
 Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka 2017 je Európskym týždňom boja proti 

drogám vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti 

drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa konať v Grécku a pokračoval vo všetkých členských 

štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri 

sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom 

dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. 

 Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)  droga je akákoľvek látka, 

ktorá po vstupe do živého organizmu je schopná pozmeniť jednu alebo viac funkcií, pôsobí 

priamo, alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku. 

Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa postupne a súvisí so spôsobom života 

jednotlivca. 

 V zmysle definície WHO „drogová závislosť“ je duševný a niekedy aj telesný stav 

vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, charakterizovaný 

zmenami správania a inými reakciami, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie brať drogu buď sústavne, 

alebo periodicky s cieľom prežívať jej psychické účinky alebo utlmovať nepríjemný pocit z 

nedostatku látky“. 

 Alkohol je najpoužívanejšou „legálnou“ drogou na svete s hlbokými tradíciami. 

Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a 

sociálne poškodenia. 

 Podľa údajov Štatistického úradu SR klesla spotreba čistého alkoholu konzumovaného 

v alkoholických nápojoch na 1 obyvateľa za 1 rok z 10,4 l (r.1990) na 8,7 l (r.2015). Podobný 

klesajúci trend zaznamenala aj spotreba čistého alkoholu vo vekovej kategórii 15+ rokov a 18+ 

rokov. Slováci najviac konzumovali za obdobie rokov 1990 – 2015 pivo, na druhom mieste 

bolo víno a posledné v poradí boli liehoviny. 

Spotreba alkoholických nápojov 

 (pivo, víno, liehoviny) na 1 obyvateľa za 1 rok  

klesla z 125,7 l (r.1990) na 99,5 l (r.2015). 

 Užívanie alkoholu je spojené aj so zvýšeným rizikom akútnych zdravotných stavov ako 

sú napríklad zranenia vrátane dopravných nehôd. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, 

že spotreba alkoholu aj v relatívne malých množstvách, zvyšuje riziko dopravnej nehody ako 

pre motoristov tak aj pre chodcov. Alkohol nielenže poškodzuje procesy, ktoré sú rozhodujúce 

pre bezpečnú cestnú premávku,  ako je videnie a čas reakcie, ale je tiež spojený so zhoršeným 

úsudkom a ďalším rizikovým správaním na cestách ako napr. prekročenie rýchlosti alebo 

nepoužívanie bezpečnostných pásov.  

 WHO uvádza, že v r. 2013 bolo užívanie drog príčinou približne 39 600 fatálnych 

dopravných nehôd vo svete. Užívanie amfetamínu spôsobilo približne polovicu z nich, zatiaľ 

čo užívanie kanabisu spôsobilo jednu pätinu. 

Vyšší počet úmrtí na cestách bol v dôsledku jazdy pod vplyvom alkoholu, ale aj napriek tomu 

ostáva riziko pri jazde s drogami vysoké. Podľa Európskej komisie približne 25% všetkých 

úmrtí na cestách v Európe súvisí s alkoholom. 

 Na školách sa pravidelne vykonáva monitoring drogovej problematiky  a hodnotenie 

celkovej situácie a trendov na drogovej scéne. K školským prieskumom  tohto druhu patrí 

ESPAD, projekt európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách, ktorý sa na 



Slovensku uskutočnil po šiesty raz v roku 2015. Cieľom ESPAD je získať porovnateľné 

informácie o užívaní legálnych a nelegálnych drog u európskej mládeži vo veku 16 rokov. 

Podľa dlhoročného prieskumu TAD (tabak, alkohol, drogy) vek prvej skúsenosti s alkoholom 

je už u 10 ročných detí. Vek začiatku pravidelnej konzumácie alkoholu si podľa prieskumu 

Národného monitorovacieho centra pre drogy v roku 2010 priznalo 4,1 % obyvateľov SR do 15 

rokov, 48,9 % obyvateľov SR od 15 do 19 rokov, 26,4 % obyvateľov SR od 20- 24 rokov a 6,8 

% obyvateľov SR od 25 do 29 rokov. 

 Z údajov vyplýva, že situácia v pití alkoholu aj vo fajčení cigariet sa v priebehu času 

nepriaznivo menila u dievčat od 15 do 19 rokov: v rokoch 2003 a 2007 uviedlo pravidelné 

fajčenie prakticky rovnako veľa dievčat ako pred štyrmi rokmi chlapcov; a o ďalšie štyri roky 

sme svedkami opätovného vzostupu pravidelného fajčenia u oboch pohlaví. V roku 2015 však 

nastal pokles pravidelného fajčenia. 

 Dievčatá konzumujú viac legálnych aj nelegálnych drog ako ich rovesníčky pred 

dvadsiatimi rokmi, a zároveň užívajú o niečo menej drog ako chlapci, azda s výnimkou 

trankvilizérov a sedatív, či pitia alkoholu spolu s tabletami. 

 Konzumácia všetkých druhov legálnych a nelegálnych drog sa zvyšovala oproti roku 

1995 až do roku 2007, najmä u marihuany, ale aj u syntetických drog. Pri týchto drogách bol 

obdobný model šírenia, ako bol pred rokom 2000 u heroínu: najprv rast v hlavnom meste a 

stagnácia, ale potom šírenie sa na celé Slovensko. Výnimkou bolo užívanie inhalátov, ktorých 

užívanie v podstate stagnovalo po celý čas. 

 Systém preventívnej činnosti u mladých si žiada poznať epidemiologickú situáciu v 

užívaní drog, protektívne a rizikové činitele drogovej závislosti a reflektovať ich v 

intervenčných zásahoch. Tendenciou nielen pre budúcnosť sa ukazuje význam programov 

rozvíjajúcich sebariadenie, sebakontrolu, kritické myslenie a asertívne správanie. 

 Časť mládeže, ktorá už má skúsenosť s legálnymi návykovými látkami, po čase, a často 

zo zvedavosti, nudy prejde aj k nelegálnym látkam. Z týchto drog k sledovaným u nás a 

v európskej populácii patria najmä marihuana, tzv. diskotékové drogy, resp. metamfetamín, 

pervitín, trankvilizéry, anabolické steroidy. Závažným rizikom je kombinované užívanie 

legálnych aj nelegálnych návykových látok. 

 Náklonnosť k tomuto nebezpečenstvu drogovej závislosti vzniká najmä v detskom a 

dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a 

slobodného rozhodovania. 

Prieskum fajčenia na našej škole sme uskutočnili v školskom roku 2016/2017. Prezentácia 

výsledkov viď. príloha. 
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