a kardiopulmonálne poškodenie (17%) (70, 71) a nebezpečné chovanie 

v dôsledku intoxikácie amfetamínmi (8%). V ostatných prípadoch boli okrem amfetamínov 

zistené ďalšie drogy a to heroín alebo morfín (39%), etanol (20%), metadon (17%) a kokaín 

(13%). Metamfetamín bol zistený len v 14 z 832 prípadov. 
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V súčasnosti všeobecne dochádza k poklesu počtu prípadov úmrtí súvisiacich 

s amfetamínmi. Turecko napríklad uvádza pokles počtu smrteľných predávkovaní z 206 v roku 

2015 na 98 v roku 2016 (64). 

Úmrtia, v prípade ktorých je prítomná extáza (MDMA), sa uvádzajú zriedkavo (72, 73). 

V mnohých takých prípadoch nebola táto droga identifikovaná ako priama príčina úmrtia. 

Väčšina úmrtí súvisiacich s prítomnosťou extázy bola v minulosti zaznamenaná vo Veľkej 

Británii (60). V roku 2017 uviedlo Turecko 185 úmrtí súvisiacich s extázou, čo je pokles 

v porovnaní s rokom 2016 (252 prípadov) (25). 

Určitý počet úmrtí v Európe medzi vysoko rizikovými užívateľmi drog bol spojený so 

syntetickými katinónmi. Fínsko, Švédsko a Veľká Británia medzi 2010 a 2014 nahlásili úmrtia 

v dôsledku užitia/užívania syntetických katinónov. Pri toxikologických analýzach post mortem 

boli popri nich zistené aj alkohol a liečivá. Išlo o katinóny MDPV, alfa-PVP, mefedron, 4,4'-

DMAR a 5-IT (33). 

4.4 Úmrtia súvisiace so syntetickými kanabinoidmi 

Syntetické kanabinoidy sú užívané v Európe mladými ľuďmi a zraniteľnými skupinami 

zahŕňajúcimi väzňov, bezdomovcov a injekčných užívateľov opioidov. Ich účinok je často 

vystupňovaný a závažnejší v porovnaní s prírodnými kanabinoidmi. Spôsobujú tachykardiu, 

delírium, kŕče, psychózy a stavy úzkosti. Nárast závažných intoxikácií a úmrtí spojených 

s týmito látkami bol zaznamenaný celosvetovo. Syntetické kanabinoidy sú spojené s väčšinou 

úmrtí súvisiacich s drogami v Turecku (60 %) v kontraste s inými európskymi krajinami. 

V roku 2017 Turecko nahlásilo viac ako 563 úmrtí súvisiacich so syntetickými kanabinoidmi, 

čo je štyrikrát viac ako v roku 2015 (137 prípadov). Vo väčšine prípadov išlo o mladých mužov 

vo veku 20 – 30 rokov. Vo viac ako v štvrtine týchto prípadov sa zistili aj prírodné kanabinoidy. 

Úmrtia súvisiace so syntetickými kanabinoidmi hlásia aj iné krajiny ale v podstatne menšom 
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rozsahu. Napríklad päť členských štátov EÚ a Nórsko nahlásili 29 úmrtí spojených s MDMB-

CHMICA (33). 

4.5 Úmrtia súvisiace s novými benzodiazepínmi  

Prevalencia úmrtí súvisiacich s novými benzodiazepínmi sa v posledných rokoch zvýšila 

najmä v Škótsku. V roku 2017 boli benzodiazepíny zistené vo viac ako polovici z 934 

hlásených úmrtí súvisiacich s drogami. Za narastajúci počet úmrtí je vo veľkej miere 

zodpovedný Etizolam dostupný online (33). 

4.6 Úmrtia nepriamo súvisiace s užívaním drog  

Najlepšie zdokumentovanou nepriamou príčinou úmrtia užívateľov drog je mortalita 

súvisiaca s infekciou vírusom HIV. Podľa odhadu EMCDDA zomrelo v roku 2007 v Európskej 

únii okolo 2 100 osôb na HIV/AIDS, ktoré možno pripísať užívaniu drog, pričom 90% týchto 

úmrtí nastalo v Španielsku, Francúzsku, Taliansku a Portugalsku. Po zavedení aktívnej 

antiretrovirálnej terapie v roku 1996 sa úmrtnosť na HIV/AIDS vo väčšine krajín EÚ výrazne 

znížila, od roku 2003 sa však zvýšila v Estónsku a Lotyšsku. Najvyššia miera úmrtnosti na 

HIV/AIDS medzi užívateľmi drog sa uvádzala v Portugalsku, nasledovalo Estónsko, 

Španielsko, Lotyšsko a Taliansko, vo väčšine ďalších krajín je miera úmrtnosti nízka (74). 

Klesajúci trend v počte úmrtí bol potvrdený aj v roku 2010, kedy zomrelo podľa odhadov 

EMCDDA 1 700 osôb (75). 

Podiel na značnom počte úmrtí užívateľov drog majú aj rôzne chronické stavy napr. 

choroby pečene, predovšetkým z dôvodu infekcie hepatitídy C (HCV), často zhoršenej 

nadmerným užívaním alkoholu a koinfekciou HIV, aj keď európske číselné údaje nie sú 

k dispozícii. Úmrtia zapríčinené inými infekčnými chorobami sú zriedkavejšie. K neinfekčným 

príčinám úmrtí patria hlavne zhubné nádory a kardiovaskulárne problémy. 
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Iným príčinám úmrtí medzi užívateľmi drog sa venovala oveľa menšia pozornosť, napriek 

znakom významného vplyvu na úmrtnosť. Zvýšenie mortality medzi užívateľmi drog 

ovplyvnili aj samovraždy, úrazy a vraždy, hoci aj v tomto prípade chýbajú spoľahlivé odhady. 

Podľa odhadov dávnejšej štúdie WHO (76) by samovraždy a trauma mohli v Európe 

zodpovedať asi za tretinu úmrtnosti, ktorú možno pripísať užívaniu drog, čo by mohlo 

znamenať niekoľko tisíc úmrtí každý rok. Čo sa týka konkrétne samovrážd, zdajú sa byť častou 

príčinou úmrtí medzi užívateľmi drog. Z literárnych údajov vyplýva (77), že v prípade 

užívateľov heroínu je 14-krát vyššie riziko úmrtia v dôsledku samovraždy, než v prípade 

celkovej populácie. V niektorých skupinových štúdiách v Európe pripadalo na samovraždy 6% 

až 11% úmrtí medzi problémovými užívateľmi drog. Celkový dosah týchto príčin je ťažké 

hodnotiť pre obmedzenú dostupnosť údajov (51). 

Informácie o počte úmrtí v súvislosti s vedením vozidla pod vplyvom drog tiež nie sú  

dostatočné. Z niektorých štúdií vyplývajú zvýšené riziká nehôd súvisiacich s nezákonným 

užívaním drog a že kombinované užívanie drog a alkoholu spôsobuje ďalšie zhoršenie (78). 
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5 PROBLÉMOVÉ UŽÍVANIE DROG 

5.1 Definícia a odhad prevalencie 

Pri problémovom užívaní drog (PUD) ide o taký stupeň užívania, ktorý nesie v sebe riziká 

zdravotných, sociálnych alebo trestno-právnych následkov. Problémový užívateľ alebo 

problémové užívanie nie je  medicínsky termín. Definícia problémového užívania drog 

v Slovenskej republike vychádza z definície EMCDDA, podľa ktorej sú problémovými 

užívateľmi tí, ktorí užívajú drogy vnútrožilovo alebo dlhodobo pravidelne užívajú opiáty 

a opioidy a/alebo amfetamíny a metamfetamíny a/alebo kokaín, vo vekovej skupine 15 - 64 

rokov (79). 

Intravenózne užívanie drog so sebou prináša zvýšené zdravotné riziko, ktorému musí 

užívateľ čeliť. Dlhodobo je u problémových užívateľov sprevádzajúcim fenoménom 

nadštandardný výskyt nákazy vírusom HIV a/alebo hepatitídou typu B a C. 

Injekčné užívanie drog sa najčastejšie spája s opiátmi a opioidmi, aj keď v niektorých 

krajinách je časté aj injekčné užívanie stimulantov napr. amfetamínov a metamfetamínov alebo 

kokaínu. 

Odhady prevalencie injekčného užívania drog má len 16 krajín a pohybujú sa od menej než 

1 prípadu po 10 prípadov na 1 000 osôb vo veku 15 – 64 rokov. Vo väčšine týchto krajín sa 

hlavná injekčne užívaná droga dá jasne identifikovať, aj keď v niektorých krajinách majú 

pôvodne vysokú úroveň užívania dve drogy. Väčšina (14) krajín uvádza ako hlavnú injekčne 

užívanú drogu opiáty a opioidy. Heroín sa uvádza v 12 z týchto krajín, zatiaľ čo buprenorfín sa 

uvádza vo Fínsku a fentanyl v Estónsku. Psychostimulanciá sa ako hlavná injekčne užívaná 

droga uvádzajú v 4 krajinách, kde užívané látky zahŕňajú syntetické katinóny (Maďarsko), 

kokaín (Francúzsko), amfetamín (Lotyšsko) a metamfetamín (Česko) (25). 
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5.2 Zdravotné dôsledky problémového užívania drog – morfologické 

nálezy 

      V nasledujúcej časti uvádzame niektoré morfologické nálezy u PUD. 

Kazuistika: 30-ročná žena, údajne problémová (i. v.) užívateľka  drog, údajne heroínu bola 

nájdená v kríkovom poraste neďaleko parkoviska kamiónov pred veľkým závodom, kde sa 

mala nachádzať údajne dva dni, s poruchou vedomia na úrovni somnolencie. Následne bola 

hospitalizovaná 6 hodín na internom oddelení zdravotníckeho zariadenia. Postupne došlo 

k prehĺbeniu poruchy vedomia do štádia soporu a kómy a k exitu za príznakov 

multiorgánového zlyhania. Bakteriologické vyšetrenie sterov z perikardu a sleziny: 

Staphylococcus aureus. Sérologické vyšetrenie: BWR TPHA – pozitívne, kvantita ++++, BWR 

RRR – pozitívne, kvantita ++++, Anti HIV 1 + 2 – negatívne, Anti HCV – pozitívne. Chemicko-

toxikologické vyšetrenie: TLC, GCMS (krv): morfín (376 ng/ml), kodeín (4 ng/ml), kyselina 

citrónová. 

 

      
                       Fibrinózna perikarditída                Zápalové a ischemické zmeny 

       
                       Trombotická vegetácia                   Kolonizácia trombotickej 

                       na aortálnej chlopni                        vegetácie baktériami 

 

       
                       Hemoragický infarkt                      Viacpočetné infarkty obličky 

                       pečene a obraz hepatitídy C 
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                           Krvácanie do mozgu                       Exulcerované keloidné jazvy  

                                                                               po opakovaných injekčných vpichoch  

 

Kazuistika: 24-ročná žena, údajne problémová (i. v.) užívateľka drog, údajne heroínu od 

14-tich rokov veku, posledná dávka údajne v deň hospitalizácie ráno, udávala 4 – 5 dní trvajúce, 

náhle vzniknuté bolesti hlavy, zistené výrazné kognitívne a pamäťové zmeny, hospitalizovaná 

1 deň na neurologickej klinike, od začiatku hospitalizácie v kritickom stave, exitus po 

konštatovaní pacientky o prudkej bolesti hlavy – náhle zastavenie srdca a dýchania, vyhasnutie 

reflexov mozgového kmeňa. Bakteriologické vyšetrenie: ster zo sleziny: Staphylococcus 

aureus, ster z obličky: Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, ster z maternice: Enterococcus 

feacalis, Streptococcus agalactiae, Proteus vulgaris. Sérologické vyšetrenie: BWR TPHA, 

BWR RRR, Anti HIV 1 + 2, HBsAg – negatívne, Anti HCV – pozitívne. Chemicko-

toxikologické vyšetrenie: imunotest (moč): pozitívne opiáty a benzodiazepíny.  

