
 

Európsky týždeň boja proti drogám 

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový 

týždeň. Cieľom tohtoročných aktivít regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a 

zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách. 

Ľudia, ktorí trpia poruchami spojenými s užívaním drog, majú ťažkosti v práci a 

vo vzťahoch s rodinou a priateľmi. Niekoľko štúdií poukazuje na úzke 

prepojenie medzi nezákonným užívaním drog, zločinom a násilím. Svetová 

zdravotnícka organizácia uvádza, že v roku 2019 viac ako 180-tisíc úmrtí 

súviselo priamo s poruchami spojenými s užívaním drog a približne 269 

miliónov ľudí (približne 5,5 % svetovej populácie vo veku 15 – 64 rokov) užívalo 

drogy v predchádzajúcom roku. 

V Slovenskej republike patrí medzi najčastejšie zneužívané omamné a 

psychotropné látky marihuana a látky so stimulačným účinkom, najmä 

metamfetamín. Narastá tiež podiel konzumentov užívajúcich kokaín. Školský 

prieskum TAD (Tabak, Alkohol, Drogy) na Slovensku zisťoval skúsenosť žiakov 

základných škôl s fajčením marihuany. Údaje z prieskumu TAD1 ukázali , že v 

roku 2018 a rovnako aj v roku 2014 fajčilo už niekedy marihuanu 2,3 % 

respondentov. Tento percentuálny podiel nasleduje po klesajúcom trende 

z predošlých rokov (G1). Stúpajúci trend má podiel respondentov z prieskumu 

TAD 2 u študentov stredných škôl, ktorí by hlasovali za legalizáciu drog. V roku 

2018 uviedlo približne 27 % respondentov, že by hlasovali za legalizáciu drog 

(G2). 

 

 



 

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií podstúpilo 

v Slovenskej republike v roku 2020 liečbu pre užívanie drog 2 927 osôb, pričom 

približne 43 % (1 255 osôb) bolo už v minulosti liečených, 38 % (1 113 osôb) sa 

liečilo prvýkrát v živote a 16,7 % (490 osôb) pokračovalo v kontinuálnej liečbe z 

predchádzajúceho roku. Najvyšší počet liečených osôb bol vo vekovej skupine 

30-39 rokov (1 044 osôb). 

 

Ďalšie informácie sú dostupné aj na: 

• Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie 

rokov 2021-2025 s výhľadom do roku 2030 

• Drogová závislosť – liečba užívateľa drog 

Záverečná správa z prieskumu TAD u žiakov ZŠ, študentov SŠ a ich 

učiteľov v roku 2018 

Aj v našej škole postupujeme v drogovej prevencii podľa platnej legislatívy  

s cieľom vzdelávať našich študentov aj v tejto oblasti. Aktivity sú orientované na 

sprostredkovanie informácií o škodlivosti drog formou prednášok a diskusií.  

Práve teraz pripravujeme dotazník pre študentov, ktorým chceme zistiť postoje 

žiakov k závislostiam na legálnych alebo nelegálnych drog a 8.12. 2021 

pripravujeme prednášku  lektora nadácie „ Slovensko bez drog“. 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26538/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26538/1
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Drogova_zavislost_liecba_uzivatela_drog/Pages/default.aspx
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2019/06/Zav_Sprava_TAD2018_def.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2019/06/Zav_Sprava_TAD2018_def.pdf

