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 HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
 

  
  

 Primaciálne nám. 1,   P. O. Box 192,   814 99  Bratislava 1 
  

BA KPSS 2030 - Pracovná skupina Drogová politika a exponované lokality – 19.11.2021 
 

Vytvorenie stromu cieľov zo stromu problémov 

Strom problémov  Strom cieľov 

1 

Dôsledky 

Nízka politická priechodnosť a 
záujem o podporu sociálnych 
služieb a podporných opatrení 
pre ľudí, ktorí užívajú drogy     
Tendencia k represívnym 
opatreniam v exponovaných 
lokalitách na úkor sociálnych a 
podporných opatrení     
Nízka miera solidarity 
a predsudky u laickej verejnosti 
i politickej reprezentácie voči 
ľuďom, ktorí užívajú drogy      
Slabá vedomosť a záujem 
o prístup založený na 
dôkazoch naprieč verejnou 
správou i verejnosťou     
Dopyt verejnosti po rýchlych 
riešeniach dlhodobých 
a komplexných problémov 
v exponovaných lokalitách     

Problém 1 

Stigmatizácia ľudí, ktorí 
užívajú drogy a ľudí so 
závislosťami - negatívne 
vnímanie problematiky a 
politická citlivosť sociálnych 
opatrení pre ľudí užívajúcich 
drogy a ohrozené lokality na 
území mesta. Pretrvávajúca 
tendencia k represívnemu 
prístupu. 

Strategický 
cieľ 1 

Destigmatizácia a sociálna 
inklúzia ľudí užívajúcich drogy 
na území mesta 

Špecifický 
problém 1.1 

Stigmatizácia a politická 
citlivosť témy užívania drog, 
exponovaných lokalít a ich 
riešení na území mesta 

Špecifický 
cieľ 1.1 

Zvýšenie povedomia a záujmu 
na úrovni samosprávy o 
odborné riešenia drogovej 
problematiky 

Špecifický 
problém 1.2 

Slabá vedomosť a záujem o 
prístup založený na dôkazoch 
naprieč samosprávou - 
negatívny diskurz o ľuďoch, 
ktorí užívajú drogy 

Špecifický 
cieľ 1.2 

Zníženie nedôstojného a 
nekorektného diskurzu vo 
verejnej správe na území 
mesta ohľadne drogovej 
problematiky a exponovaných 
lokalít  

Všeobecné 
príčiny 

Nízka informovanosť a 
povedomie o problematike.  

Priority 
(TBD)   
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Dlhodobo prevládajúci 
represívny prístup k drogovej 
politike na území štátu. 

Opatrenia 
(TBD)   

Nedostatok silného odborného 
prostredia so zameraním na 
sociálne, zdravotné a 
podporné služby založené na 
dôkazoch.  

  

TBD = To be Decided = 
doplníme, rozpíšeme, 
špecifikujeme po zapracovaní 
pripomienok od MČ a 
pracovných skupín 

Špecifické 
príčiny  

Slabá dostupnosť, atraktívnosť 
a zrozumiteľnosť objektívnych 
informácií o problematike   
Prevládajúci negatívny diskurz 
o ľuďoch, ktorí užívajú drogy   
Nedostatočný výskum a 
absencia komplexných dát    
Stigmatizujúci, dehonestujúci a 
bulvarizujúci jazyk v 
mediálnom priestore   
Slabá vedomosť a záujem 
o prístup založený na 
dôkazoch naprieč verejnou 
správou i verejnosťou   
Kriminalizácia ľudí užívajúcich 
drogy a súvisiacich javov   
Preferencia investícií do 
bezpečnostných a 
represívnych zložiek   
Závislosť nie je vnímaná ako 
choroba, ale voľba a 
zodpovednosť jednotlivca.    
Nedostatok  preukázateľne 
účinných opatrení na riešenie 
negatívnych fenoménov 
súvisiacich s užívaním drog - 
prehlbovanie problémov a 
negatívnych skúseností 
verejnosti.   
Nízke investície do rozvoja 
pomáhajúcich služieb pre ľudí, 
ktorí užívajú drogy   
Nedostatok kvalifikovaného 
personálu   
Dlhodobo nízky počet 
záujemcov a záujemkýň 
o zamestnanie v SS pre ľudí, 
ktorí užívajú drogy/ľudí so 
závislosťami    
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Nedostatočné finančné 
mechanizmy na motivovanie 
zamestnankýň a 
zamestnancov SS - 
krátkodobé, obmedzené   
Nedostatočné vedomosti 
absolventiek a absolventov 
pomáhajúcich profesií v oblasti 
na dôkazoch založených 
intervencií pre ľudí, ktorí 
užívajú drogy a ľudí so 
závislosťami; absencia 
vzdelávacieho študijného 
programu "adiktológia"   