 

       
                      Trombotická vegetácia v štádiu      Kolonizácia trombotickej 

                      organizácie na mitrálnej chlopni     vegetácie baktériami 

 

       
                       Zápalové a ischemické zmeny       Viacpočetné hemoragické  

                       Srdcového svalu                             infarkty sleziny 
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                       Supurovaný infarkt obličky           Obraz hepatitídy C 

 

             
 Krvácanie na báze mozgu z ruptúry aneuryzmy mozgovej tepny a do komorového systému  

 

       
                       Keloidné exulcerované jazvy po opakovaných injekčných vpichoch 

 

Kazuistika: 26-ročná  žena, problémová užívateľka drog, pervitín, marihuana, 

hospitalizovaná 2 týždne pre pleuropneumóniu, príčina smrti septický stav s multiorgánovým 

zlyhaním. Bakteriologické vyšetrenie: ster zo sleziny: Staphylococcus aureus. Pri pitve okrem 

iného zistená sukcesívna embolizácia do pľúc a supurované infarkty pľúc. 

 

       
                         Trombotická vegetácia na              Supurované infarkty pľúc 

                     trikuspidálnej chlopni  
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                           Trombus v organizácii                     Stav chrupu 

                       a hnisavý zápalový infiltrát 

 

Kazuistika: 39-ročný muž, nájdený mŕtvy v byte, prehliadajúci lekár udáva závislosť od 

drog, možno heroínu, ako príčinu smrti udáva otravu drogami. Chemicko-toxikologické 

vyšetrenie: imunotest (moč): pozitívne opiáty, GCMS (moč): morfín (0,45 µg/ml). Príčina smrti 

po pitve: kardiálne zlyhanie. Napriek zisteným opiátom v čase smrti, na základe 

morfologického nálezu v srdci bol vyslovený predpoklad, že išlo o užívateľa psychostimulancií. 

 

      
                       Hypertrofia a fibróza srdca            Masívna fibróza myokardu    

 

      
                       Nástenná trombóza v hrote            Trombóza a. iliaca 

 

             
                       Bizarné tetovania kože                   Rôzne staré lézie kože, dolných 

              končatín, znížený stav hygieny 
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Kazuistika: 23-ročná žena, nájdená mŕtva v byte, pri tele nájdené injekčné striekačky a ihly. 

Chemicko-toxikologické vyšetrenie: EMIT VIVA (moč): pozitívne opiáty, GCMS (krv): 

heroín, 6-monoacetylmorfín, morfín (8976 ng/ml). Príčina smrti po pitve: predávkovanie 

opiátmi, okrem iného zistená hepatitída C.  

 

        
            Hnisavá pleuritída s hnisavým exsudátom v pohrudnicovej dutine  

 

               
                 Rôzne staré lézie kože dolných      Keloidné exulcerované jazvy 

                 končatín                                          po opakovaných vpichoch 

 

Kazuistika: 32-ročný muž, nájdený mŕtvy v opustenej unimobunke, pri tele nájdené 

injekčné striekačky a ampulky. Chemicko-toxikologické vyšetrenie: imunotest (moč): 

pozitívne opiáty, benzodiazepíny, GCMS (krv): morfín, 6-monoacetylmorfín, flunitrazepam 

(rohypnol) 93,96 µg/l. Príčina smrti po pitve: kombinované predávkovanie opiátmi 

benzodiazepínmi. 

 

       
                        Stav chrupu, typické sfarbenie ďasien a jazyka po rohypnole 
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                        Rôzne staré lézie kože na horných a dolných končatinách,  

                        znížený stav hygieny 

 

               
               Keloidné jazvy po opakovaných vpichoch    Obraz hepatitídy C 

 

 

      Niektoré ďalšie morfologické nálezy u problémových užívateľov drog: 

 

        
                       Stopa po čerstvom vpichu s krvácaním v podkoží (muž 34 r.) 

 

       
                       Stopy po starších vpichoch             Jazva kože po opakovaných  

                       (muž 40 r.)                                       vpichoch (muž 23 r.) 
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                      Fibróza pľúc (muž 23 r.)                  Exsudatívna pleuritída  

               (muž 25 r.) 

 

 

     
                        Zakrvácanie do hrudnej dutiny z arodovanej cievy (muž 44 r.) 

 

 

      
                        Absces sleziny (muž 33 r.)           Trofické zmeny kože dolných 

                                                                              končatín (muž 34 r.) 

 

 

     
                         Extrémna kachexia (muž 40 r.)               Jazvy kože po pokuse 

              o samovraždu (muž 26 r.)   
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6 MONITOROVANIE ÚMRTÍ SÚVISIACICH 

S DROGAMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

A V EURÓPSKEJ ÚNII 

Sledovanie úmrtí súvisiacich s drogami je vhodným ukazovateľom trendov v ich 

zneužívaní (1). 

Slovenská republika sa stala plnohodnotným partnerom pri plnení úloh spojených 

s drogovým fenoménom v európskom priestore. Aktívne sa podieľa na rozpracovaní 

a realizácii zámerov Európskej únie v oblasti Európskej protidrogovej stratégie. Stala sa 

súčasťou koordinovaného postupu krajín Európskej únie pri spoločnom riešení problémov 

súvisiacich s ohrozením zdravia občanov, v zabezpečení ich psychickej a duševnej pohody, ako 

aj ich bezpečnosti. Je dôstojným článkom európskej informačnej siete o drogách a drogovej 

závislosti (80). Z členstva v Európskej únii slovenskej republike vyplýva povinnosť zbierať 

údaje o úmrtiach súvisiacich s drogami a tieto poskytovať Európskemu monitorovaciemu 

centru pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA) v Lisabone. 

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti  bolo zriadené  Nariadením 

Rady európskeho hospodárskeho spoločenstva č. 302/93 z 8. februára 1993 o vytvorení 

EMCDDA. Toto nariadenie bolo niekoľkokrát zmenené a doplnené a v súčasnosti sa existencia 

a fungovanie centra riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady európskeho spoločenstva 

č. 1920/2006  z 12. decembra 2006 o EMCDDA (prepracované znenie). Hlavným cieľom 

centra podľa tohto nariadenia je poskytovať členským štátom vecné, objektívne, spoľahlivé 

a porovnateľné informácie týkajúce sa drog, drogových závislostí a ich následkov. Takto 

získané informácie majú napomáhať jednotlivým štátom získať objektívny celkový pohľad. 

Úlohy centra sú definované v čl. 2 nariadenia nasledovne: 

a) zber a analýza existujúcich údajov:  
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zbieranie, zaznamenávanie a analyzovanie informácií vrátane údajov, ktoré sú výsledkami 

výskumov, poskytovanie informácií o najlepších postupoch v členských štátoch a napomáhanie 

výmeny týchto postupov medzi nimi, a to vrátane nových trendov v kombinovanom užívaní 

nelegálnych psychoaktívnych látok. Vypracovávanie expertíz, štúdií, pilotných projektov, 

organizovanie stretnutí expertov, vytváranie a sprístupňovanie zdrojov informácií, 

poskytovanie systému, ktorý je schopný dodávať informácie o podobných alebo doplnkových 

programoch alebo činnostiach, ktoré realizujú členské štáty; vytvorenie a koordinovanie 

informačnej siete v spolupráci s členskými štátmi; výmena informácií medzi predstaviteľmi, 

ktorí rozhodujú, výskumnými pracovníkmi, špecialistami a tými, ktorí sa vo vládnych 

a mimovládnych organizáciách zaoberajú otázkami súvisiacimi s drogami. 

b) zlepšenie metód pre porovnávanie údajov: 

zabezpečovanie lepšej porovnateľnosti, objektívnosti a spoľahlivosti údajov na európskej 

úrovni vytvorením ukazovateľov a spoločných kritérií; centrum najmä vyvinie nástroje 

a prostriedky, ktoré členským štátom pomôžu monitorovať a hodnotiť svoje národné politiky 

a Európskej komisii monitorovať a hodnotiť politiky Európskej únie; uľahčiť vymieňanie 

informácií tak v zmysle kvality ako aj kvantity (databázy). 

c) rozširovanie údajov: 

sprístupňovanie údajov; rozširovanie práce vykonanej členskými štátmi; zabezpečovanie 

rozširovania informácií, ktoré nevyžadujú utajenie; vydávanie výročných správ o situácii 

v drogovej problematike vrátane údajov o nových trendoch. 

d) spolupráca s európskymi a medzinárodnými subjektmi a organizáciami a s tretími 

krajinami. 

e) informačná povinnosť: 

ak centrum zistí nový vývoj a zmeny trendov, informuje o tom príslušné orgány členských 

štátov. 
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Takto definované úlohy plní samotné centrum, ale taktiež  s pomocou kontaktných miest 

v jednotlivých krajinách – národnými centrami, ktoré vytvárajú Európsku informačnú sieť 

o drogách a drogovej závislosti, nazývanú REITOX (81, 82). 

Systematické monitorovanie prípadov úmrtí súvisiacich s drogami pre potreby EMCDDA 

začalo na Slovensku v roku 2005 po jeho vstupe do EÚ v roku 2004. 

V rámci zapojenia sa do medzinárodných protidrogových programov vznikol Uznesením 

vlády SR v roku 1995 Výbor ministrov pre kontrolu drog a drogové závislosti. Jeho výkonným 

orgánom bol Generálny sekretariát, v rámci ktorého bolo  v roku 2002 založené Národné 

monitorovacie centrum pre drogy (NMCD) ako národná kontaktná inštitúcia pre EMCDDA 

zapojená do Európskej informačnej siete o drogách a drogových závislostiach - REITOX. Na 

pôde NMCD vznikla na prelome rokov 2004 a 2005 pracovná skupina pre implementáciu 

jedného z piatich kľúčových ukazovateľov sledovaných EMCDDA – úmrtia súvisiace 

s drogami a úmrtnosť užívateľov drog. Zloženie skupiny bolo multidisciplinárne, jej členmi 

boli súdni lekári, toxikológovia, štatistici, príslušníci policajného zboru, občianskych združení 

a ďalší odborníci. Na čele skupiny bol národný expert, ktorý bol styčným článkom medzi 

NMCD a Úradom vlády SR a štruktúrami zúčastnenými na samotnom zbere údajov. V roku 

2012 bolo NMCD začlenené do Odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania 

drog Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.  

Vznik Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý začal svoju činnosť od 

1. januára 2005, bol ďalším významným momentom pre zavedenie monitorovania úmrtí 

súvisiacich s drogami v Slovenskej republike. Táto inštitúcia má vo svojej kompetencii všetky 

prehliadky zosnulých a výkon súdnolekárskej praxe v oblasti pitiev a toxikologických analýz 

ako aj príslušnú s tým súvisiacu administratívu na celom území Slovenska, čo vytvára ideálne 

podmienky pre zbieranie potrebných údajov na celoštátnej úrovni. Miestom výkonu vyšetrení 

post mortem sú tzv. Súdnolekárske a patologickoanatomické pracoviská ÚDZS v Nitre, Žiline, 
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Martine, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove a Košiciach. Momentálne len v Bratislave je 

etablované samostatné Súdnolekárske pracovisko ÚDZS. Hlásenia indikovaných prípadov 

úmrtí z jednotlivých pracovísk sa pravidelne zbierajú a vyhodnocujú a v spolupráci s NMCD 

sa na pôde ÚDZS buduje tzv. Špeciálny register úmrtí súvisiacich s drogami. Dôležitým 

legislatívnym podkladom pre výkon zberu údajov je aj skutočnosť, že podľa zákona  581/2004 

Z. z., § 48, vo všetkých prípadoch úmrtí súvisiacich s drogami môže byť nariadená pitva, ktorú 

vykonáva súdny lekár a v spolupráci s toxikológom ju dopĺňa o výsledky príslušných 

toxikologicko-chemických vyšetrení (83). 

