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Položky: 

1. Skúsil si niekedy fajčiť marihuanu? 
2. Skúsil si niekedy iné drogy?  
3. Aký majú podľa teba ľudia pocit po konzumácii drogy? 
4. Užívaš drogy pravidelne? 
5. Čo myslíš, čo je dôvodom pre prvú cestu k droge? 
6. Hovoril /-a/ si niekedy o drogách s rodičmi? 
7. Myslíš, že droga dáva niečo pozitívne? 
8. Prečo podľa teba ľudia užívajú drogy? 
9. Myslíš, že sa dá prestať s drogami /drogou/, keď to sám /-a/ chceš?: 
10. Čo by ťa vedelo odhovoriť od toho, aby si drogy vyskúšal? 
11. Uveď prosím, Tvoj vek: 



Profil respondenta 

• 16 – 17 roční R 
• Študenti gymnázií /Košice, Humenné, 

Revúca/ 
• Spolu 128 R 
• Návratnosť dotazníkov 100 % 
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Hovoril si niekedy o drogách s rodičmi ?
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Milí rodičia, 
 

prosíme Vás o pravdivé vyplnenie dotazníka mapujúceho profil súčasného vplyvu 
rodiny k problematike drogovej závislosti.  

Vaše pravdivé údaje pomôžu nielen nám pri zbieraní podkladov k prednáškam na 
celoslovenskej konferencii ambulantných sestier v Poprade /jún 2011/ – budú 
vodítkom k zahájeniu aktivít nasmerovaných k tomu aby sme ovplyvnili 
enormný nárast drogovej závislosti u detí, závislosti, ktorá ničí ľudské životy 
tých, ktorí jej podľahnú, ale aj tých, ktorí sa na utrpenie svojich detí dívajú 
v stave absolútnej bezmocnosti nad vládkyňou, ktorou droga skutočne je. 

Ďakujeme za Váš čas a vyzývame Vás – spojme sa a tento krát – nie, ako sa vraví: 
„Zabime nepriateľa /drogu/ svojou láskavosťou“, ale „Zabime nepriateľa 
/drogu/ svojou odhodlanosťou, informovanosťou a správnym prístupom 
k boju!“ 

     S úctou Sekcia sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach 
SK SaPA. 



Položky 

1. Uveďte Váš vek: 
2. Ste /matka, otec, ZZ/: 
3. Uveďte vek Vášho dieťaťa v rokoch:  
4. Hovoríte doma s dieťaťom /deťmi/ o drogách? 
Ak ste na túto otázku odpovedali „nie“ – nemusíte pokračovať. Vráťte 

prosím dotazník zodpovednej osobe. Ďakujeme Vám! Ak ste 
odpovedali „áno“ – prosíme, pokračujte.... 

1. Ako deti reagujú, keď načnete tému „drogy“? 
2. Aký je Váš názor na drogy? 
3. Skúšali ste niekedy fajčiť marihuanu? 
4. Ako by ste reagovali, keby sa Vám dieťa priznalo, že skúsilo drogy? 



Profil 

Veková štruktúra respondentov
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Hovoríte s deťmi doma o drogách ?
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Aký je váš názor na drogy ?
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Ako by ste reagovali, keby sa vám dieťa 
priznalo, že skúsilo drogy ?
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Závery 

• Predmetní R skúsili marihuanu, aj iné drogy /nik nemenoval, ktoré/, 
malé percento užíva drogy dokonca pravidelne 

• Veľká väčšina R /aj tých, ktorí drogy neskúšali/ je presvedčených, že 
po konzumácii je konzumentom „super“ 

• Ako spúšťače drogovej závislosti R uvádzajú: partia, rodina, vlastné 
ego 

• Rozhovory o drogách s rodičmi nie sú samozrejmosťou, dá sa hovoriť 
o relatívnom tabu 

• R sú však presvedčení, že v konečnom dôsledku droga nedáva človeku 
nič pozitívne 

• Tragédiou je presvedčenie R, že sa s drogami dá jednoducho prestať 
silou vôle 

• Skutočný autentický príbeh narkomana by bol tým, čo by ich od drogy 
odradilo, na druhom mieste je harmónia v rodine. 
 



Závery - rodičia 

• 224 R, z toho 1 ZZ dieťaťa, ostatok matky a otcovia 
• Väčšina rodičov s deťmi o drogách skúša hovoriť /165 R/ 
• Deti reagujú prevažne so záujmom, je však veľká časť tých, ktorí 

rozhovory o drogách s rodičmi odmietajú 
• Prekvapuje názor, že niektorým rodičom drogy nevadia /je ich 

našťastie menšina/, dokonca vyskúšali marihuanu 
• V pomoci deťom by sa rodičia spoliehali najčastejšie na pomoc 

odborníka a rozhovor, malé percento rodičov by styk dieťaťa s drogou 
riešili trestom 

 



Hm... 

• Deti drogy skúšajú, myslia si, že navodzujú super pocity... 
• Autentický príbeh narkomana ako prevencia je skvelý 

nápad, navyše zvyšuje sebauvedomenie si a uvedomenie 
situácie samotným  abstinujúcim narkomanom /Katka, 
Tovar, Deti zo stanice ZOO.../ 

• Mylné je presvedčenie, že s drogou sa jednoducho dá 
prestať, ak človek chce. Kedy však chce? Kde je hranica, 
že nesiahne po tvrdšej droge /Tomáš a heroín.../? 



Hm... 

• Rodičia s deťmi skúšajú hovoriť...je však rodič 
tým, komu sa zdôveruje pubertiak???? 

• Hovoriť s deťmi o drogách s rodičmi je „trápne“, 
„husté“ je však „vidieť, počuť“ narkomana a to 
predtým predtým, ako „zažije“ eufóriu z drog... 

• Čo s partiou dieťaťa? Ako ju rodič spozná? 
• Kto je odborníkom na liečbu drogovej závislosti?! 



Sestry... 
• Doslova sa „natískať“ do škôlok, škôl a prednášať, 

skúmať, mapovať, vyhľadávať riešenia... 
• Komunitná sestra = výchova človeka od škôlky po 

dospelosť 
• Hovoriť 15 – 16 ročnému o drogovej závislosti je ako 

dať do ruky 6 ročnému dieťaťu cumlík...alebo 17 
ročnému prezervatív......proste TRAPAS 

• Kráčať s dobou neznamená skúšať, ale hľadať 
argumenty... 



Ďakujeme za pozornosť... 





PS: Ak by mal niekto záujem o rýchlokurz sebavedomia, obráťte 
sa na Vlada Schwandtnera.  Vrelo odporúčam!!! 

Tatiana Melisa Melasová, sobota 19. decembra 2009 15:00  
 

Čítajte viac: http://melasova.blog.sme.sk/c/213562/Zacinam-
odznova-zit-Ako.html#ixzz1MQFlVqGb 
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