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Lejár hovorí, že 
ie kiečebmý 

prostriedok.  farmaceut 
hovorí, že ie 

farlaceuticjý 
nrenarát. 

Cekjol určite jaždý nozmá meiajú drogu, ake nri nohľade ma 
ampulku Morfímu si jaždý nredstavuie miečo imé.... 

Právmij hovorí, 
že ie to 

narkotikum. 

Zájom hovorí, že 
je to prostreidok 
j ieho marušemiu 

Chelij hovorí, 
že ie to 

substancia 
olalmei kátjy. 

Abúzer hovorí, že ie to júsoj hostimy, 
záviská osoba tvrdí, že ie to životmá 

istota. 

Obchodmíj 
hovorí, že ie to 

lakičjosť. 



Stimulačné  
látky 

Opiáty 

Kanabis 

kombinované 
psychoaktívne látky 

Štruktúra liečených  
           užívateľov drog  
                  podľa hlavných  
                            skupín  drog  

V roku 2017 
podstúpilo na 

Slovensku liečbu pre 
užívanie drog 

3106 osôb 

muži tvoria až 

82% všetkých 

pacientov 

najviac užívateľov 

21,7% je vo veku  

25-29 rokov 

Zdroj: NCZI 



Valné 
zhromaždenie OSN 

vyhlásilo 26. jún 
za Medzinárodný 
deň proti 
zneužívaniu drog  a 
nezákonnému 
obchodovaniu s 
nimi. 

V roku 2016 užilo 
drogy aspoň raz 
počas jedného roka 

275 miliónov ľudí, 

čo je približne 5,6% 
celosvetovej 
populácie.  

Organizácia 
spojených národov 
pripomína posilnenie 
globálnej činnosti a 
spoluprácu. Prekážok 
na dosiahnutie stavu, 
aby sa drogy 
nezneužívali je 
mnoho.  

„Listen First“/ 
„Najskôr počúvaj“ 
počúvať deti a mládež 
je prvým krokom , 
ktorý pomôže rásť  v 
zdravom a bezpečnom 
prostredí. Listen First 
upozorňuje aj na to , 
akú dôležitosť majú 
vzťahy v súvislosti s 
rizikovým správaním. 

Z jedným cieľom 
medzinárodného 
dňa je posilniť 
celosvetovú činnosť 
a spoluprácu  s 

cieľom dosiahnuť 

spoločnosť bez 
drogovej 
závislosti. 

Akčný plán 
Národnej 
protidrogovej 
stratégie SR  
realizácia v rezorte 
zdravotníctva je 
výsledkom spolupráce 
dotknutých rezortov na 
zabezpečenie 
prevencie.  



Cieľom je 
pripraviť mladého 

človeka na 
riešenie životných 
situácii tak, aby 

dokázal viesť 
život bez drog. 

Na rozdiel od 
primárnej 

prevencie netýka 
sa celej populácie, 

je zameraná na 
ohrozené skupiny 

obyvateľstva. 

Predstavuje 
komplexnú 

starostlivosť o drogovo 
závislých. Má 
zabraňovať 

opakovaniu závislosti 
u tých, ktorí boli 

účastnikmi terapie 
alebo liečenia. 