Údaje za roky 2004 a 2005 boli z jednotlivých pracovísk ÚDZS vyžiadané retrospektívne 

prostredníctvom príslušných štruktúr vedenia ÚDZS. Následne bol v spolupráci s NMCD 

vytvorený a uvedený do prevádzky elektronický online formulár pre hlásenia indikovaných 

prípadov na web stránke NMCD. Za hlásenie jednotlivých prípadov a jeho kvalitu sa stal 

zodpovedný pitvajúci lekár a za hlásenia za pracovisko vedúci lekár pracoviska. V roku 2008 

sa na pôde ÚDZS začala budovať a uviedla do prevádzky celoslovenská elektronická databáza 

pitevných protokolov tzv. e-pitvy. V snahe znížiť administratívnu záťaž pracovníkov 

súdnolekárskych pracovísk, bolo ukončené zbieranie údajov prostredníctvom online formulára. 

V roku 2009 bol vydaný Príkaz predsedu ÚDZS č. 3/2009, ktorý jednoznačne zadefinoval 

povinnosť hlásiť údaje a pravidlá pre hlásenie údajov (84). Hlásenia sa začali poskytovať 

formou výpisov z  celoslovenskej elektronickej databázy pitevných protokolov „Evidencia 

pitiev“ ÚDZS, čo pokračuje aj naďalej. V súčasnosti sú povinnosti spojené so zberom údajov 

pre pracovníkov pracovísk ÚDZS definované v Karte procesu integrovaného manažérskeho 

systému č. HP – 01: Výkon pitvy a laboratórne vyšetrenia (85). 

Sumarizácia a analýza výsledkov systematického zberu údajov o úmrtiach súvisiacich 

s drogami a získané závery sú predmetom ďalších kapitol monografie. Ťažisko monitorovania 

spočíva na prípadoch úmrtí súvisiacich s drogami resp. látkami inými ako liečivá a etanol. 
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Údaje o úmrtiach súvisiacich s užitím/užívaním psychoaktívnych liečív sa na národnej úrovni 

evidujú, ale pre potreby EMCDDA sa zozbierané údaje z krajín používajúcich MKCH-10 

filtrujú prostredníctvom tzv. Selection D a pozornosť je zameraná predovšetkým na nelegálne 

drogy. Výsledky analýz za NMCD sa poskytujú na medzinárodnej úrovni formou predpísaných 

dotazníkov a formulárov tzv. Štandardných tabuliek a „Workbook-ov“ 1 x ročne do 

Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti v Lisabone, kde sa konajú 

každoročne pravidelné stretnutia národných expertov pre daný kľúčový ukazovateľ, 

a príslušným zložkám Organizácie spojených národov.  
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7 METÓDY ANALÝZY ZÍSKANÝCH ÚDAJOV 

Do štúdie boli vybraté všetky, v predchádzajúcej kapitole uvedeným spôsobom, hlásené 

prípady zosnulých, ktorí zomreli v súvislosti s užitím/užívaním drog a psychoaktívnych látok 

iných ako etanol na území Slovenskej republiky v priebehu 15-ročného obdobia v rokoch 2004 

až 2018.  

Vo všetkých prípadoch bola vykonaná pitva štandardnou metódou a doplňujúce 

histopatologické a toxikologicko-chemické laboratórne vyšetrenia. Pitvy boli vykonané na  

Súdnolekárskych a patologickoanatomických pracoviskách Úradu pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou. Vo všetkých hlásených prípadoch boli vyhodnotené výsledky pitiev vrátane 

výsledkov doplňujúcich laboratórnych vyšetrení, všetky dostupné policajné záznamy 

a dostupná zdravotná dokumentácia. Prípady boli rozdelené do dvoch skupín podľa metodiky 

Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti na priame a nepriame 

úmrtia súvisiace s psychoaktívnymi látkami. 

Získané údaje boli analyzované a porovnané v každej skupine podľa pohlavia a veku, 

výskytu v jednotlivých rokoch, podľa územného delenia krajov resp. spádových oblastí 

jednotlivých pracovísk, podľa zistených látok bezprostrednej a vonkajšej príčiny smrti.  

Štatistické analýzy boli realizované pomocou  softvéru SPSS. Na deskripciu skúmaného 

súboru prípadov boli vypočítané frekvenčné tabuľky za súbory priamych a nepriamych úmrtí. 

Pri veku boli vytvorené vekové kategórie na výpočet frekvenčných tabuliek. Na komparáciu 

výsledkov za skúmané súbory boli použité kontingenčné tabuľky a Fisherov exaktný test. 

Vzťahy medzi skúmanými veličinami sú signifikantné, keď pre príslušnú P-hodnotu platí: P < 

0,05 (86 – 90). 

Tabuľky a grafická prezentácia výsledkov boli realizované pomocou počítačového 

programu Microsoft Office Excel 2016.  
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8 VÝSLEDKY ANALÝZY ZÍSKANÝCH ÚDAJOV 

V sledovanom období rokov 2004 až 2018 bolo v Slovenskej republike vykonaných 78 371 

súdnolekárskych pitiev. Z tohto počtu bolo hlásených 1526 prípadov úmrtí súvisiacich 

s užitím/užívaním psychoaktívnych látok iných ako etanol t. j. drog a liečiv. Zistený počet 

hlásených prípadov úmrtí súvisiacich s PAL tvori 1,9% všetkých pitvaných prípadov. Definícii 

tzv. priamych úmrtí súvisiacich s PAL zodpovedalo 655 prípadov (43 %) a definícii tzv. 

nepriamych úmrtí zodpovedalo 871 prípadov (57 %). Počty a vzájomný pomer prípadov 

v jednotlivých skupinách je znázornený v Tab. 1, Graf 1. 

Výskyt prípadov v jednotlivých rokoch kolísal medzi 124 (8,1 %) v roku 2004 a 69 (4,5 %) 

v roku 2014. V skupine priamych úmrtí sa počty pohybovali od 58 (8,9 %) v roku 2018 do 28 

(4,3 %) v roku 2007. V skupine nepriamych úmrtí bolo rozpätie od 78 (9 %) v roku 2004 do 39 

(4,5 %) v roku 2012. Počty prípadov v jednotlivých rokoch, ich percentuálne zastúpenie 

a vývojové trendy výskytu sú uvedené v Tab. 1. a graficky znázornené v grafoch 2 - 7. 

Rozdelenie súboru podľa pohlavia bolo nasledovné: z celkového počtu prípadov bolo 1127 

mužov a 399 žien, čo v percentuálnom vyjadrení je 74 % resp. 26 % (Tab. 2). V jednotlivých 

skupinách úmrtí bolo rozdelenie podľa pohlavia nasledovné: v skupine priamych úmrtí boli 

muži zastúpení v 66 %, ženy v 34 %, v skupine nepriamych úmrtí muži tvorili 80 %  a ženy  

20 % prípadov.  

Tabuľky 3 - 5 a grafy 8 - 12 ukazujú vekové zloženie súboru aj jednotlivých skupín úmrtí 

podľa vekových kategórií. Najviac prípadov úmrtí súvisiacich s PAL bolo vo vekovej kategórii 

od 30 do 34 rokov – 220 (14,4 %), podobne ako v skupine priamych úmrtí – 13,9 % (91 

prípadov priamych úmrtí). V skupine nepriamych úmrtí bolo hlásených najviac prípadov 

v kategórii od 20 – 24 rokov 16 % (140 prípadov). Celkove vo veku do 34 rokov bolo 

v obidvoch skupinách úmrtí hlásených 44 % prípadov. V skupine prípadov priamych úmrtí 

bolo vo veku do 34 rokov hlásených 35 % prípadov, v skupine nepriamych úmrtí 52 % 
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prípadov. Priemerný vek v celom súbore bol 39,4 roka. V skupine priamych úmrtí u mužov bol 

39,7 roka, u žien bol 46,7 roka. V skupine nepriamych úmrtí bol priemerný vek u mužov 35,7 

roka a u žien 43,9 roka.  

Rozdelenie počtu hlásených prípadov podľa pracovísk a ich spádových oblastí 

a jednotlivých skupín úmrtí uvádza Tab. 6., grafické znázornenie je v grafoch 13 - 15. Najviac 

prípadov - 557 (36,5 %) bolo hlásených z pracoviska v Bratislave. Nasledovalo pracovisko 

v Košiciach – 19 % a pracovisko v Martine – 13,1 %. Ďalšie pracoviská hlásili od 9,1 % do 

2,5 % prípadov v poradí Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Poprad. Pracovisko v Nových 

Zámkoch nahlásilo 0,8 % všetkých prípadov za obdobie svojej činnosti v rokoch 2004 – 2007. 

V rokoch 2008 až 2018 bolo spádové územie pracoviska priradené do pôsobenia pracoviska 

v Nitre. Pracovisko v Lučenci nahlásilo 3,6 % všetkých prípadov za obdobie svojej činnosti 

v rokoch 2004 – 2013. V rokoch 2014 až 2018 bolo spádové územie pracoviska priradené do 

pôsobenia pracoviska v Banskej Bystrici. Detailné rozdelenie počtu hlásených prípadov pre 

každé pracovisko a jeho spádovú oblasť podľa jednotlivých skupín úmrtí, rokov a vývojových 

trendov uvádzajú tabuľky 7 - 16, grafické znázornenie je v grafoch 16 – 41. 
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     Tab. 1. Výskyt a percentuálne zastúpenie prípadov priamych a nepriamych úmrtí 

v jednotlivých rokoch 

 

Rok Priame Percento Nepriame Percento Spolu Percento 

2004 46 7 78 9 124 8,1 

2005 46 7 77 8,8 123 8 

2006 32 4,9 70 8 102 6,7 

2007 28 4,3 57 6,5 85 5,6 

2008 46 7 50 5,7 96 6,3 

2009 56 8,5 59 6,8 115 7,5 

2010 42 6,4 70 8 112 7,3 

2011 42 6,4 67 7,7 109 7,1 

2012 50 7,6 39 4,5 89 5,8 

2013 52 7,9 47 5,4 99 6,5 

2014 29 4,4 40 4,6 69 4,5 

2015 56 8,5 40 4,6 96 6,3 

2016 35 5,3 52 6 87 5,7 

2017 37 5,6 65 7,5 102 6,7 

2018 58 8,9 60 6,9 118 7,7 

Spolu 655 43 % 871 57 % 1526   

 

              

                Graf 1. Počet prípadov priamych a nepriamych úmrtí v jednotlivých 

                             rokoch               
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                Graf  2. Rozdelenie počtu prípadov úmrtí v jednotlivých rokoch  

                              podľa skupín 

 

 

 

 

 

 

                Graf  3. Trendy počtu prípadov úmrtí v sledovanom období  

                              podľa skupín 
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    Graf 4. Počet prípadov priamych úmrtí v jednotlivých rokoch 

 

 

 

 

 

 

                Graf 5. Trend počtu prípadov priamych úmrtí v sledovanom období 
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                 Graf 6. Počet prípadov nepriamych úmrtí v jednotlivých rokoch 

 

 

 

 

 

 

                 Graf 7. Trend počtu prípadov priamych úmrtí v sledovanom období 
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                  Tab. 2. Kategorizácia prípadov priamych a nepriamych úmrtí podľa 

                               pohlavia 
        

Pohlavie Priame Percento Nepriame Percento Spolu Percento 

Muži 431 66 696 80 1127 74 

Ženy 224 34 175 20 399 26 

Spolu 655  871  1526  
 

                 Tab. 3. Kategorizácia prípadov priamych a nepriamych úmrtí podľa 

                               veku 

 