 

2 

Dôsledky 

Prehlbovanie sociálnych, 
zdravotných, ekonomických, 
bezpečnostných a 
poriadkových problémov 
súvisiacich s fenoménom 
užívania drog a závislostí.      
Náchylnosť na populistické a 
neoverené riešenia, 
neriešenie príčin, ale 
následkov vo verejnom 
priestore. Potenciálne 
neefektívne vynakladanie 
verejných zdrojov.     
Slabá informovanosť a 
koordinácia relevantných 
aktérov.     
 Disproporčná podpora 
represívnym postupom oproti 
sociálnym a podporným 
riešeniam.      
Fragementárny prístup - 
aplikácia rôznych intervencií 
rôznymi aktérmi s nejasnou 
účinnosťou s rizikom duplicít 
alebo protichodných efektov.     
Zoznam deklarovaných 
ohrozených lokalít nie je 
vyčerpávajúci, nezahŕňa 
všetky ohrozené lokality na 
území mesta.     
Nejasná predstava a vízia o 
fungovaní sociálnych služieb 
pre ľudí, ktorí užívajú drogy 
na území hlavného mesta      
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Problém 2 

Absencia komplexného 
koncepčného prístupu 
mesta k problematike 
užívania drog a závislosti 
založenom na dôkazoch 

Strategický 
cieľ 2 

Komplexný prístup mesta v 
oblasti drogovej problematiky 
založený na dôkazoch a 
princípe participatívnosti 

Špecifický 
problém 2.1 

2.1. Absencia koncepcie, či 
strategického dokumentu 
ohľadne prístupu mesta k 
drogovej problematike 

Špecifický 
cieľ 2.1 

1) Vytvorenie mestskej 
koncepcie ohľadne prístupu 
mesta k drogovej 
problematike 

Špecifický 
problém 2.2 

2.2. Absentujúce definície, 
postupy a štandardy 
prístupu k exponovaným 
lokalitám 

Špecifický 
cieľ 2.2 

2) Vytvorenie jednotných 
štandardov a postupov mesta 
k exponovaným lokalitám 

Všeobecné 
príčiny 

Chýbajúca skúsenosť 
s komplexným, integrovaným, 
interdisciplinárnym a 
koordinovaným prístupom 
založeným na dôkazoch 
k opatreniam drogovej politiky 
na území mesta a štátu 

Priority 
(TBD)   

Slabá vedomosť a záujem 
o prístup založený na 
dôkazoch naprieč politickou 
reprezentáciou, verejnou 
správou i verejnosťou     
Nedostatočné alebo nejasné 
kompetencie samospráv v 
oblasti poskytovania SS pre 
ľudí, ktorí užívajú drogy     
Absencia systému 
uplatňovania Národnej 
protidrogovej stratégie na 
lokálnej a regionálnej úrovni 

Opatrenia 
(TBD)   

Absencia kompetencií 
samospráv v oblasti 
zdravotníckej starostlivosti 
a ich prepojenia na systém 
sociálnych služieb      

Špecifické 
príčiny  

Nedostatočné interné 
odborné kapacity samospráv     
Slabá informovanosť a 
koordinácia relevantných 
aktérov.     
Vplyvy volebných politických 
cyklov a výmena odborných 
zamestnancov na úradoch      
Nedostatok odborných a 
vedecky podložených 
opatrení     
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Absencia holistického 
prístupu v sociálnych 
službách     
Absentujúce štandardy, ktoré 
by definovali, čo 
sú exponované lokality a aký 
by mal byť štandardný 
implementovaný postup pri 
riešeniach.     

 

3 

Dôsledky 

     

      
Slabá informovanosť o 
vznikajúcich problémoch 
súvisiacich s užívaním drog 
na území mesta s 
potenciálom prehlbovania 
nepriaznivých javov     

Nízka informovanosť a 
povedomie o problematike     
Nižšia účinnosť prijímaných 
opatrení - potenciálne 
protichodné efekty intervencií     
Neujasnený a 
nekoordinovaný postup 
riešenia exponovaných lokalít 
medzi MČ, HM SR BA, 
poskytovateľmi SS, štátnou 
a mestskou políciou a i.     
Slabá medzisektorová 
multidisciplinárna spolupráca 
inštitúcií a relevantných 
aktérov       

Problém 3 

Chýbajúca systematická 
spolupráca a koordinácia 
medzi MČ, HM SR BA, 
poskytovateľmi sociálnych 
služieb a ďalšími aktérmi 
relevantnými v oblasti 
drogovej politiky.  

