
Európsky týždeň boja proti drogám 
 Tretí novembrový týždeň je v Európe venovaný 

boju proti drogám. Aj keď máme mnoho intervenčných 

aktivít, drogy či už legálne alebo nelegálne predstavujú 

stále hrozbu pre spoločnosť.  

 Užívanie drog nielen na Slovensku, ale aj 

v Európe zahŕňa v súčasnosti širšiu škálu látok, ako tomu 

bolo v minulosti. Užívanie drog sa pohybuje od 

experimentálneho užitia až po návykové a závislé 

chovanie.  

 V súčasnosti, keď je možné na internete vyhľadávať veľké množstvo informácií aj 

k tejto téme, intervencia sa stáva nevyhnutnosťou. Ľudia na internete zisťujú informácie 

o rôznych účinkoch drog, ktoré môžu byť často klamlivé a zavádzajúce, čím môžu aj ohroziť 

zdravie človeka.  

 Z tohto dôvodu aj oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu pri regionálnych 

úradoch verejného zdravotníctva vykonávajú prevenčné aktivity k tejto problematike a to 

predovšetkým na základných a stredných školách.  

Podľa údajov z národného centra zdravotníckych informácií v roku 2018 podstúpilo 

na Slovensku liečbu pre užívanie nezákonných drog 3038 osôb. Z grafu 1 vyplýva, že počet 

liečených na nezákonné drogy v Slovenskej republike narastá.  
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Približne viac ako 29 % dospelých (vo veku od 15 až 64 rokov) v Európskej únii 

vyskúšalo v priebehu svojho života nelegálne drogy.  

Najčastejšie skúšanou drogou je kanabis.  Prevalencia užívania je približne 

päťnásobne vyššia ako u iných látok. Odhaduje sa, že každodenne túto drogu užíva 1% 

dospelých z celkovej populácie Európskej únie.   

Slovenská republika tak ako aj iné štáty reaguje na boj proti drogám predovšetkým 

Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na roky 2013 – 2020, ktorá sa 

zaoberá problematikou nelegálnych drog. Prevencia je zakotvená aj v činnostiach mnohých 

inštitúcií zastupujúcich odvetvia školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, rodiny a trestného 

súdnictva.  

O drogách musíme mladým 

ľuďom hovoriť stále, nie len v rámci 

týždňa boja proti nim. Pretože je to 

aktuálna téma v spoločnosti, ktorá 

spolu s nelátkovými závislosťami 

ovplyvňuje široké spektrum mladých 

ľudí, ako aj ich budúce smerovanie.  
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