Vek Priame Percento Nepriame Percento Spolu Percento 

> 14 1 0,2 5 0,6 6 0,4 

15 - 19 20 3 58 6,7 79 5,2 

20 - 24 48 7,3 140 16 187 12,2 

25 - 29 67 10,2 117 13,4 184 12 

30 - 34 91 13,9 130 14,9 220 14,4 

35 - 39 75 11,4 90 10,3 166 10,9 

40 - 44 74 11,3 69 7,9 141 9,2 

45 - 49 66 10,1 55 6,3 120 7,9 

50 - 54 74 11,3 67 7,7 144 9,4 

55 - 59 59 9 50 5,9 109 7,1 

60 - 64 29 4,4 37 4,2 65 4,3 

65 < 51 7,8 53 6,1 105 6,9 

Spolu 655   871   1526   

 

                 Graf 8. Kategorizácia prípadov priamych a nepriamych úmrtí podľa 

                              veku 
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                  Tab. 4. Kategorizácia prípadov priamych úmrtí podľa veku 

 

Vek Muži Percento Ženy Percento Spolu Percento 

> 14 1 0,2 0 0 1 0,2 

15 - 19 14 3,2 6 2,7 20 3 

20 - 24 36 8,3 12 5,3 48 7,3 

25 - 29 53 12,3 14 6,7 67 10,2 

30 - 34 73 17,2 18 8 91 13,9 

35 - 39 60 13,9 15 6,7 75 11,4 

40 - 44 50 11,4 24 10,6 74 11,3 

45 - 49 36 8,3 30 13,4 66 10,1 

50 - 54 39 9 35 15,2 74 11,3 

55 - 59 31 7,2 28 12,5 59 9 

60 - 64 14 3,2 15 6,7 29 4,4 

65 < 24 5,6 27 12 51 7,8 

Spolu 431   224   655   

 

 

 

 

 

 

                  Tab. 5. Kategorizácia prípadov nepriamych úmrtí podľa veku 

 

Vek Muži Percento Ženy Percento Spolu Percento 

> 14 4 0,6 1 0,6 5 0,6 

15 - 19 49 7 9 5,1 58 6,7 

20 - 24 119 17,1 21 12 140 16 

25 - 29 106 15,2 11 6,3 117 13,4 

30 - 34 106 15,2 24 13,7 130 14,9 

35 - 39 85 12,2 5 2,9 90 10,3 

40 - 44 54 7,8 15 8,6 69 7,9 

45 - 49 42 6 13 7,4 55 6,3 

50 - 54 44 6,3 23 13,1 67 7,7 

55 - 59 32 4,6 18 10,3 50 5,9 

60 - 64 26 3,7 11 6,3 37 4,2 

65 < 29 4,2 24 13,7 53 6,1 

Spolu 696   175   871   

 

 

 

 

  



77 

                  Graf 9. Kategorizácia prípadov priamych úmrtí podľa veku 

 

 

 

 

                  Graf 10. Kategorizácia prípadov nepriamych úmrtí podľa veku 
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                   Graf 11. Kategorizácia prípadov priamych úmrtí podľa veku  

                                  a pohlavia  
 

 

 

 

 

                  Graf 12. Kategorizácia prípadov nepriamych úmrtí podľa veku 

                                 a pohlavia  
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            Tab. 6. Rozdelenie výskytu prípadov hlásených úmrtí podľa pracovísk 

Pracovisko Priame Percento Nepriame Percento Spolu Percento 

Bratislava 258 39,4 299 34,3 557 36,5 

Nitra 73 11,1 66 7,6 139 9,1 

Nové Zámky 5 0,8 7 0,8 12 0,8 

Žilina 53 8,1 41 4,7 94 6,2 

Martin 69 10,5 131 15 200 13,1 

Banská Bystrica 53 8,1 37 4,2 90 5,9 

Lučenec 10 1,5 45 5,2 55 3,6 

Poprad 17 2,6 22 2,5 39 2,5 

Prešov 22 3,4 28 3,2 50 3,3 

Košice 95 14,5 195 22,4 290 19 

Spolu 655  871  1526  
 

 

 

 

 

 

                 Graf 13. Percentuálne zastúpenie hlásených prípadov úmrtí podľa 

                               pracovísk 

 

                 
Poznámka: BA – Bratislava, NR – Nitra, NZ – Nové Zámky, ZA – Žilina, 

                                    MT – Martin, BB – Banská Bystrica, LC – Lučenec,  

                                    PP – Poprad, PO – Prešov, KE – Košice 
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                  Graf 14. Percentuálne zastúpenie hlásených prípadov priamych      

                                 úmrtí podľa pracovísk 
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                 Poznámka: BA – Bratislava, NR – Nitra, NZ – Nové Zámky, ZA – Žilina,  

                                    MT – Martin, BB – Banská Bystrica, LC – Lučenec,  

                                    PP – Poprad, PO – Prešov, KE – Košice 

 

 

                   Graf 15. Percentuálne zastúpenie hlásených prípadov nepriamych      

                                   úmrtí podľa pracovísk 

 

 
 Poznámka: BA – Bratislava, NR – Nitra, NZ – Nové Zámky, ZA – Žilina,  

                                  MT – Martin, BB – Banská Bystrica, LC – Lučenec,  

                                  PP – Poprad, PO – Prešov, KE – Košice 
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           Tab. 7. Rozdelenie výskytu prípadov priamych a nepriamych úmrtí 

                        hlásených v Bratislave podľa rokov 

 

Rok Priame Percento Nepriame Percento Spolu Percento 

2004 26 10,1 37 12,3 63 11,3 

2005 20 7,8 26 8,7 46 8,3 

2006 15 5,8 21 7 36 6,5 

2007 15 5,8 21 7 36 6,5 

2008 23 8,9 25 8,3 48 8,6 

2009 31 12 24 8 55 9,8 

2010 13 5 20 6,7 33 5,9 

2011 15 5,8 13 4,3 28 5 

2012 13 5 14 4,7 27 4,8 

2013 20 7,8 13 4,3 33 5,9 

2014 13 5 23 7,7 36 6,5 

2015 22 8,5 15 5 37 6,6 

2016 11 4,3 21 7 32 5,7 

2017 10 3,9 17 5,7 27 4,8 

2018 11 4,3 9 3 20 3,6 

Spolu 258 46 % 299 54 % 557   

 

 

                 Graf 16. Počet prípadov úmrtí hlásených v Bratislave podľa 

                                jednotlivých skupín a rokov 
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                 Graf 17. Rozdelenie počtu prípadov úmrtí hlásených v Bratislave  

                                podľa jednotlivých skupín a rokov 

 

 
 

 

 

                 Graf 18. Trend počtu prípadov úmrtí podľa jednotlivých skupín  

                                 hlásených v Bratislave v sledovanom období 
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            Tab. 8. Rozdelenie výskytu prípadov priamych a nepriamych úmrtí 

                        hlásených v Nitre podľa rokov 

 

Rok Priame Percento Nepriame Percento Spolu Percento 

2004 3 4,1 1 1,5 4 2,9 

2005 6 8,2 1 1,5 7 5 

2006 3 4,1 2 3 5 3,6 

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 8 10,9 5 7,6 13 9,4 

2009 9 12,3 1 1,5 10 7,2 

2010 4 5,5 7 10,6 11 7,9 

2011 1 1,4 3 4,5 4 2,9 

2012 1 1,4 0 0 1 0,7 

2013 3 4,1 11 16,7 14 10 

2014 7 9,6 8 12,1 15 10,8 

2015 8 10,9 3 4,5 11 7,9 

2016 5 6,8 6 9 11 7,9 

2017 7 9,6 11 16,7 18 12,9 

2018 8 10,9 7 10,6 15 10,8 

Spolu 73 53 % 66 47 % 139  
 

 

                   Graf 19. Počet prípadov úmrtí hlásených v Nitre podľa jednotlivých 

                                  skupín a rokov 
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                Graf 20. Rozdelenie počtu prípadov úmrtí hlásených v Nitre  

                               podľa jednotlivých skupín a rokov 

 

 

 

 

 

 

                 Graf 21. Trend počtu prípadov úmrtí podľa jednotlivých skupín  

                                hlásených v Nitre v sledovanom období 
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                   Tab. 9. Rozdelenie výskytu prípadov priamych a nepriamych  

                                úmrtí hlásených v Nových Zámkoch podľa rokov 

 

Rok Priame Percento Nepriame Percento Spolu Percento 

2004 2 40,0 2 28,6 4 33,3 

2005 1 20,0 1 14,2 2 16,7 

2006 0 0,0 2 28,6 2 16,7 

2007 2 40,0 2 28,6 4 33,3 

Spolu 5 42 % 7 58 % 12  
 

 

 

                    Graf 22. Počet prípadov úmrtí hlásených v Nových Zámkoch podľa  

                                   jednotlivých skupín a rokov 
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            Tab. 10. Rozdelenie výskytu prípadov priamych a nepriamych úmrtí 

                          hlásených v Žiline podľa rokov 

 

Rok Priame Percento Nepriame Percento Spolu Percento 

2004 1 1,9 0 0 1 1 

2005 3 5,7 1 2,4 4 4,2 

2006 4 7,5 2 4,9 6 6,4 

2007 2 3,8 6 14,6 8 8,5 

2008 5 9,4 2 4,9 7 7,4 

2009 3 5,7 5 12,2 8 8,5 

2010 5 9,4 4 9,8 9 9,6 

2011 4 7,5 2 4,9 6 6,4 

2012 5 9,4 3 7,3 8 8,5 

2013 7 13,2 4 9,8 11 11,7 

2014 0 0 1 2,4 1 1 

2015 4 7,5 1 2,4 5 5,3 

2016 3 5,7 4 9,8 7 7,4 

2017 2 3,8 4 9,8 6 6,4 

2018 5 9,4 2 4,9 7 7,4 

Spolu 53 56 % 41 44 % 94  
 

 

                    Graf 23. Počet prípadov úmrtí hlásených v Žiline podľa  

                                   jednotlivých skupín a rokov 
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                 Graf 24. Rozdelenie počtu prípadov úmrtí hlásených v Žiline podľa 

                                jednotlivých skupín a rokov 

 

 

 

 

 

                 Graf 25. Trend počtu prípadov úmrtí podľa jednotlivých skupín  

                                hlásených v Žiline v sledovanom období 
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            Tab. 11. Rozdelenie výskytu prípadov priamych a nepriamych úmrtí 

                           hlásených v Martine podľa rokov 

 

Rok Priame Percento Nepriame Percento Spolu Percento 

2004 5 7,2 7 5,3 12 6 

2005 7 10,1 16 12,2 23 11.5 

2006 1 1,4 15 11,4 16 8 

2007 4 5,8 10 7,6 14 7 

2008 4 5,8 6 4,6 10 5 

2009 2 2,9 5 3,8 7 3,5 

2010 5 7,2 15 11,4 20 10 

2011 9 13 8 6,1 17 8,5 

2012 10 14,5 8 6,1 18 9 

2013 2 2,9 3 2,3 5 2,5 

2014 2 2,9 0 0 2 1 

2015 2 2,9 5 3,8 7 3,5 

2016 2 2,9 8 6,1 10 5 

2017 7 10,1 13 9,9 20 10 

2018 7 10,1 12 9,2 19 9,5 

Spolu 69 35 % 131 65 % 200  
 

 

                  Graf 26. Počet prípadov úmrtí hlásených v Martine podľa  

                                 jednotlivých skupín a rokov 
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                 Graf 27. Rozdelenie počtu prípadov úmrtí hlásených v Martine podľa 

                                jednotlivých skupín a rokov 

 

 

 

 

                  Graf 28. Trend počtu prípadov úmrtí podľa jednotlivých skupín  

                                 hlásených v Martine v sledovanom období 
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            Tab. 12. Rozdelenie výskytu prípadov priamych a nepriamych úmrtí 

                           hlásených v Banskej Bystrici podľa rokov 

 

