
Týždeň boja proti 

drogám...  
 

Tretí novembrový týždeň je venovaný týždňu 

proti drogám. V roku 2016 na Slovensku podstúpilo 

liečbu pre užívanie nezákonných drog 3 253 osôb, čo je 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 533 osôb viac a 

zároveň je to najvyšší počet pacientov za posledných 

desať rokov. Preto je dôležité sa tejto problematike 

neustále venovať.  

 

 

Drogy spôsobujú závislosť. Jedná sa o duševný, 

prípadne aj telesný stav, ktorý je charakterizovaný prítomnosťou 

naliehavej túžby alebo nepremožiteľnej potreby opakovane a periodicky privádzať do svojho 

tela príslušnú látku (WHO). Môžeme ju charakterizovať silnou túžbou. Aby sme mohli 

hovoriť o syndróme závislosti je potrebné ho charakterizovať jednotlivými znakmi, ako sú: 

craving – túžba, problémy so sebaovládaním, telesné odvykacie stavy, ale aj tolerancia 

k droge a zanedbávanie iných záujmov. 

 

Drogy môžeme rozdeliť do dvoch skupín legálne a nelegálne. Na Slovensku je najviac 

rozšírenou legálnou drogou alkohol, po ktorom nasleduje fajčenie.  

 

Alkohol 
Je síce legálna droga, ale spôsobuje 

najzávažnejšie a najrozšírenejšie formy 

závislosti. Je to predovšetkým z toho 

dôvodu, že je relatívne lacná 

a predovšetkým ľahko dostupná. 

O alkoholizme môžeme hovoriť vtedy, 

ak dosiahne závislosť na alkohole taký 

stupeň, že škodí jednotlivcovi, 

spoločnosti alebo obom. Priebeh 

závislosti na alkohole je rôzny 

a odlišuje sa podľa toho, aký alkohol je 

zneužívaný.  

Závislosť od alkoholu nie je 

zďaleka jediným problémom, ktorý 

alkohol spôsobuje. Smrteľné intoxikácie, úrazy, zdravotné poškodenia, samovraždy 

a podobne sa vyskytujú aj u tých, ktorí nie sú na alkohole závislí.  

Riziko vzniká predovšetkým aj z toho dôvodu, že v spoločnosti sa všeobecne 

podceňujú riziká konzumácie alkohol a naopak zvykne sa účelovo preceňovať protektívny 

účinok, ktorý je však minimálny a zanedbateľný.  

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Potreba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Telo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Droga_%28omamn%C3%A1_l%C3%A1tka%29


Fajčenie 
Predstavuje v súčasnosti 

celospoločenský problém a o jeho 

škodlivosti dnes nikto nepochybuje. 

Predpokladá sa, že vo svete fajčí približne 

1,1 miliardy obyvateľov. Pričom počet 

fajčiarov vo vyspelých krajinách klesá 

a naopak v rozvojových krajinách stále 

stúpa. V rámci boja proti fajčeniu sa 

v krajinách dbá predovšetkým na zmeny 

myslenia spoločnosti, prevenciou, ale aj 

legislatívnymi zmenami. Vo všeobecnosti 

sa legislatíva ohľadom fajčenia zameriava na zákaz fajčenia na verejných priestranstvách, 

obmedzenie predaja tabakových výrobkov a zvýšenie informovanosti obyvateľov. 

 

Nelegálne drogy 
Droga je psychotropná látka, ktorej používanie môže viesť  k závislosti ovplyvňuje 

myseľ, vôľu a úsudok, čo môže vyvolať závislosť, tiež známu ako návyk.  

Drogovou závislosťou rozumieme užívanie látok prírodného alebo syntetického 

pôvodu, ktoré spája vysoké riziko vzniku závislosti. Drogová závislosť je považovaná 

za chorobu, radíme ju medzi chronické ochorenia centrálnej nervovej sústavy. Je teda možné 

ju diagnostikovať, liečiť a tiež sa jej snažíme predchádzať. 

 

Prevencia 
Alkohol a ostatné drogy vyvolávajú 

návykové formy správania spojené 

so zmenami stavu organizmu. Správanie je 

zo začiatku charakterizované pozitívnymi 

pocitmi. Tie sa však rýchlo menia na závislosť 

s priamym negatívnym účinkom na zdravie, 

pričom vznikajú zmeny v psychických 

funkciách a celého organizmu.  

V rámci prevencie je pre všetky 

závislosti najúčinnejšia prevencia vo forme 

sociálneho ovplyvňovania správania, nácvik 

zmeny spôsobu života a riešenia problémov.  

 

Vypracovalo oddelenie: Výchova k zdraviu 
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