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Tretí novembrový týždeň 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. 

 

V poslednom období sa o drogových závislostiach, nutnosti účinnej prevencie a liečby 

popísalo a pohovorilo pomerne veľa. Drogy sú skloňované vo všetkých pádoch, masmédiá 

začínajú dávať tejto problematike čoraz väčší priestor. Závislosť na tvrdých drogách má na 

Slovensku vzrastajúci trend. Najviac ohrozenými skupinami  populácie sú deti a mladí ľudia. 

Musíme si uvedomiť to, že drogy nie sú problémom iba tých, ktorí s drogou 

experimentovať začínajú. Je to problém každého z nás, problém týkajúci sa budúcnosti našich 

detí. Je preto správne a nanajvýš potrebné, aby sme sa prevencii drogových závislostí všetci 

systematicky venovali. Základom prevencie je vytváranie optimálnych spoločenských 

a životných podmienok pre zdravý, telesný, psychický a sociálny vývin jednotlivca. Za 

úroveň a podmienky takto chápanej prevencie samozrejme musí zodpovedať štát, ale za jej 

napĺňanie zodpovedáme všetci – či už ako rodičia, učitelia, lekári. Spoľahlivou „cestou“, ako 

predísť tomu, aby sa vaše dieťa dostalo do problému s drogou je – venovať svojmu dieťaťu 

čas a seba – dať mu dostatok lásky, byť mu príkladom ako treba žiť bez drogy, lebo „akí sme 

my, také budú naše deti“.  

 

Niektoré spoločné riziká návykových látok: 

 Vznik závislosti.  

 Otravy.  

 Nebezpečenstvo pre seba a okolie.  

 Trestná činnosť (pod vplyvom návykovej látky alebo ako spôsob, ako si zaopatriť 

prostriedky na drogu).  

 Poškodenie telesného a duševného zdravia.  

 Poškodenie plodu u tehotných žien.  

 Väčšie riziko prechodu k iným návykovým látkam.  

 Po dlhodobom braní vysokých dávok nepriaznivé zmeny osobnosti.  

 Menší záujem o vzdelávanie a pracovné uplatnenie.  

 Zhoršenie rodinných a iných medziľudských vzťahov.  

 Viac problémov vo vzťahoch v škole a v rodine. 

 

Drogová závislosť je choroba a chorý človek potrebuje pomoc. Nedovoľme, aby 

drogy znehodnocovali ľudské životy a z ľudí, ktorí sú nám blízki robili ľudské trosky. 



Najlepší spôsob ako sa drogám vyhnúť je nezačínať si s nimi. To znamená pohybovať sa v 

takom prostredí a žiť tak, aby sme vo svojom živote drogy vôbec nepotrebovali. 
 
 

Spracovala: Mgr. Z. Kožinová 
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