Rok Priame Percento Nepriame Percento Spolu Percento 

2004 0 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 0 

2006 4 7,5 1 2,7 5 5,5 

2007 2 3,8 7 18,9 9 10 

2008 3 5,7 3 8,1 6 6,7 

2009 2 3,8 0 0 2 2,2 

2010 2 3,8 1 2,7 3 3,3 

2011 4 7,5 2 5,4 6 6,7 

2012 6 11,3 2 5,4 8 8,9 

2013 4 7,5 2 5,4 6 6,7 

2014 1 1,9 3 8,1 4 4,4 

2015 9 17 6 16,2 15 16,7 

2016 3 5,7 2 5,4 5 5,5 

2017 5 9,4 3 8,1 8 8,9 

2018 8 15 5 13,5 13 14,4 

Spolu 53 59 % 37 41 % 90  
 

 

                 Graf 29. Počet prípadov úmrtí hlásených v Banskej Bystrici podľa 

                                jednotlivých skupín a rokov 
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             Graf 30. Rozdelenie výskytu prípadov priamych a nepriamych úmrtí 

                            hlásených v Banskej Bystrici podľa rokov 

 

 
 

 

 

                   Graf 31. Trend počtu prípadov úmrtí podľa jednotlivých skupín  

                                  hlásených v Banskej Bystrici v sledovanom období 
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            Tab. 13. Rozdelenie výskytu prípadov priamych a nepriamych úmrtí 

                           hlásených v Lučenci podľa rokov 

 

Rok Priame Percento Nepriame Percento Spolu Percento 

2004 0 0 3 6,7 3 5,4 

2005 0 0 0 0 0 0 

2006 1 10 3 6,7 4 7,2 

2007 1 10 3 6,7 4 7,2 

2008 0 0 5 11,1 5 9,1 

2009 1 10 9 20 10 18,2 

2010 5 50 6 13,3 11 20 

2011 1 10 13 28,9 14 25,5 

2012 1 10 0 0 1 1,8 

2013 0 0 3 6,7 3 5,4 

Spolu 10 18 % 45 82 % 55  
 

 

                    Graf 32. Počet prípadov úmrtí hlásených v Lučenci podľa  

                                   jednotlivých skupín a rokov 
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            Tab. 14. Rozdelenie výskytu prípadov priamych a nepriamych úmrtí 

                           hlásených v Poprade podľa rokov 

 

Rok Priame Percento Nepriame Percento Spolu Percento 

2004 3 17,6 3 13,6 6 15,4 

2005 0 0 0 0 0 0 

2006 1 5,9 1 4,5 2 5,1 

2007 0 0 2 9,1 2 5,1 

2008 0 0 0 0 0 0 

2009 3 17,6 2 9,1 5 12,8 

2010 2 11,8 3 13,6 5 12,8 

2011 1 5,9 2 9,1 3 7,7 

2012 2 11,8 0 0 2 5,1 

2013 0 0 1 4,5 1 2,6 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 1 5,9 0 0 1 2,6 

2016 0 0 1 4,5 1 2,6 

2017 3 17,6 2 9,1 5 12,8 

2018 1 5,9 5 22,7 6 15,4 

Spolu 17 44 % 22 56 % 39  
 

 

                  Graf 33. Počet prípadov úmrtí hlásených v Poprade podľa  

                                 jednotlivých skupín a rokov 
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             Graf 34. Rozdelenie výskytu prípadov priamych a nepriamych úmrtí 

                            hlásených v Poprade podľa rokov 

 

 

 

 

                 Graf 35. Trend počtu prípadov úmrtí podľa jednotlivých skupín  

                                hlásených v Poprade v sledovanom období 
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            Tab. 15. Rozdelenie výskytu prípadov priamych a nepriamych úmrtí 

                           hlásených v Prešove podľa rokov 

 

Rok Priame Percento Nepriame Percento Spolu Percento 

2004 0 0 0 0 0 0 

2005 1 4,5 3 10,7 4 8 

2006 0 0 1 3,6 1 2 

2007 1 4,5 4 14,3 5 10 

2008 1 4,5 0 0 1 2 

2009 0 0 1 3,6 1 2 

2010 1 4,5 1 3,6 2 4 

2011 1 4,5 4 14,3 5 10 

2012 5 22,7 0 0 5 10 

2013 3 13,6 1 3,6 4 8 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 1 4,5 0 0 1 2 

2016 1 4,5 2 7,1 3 6 

2017 0 0 4 14,3 4 8 

2018 7 31,8 7 25 14 28 

Spolu 22 44 % 28 56 % 50  
 

 

                   Graf 36. Počet prípadov úmrtí hlásených v Prešove podľa  

                                  jednotlivých skupín a rokov 
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            Graf 37. Rozdelenie výskytu prípadov priamych a nepriamych úmrtí 

                            hlásených v Prešove podľa rokov 

 

 

 

 

                 Graf 38. Trend počtu prípadov úmrtí podľa jednotlivých skupín  

                                hlásených v Prešove v sledovanom období 
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            Tab. 16. Rozdelenie výskytu prípadov priamych a nepriamych úmrtí 

                           hlásených v Košiciach podľa rokov 

 

Rok Priame Percento Nepriame Percento Spolu Percento 

2004 6 6,3 25 12,8 31 10,7 

2005 8 8,4 29 14,9 37 12,7 

2006 3 3,2 22 11,3 25 8,6 

2007 1 1 2 1 3 1 

2008 2 2,1 4 2 6 2 

2009 5 5,3 12 6,1 17 5,9 

2010 5 5,3 13 6,7 18 6,2 

2011 6 6,3 20 10,3 26 9 

2012 7 7,4 12 6,1 19 6,5 

2013 13 13,7 9 4,6 22 7,6 

2014 6 6,3 5 2,6 11 3,8 

2015 9 9,5 10 5,1 19 6,5 

2016 10 10,5 8 4,1 18 6,2 

2017 3 3,2 11 5,6 14 4,8 

2018 11 11,6 13 6,7 24 8,3 

Spolu 95 33 % 195 67 % 290  
 

 

                    Graf 39. Počet prípadov úmrtí hlásených v Košiciach podľa  

                                   jednotlivých skupín a rokov 
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               Graf 40. Rozdelenie výskytu prípadov priamych a nepriamych úmrtí 

                              hlásených v Košiciach podľa rokov 

 

 

 

 

                     Graf 41. Trend počtu prípadov úmrtí podľa jednotlivých skupín  

                                    hlásených v Košiciach v sledovanom období 
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Jedným z najdôležitejších sledovaných parametrov vykonanej analýzy bol výskyt 

cudzorodých psychoaktívnych látok zistených kvalitatívnym a kvantitatívnym toxikologicko-

chemickým vyšetrením biologických materiálov odobratých pri pitve. V skupine priamych 

úmrtí bolo príčinou smrti predávkovanie psychoaktívnymi látkami. Látky boli rozdelené do 

skupín podľa účinku v súlade s metodikou EMCDDA. Opiáty a opioidy samotné alebo 

v kombinácii s inými látkami boli zistené v 36 % prípadov. Liečivá boli zistené v 50 % 

prípadov, z toho benzodiazepíny v 41 %, čo tvorilo 20 % všetkých prípadov priamych úmrtí. 

Psychostimulanciá, kanabinoidy, halucinogény a rozpúšťadlá boli detegované v 14 % 

prípadov. Výskyt PAL podľa jednotlivých skupín a rokov v skupine priamych úmrtí uvádza 

Tab. 17. Percentuálne zastúpenie, sumárny výskyt a vývojový trend za celé sledované obdobie 

sú graficky znázornené v grafoch 42 - 47.  

Výskyt prípadov priamych úmrtí spojených s opiátmi a opioidmi v jednotlivých rokoch 

ukazuje Graf 48. Porovnanie dynamiky vývoja počtu úmrtí súvisiacich s opiátmi a opioidmi 

a psychoaktívnymi liečivami znázorňuje Graf 49. Priemerný vek mužov v skupine priamych 

úmrtí súvisiacich s opiátmi a opioidmi bol 36,7 roka, priemerný vek žien 42,4 roka. Pri 

zohľadnení všetkých prípadov priamych úmrtí súvisiacich s drogami priemerný vek mužov bol 

33,9 roka a žien 41 rokov. Priemerný vek v čase úmrtia v skupine priamych úmrtí súvisiacich 

s psychoaktívnymi liečivami bol u mužov 46,3 roka, u žien 49,5 roka. Grafy 50 a 51 zobrazujú 

kategorizáciu prípadov priamych úmrtí so zistenými opiátmi a opioidmi a so zistenými 

liečivami podľa veku a pohlavia. 

V skupine nepriamych úmrtí boli zistené liečivá v 41 % prípadov, z toho tvorili 

benzodiazepíny 63 %, čo predstavovalo 26 % všetkých prípadov. Psychostimulanciá boli 

detegované v 30 % prípadov, opiáty a opioidy a kanabinoidy zhodne po 12 % prípadov. 

Detailné počty prípadov a názorné porovnanie jednotlivých skupín zistených látok v skupine 

nepriamych úmrtí sú uvedené v Tab. 18. Percentuálne zastúpenie, sumárny výskyt a vývojový 
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trend za celé sledované obdobie sú graficky znázornené v grafoch 52 - 57. Grafy 58 

demonštruje počty prípadov priamych a nepriamych úmrtí podľa jednotlivých rokov, v ktorých 

bol zistený tramadol. Trend výskytu tramadolu v prípadoch priamych a nepriamych úmrtí 

v sledovanom období je zobrazený v Grafe 59.  

Výsledky získané pri rozdelení skupiny zistených psychoaktívnych látok na drogy a liečivá 

boli nasledovné: v celom súbore boli drogy zistené v 840 prípadoch t. j. v 55 %. V skupine 

priamych úmrtí bol pomer zistených drog a liečiv 50 % ku 50 %. V skupine nepriamych úmrtí 

bol pomer 59 % ku 41 %  v prospech drog. Výskyt drog a liečiv a trend vývoja v obidvoch 

sledovaných skupinách úmrtí v jednotlivých rokoch je v grafoch 60 a 63. Kategorizáciu podľa 

pohlavia a počet prípadov nepriamych úmrtí so zistenými drogami a so zistenými liečivami 

uvádzajú grafy 64 a 65. 

V prípadoch úmrtí súvisiacich s drogami v skupine priamych úmrtí boli najčastejšie zistené 

opiáty a opioidy v 72 %. V skupine nepriamych úmrtí boli najčastejšie zistenými látkami 

amfetamíny a metamfetamíny v 48 %, nasledovali opiáty a opioidy a kanabinoidy zhodne po 

20 % prípadov. 

