
Európsky týždeň boja proti drogám 

Tretí novembrový týždeň je venovaný boju 

proti drogám. Svetová správa o drogách 2018 

(World drug report 2018) uvádza, že aspoň 

jedenkrát v roku 2016 užilo drogu približne 275 

miliónov ľudí vo svete (asi 5,6 % celosvetovej 

populácie) vo veku 15 až 64 rokov. Približne 31 

miliónov ľudí, ktorí užívajú drogy, trpí poruchami 

zapríčinenými užívaním drog. Podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie zomrelo v roku 2015 

približne 450 000 ľudí v dôsledku užívania drog. 

Z týchto úmrtí, 167 750 bolo priamo spojených 

s poruchami užívania drog (predovšetkým predávkovaním). Zvyšok bol nepriamo pripísaný 

užívaniu drog a zahŕňal aj úmrtia na HIV a hepatitídu C získané prostredníctvom 

nebezpečných injekčných postupov. 

 

Na Slovensku sa dlhodobo realizujú dva reprezentatívne školské prieskumy Tabak-

alkohol-drogy (TAD) od roku 1994 a od roku 1995 Európsky  školský  prieskum  o alkohole a 

iných drogách (ESPAD), a to  v štvorročných intervaloch. V roku 2017 sa na Slovensku 

realizoval pilotný prieskum (TAD2), na ktorom participovali  regionálne úrady verejného 

zdravotníctva. Prieskum bol anonymný. Celkovo bolo zozbieraných 726 dotazníkov TAD2 

z ôsmych stredných škôl (ročníky 1.-4.), chlapcov bolo 34 %, dievčat 65,3 %. K nim pribudli 

deviate triedy z ôsmych základných škôl – v pilotnej štúdii bolo spolu 16 škôl, po dvoch 

z každého kraja SR. Výsledky sú samozrejme len indikatívne, môžu však poslúžiť ako 

užitočný odhad očakávaných trendov v budúcom reprezentatívnom prieskume. Výskyt užitia 

legálnych a nelegálnych drog z roku 2006 v porovnaní s výsledkami TAD2 z rokov 2010-

2014 a štúdie z r. 2017 v (%) sú zaznamenané v tab. č.1. Zdá sa, že naznačený trend v dátach 

z pilotnej štúdie ide v smere celkového poklesu užívania tak legálnych, ako aj nelegálnych 

drog. Na druhej strane však vo vnútri tohto celkového trendu pokračuje ďalší, a to veľmi 

nepriaznivý vývoj, kde sa už definitívne potvrdzuje zmena v rámci pohlaví – dievčatá sa čoraz 

viac vyrovnávajú chlapcom, predovšetkým vo fajčení tabaku, kde ich prekonali vo všetkých 

sledovaných ukazovateľoch. Taktiež je tento trend badať aj pri alkohole, kde napriek 

celkovému poklesu sú dievčatá vyššie od chlapcov, alebo sa im rovnajú, v troch zo štyroch 

sledovaných parametroch. Pri nelegálnych drogách nie je samotné užívanie tým problémom, 

ktorý by mal zvlášť akcelerovať – pri väčšine drog ide o pokles alebo len mierny nárast – 

problémom ale je, že súčasný v spoločnosti forsírovaný benevolentný postoj k užívaniu drog, 

hlavne marihuany, vedie k zreteľnej pro-drogovej zmene vnímania hlavne jej užívania 

a bagatelizovania jej rizík. Svedčí pre to naozaj nebývalý nárast takýchto pro-legalizačných 

postojov u mládeže, celkovo o 20 percent. Taktiež je pozoruhodné, že po opakovanom 

poklese výskytu užívania marihuany tu po prvý raz od roku 2006 nachádzame u oboch 

pohlaví trend k nárastu. Nie je tiež zanedbateľné, že určitý nárast sa v pilotnej štúdii prejavil 

aj pri tanečných drogách, ako je extáza, LSD a stimulantoch. Tu však musíme zachovať pokoj 

a počkať si na výsledky z budúcej jari 2018, keďže vzorka pilotnej štúdie nie je 

reprezentatívnym výberom. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V SR bolo v roku 2017 liečených 3 106 osôb (57,1 na 100 000) obyvateľov na 

užívanie nezákonných drog, v Trenčianskom kraji 452 osôb ( 76,9 na 100 000) obyvateľov. 

Liečených žien bolo 560 a liečených mužov 2546. V SR najviac liečených (38,4%) bolo na 

užívanie stimulačných látok ako primárnej drogy 1192, z nich 1148 užívalo pervitín. Opiáty 

užívalo 24,5 % liečených (760, z nich 607 užívalo heroín). Až 76,4 % liečených užívalo 

opiáty pravidelne dlhodobo (11 a viac rokov). 713 užívalo marihuanu. V Trenčianskom kraji 

bolo liečených na stimulačné látky 189 (32,1 na 100 000) obyvateľov. Počet liečených 

obyvateľov na drogovú závislosť podľa miesta trvalého bydliska je znázornený v tab.č.2 

a v grafe č.1.  

Liečených z drogovej závislosti na Slovensku bolo aj 11 detí do14 rokov a 275 mladistvých 

vo veku 15 až 19 rokov, čo je nárast v porovnaní s rokom  2016. Hlavným dôvodom na 

vyhľadanie liečby bola vlastná iniciatíva a iniciatíva rodiny a priateľov (38,4%) a súdom 

alebo políciou nariadená liečba (25,4 %).   

Liečení užívatelia drog podľa trvalého bydliska  Tab.č.2 

 

Zdroj: NCZI, Bratislava 

 

 

 



Graf č.1 Liečení užívatelia drog v Slovenskej republike a v Trenčianskom kraji – rok 2017 
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Národné centrum zdravotníckych informácií. Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 

2017. 
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