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Európsky týždeň boja proti drogám 

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na 3. novembrový týždeň (od roku 
1998). Jeho cieľom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti užívaniu návykových látok. Okrem 
zdravotných následkov prináša užívanie návykových látok značné sociálne straty jednotlivcom i celej 
spoločnosti. 

Cieľom je zamerať sa na prevenciu zneužívania návykových látok a zníženie dopytu po 
nelegálnych drogách najmä u mladých. Mladí ľudia sú dynamickí a plní energie. Majú však tendenciu 
skúmať a experimentovať s vysokorizikovým správaním, čo vedie k zvýšenému riziku násilia i 
zranení. Dôvody, prečo mladí ľudia používajú alebo experimentujú s psychoaktívnymi látkami sa líšia. 
Dospievajúci čelia zložitej a emocionálne nabitej úlohe formovania osobnej identity. Rozmýšľajú 
o tom kto sú ako jednotlivci a zároveň ako členovia spoločnosti a aký to má zmysel. Existuje možnosť, 
že možno nemajú nikoho, s kým môžu hovoriť o svojich obavách. Sú veľmi náchylní na tlak 
rovesníkov a často ignorujú rady svojich rodičov. Medzi faktory spojené s návykovým správaním 
patria napr. tlak na akademické úspechy, tlak od rovesníkov a ich vplyv, násilné situácie a zneužívanie 
v detstve, slabý vzťah medzi mladými a dospelými či chýba pocit príslušnosti v škole. Medzi faktory 
patrí aj pohlavie a vek. Chlapci sú viac ovplyvnení ako dievčatá a čím vyšší je vek smerujúci 
k adolescencii, tým je vyššie riziko užívania návykových látok. Niektorí ľudia si užívajú účinky drog a 
požívajú ich rekreačne bez toho, aby sa stali závislými. Pre iných však tieto látky získajú silnú 
kontrolu nad ich životom a môžu nahradiť všetky ostatné činnosti a povinnosti. 

Niektoré štúdie poukázali na to, že podpora dospelých, najmä rodičov a intenzita vzťahov 
medzi dospelými a mladými ľuďmi majú vplyv na ochranu v súvislosti s užívaním návykových látok. 

Pravdou ostáva, že prevencia a liečba sú v mnohých častiach sveta naďalej nedostatočné. 
Údaje Svetovej zdravotníckej organizácie pritom poukazujú na to, že približne 35 miliónov ľudí trpí 
poruchami zapríčinenými užívaním drog. 

V roku 2020 na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie drog 2 927 osôb, čo predstavuje 
53,6 osôb na 100 000 obyvateľov. Z počtu všetkých pacientov bolo 74 % pacientov liečených v 
zdravotníckych zariadeniach Ministerstva zdravotníctva a ďalších zriaďovateľov – vyšších územných 
celkov, Ministerstva obrany a iných (rezort MZ SR a iné) a 26 % v zdravotníckych zariadeniach 
Ministerstva spravodlivosti (rezort MS SR), teda v nemocniciach pre obvinených a odsúdených a 
ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Muži tvorili až 81 % zo všetkých pacientov (v počte 2 371), 
pričom v skupine liečených v rezorte MS SR bola prevaha mužov ešte výraznejšia, a to v podiele 90 % 
(684).  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


