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26. júna si budeme pripomínať 
Medzinárodný deň proti zneužívaniu 
drog a nezákonnému obchodovaniu 
s nimi.        

Tento deň Valné zhromaždenie 
Organizácie spojených národov v roku 
1987 vyhlásilo za Medzinárodný deň proti 
zneužívaniu drog a nezákonnému 
obchodovaniu s nimi ako prejav 
odhodlania posilniť opatrenia a 
spoluprácu pri dosahovaní cieľa, ktorým je 
spoločnosť bez drogových závislostí. 

 

Témou medzinárodného dňa pre rok 2022 je ,,Riešenie drogových výziev                            

v zdravotných a humanitárnych krízach“ (,,Addressing drug challenges in health and 

humanitarian crises”). 

Každý rok sa jednotlivci, celé komunity a rôzne organizácie na celom svete pripájajú                      

k tomuto medzinárodnému dňu, aby pomohli zvýšiť povedomie o hlavnom probléme, ktorý 

nelegálne drogy predstavujú pre spoločnosť. 

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) každoročne vydáva  Svetovú správu o 

drogách, ktorá obsahuje kľúčové štatistiky a údaje získané prostredníctvom oficiálnych 

zdrojov, vedecky podloženého prístupu a výskumu. 

Dôležité je teda  uviesť, že približne 83 miliónov alebo 28,9 % dospelých (vo veku od 

15 – 64 rokov) v Európskej únii aspoň raz počas života užilo nelegálne drogy. Najčastejšie 

vyskúšanou drogou je kanabis a častejšie uvádzajú skúsenosti s užívaním drog muži.     

Odhadom asi 35 miliónov ľudí vo svete trpí poruchami, ktoré sú spojené s užívaním drog. 

Ľudia so závislosťou majú často jeden alebo viacero zdravotných problémov, ako sú napr. 

ochorenia pľúc alebo srdca, nádorové ochorenia alebo duševné ochorenia.     

UNODC pokračuje v poskytovaní faktov a praktických riešení pre riešenie súčasného 

svetového drogového problému a zostáva odhodlaný dosiahnuť zdravie pre všetkých. 

V roku 2022 je svet naďalej svedkom rozsiahlych humanitárnych kríz v Afganistane,  

na Ukrajine a inde, zatiaľ čo pandémia COVID-19 je ešte stále veľkou globálnou zdravotnou 

krízou. Od vojnových zón cez utečenecké tábory až po komunity rozdelené násilím, ako aj 

ľudia vo všetkých častiach sveta nevyhnutne potrebujú riešiť problém s drogami. 

Naďalej je dôležité obhajovať a chrániť práva na zdravie u najzraniteľnejších skupín 

osôb vrátane detí a mládeže, ľudí užívajúcich drogy, ľudí s poruchami užívania drog a ľudí, 

ktorí potrebujú prístup ku kontrolovaným liekom. 

 

Vypracovalo: oddelenie Podpory zdravia a výchovy k zdraviu, RÚVZ Trenčín 

https://wdr.unodc.org/wdr2020/index.html
https://wdr.unodc.org/wdr2020/index.html


Zdroje:  

https://www.emcdda.europa.eu/event/2022/06/international-day-against-drug-abuse-and-

illicit-trafficking-2022_en 

https://www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.html 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5224%3Atakto-travim-

svoj-vony-as--deti-nakreslia-ako-zmysluplne-travi-vony-as-medzinarodny-de-proti-

zneuivaniu-drog-annezakonnemu-obchodovaniu-snnimi-2022&catid=111%3Asvetove-

dni&Itemid=1 
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