
nie
84 %

áno
16 %

nie
49 %

áno
51 %

Užíval, či stále
užíva, niekto
z vašej rodiny
alebo známych
nelegálne „tvrdé“

drogy?

Poznáte niekoho blízkeho, kto sa
liečil zo závislosti na nelegálnych

„tvrdých“ drogách?

Slováci, marihuana a tvrdé drogy

áno
49 %

áno
56 %

menej ako 15 rokov

15 až 19 rokov

20 až 29 rokov

30 až 39 rokov

40 až 49 rokov

50 až 59 rokov

60 a viac rokov

31 % 69 % nie

52 % áno 48 % nie

63 % áno 37 % nie

62 % áno 38 % nie

41 % áno 59 % nie

85 % nie

95 % nie

skúsenosť s marihuanou podľa veku Kedy ste prvýkrát užili marihuanu?

skúsenosť s tvrdými drogami podľa krajov

nie
51 %

nie
86 %

nie
97 %

áno
14 %

áno
3 %

nie
44 %

Najviac skúseností s marihuanou majúdvadsiatnici a tridsiatnici.

Medzi užívateľmi marihuany je výrazne viac tých,

ktorí vyskúšali aj tvrdšie drogy.

VBratislave má s tvrdými drogami skúsenosť 22 % obyvateľov.

Vôbecnajčastejšie (v 26 % prípadov) prichádzajú

s tvrdými drogami do styku Slováci žijúci v zahraničí.

Kto chcel vyskúšať tvrdé drogy, už tak urobil.

Len 3 % z tých, ktorínelegálne drogy
doteraz neokúsili, ešte lákajú.

Polovica respondentov

bynarkomanov poslala

na liečenie, 6 % pred súd.

Polovica ľudí, ktorí vo svojom okolí majú

používateľa drog, zároveň poznajú niekoho,

kto sa zo závislosti na nich liečil.

S trávou sa väčšinou začíná na strednej škole.
Dievčatá sa v tomto ohľade
od chlapcov prakticky nelíšia.

Väčšina Slovákov je za legalizáciu marihuany.

Najmä tí, ktorí ju už niekedy fajčili.
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Užili ste niekedy
marihuanu?

Užili ste niekedy nelegálne „tvrdé“ drogy?

Pokiaľ nie, chceli by ste „tvrdé“ drogy vyskúšať?

99 % nie

62 % nie

63 % nie

25 %10 %11 %

12 %

12 %

11 %
15 %

15 %16 %

27 % áno

75 % áno38 % áno

odpovede tých, čo nevyskúšali marihuanu

odpovede tých, čo nevyskúšali marihuanu

zločinci a mali
by byť súdne
potrestaní

odpovede tých, čo marihuanu vyskúšali

odpovede tých, čo marihuanu vyskúšali

16 %

58 %

26 %

na základne škole

na strednej škole

neskôr

Mala by sa
marihuana
legalizovať
pre osobnú
spotrebu?

Užili ste
niekedy
nelegálne
„tvrdé“
drogy?

Kto sú podľa vás užívatelia
nelegálnych „tvrdých“ drog?

51 %
chorí ľudia
a mali by sa

liečiť

43 %
nemám na nich

názor

6 %