Strategický 
cieľ 3 

Zvýšenie kooperácie a 
spolupráce zainteresovaných 
aktérov a rezortov (HM SR BA, 
MČ, MZ SR, MPSVR SR) a 
poskytovateľov sociálnych 
služieb v oblasti drogovej 
politiky 

Špecifický 
problém 3.1 

Chýbajúca systematická 
spolupráca a koordinácia v 
sociálnej oblasti naprieč 
sociálnymi oddeleniami MČ, 

Špecifický 
cieľ 3.1 

Organizáciou pravidelných 
stretnutí cieliť na 
systematickú spoluprácu a 
koordináciu  prepojením 
sociálnych oddelení 
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HM SR BA, poskytovateľmi 
SSKI  

mestských častí a HM SR - BA 
s poskytovateľmi SSKI 

Špecifický 
problém 
3.2 

 Chýbajúca systematická 
spolupráca a koordinácia 
naprieč zainteresovanými 
aktérmi v oblasti drogovej 
problematiky (MPaSVaR; MZ 
SR, MF SR, MsP a štátna 
polícia, CPPPaP a ostatní 
"stakeholders")  

Špecifický 
cieľ 3.2 

Vytvorenie koncepcie v 
oblasti užívania drog a 
závislostí participatívnym 
spôsobom so všetkými 
aktérmi v oblasti drogovej 
problematiky vrátane 
zástupcov príslušných 
rezortov 

Všeobecné 
príčiny 

Bratislava ako dvojúrovňová 
samospráva a z nej plynúci 
zložitejší vzťah medzi MČ a 
mestom v oblasti sociálnej 
politiky, konkrétne pri 
kooperácii terénnych, 
ambulantných a pobytových 
služieb (napr. samostatné 
Komunitné plány rozvoja 
sociálnych služieb MČ a 
nevyužitá možnosť synergií a 
spoluprác). 

Priority 
(TBD)   

Absencia komplexného 
koncepčného prístupu mesta 
k problematike užívania drog 
a závislostí založenom na 
dôkazoch.     
Nedostatok odborných 
kapacít na úrovní samospráv 
v problematike užívania drog 
a závislostí     
Chýbajúca skúsenosť 
s komplexným, integrovaným, 
interdisciplinárnym a 
koordinovaným prístupom 
založeným na dôkazoch 
k opatreniam drogovej politiky 
na území mesta a štátu 

Opatrenia 
(TBD)   

Špecifické 
príčiny  

Nízka informovanosť a 
povedomie o problematike     
Absencia koordinácie a 
medzisektorového presahu 
(sociálne služby, 
zdravotníctvo, justícia, 
respresívne zložky, 
mimovládny sektor...).     
Slabá kooperácia dotknutých 
rezortov, najmä MZ SR a 
MPSVR SR     
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Absencia systému 
uplatňovania Národnej 
protidrogovej stratégie na 
lokálnej a regionálnej úrovni     
Slabá vedomosť a záujem 
o prístup založený na 
dôkazoch naprieč politickou 
reprezentáciou, verejnou 
správou i verejnosťou     
Absentujúce štandardy, ktoré 
by definovali, čo 
sú exponované lokality a aký 
by mal byť štandardný 
implementovaný postup pri 
riešeniach.     

 

4 

Dôsledky 

Nedostupnosť sociálnych 
služieb pre ľudí, ktorí sú na ne 
odkázaní     
Vysoký podieľ ľudí, ktorí 
injekčne užívajú droy a sú bez 
domova     

Nízky vek dožitia ľudí, ktorí 
injekčne užívajú drogy     
Stigmatizácia  a diskriminácia 
ľudí, špecificky žien a matiek, 
ktoré majú skúsenosti s 
drogami     
Kulminácia psychických, 
sociálnych, ekonomických, 
zdravotných ťažkostí na 
úrovni jednotlivcov, rodín a 
komunít s medzigeneračným 
presahom     
Absencia holistického a 
integrovaného prístupu v 
sociálnych službách     

      

Problém 4 

Nízka dostupnosť 
existujúcich sociálnych 
služieb a podporných 
opatrení pre ľudí, ktorí 
užívajú drogy. 