Počet úmrtí z predávkovania nelegálnymi drogami sa v jednotlivých rokoch pohyboval od 

14 do 32, čo predstavuje 4 – 8 úmrtí (priemer 5,5) na 1 mil. obyvateľov vo veku od 15 do 64 

rokov. 
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           Tab. 17. Látky zistené v prípadoch priamych úmrtí v jednotlivých rokoch  

                          podľa skupín 
 

Rok 18 19 20 21 22 22/BZD Spolu 

2004 3 1 9 10 23 12 46 

2005 3 0 11 3 29 14 46 

2006 1 0 11 8 12 6 32 

2007 0 1 8 8 11 6 28 

2008 6 0 14 5 21 8 46 

2009 2 0 10 10 34 19 56 

2010 5 0 7 8 22 9 42 

2011 3 1 8 4 26 9 42 

2012 7 0 10 9 24 10 50 

2013 14 0 9 4 25 6 52 

2014 6 0 4 4 15 2 29 

2015 8 0 16 3 29 11 56 

2016 7 1 9 3 15 7 35 

2017 6 1 8 4 18 6 37 

2018 7 0 16 9 26 9 58 

Spolu 78 5 150 92 330 134 655 

Percento 12 1 23 14 50 (20/41)  

            Poznámka: 18 – len opiáty a opioidy, 19 – len metadon, 20 – viaceré látky 

                               vrátane opiátov a opioidov, 21 – jedna alebo viaceré látky okrem  

                               opiátov a opioidov, 22 – liečivá, BZD - benzodiazepíny  

            (podľa EMCDDA) 
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                  Graf 42. Percentuálne zastúpenie skupín zistených látok v prípadoch   

              priamych úmrtí  

 

 
                Poznámka: 18 – len opiáty a opioidy, 19 – len metadon, 20 – viaceré látky 

                                   vrátane opiátov a opioidov, 21 – jedna alebo viaceré látky  

                                   okrem opiátov a opioidov, 22 – liečivá (podľa EMCDDA) 
 
 
 
 

                 Graf 43. Skupiny zistených látok v prípadoch priamych úmrtí  
 

 
                Poznámka: 18 – len opiáty a opioidy, 19 – len metadon, 20 – viaceré látky 

                                   vrátane opiátov a opioidov, 21 – jedna alebo viaceré látky  

                                   okrem opiátov a opioidov, 22 – liečivá (podľa EMCDDA) 
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                  Graf 44. Skupiny zistených látok v prípadoch priamych úmrtí  

                                 v jednotlivých rokoch 
 

 
                Poznámka: 18 – len opiáty a opioidy, 19 – len metadon, 20 – viaceré látky   

                                   vrátane opiátov a opioidov, 21 – jedna alebo viaceré látky  

                                   okrem opiátov a opioidov, 22 – liečivá (podľa EMCDDA) 

 

 

                  Graf 45. Trend výskytu zistených skupín látok v prípadoch priamych 

                                 úmrtí v sledovanom období 

 

 
                    Poznámka: 18 – len opiáty a opioidy, 19 – len metadon, 20 – viaceré látky   

                                       vrátane opiátov a opioidov, 21 – jedna alebo viaceré látky  

                                       okrem opiátov a opioidov, 22 – liečivá (podľa EMCDDA) 
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                  Graf 46. Percentuálne zastúpenie skupín zistených látok v prípadoch   

              priamych úmrtí (prípady s opiátmi a opioidmi zlúčené do  

              jednej skupiny) 

 

 
                Poznámka: 18 – 20 všetky opiáty a opioidy, 21 – jedna alebo viaceré látky  

                                   okrem opiátov a opioidov, 22 – liečivá (podľa EMCDDA) 

 

 

 

Graf 47. Skupiny zistených látok v prípadoch priamych úmrtí  

               (prípady s opiátmi a opioidmi zlúčené do jednej skupiny) 

 

 
                    Poznámka: 18 – 20 všetky opiáty a opioidy, 21 – jedna alebo viaceré látky  

                                       okrem opiátov a opioidov, 22 – liečivá (podľa EMCDDA) 
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                  Graf 48. Počty prípadov priamych úmrtí so zistenými opiátmi  

                                 a opioidmi v jednotlivých rokoch 

 

 
                 Poznámka: 18 – 20 – združené 3 kategórie: 18 – len opiáty a opioidy,  

                                    19 – len metadon, 20 – viaceré látky vrátane opiátov a opioidov 

                 (podľa EMCDDA) 

 

 

                  Graf 49. Trend výskytu opiátov a opioidov a liečiv v prípadoch  

                                  priamych úmrtí v sledovanom období 

 

 
                    Poznámka: 18 – 20 – združené 3 kategórie: 18 – len opiáty a opioidy,  

                    19 – len metadon, 20 – viaceré látky vrátane opiátov a opioidov, 

                    22 – liečivá (podľa EMCDDA) 
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                      Graf 50. Kategorizácia prípadov priamych úmrtí so zistenými  

                                     opiátmi a opioidmi podľa veku a pohlavia   

 

 
 

 

 

 

 

                      Graf 51. Kategorizácia prípadov priamych úmrtí so zistenými  

                                     liečivami podľa veku a pohlavia   
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           Tab. 18. Látky zistené v prípadoch nepriamych úmrtí v jednotlivých rokoch 

                          podľa skupín 

 

Rok OPI A/MA KOK MDMA KAN HAL ROZ BZD IL Spolu 

2004 11 15 1 0 13 0 5 32 1 78 

2005 11 7 1 0 6 0 1 36 15 77 

2006 7 13 1 0 10 0 3 24 12 70 

2007 1 19 0 2 10 0 1 17 7 57 

2008 10 11 2 0 5 0 4 14 4 50 

2009 4 10 0 0 8 2 4 20 11 59 

2010 9 20 2 0 9 1 6 15 8 70 

2011 8 18 0 0 7 1 3 23 7 67 

2012 4 16 1 0 5 0 2 4 7 39 

2013 5 10 0 1 10 1 2 7 11 47 

2014 8 21 2 0 2 1 0 3 3 40 

2015 6 18 1 0 2 0 0 5 8 40 

2016 4 24 0 1 4 0 1 7 11 52 

2017 9 28 2 0 3 3 3 4 13 65 

2018 5 19 0 1 7 0 1 14 13 60 

Spolu 102 249 13 5 101 9 36 225 131 871 

Percento 12 29 1 0 12 1 4 26 15  

  Poznámka: OPI – opiáty a opioidy, A/MA – amfetamíny/metamfetamíny,   

                     KOK – kokaín, MDMA – extáza, KAN – kanabinoidy, HAL – 

                     halucinogény, ROZ – rozpúšťadlá, BZD – benzodiazepíny, IL – iné 

                     liečivá 
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                      Graf 52. Percentuálne zastúpenie skupín zistených látok v prípadoch   

                  nepriamych úmrtí  

 

 
 Poznámka: OPI – opiáty a opioidy, A/MA – amfetamíny/metamfet-    

                    amíny, KOK – kokaín, MDMA – extáza, KAN – kanabinoidy,   

                    HAL – halucinogény, ROZ – rozpúšťadlá, BZD – benzo- 

                    diazepíny, IL – iné liečivá 
 

 

                Graf 53. Skupiny zistených látok v prípadoch nepriamych úmrtí  

 

 
                 Poznámka: OPI – opiáty a opioidy, A/MA – amfetamíny/metamfet-    

                 amíny, KOK – kokaín, MDMA – extáza, KAN – kanabinoidy,   

                 HAL – halucinogény, ROZ – rozpúšťadlá, BZD – benzo- 

                 diazepíny, IL – iné liečivá 
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                Graf 54. Percentuálne zastúpenie skupín zistených látok v prípadoch   

                  nepriamych úmrtí  

 

 

 

 

 

                      Graf 55. Trend výskytu látok zistených v prípadoch nepriamych 

                                      úmrtí v sledovanom období 

 

 
 Poznámka: OPI – opiáty a opioidy, A/MA – amfetamíny/metamfet-    

                    amíny, KOK – kokaín, MDMA – extáza, KAN – kanabinoidy,   

                    HAL – halucinogény, ROZ – rozpúšťadlá, BZD – benzo- 

                    diazepíny, IL – iné liečivá 
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                  Graf 56. Trend výskytu opiátov a opioidov a amfetamínov a met-  

                                 amfetamínov v prípadoch nepriamych úmrtí v sledovanom 

                                 období 

 

 
                Poznámka: OPI – opiáty a opioidy, A/MA – amfetamíny/metamfetamíny 

 

 

 

 

                   Graf 57. Trend výskytu najčastejšie zistených látok v prípadoch  

                                  nepriamych úmrtí v sledovanom období 

 

 
                Poznámka: OPI – opiáty a opioidy, A/MA – amfetamíny/metamfetamíny, 

                                   KAN – kanabinoidy, BZD - benzodiazepíny  
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                Graf 58. Počty prípadov priamych a nepriamych úmrtí so zisteným  

                                tramadolom v jednotlivých rokoch 

 

 
 

 

 

                  Graf 59. Trend výskytu tramadolu v prípadoch úmrtí súvisiacich   

                                 s psychoaktívnymi látkami v sledovanom období 
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 Tab. 19. Výskyt drog a liečiv v prípadoch priamych úmrtí  

                v jednotlivých rokoch 

 

Rok Drogy Percento Liečivá Percento Spolu Percento 

2004 23 7 23 7 46 7 

2005 17 5,2 29 8,8 46 7 

2006 20 6,1 12 3,6 32 4,9 

2007 17 5,2 11 3,3 28 4,3 

2008 25 7,7 21 6,4 46 7 

2009 22 6,8 34 10,3 56 8,5 

2010 20 6,1 22 6,7 42 6,4 

2011 16 4,9 26 7,8 42 6,4 

2012 26 8 24 7,3 50 7,6 

2013 27 8,3 25 7,6 52 7,9 

2014 14 4,3 15 4,5 29 4,4 

2015 27 8,3 29 8,8 56 8,5 

2016 20 6,1 15 4,5 35 5,3 

2017 19 5,8 18 5,5 37 5,6 

2018 32 9,8 26 7,8 58 8,9 

Spolu 325 50% 330 50% 655   

 

 

 

 Tab. 20. Výskyt drog a liečiv v prípadoch nepriamych úmrtí  

                v jednotlivých rokoch 

 

Rok Drogy Percento Liečivá Percento Spolu Percento 

2004 45 8,7 33 9,3 78 9 

2005 26 5 51 14,3 77 8,8 

2006 34 6,6 36 10,1 70 8 

2007 33 6,4 24 6,7 57 6,5 

2008 32 6,2 18 5,1 50 5,7 

2009 28 5,4 31 8,7 59 6,8 

2010 47 9,1 23 6,4 70 8 

2011 37 7,2 30 8,4 67 7,7 

2012 28 5,4 11 3,1 39 4,5 

2013 29 5,6 18 5,1 47 5,4 

2014 34 6,6 6 1,7 40 4,6 

2015 27 5,2 13 3,6 40 4,6 

2016 34 6,6 18 5,1 52 6 

2017 48 9,3 17 4,8 65 7,5 

2018 33 6,4 27 7,6 60 6,9 

Spolu 515 59% 356 41% 871   
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 Graf 60. Výskyt drog a liečiv v prípadoch priamych úmrtí  

                v jednotlivých rokoch 

 

 

 

 

 

 Graf 61. Výskyt drog a liečiv v prípadoch nepriamych úmrtí  

                v jednotlivých rokoch 
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                  Graf 62. Trend výskytu drog a liečiv v prípadoch priamych úmrtí 

                                 v sledovanom období 
 

 
 

 

 

                   Graf 63. Trend výskytu drog a liečiv v prípadoch nepriamych úmrtí 

                                  v sledovanom období 
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                  Graf 64. Počet prípadov nepriamych úmrtí so zistenými drogami  

                                v jednotlivých rokoch podľa pohlavia 

 

 
 

 

 

                   Graf 65. Počet prípadov nepriamych úmrtí so zistenými liečivami  

                                  v jednotlivých rokoch podľa pohlavia 
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Vonkajšie príčiny (kategórie, spôsoby) smrti v skupine nepriamych úmrtí boli vyhodnotené 

podľa metodiky EMCDDA. Kategorizácia a počty prípadov v jednotlivých kategóriách 

a jednotlivých rokoch a percentuálne zastúpenie skupín podľa vonkajších príčin smrti a trend 

výskytu sú uvedené v Tab. 21 a grafoch 66 až 69. Kategorizácia prípadov v jednotlivých 

skupinách a rokoch podľa pohlavia je v tabuľke 22 a Grafe 70. Najčastejšou vonkajšou príčinou 

smrti boli nehody rôzneho typu v 39 % prípadov, nasledovali samovraždy v 37 % prípadov 

a chorobné príčiny v 17 % prípadov.  

