
 Európsky týždeň boja proti drogám 

           

              Cieľom týždňa  boja proti drogám je  zamerať sa na prevenciu zneužívania návykových látok.                                                                                                                                                                                  

Problematika drog sa objavuje v televízií, v novinách i v časopisoch. Sledujeme reportáže o ich 

ilegálnej výrobe a predaji. V súčasnosti užívanie drog  zahŕňa širšiu škálu látok, ako tomu bolo 

v minulosti. Na internete je možnosť vyhľadať veľké množstvo informácií aj k tejto téme a 

intervencia  hlavne pre mladých je  nevyhnutnosťou. Informácie o rôznych účinkoch drog môžu 

byť často klamlivé a zavádzajúce, čím môžu aj ohroziť zdravie človeka Užívanie drog sa 

pohybuje od experimentálneho užitia až po návykové a závislé chovanie 

Najčastejšie skúšanou drogou je kanabis. Odhaduje sa, že každodenne túto drogu užíva 1% 

dospelých v  Európskej únii. Slovenská republika  reaguje na boj proti drogám predovšetkým 

Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky „ Akčný plán realizácie Národnej 

protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2017-2020“. Posolstvom tohto 

plánu je výchova detí a mládeže k zdravému životnému štýlu, šírenie zdravotnej osvety 

v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych i nelegálnych návykových látok. Podľa 

údajov akčného plánu sú aj  v Slovenskej republike na popredných priečkach v požívaní drog 

metamfetamín a rastlina rodu Cannabis.. O drogách a ich smrteľnom nebezpečenstve musíme 

mladým ľuďom hovoriť stále a nie len v rámci týždňa boja proti nim. Táto  téma  spolu s 

nelátkovými závislosťami ovplyvňuje   správanie mladých ľudí, tak aj ich budúce smerovanie. 

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Bardejove sústreďuje svoje zdravotno – výchovné aktivity na tému prevencie 

drogových závislostí .Objektívne informuje mladých ľudí o drogách, upozorňuje na  nežiaduce 

účinky ich užívania. Cieľovou skupinou sú najmä žiaci a študenti základných a stredných škôl, 

kde realizujeme  prednášky a besedy spojené s distribúciou  materiálov so zameraním najmä na 

ľahko dostupné drogy ako je alkohol a cigarety. 

Drogy nie sú nič tajomného, nemajú nad nami žiadnu moc, ak sami nechceme.  Ak v rodine 

alebo v škole zistia, že mladý človek podľahol drogám, netreba túto skutočnosť tajiť, ale 

vyhľadať odbornú pomoc 

 


