
 
Lazaretská 26 

811 09 Bratislava 1 

Slovenská republika 
 

 

Kontakt: Telefón: E-mail: 

Peter Bubla 

riaditeľ Komunikačného odboru  

Národné centrum zdravotníckych 

informácií 

02/57269303 

0918 583 309 

peter.bubla@nczisk.sk  

www.nczisk.sk 

 

 

T L A Č O V Á  S P R Á V A 

 

 

Počet liečených drogovo závislých v minulom roku opäť stúpol 

Nelichotivé prvenstvo si naďalej drží Bratislavský kraj 

 

Bratislava, 17. júl 2012 - Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej „NCZI“) zverejnilo 

pravidelnú publikáciu „Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2011“. Materiál ponúka 

spracované údaje o vývoji počtu liečených užívateľov drog od roku 2001 do roku 2011. 

Z informácií okrem iného vyplýva, že v minulom roku narástol počet liečených užívateľov drog 

na celkovo 2 313 osôb. Najväčšiu skupinu tvorili užívatelia vo veku od 20 do 34 rokov. Mierne sa 

znížil počet drogovo závislých detí do 14 rokov, avšak zvyšuje sa počet liečených pacientov nad 

55 rokov. Najčastejšie užívanou drogou je pervitín a heroín. Vďaka prehľadnému spracovaniu 

je údaje možné porovnávať aj podľa pohlavia, veku, či bydliska. 

 

V minulom roku v porovnaní s predchádzajúcim mierne vzrástol počet liečených užívateľov drog. 

Celkovo ich v roku 2011 bolo 2 313, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 47 osôb. 

Dostávame sa tak opäť bližšie k roku 2001, kedy bol za posledných 11 rokov najvyšší počet drogovo 

závislých pacientov (2 559). Vysokú prevahu si dlhodobo držia muži. Aj v minulom roku ich bolo 

liečených štvornásobne viac ako žien (1 896 liečených mužov, 417 žien). 

Na prvých priečkach najčastejšie užívaných drog sa drží pervitín a heroín. Pervitín v minulom roku 

užívalo celkovo 759 hlásených drogovo závislých (z toho 614 mužov a 145 žien), heroín získaný na 

ulici užívalo 362 mužov a 100 žien. Najčastejším spôsobom užívania drogy je naďalej injekčná forma 

(817 prípadov), fajčením (589) a šnupaním (505 prípadov).  

Až 70% liečených užívateľov je vo veku 20 až 34 rokov (celkovo 1 620 prípadov). Vo vekovej 

skupine 15 až 19-ročných bolo v roku 2011 liečených celkovo 302 osôb a 14 detí vo veku do 14 

rokov (z toho 12 chlapcov a 2 dievčatá). Zvyšuje sa aj počet liečených drogovo závislých vo veku nad 

55 rokov. Kým v roku 2006 ich bolo celkovo 15, v minulom roku už 28. 

Dĺžku pravidelného užívania drog 11 a viac rokov udáva až 762 liečených osôb. Viac ako jednoročné  

pravidelné užívanie drog sa objavilo aj v skupine 13 až 15-ročných liečených drogovo závislých. 

Týkalo sa celkovo 8 pacientov, pričom v jednom prípade išlo o pravidelné užívanie drogy po dobu 6 

rokov.  

Z celkových čísel možno ďalej vybrať, že najpočetnejšiu skupinu liečených drogovo závislých tvoria 

ľudia so stredoškolským vzdelaním (1 192 osôb) a so základným vzdelaním (872 prípadov). Najvyšší 

počet zo závislosti liečených osôb bol spomedzi nezamestnaných (1 300 osôb). 
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V rozdelení podľa krajov si „prvenstvo“ v počte pacientov liečených z drogovej závislosti drží 

Bratislavský kraj (684) s najvyšším počtom v okrese Bratislava V (190 osôb).  Nasleduje Nitriansky 

kraj (371) s najvyšším počtom v okrese Nové Zámky (109). Práve v Nitrianskom kraji je aj najvyšší 

počet liečených drogovo závislých vo veku do 14 rokov. Z celkového počtu liečených drogovo 

závislých detí do 14 rokov, ktorých bolo v minulom roku 14, je presná polovica z Nitrianskeho kraja 

(6 chlapcov a 1 dievča). Najmenej liečených drogovo závislých je v Prešovskom kraji (83) – okres 

Bardejov je dokonca jediným v rámci celého Slovenska, v ktorom nebol zaevidovaný ani jeden prípad. 

Najvyšší nárast liečených užívateľov drog zaznamenal v minulom roku Košický kraj (225 prípadov 

v roku 2011 oproti 189 prípadom v roku 2010). Najväčší úbytok bol v Banskobystrickom kraji (196 

prípadov v roku 2011 oproti 189 prípadom v roku 2010). 

Úplné znenie štatistickej publikácie „Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2011“ nájdete 

TU. 
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