 

 

                    Tab. 21. Počet prípadov nepriamych úmrtí podľa vonkajších  

                                   príčin smrti v jednotlivých rokoch 

 

Rok 24 25 26 27 28 Spolu 

2004 13 25 22 1 17 78 

2005 19 29 19 5 5 77 

2006 15 33 18 3 1 70 

2007 11 29 15 2 0 57 

2008 8 20 18 3 1 50 

2009 15 20 24 0 0 59 

2010 13 30 25 1 1 70 

2011 6 26 30 5 0 67 

2012 3 17 17 1 1 39 

2013 9 15 21 2 0 47 

2014 6 12 16 5 1 40 

2015 6 18 15 1 0 40 

2016 10 20 21 1 0 52 

2017 9 28 25 2 1 65 

2018 10 14 35 1 0 60 

Spolu 153 336 321 33 28 871 

Percento 17 39 37 4 3   

                   Poznámka: 24 – chorobné príčiny, 25 – náhodné príčiny (nehody),  

                   26 – úmyselné samopoškodenie, 27 – napadnutie, 28 – 

                    neurčené (podľa EMCDDA)                  
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Graf 66. Percentuálne zastúpenie prípadov nepriamych úmrtí  

                podľa vonkajšej príčiny smrti  

 

 
 Poznámka: 24 – chorobné príčiny, 25 – náhody (nehody), 26 – úmyselné 

                    samopoškodenie, 27 – napadnutie, 28 - neurčené (podľa  

                    EMCDDA) 

 

 

 

 Graf 67. Počet prípadov nepriamych úmrtí podľa vonkajšej  

                príčiny smrti  

 

 
 Poznámka: 24 – chorobné príčiny, 25 – náhody (nehody), 26 – úmyselné 

                    samopoškodenie, 27 – napadnutie, 28 - neurčené (podľa  

                    EMCDDA) 
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                  Graf 68. Počet prípadov nepriamych úmrtí v jednotlivých rokoch  

              podľa vonkajšej príčiny smrti  

 

 
                Poznámka: 24 – chorobné príčiny, 25 – náhodné (nehody), 26 – úmyselné 

                samopoškodenie, 27 – napadnutie, 28 - neurčené (podľa 

                EMCDDA) 

 

 

                  Graf 69. Trend výskytu prípadov nepriamych úmrtí v sledovanom  

                                 období podľa vonkajšej príčiny smrti 

 

 
                Poznámka: 24 – chorobné príčiny, 25 – náhodné (nehody), 26 – úmyselné 

                samopoškodenie, 27 – napadnutie, 28 - neurčené (podľa 

                EMCDDA) 
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         Tab. 22. Počet prípadov nepriamych úmrtí podľa vonkajších príčin smrti  

                        a pohlavia v jednotlivých rokoch 

 

VPS 24 25 26 27 28   

Rok Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Spolu 

2004 10 3 17 8 19 3 0 1 14 3 78 

2005 8 11 19 10 15 4 2 3 5 0 77 

2006 13 2 29 4 18 0 2 1 0 1 70 

2007 8 3 25 4 11 4 1 1 0 0 57 

2008 7 1 18 2 16 2 2 1 1 0 50 

2009 9 6 17 3 18 6 0 0 0 0 59 

2010 11 2 28 2 22 3 1 0 0 1 70 

2011 5 1 23 3 23 7 2 3 0 0 67 

2012 2 1 14 3 14 3 1 0 1 0 39 

2013 8 1 14 1 18 3 1 1 0 0 47 

2014 4 2 10 2 13 3 5 0 1 0 40 

2015 5 1 16 2 12 3 0 1 0 0 40 

2016 7 3 16 4 19 2 0 1 0 0 52 

2017 7 2 25 3 20 5 2 0 1 0 65 

2018 7 3 10 4 24 11 0 1 0 0 60 

Spolu 111 42 281 55 262 59 19 14 23 5 871 

% 73 27 84 16 82 18 58 42 82 18   

Ʃ % 100 100 100 100 100   

        Poznámka: označenie kategórií podľa EMCDDA, VPS – vonkajšia príčina smrti 
 
 

 

                  Graf 70. Počet prípadov nepriamych úmrtí podľa vonkajšej príčiny 

                                 smrti a pohlavia  

 

 
                Poznámka: označenie kategórií podľa EMCDDA 
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9 INTERPRETÁCIA A KOMPARÁCIA VÝSLEDKOV 

ANALÝZY V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE 

Úmrtnosť súvisiaca s drogami a psychoaktívnymi látkami je komplexný fenomén. Na 

základe dlhoročných analýz sa ukazuje, že mnohé úmrtia, predovšetkým v mladších vekových 

skupinách, sú preventabilné. Z tohto dôvodu sa problematika úmrtí súvisiacich s drogami 

a úmrtnosti užívateľov drog stala jedným z piatich kľúčových ukazovateľov monitorovaných 

EMCDDA.  

V Európe bolo publikovaných niekoľko štúdií o úmrtiach súvisiacich s tzv. nezákonnými 

drogami (91 – 94), ale publikované údaje nie je možné porovnať, lebo v jednotlivých krajinách 

chýba štandardizovaný systém zberu údajov (51). V  našej odbornej literatúre boli publikované 

štúdie menšieho regionálneho rozsahu týkajúce sa úmrtí súvisiacich s opiátmi a opioidmi (95), 

úmrtí súvisiacich s tramadolom (96), úmrtí súvisiacich s predávkovaním psychoaktívnymi 

liečivami (97), porovnávacia štúdia úmrtí súvisiacich s drogami a psychoaktívnymi liečivami 

(98) alebo úmrtí pri dopravných nehodách v stave ovplyvnenia PAL (99, 100).  

Problém  drogových závislostí v Európe začal prudko  narastať v rokoch 1984 – 1985 (101). 

Na Slovensku sa tento problém zvýraznil o niekoľko rokov neskôr po politickom prevrate 

v roku 1989, kedy sa Slovensko otvorilo svetu a tým aj svetu drog (9).  

V minulosti prakticky až do roku 2004 sa údaje v krajinách strednej a východnej Európy 

nezbierali (102 – 104).  

Na Slovensku v tomto období boli smrteľné prípady predávkovania drogami z jednotlivých 

pracovísk súdneho lekárstva hlásené, ale hlásenia neboli systematicky evidované 

a spracovávané. Prípady úmrtí v stave ovplyvnenia drogami tzv. nepriame úmrtia neboli 

hlásené a zaznamenávané vôbec. Jediným oficiálnym zdrojom údajov o príčinách smrti 

a úmrtnosti bol a je Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého ekvivalentom v iných 

krajinách je tzv. General Mortality Register (GMR). Evidovanie údajov, ako aj ich spätné 
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získavanie z GMR narážalo a naráža na rovnaké problémy prakticky vo všetkých európskych 

krajinách (105).  

Na Slovensku sa začalo systematické monitorovanie úmrtí súvisiacich s drogami pre 

potreby EMCDDA v roku 2005, potom, ako Slovenskej republike vznikla táto povinnosť 

vstupom do Európskej únie  v roku 2004 (106). Sledovanie tohto ukazovateľa je veľmi náročné 

predovšetkým po metodickej stránke. Najvýraznejší vplyv na implementáciu ukazovateľa má 

rôznorodosť súdnolekárskych a toxikologických systémov na národných úrovniach. Mnohé 

krajiny hlásia ako prípady úmrtí súvisiacich s drogami aj prípady, v ktorých nebola vykonaná 

pitva ani toxikologicko-chemické vyšetrenie resp. nie sú schopné poskytnúť informácie za celú 

krajinu, ale len za určité regióny napr. hlavné mestá a ich okolie, ktoré sa väčšinou kryjú so 

spádovým územím súdnolekárskeho pracoviska. Viaceré krajiny poskytujú údaje z GMR, ktoré 

sú mnohokrát nadhodnotené alebo podhodnotené a nezodpovedajú skutočnej situácii. 

Predmetom vykonanej analýzy boli hlásené prípady úmrtí súvisiacich s PAL inými ako 

etanol zo slovenských súdnolekárskych pracovísk za obdobie rokov 2004 až 2018. Išlo o 1526 

prípadov, čo tvorilo 1,9% všetkých pitvaných prípadov. Z tohto počtu bolo 43 % prípadov 

predávkovaní (intoxikácií, otráv) tzv. priamych úmrtí a 57 % tzv. nepriamych úmrtí t. j. úmrtí 

v stave ovplyvnenia psychoaktívnou látkou. V 74 % prípadov išlo o mužov, v 26 % o ženy. 

Najviac prípadov úmrtí súvisiacich s PAL bolo vo vekovej kategórii od 30 do 34 rokov, 

podobne ako v skupine priamych úmrtí. V skupine nepriamych úmrtí bolo hlásených najviac 

prípadov v kategórii od 20 – 24 rokov. Celkove vo veku do 34 rokov bolo v obidvoch skupinách 

úmrtí hlásených 44 % prípadov. Regionálne rozloženie prípadov je viazané na väčšie mestá, 

predovšetkým na Bratislavu a Košice – 37 % resp. 19 % hlásených prípadov. Zostávajúcich 

44 % prípadov bolo hlásených z ostatných ôsmych pracovísk. Na základe uvedeného je možné 

konštatovať, že zistené počty najpravdepodobnejšie odrážajú skutočnosť, že na území hlavného 

mesta a v jeho okolí sa nachádza najväčšie množstvo užívateľov resp. zneužívateľov drog (67). 

V prípadoch priamych úmrtí boli drogy aj psychoaktívne liečivá zistené zhodne po 50 % 
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prípadov. V skupine nepriamych úmrtí bol pomer zistených drog k liečivám 59 % ku 41 %. 

V skupine priamych úmrtí medzi zistenými drogami dominovali opiáty a opioidy v 72 % 

prípadov. V tejto súvislosti bol v roku 2007 zaznamenaný raritný prípad predávkovania 

metadonom u 11-mesačného dieťaťa mužského pohlavia (107). V skupine nepriamych úmrtí 

najčastejšie zistenou látkou boli amfetamíny a metamfetamíny v 48 %. Benzodiazepíny boli 

detegované v skupine priamych úmrtí v 41 % prípadov predávkovaní liečivami. V skupine 

nepriamych úmrtí boli zistené v 63 % prípadov úmrtí súvisiacich s liečivami. Počet úmrtí 

súvisiacich s predávkovaním nelegálnou drogou sa v jednotlivých rokoch pohyboval od 14 do 

32, čo predstavuje 4 – 8 úmrtí, priemer 5,5 na 1 mil. obyvateľov vo veku od 15 do 64 rokov, 

pričom európsky priemer v roku 2017 je odhadovaný na 22,6 prípadov úmrtí. Táto skutočnosť 

radí Slovenskú republiku medzi krajiny s najnižším výskytom úmrtí z predávkovania 

nelegálnymi drogami v Európe (25). 

Faktorom, ktorý ovplyvňuje rozdiely v počtoch hlásených úmrtí na medzinárodnej úrovni 

je zrejme aj skutočnosť, že Slovenská republika hlási do EMCDDA len prípady, v ktorých bola 

vykonaná pitva a kompletné toxikologicko-chemické vyšetrenie. 

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že údaje z analyzovaného súboru sú podobné 

údajom udávaným v rámci EÚ, čo sa týka opiátov a opioidov ako najčastejšie zistených látok 

pri predávkovaní. Podobne je výrazná prevaha počtu mužov v mladšom veku nad počtom žien 

vo vyššom veku a najvyššia frekvencia prípadov úmrtí vo vekovej skupine 30 – 34 rokov sú 

v zhode s údajmi z EMCDDA. Posun maxima prípadov úmrtí do vyššej vekovej kategórie 

svedčí o skutočnosti, že populácia užívateľov psychoaktívnych látok starne. Analýza ukázala, 

že k úmrtiam spôsobeným liečivami (predovšetkým zo skupiny benzodiazepínov) dochádza vo 

vyššom veku, čo zvyšuje celkový priemerný vek súboru. Celkový počet úmrtí v súvislosti 

s užívaním/zneužívaním psychoaktívnych liečiv je pomerne vysoký (tvorí polovicu – 50 % 

hlásených prípadov), čo poukazuje na nedostatočnosť reštriktívnych opatrení pred ich 

zneužívaním v zmysle registrácie a predpisovania.  
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Počet hlásených prípadov úmrtí súvisiacich s PAL je v Slovenskej republike relatívne nízky 

v porovnaní s celkovým počtom pitvaných prípadov resp. počtom všetkých úmrtí. To však 

neznamená, že nie je potrebné aj naďalej venovať pozornosť riešeniu problémov spojených 

s drogovou závislosťou a jej smrteľnými následkami.  

