
DÔVODY UDÔVODY UŽŽÍÍVANIA DROGVANIA DROG



•• DôvodovDôvodov prepreččoo ččloveklovek siahnesiahne po drogpo drogáách ch 
je je veveľľaa. . VyplývajVyplývajúú tak z jeho osobnosti, tak z jeho osobnosti, 
akoako ajaj zozo spolospoloččenskenskééhoho prostrediaprostredia, , 
ktorktorééhoho ssúúččasasťťouou je rodina, je rodina, šškola a kola a 
rovesnrovesnííckacka skupina. skupina. DôleDôležžititúú úúlohu lohu 
zohrzohráávava ajaj spolospoloččnosnosťť v v ktorejktorej žžijeme.ijeme.



OSOBNOSOSOBNOSŤŤ ČČLOVEKALOVEKA



•• DuDušševnevnéé poruchy a poruchy poruchy a poruchy sprspráávaniavania
•• StretnutieStretnutie s drogou v s drogou v mladommladom vekuveku
•• NeschopnosNeschopnosťť zvlzvláádadaťť stresovstresovéé situsituááciecie
•• MalMaléé sebavedomiesebavedomie
•• NeschopnosNeschopnosťť odolodoláávavaťť nepriaznivnepriaznivéémumu

vplyvu vplyvu okoliaokolia
•• AgresivitaAgresivita
•• ZlZléé sebaovlsebaovláádaniedanie
•• ZnZníížženenáá inteligeninteligenččnnáá úúroveroveňň



RODINNRODINNÉÉ PROSTREDIEPROSTREDIE



•• RodinnRodinnéé prostredieprostredie mmáá veveľľmimi silný silný pozitpozitíívnyvny, ale , ale ajaj
negatnegatíívnyvny vplyv na vplyv na detideti a mla mláádedežž

•• NejasnNejasnéé pravidlpravidláá týkajtýkajúúcece sasa chovaniachovania diedieťťaaťťaa
•• NedostatokNedostatok ččasu asu venovanvenovanééhoho výchove výchove diedieťťaaťťaa
•• NedostatoNedostatoččnýný dohdohľľadad
•• SSúústavnstavnáá a a prehnanprehnanáá prpríísnossnosťť
•• SlabSlabéé citovcitovéé vvääzbyzby v v rodinerodine
•• NedostatoNedostatoččnnéé citovcitovéé vvääzbyzby v v rodinerodine
•• ManManžželskelskéé konfliktykonflikty



•• TolerovanieTolerovanie popožžíívaniavania alkoholu a drog u alkoholu a drog u detdetíí
•• ZneuZneužžíívanievanie alkoholu, alkoholu, tabakutabaku, , aleboalebo inýchiných drog drog 

rodirodiččmimi a a prprííbuznýmibuznými
•• MalMaléé ooččakakáávanievanie od od diedieťťaaťťaa a a podcepodceňňovanieovanie hoho
•• OsamelosOsamelosťť rodirodiččovov a a ichich ľľahostajnýahostajný aažž

nepriatenepriateľľskýský postoj postoj vovoččii spolospoloččnostinosti
•• ZlZláá socisociáálna a ekonomicklna a ekonomickáá situsituááciacia rodinyrodiny
•• SexuSexuáálnelne zneuzneužžíívanievanie diedieťťaaťťaa
•• Zle Zle fungujfungujúúcaca rodinarodina
•• NeNeúúplnplnáá rodinarodina
•• DieDieťťaa žžije bez rodiny a domovaije bez rodiny a domova
•• ČČastastéé ssťťahovanieahovanie rodinyrodiny



ŠŠKOLSKKOLSKÉÉ PROSTREDIEPROSTREDIE



•• NejasnNejasnéé formulovanformulovanéé a a striktnestriktne
nedodrnedodržžiavaniavanéé pravidlpravidláá týkajtýkajúúcece sasa
alkoholu a drogalkoholu a drog

•• DostupnosDostupnosťť drog v drog v šškole a jej okolkole a jej okolíí
•• ZlyhZlyháávanievanie v v šškole (kole (vrvráátanetane zlyhzlyháávaniavania

uuččiteiteľľaa akoako pedagpedagóógaga ))
•• ŽŽiakiak oznaoznaččený ený akoako problprobléémový a    mový a    

nesprnespráávnyvny prpríístupstup k k nemunemu
•• ZZášáškolkolááctvoctvo



ROVESNROVESNÍÍCKE SKUPINYCKE SKUPINY



•• NeuznNeuznáávanievanie autorityautority
•• ProtispoloProtispoloččenskenskéé chovaniechovanie vrstovnvrstovnííkovkov
•• PozitPozitíívnyvny postoj k drogpostoj k drogáámm
•• SilnejSilnejšíší vplyv vplyv rovesnrovesnííckejckej skupiny skupiny akoako

rodirodiččovov
•• ZosmieZosmieššňňovanieovanie a a zniznižžovanieovanie sebavedomiasebavedomia

niektorýchniektorých ččlenovlenov skupiny samotnou skupiny samotnou 
skupinouskupinou



SPOLOSPOLOČČNOSNOSŤŤ



•• ZlZláá ekonomickekonomickáá situsituááciacia v v spolospoloččnostinosti
•• NNááhle hle socisociáálnelne a politicka politickéé zmenyzmeny, nestabilita, nestabilita
•• NedostatokNedostatok prprííleležžitostitostíí uplatneniauplatnenia sasa v prv práácici
•• NedostatokNedostatok momožžnostnostíí prepre vhodnvhodnéé vyuvyužžitieitie

vovoľľnnééhoho ččasuasu
•• NedostatoNedostatoččnnáá zdravotnzdravotnáá a socia sociáálna lna starostlivosstarostlivosťť
•• SpoloSpoloččenskenskéé normy a znormy a záákony kony tolerujtolerujúúcece ""leglegáálnelne

drogy"drogy"
•• ĽĽahostajnýahostajný postoj k postoj k zdraviuzdraviu v v spolospoloččnostinosti
•• VeVeľľkýký pohyb pohyb obyvateobyvateľľstvastva vedvedúúcici k k nestabilitenestabilite

vzvzťťahovahov
•• NedostatoNedostatoččnnéé socisociáálnelne zabezpezabezpeččenieenie
•• RasovRasováá aleboalebo inináá diskrimindiskriminááciacia