Strategický 
cieľ 4 

Zvýšenie dostupnosti 
existujúcich sociálnych 
služieb a podporných 
opatrení pre ľudí, ktorí 
užívajú drogy 

Špecifický 
problém č. 
4.1  

 Nejednotný rôznorodý 
prístup naprieč službami KI k 
téme problematiky užívania 

Špecifický 
cieľ 4.1 

1) Zlepšenie prístupu 
naprieč službami krízovej 
intervencie (analýza kapacít 
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drog ("každý sa s tým 
vysporiadava po svojom") 

a možností KI + mapovanie 
kvality) 

Špecifický 
problém č. 
4.2 

 Nedostatočné povedomie 
naprieč poskytovateľmi SS o 
potrebách a potrebných 
službách pre ľudí, ktorí 
užívajú drogy 

Špecifický 
cieľ 4.2 

2) Komplexná analýza 
POTRIEB a potrebných 
služieb pre ľudí, ktorí užívajú 
drogy 

Špecifický 
problém č. 
4.3 

 Nedostatočná špecializácia 
existujúcich sociálnych 
služieb zameraných na ženy 
a matky, ktoré majú 
skúsenosti s užívaním drog 

Špecifický 
cieľ 4.3 

3) Zvýšenie dostupnosti a 
prístupu v existujúcich 
sociálnych službách pre 
ženy, matky a rodiny so 
skúsenosťami s užívaním 
drog 

Špecifický 
problém č. 
4.4 

Nedostatočná špecializácia 
existujúcich sociálnych 
služieb zameraných na ľudí 
v seniorskom veku, ktorí 
majú skúsenosti s užívaním 
drog 

Špecifický 
cieľ 4.4 

4) Zvýšenie dostupnosti a 
prístupu v existujúcich 
sociálnych službách pre 
starnúcu populáciu 
užívateľov drog 

Špecifický 
problém č. 
4.5 

Nedostatočná špecializácia 
KI na ľudí, ktorí užívajú 
drogy (všeobecne útulky, 
nocľahárne, denné cenntrá - 
nie sú špecializované na 
cieľovú skupinu užívateľov 
drog)     

Všeobecné 
príčiny 

Nedostatočná dostupnosť a 
prístup ku komplexným 
informáciám v oblasti 
poskytovania  relevantných 
SS pre ľudí užívajúcich drogy 

Priority 
(TBD)   

Stigmatizácia problematiky a 
ľudí užívajúcich drogy 

Opatrenia 
(TBD)   

Univerzálne poskytovanie 
sociálnych služieb      

Špecifické 
príčiny  

Neexistujúce štandardy 
dostupnosti a prístupu k 
sociálnym službám a 
podporným opatreniam pre 
ľudí, ktorí užívajú drogy a ich 
rodiny     
Chýbajúce dáta o potrebnosti 
sociálnych služieb a 
podporných opatrení pre ľudí 
užívajúcich drogy na území 
mesta     
Nedostatočné finančné 
mechanizmy na motivovanie 
zamestnankýň a     
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zamestnancov SS - 
krátkodobé, obmedzené 

Nedostatok kvalifikovaného 
personálu     
Dlhodobo nízky počet 
záujemcov a záujemkýň 
o zamestnanie v SS pre ľudí, 
ktorí užívajú drogy/ľudí so 
závislosťami      
Nedostatočné vedomosti 
absolventiek a absolventov 
pomáhajúcich profesií 
v oblasti na dôkazoch 
založených intervencií pre 
ľudí, ktorí užívajú drogy a ľudí 
so závislosťami; absencia 
vzdelávacieho študijného 
programu "adiktológia"     
Abstinencia ako podmienka 
prístupu k odbornej pomoci     
Absencia pravidiel 
poskytovania FP SSKI na 
zabezpečenie rovnakého 
prístupu SS pre ľudí, ktorí 
užívajú drogy      
Chýbajúci zákon, resp. 
zakotvenie v existujúcej 
legislatíve, o službách 
zameraných na znižovanie 
rizík súvisiacich s drogami      
Nedostatok  príkladov dobrej 
praxe     
Nedostatočná skúsenosť s 
prístupom zameraným na 
znižovanie rizík a škôd      
Vnímanie cieľovej skupiny ako 
náročnej     

 