Zistená skutočnosť poukazuje na zložitosť celej problematiky a na úskalia diagnostiky 

smrteľného predávkovania drogami a indikácie doplňujúcich laboratórnych, predovšetkým 

toxikologicko-chemických vyšetrení. Diagnostika v takýchto prípadoch vyžaduje spoluprácu 

celého tímu špecialistov, resp. všetkých zainteresovaných, ktorí prichádzajú do kontaktu 

s inkriminovanou osobou ešte počas života krátko pred smrťou, prípadne v procese umierania 

alebo už na mieste nálezu s mŕtvym telom. Je to predovšetkým zdravotnícky personál na čele 

s lekármi, ktorí by mali zaznamenať podľa možnosti, čo najviac anamnestických údajov 

a zadokumentovať všetky skutočnosti, ktorých sú pred smrťou svedkami. V ďalšej fáze sú to 

prehliadajúci lekári, ktorí musia vykonať detailne nielen prehliadku tela, ale aj miesta nálezu 

a predmetov, ktoré sa tam nachádzajú a zadokumentovať všetky nálezy a skutočnosti, jednak 

písomne, v ideálnom prípade aj fotograficky. Nariadiť pitvu alebo odporučiť príslušníkom 

Policajného zboru nariadiť pitvu podľa Trestného poriadku (83, 108). Zaistiť podozrivé 

predmety a látky a tieto odoslať s telom na pracovisko súdneho lekárstva. Podobne je 

nevyhnutné, aby príslušníci polície vykonali všetky úkony, ktoré sú v prípade podozrenia na 

úmrtie súvisiace s drogami nevyhnutné. Pitvajúci lekár musí vykonať kompletnú pitvu, 

indikovať doplňujúce histopatologické a toxikologicko-chemické, prípadne sérologické 

laboratórne vyšetrenia a zabezpečiť odber dostatočného množstva biologických materiálov, 

v prípade potreby aj materiály pre kriminalistické skúmanie. Musí správne  vyhodnotiť  

makroskopické a mikroskopické nálezy pri pitve a výsledky doplňujúcich laboratórnych, 

prípadne iných vyšetrení. K tomu je nevyhnutná veľmi úzka spolupráca s toxikológom, 

prípadne ďalšími odborníkmi (109). Vedenie záznamov z vyšetrení a exaktné spracovanie 

pitevného protokolu je minimálne rovnako dôležité ako u živých pacientov. Prípad musí byť 
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spracovaný v takej kvalite, aby aj po rokoch nezainteresovaný odborník vedel získať o prípade 

predstavu a zaujať k nemu stanovisko, prípadne použiť pre opakovanú alebo ďalšiu analýzu.  

V prípadoch tzv. priamych úmrtí niekedy býva problém diagnostický, a čo je menej 

závažné aj problém terminologický. Zvykne sa hovoriť o predávkovaní, otrave, či intoxikácii 

ako príčine smrti. V prípadoch návykových látok, kde u užívateľa vzniká tolerancia na danú 

látku, nie je možné zovšeobecniť liečebnú, toxickú a smrteľnú dávku resp. v prípade vyšetrenia 

post mortem koncentráciu v biologickom materiáli. V mnohých prípadoch sú na mieste úmrtia 

svedkovia, ktorí udávajú, že dotyčný si aplikoval drogu a následne v kratšom alebo dlhšom 

časovom intervale došlo ku smrti. Toxikologické vyšetrenie nedokáže cudzorodú látku resp. 

dokáže koncentráciu na spodnej hranici detekovateľnosti zistenej látky. Morfologický nález, 

nakoľko mnohokrát ide o mladých ľudí, je veľmi chudobný v zmysle patologických zmien 

vysvetľujúcich príčinu úmrtia. Preto je pre tieto prípady vhodnejšie hovoriť o úmrtiach 

súvisiacich s drogami. Pracovníci EMCDDA začali v poslednej dobe presadzovať termín 

úmrtia spôsobené drogami, ale predchádzajúci názov je zrejme vhodnejší (110, 111). Tento 

problém nie je problémom jedného pracoviska alebo regiónu. V predchádzajúcich častiach 

monografie boli uvedené údaje o nejednotnosti na medzinárodnej úrovni v hlásení a zbere 

údajov týkajúcich sa úmrtí, o rôznorodosti systémov práce a pod.  

Jedným z výstupov predkladanej analýzy by mala byť iniciácia diskusie a argumentácie 

širokého spektra odborníkov, predovšetkým lekárov a toxikológov, ktorá by mala vyústiť do 

vypracovania štandardných pravidiel pre vytvorenie záväzného algoritmu vyšetrení a správnu 

interpretáciu morfologických nálezov a výsledkov toxikologicko-chemických vyšetrení 

a diagnostiku úmrtí súvisiacich s drogami resp. vyhodnotenie možného ovplyvnenia a jeho 

stupňa drogou v čase smrti.   

V prípadoch tzv. nepriamych úmrtí analýza taktiež poukázala na niektoré skutočnosti, ktoré 

treba zobrať do úvahy pre skvalitnenie záchytu prípadov tejto skupiny úmrtí a pre ďalšiu prax 

v tejto oblasti. Je možné, že získané údaje nezodpovedajú skutočnosti.    
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Na prvom mieste stojí otázka indikácie toxikologicko-chemických vyšetrení. Charakter 

prípadov je odlišný ako v predchádzajúcej skupine. Podstatným momentom je, že v týchto 

prípadoch je príčina smrti vo vysokom percente známa, je iná ako predávkovanie alebo 

intoxikácia a z tohto dôvodu prípad zdanlivo nevyžaduje rozsiahle doplňujúce laboratórne 

predovšetkým toxikologicko-chemické vyšetrenia. Dokonca v prípade znaleckého dokazovania 

pri vypracovávaní znaleckého posudku lekár – znalec nie je odkázaný na doplňujúce vyšetrenia 

a je schopný sa vyjadriť k mechanizmom vzniku poranení, chorobným zmenám či 

k mechanizmu smrti. 

Ďalším problémom, a to aj v podstatne bohatších štátoch je, že sa indikuje vyšetrenie na 

zistenie etanolu a v prípade jeho zistenia a stanovenia vysokej koncentrácie v krvi, sa 

v toxikologických analýzach nepokračuje.   

Zvláštnou skupinou sú prípady, kedy dôjde k úmrtiu človeka, ktorý sa má zodpovedať 

z trestného činu. Argumentom, ktorý ide až ad absurdum je, že ďalšie vyšetrenia nie sú 

potrebné, lebo už nie je koho stíhať. 

Ďalším dôvodom nedostatočnej indikácie vyšetrení je ekonomická náročnosť 

toxikologicko-chemických vyšetrení vzhľadom na cenu prístrojového vybavenia ako aj 

reagencií potrebných pre výkon analýz.  

V neposlednom rade, najlepšie po realizácii predchádzajúcich myšlienok, by bolo potrebné 

rozšíriť resp. zaviesť skríningové toxikologicko-chemické vyšetrenia na definované rizikové 

skupiny z hľadiska príčin smrti a veku predovšetkým pri tzv. nepriamych úmrtiach súvisiacich 

s drogami. 
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ZÁVER 

Výskyt úmrtí súvisiacich s psychoaktívnymi látkami v Slovenskej republike je relatívne 

nízky. V sledovanom období pätnásť rokov (2004 – 2018) bolo hlásených 1526 prípadov. 

Zodpovedá to 1,9 % všetkých pitvaných prípadov, čo je priemerne 102 prípadov ročne. 

Úmrtí priamo súvisiacich s predávkovaním psychoaktívnou látkou bolo 43 % t. j. 655 

prípadov. Predávkovanie drogami bolo zistené v 50 % prípadov. V skupine prevažovali muži – 

79 % prípadov, priemerný vek bol u mužov 34 rokov, u žien 41 rokov. Ako hlavný intoxikant 

boli zistené opiáty a opioidy v 72 % prípadov, pričom v 76 % prípadov išlo o mužov. 

Priemerný vek mužov bol 37 rokov, žien 42 rokov. Predávkovanie psychoaktívnymi liečivami 

bolo zistené v 53 % prípadov u mužov, priemerný vek u mužov bol 46 rokov a 50 rokov u žien. 

V 41 % prípadov boli zistené ako hlavný intoxikant benzodiazepíny. 

V skupine nepriamych úmrtí muži tvorili 80 % hlásených prípadov, priemerný vek bol 36 

rokov u mužov a 44 rokov u žien. Drogy boli zistené v 59 % prípadov. Najčastejšie zistené 

látky boli amfetamíny a metamfetamíny v 48 % prípadov. V skupine úmrtí súvisiacich 

s psychoaktívnymi liečivami boli v 63 % zistené benzodiazepíny. 

Podobne ako na medzinárodnej úrovni stúpa v posledných rokoch, v Slovenskej republike 

hlavne od roku 2012, počet prípadov priamych aj nepriamych úmrtí so zisteným tramadolom. 

Analýzou neboli zistené úmrtia súvisiace s tzv. novými psychoaktívnymi látkami. 

Napriek tomu, že benzodiazepíny sú považované za relatívne bezpečné z pohľadu 

predávkovania a smrteľných následkov, analýza ukázala, že sú zodpovedné za jednu pätinu 

intoxikácií psychoaktívnymi látkami a jednu štvrtinu nepriamych úmrtí súvisiacich 

s psychoaktívnymi látkami. Uvedená skutočnosť poukazuje na potrebu zváženia indikácie 

liečby, prísnejšej regulácie preskripcie, prípadne náhrady novými, menej rizikovými skupinami 

liečiv. 
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Získané výsledky v skupine úmrtí pri predávkovaní drogami sú porovnateľné s údajmi 

prichádzajúcimi s ostatných európskych štátov. Viac ako v troch štvrtinách prípadov išlo 

o mladých mužov a rovnako v troch štvrtinách prípadov boli zistené ako hlavný intoxikant 

opiáty a opioidy.  

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že pri úmrtiach súvisiacich s pychoaktívnymi 

látkami v nižších vekových kategóriách sú väčšinou zisťované drogy, vo vyšších vekových 

kategóriách sú to väčšinou psychoaktívne liečivá.  

Pri smrteľných intoxikáciách psychoaktívnymi liečivami sa výrazne zvyšuje zastúpenie 

žien v porovnaní s inými skupinami psychoaktívnych látok, predovšetkým drog. 

Miera úmrtnosti pri predávkovaní drogami je v Slovenskej republike stabilizovaná a jedna 

z najnižších v Európe 5,5 vs. 22,6 prípadov úmrtí na 1 milión obyvateľov vo veku 15 – 64 

rokov. Jedným z možných faktorov, ktorý, pri Európskym monitorovacím centrom pre drogy 

a drogové závislosti deklarovanej metodickej nejednotnosti zberu údajov, ovplyvňuje rozdiely 

v počtoch hlásených úmrtí na medzinárodnej úrovni, je zrejme aj skutočnosť, že Slovenská 

republika hlási do EMCDDA len prípady, v ktorých bola vykonaná pitva a kompletné 

toxikologicko-chemické vyšetrenie na rozdiel od krajín, ktoré hlásia aj prípady, kde nebolo 

vykonané vyšetrenie post mortem ani toxikologicko-chemické vyšetrenie biologických 

materiálov zosnulého. 

Na základe nízkeho počtu prípadov v analyzovanom súbore nie je možné ani po 15 rokoch 

monitorovania prípadov úmrtí stanoviť vývojové trendy úmrtnosti v súvislosti 

s psychoaktívnymi látkami v Slovenskej republike. 
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