
Prevencia 
drogových 
závislostí... 

 

V roku 2017 bolo podľa Národného centra zdravotníckych informácií na Slovensku 

liečených pre užívanie nezákonných drog 3107 ľudí. Podľa Európskeho monitorovacieho 

centra pre drogy a drogovú závislosť sa za najčastejšie užívanú nelegálnu látku mladými 

ľuďmi vo veku od 15 do 34 rokov považuje kanabis. 

 V snahe o elimináciu drogových závislostí je dôležité zamerať sa na prevenciu. Jedná 

sa o iniciatívy, aktivity a stratégie, ktorých cieľom je predchádzať negatívnym účinkom 

z drog, predovšetkým ich dopadom na zdravie, ale aj právne a sociálne následky pre užívateľa 

a jeho okolie.  

Témou drog a boja proti nim sa venuje aj Organizácia 

spojených národov (OSN). V roku 1987 valné 

zhromaždenie OSN určilo 26. jún ako Medzinárodný 

deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému 

obchodovaniu. Tohtoročná kampaň sa zaoberala 

témou drog u mladých ľudí „Najskôr počúvajte - 

počúvanie detí a mládeže je prvým krokom, ktorý im 

pomôže dosiahnuť zdravie a bezpečnosť“.  

 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú vo 

svojom pôsobení zahrnutú tému drog a to 

predovšetkým vo svojej prednáškovej činnosti, ale aj 

v rámci programov a projektov ako súčasť Národnej 

protidrogovej stratégie. Ide o základný strategický 

dokument v oblasti protidrogovej politiky na 

Slovensku, ktorý vychádza z protidrogovej stratégie 

Európskej únie na roky 2013 – 2020. 

 

Deti, žiaci, študenti základných a stredných škôl predstavujú rizikovú 

skupinu vo vzťahu k drogám. 

 
Sú ovplyvniteľné  rôznymi skupinami osôb 

v okolí, ktoré ich môžu naviesť na užívanie drog. 

Počet mladých ľudí závislých na drogách, či už 

legálnych alebo nelegálnych predstavuje problém, 

ktorý sa dá do určitej mieri riešiť informovanosťou, 

mediálnou politikou a edukáciou nielen žiakov 

a študentov, ale aj pedagógov, aby boli čo najviac 

erudovaný poskytovať informácie aj z tejto oblasti.  



Pracovníci oddelenia Výchova 

k zdraviu sa svojou činnosťou snažia žiakom 

a študentom na základných a stredných školách 

priblížiť riziká, ktoré zo sebou užívanie 

legálnych a nelegálnych drog prináša a aký 

majú vplyv na ich zdravie a ďalšie fungovanie 

v živote.  

 

Mladí ľudia chcú vyskúšať všetko, 

pričom dôsledky sú pre nich až druhoradé. 

Nevedomosť a neinformovanosť o drogách 

môžu viesť k závislosti, čo je cesta, z ktorej sa 

dá už ťažko vrátiť späť. Preto je dôležitá 

prevencia, lebo len informovaní 

a diskutovaním o tomto probléme vieme 

predísť neželanému správaniu u mladých ľudí.  

 

 

 

 

Vypracovalo oddelenie Výchova k zdraviu  
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