
Dizajnérske drogy u nás 

Nové psychoaktívne látky (NPL) na trhu sú známe pod názvami “dizajnérske drogy”, “legal 
high”, “herbal high”, “kúpeľové soli”, “výskumné chemikálie”, “laboratórne činidlá”. 

NPL sa stali fenoménom a týkajú sa všetkých oblastí sveta; sú definované ako látky 
zneužívané v čistej forme alebo vo forme prípravku; nie sú kontrolované podľa Jednotného 
dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961 alebo podľa Dohovoru OSN o narkotických 
látkach z roku 1971; môžu predstavovať ohrozenie verejného zdravia. 

Pojem nová sa nemusí vzťahovať len k novovytvorenej látke, niektoré NPL boli po prvý raz 
syntetizované už pred 40 rokmi, ale aj k látkam, ktoré sa objavili na trhu nedávno. 

Užívatelia NPL sú často hospitalizovaní s ťažkými otravami a vyskytlo sa niekoľko 
nevysvetliteľných samovrážd po predchádzajúcom užití rastlinnej zmesi (Spice) obsahujúcej 
syntetické katinóny. 

NPL nespadajú pod medzinárodnú kontrolu. Mnoho krajín zaviedlo pre niektoré látky 
trvalé kontrolné opatrenia alebo na ne vydali dočasné zákazy. 

Kategórie NPL dostupných na trhu: 

1. Syntetické kanabinoidy – tieto látky patria medzi agonistov kanabinoidných 
receptorov, s podobnými účinkami, ako má hlavná psychoaktívna zložka marihuany – 
delta – 9 – tetrahydrokanabinol (THC). Syntetické kanabinoidy sú často pridávané do 
bylinných zmesí a predávané pod názvom Spice, K2, Kronic (na Slovensku sa predáva 
pod názvami napr. Tvrdý Míša, Rebel, Joker, Green power…). 

2. Syntetické katinóny – analógy, resp. deriváty medzinárodne kontrolovanej látky 
katinón, ktorá je jednou z aktívnych látok rastliny khat. Vo všeobecnosti majú 
povzbudzujúce (stimulačné) účinky a patria medzi najčastejšie hlásené NPL, podobne 
ako mefedrón alebo MDPV (metyléndioxypyrovalerón). 

3. Fenyletylamíny – do tejto skupiny patria látky, ktoré majú blízko k amfetamínu a 
metafetamínu a vo všeobecnosti majú povzbudzujúce účinky. Avšak, ich modifikáciou 
môže vzniknúť silný hallucinogén, ako napríklad Bromo DragonFly. 

4. Piperazíny – tieto látky sa často predávajú ako “extáza” vďaka ich stimulačným 
účinkom na centrálny nervový systém. Medzi najčastejšie hlásené patria 
benzylpiperazín (BZP) a mCPP (1-(3-chlórofenyl) piperazín). 

5. Látky rastlinného pôvodu – do tejto skupiny patria rastliny s psychoaktívnymi 
vlastnosťami. Najčastejšie sú to: 

Kratom (Mitragyna speciosa) – rastlina pochádzajúca z juhovýchodnej Ázie, ktorá 
obsahuje alkaloid mitragynín v nízkych dávkach má stimulačné účinky a pri vyššom 
dávkovaní pôsobí ako sedatívum.  

Salvia divinorum – rastlina pôvodom z lesných oblastí Oxaca v Mexiku, obsahuje 
aktívnu zložku salvinorin A, čo je látka s halucinogénnym účinkom. 

Khat (Cathia edulis) – rastlina pochádzajúca zo Somálskeho a z Arabského 
polostrova. Stimulanty katinón a katín sa uvoľňujú žuvaním listov. 
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