5 

Dôsledky 

Prehlbovanie sociálnych, 
zdravotných, ekonomických a 
iných škôd na úrovni 
jednotlivcov, ktorí užívajú 
drogy, ich rodín a celých 
komunít     
Pretrvávajúce sociálne, 
ekonomické, zdravotné a iné 
riziká pre ľudí, ktorí užívajú 
drogy     
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Chýbajú služby bezpečného 
a legálneho zamestnávania 
mladých ľudí a ľudí v 
produtkívnom veku z 
ohrozených komunít 
(absentujúca finančná 
motivácia pre udržania 
pracovných produktívnych 
návykov)     
Slabý synergický efekt a 
nedostupnosť SS pre ľudí 
užívajúcich drogy, ktorí sú na 
SS odkázaní     
Potenciálne ohrozenie 
príjimateľov SS v dôsledku 
preťaženosti alebo 
nedostatočného počtu 
personálu     
Stigmatizácia a diskriminácia 
ľudí, špecificky žien a matiek, 
ktoré majú skúsenosti s 
drogami     

      

Problém 5 

Nedostatočný prístup k 
inovatívnym, kvalitným a 
dostatočne rôznorodým 
sociálnym službám a 
podporným opatreniam pre 
ľudí, ktorí užívajú drogy a ich 
rodiny. 

Strategický 
cieľ 5 

Zabezpečenie 
dostatočného prístupu k 
inovatívnym, kvalitným a 
dostatočne rôznorodým SS 
a podporným opatreniam 
pre ľudí, ktorí užívajú drogy 
a ich rodiny 

Špecifický 
problém č. 
5.1  

 Absencia služieb 
zameraných na znižovanie 
rizík (harm reduction) v 
súvislosti s neinjekčným 
užívaním drog 

Špecifický 
cieľ 5.1 

1) Vytvorenie nových 
služieb zameraných na 
znižovanie rizík (harm 
reduction) v súvislosti s 
neinjekčným užívaním drog 
(halucinogény, stimulanty, 
NPS, alkohol, tabak) 

Špecifický 
problém č. 
5.2 

 Absentujúce pobytové 
sociálne slúžby, ktoré by sa 
špecializovali na LKUD 
vrátane žien a matiek so 
skúsenosťami s drogami a 
vrátane ľudí v seniorskom 
veku 

Špecifický 
cieľ 5.2 

2) Vytvorenie pobytových 
sociálnych služieb pre ľudí, 
ktorí majú skúsenosti s 
drogami (ženy, matky s 
deťmi, rodiny,...) 

Špecifický 
problém č. 
5.3 

 Deficitná ponuka 
prepojených sociálno-
zdravotníckých služieb, 
ktoré by sa zameriavali na 

Špecifický 
cieľ 5.3 

3) Zvýšenie prístupu pre 
ľudí, ktorí užívajú drogy k 
holistickým službám 
(prepojené sociálne a 
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kodepedenciu, duálne 
diagnózy a komorbidity 
spojené s užívaním drog 

zdravotnícke služby na 
území hlavného mesta) 

Špecifický 
problém č. 
5.4 

Chýbajú služby bezpečného, 
legálneho nízkoprahového 
zamestnávania mladých ľudí 
a ľudí v produktívnom veku z 
ohrozených komunít  

Špecifický 
cieľ 5.4 

4) Sprostredkovanie 
možností nízkoprahového 
legálneho zamestnávania 
ľudí, ktorí majú skúsenosti 
s drogami 

Špecifický 
problém č. 
5.5 

  Absencia koordinovaného a 
integrovaného systému 
účinnej prevencie pre 
mladých ľudí 

Špecifický 
cieľ 5.5 

5) Pilotný projekt 
koordinovaného a 
integrovaného systému 
účinnej prevencie pre 
mladých ľudí (CPPPaP, MČ, 
oztka) 

Všeobecné 
príčiny 

Nedostatok špecializovaných 
terénnych, ambulantných 
a pobytových SS pre ľudí, 
ktorí užívajú drogy Priority (TBD)   
 Absencia koordinovaného a 
integrovaného systému 
účinnej prevencie pre 
mladých ľudí 

Opatrenia 
(TBD)   

Univerzálne poskytovanie 
sociálnych služieb      

Špecifické 
príčiny  

Absencia služieb zameraných 
na znižovanie rizík v súvislosti 
s neinjekčným užívaním drog     
Nedostatok mobilných 
služieb (rôznorodosť typov 
služieb, rôznorodosť cieľovej 
skupiny, napríklad ĽUD 
neinjekčným spôsobom)     
Nedostatok SS a opatrení pre 
ženy, matky a iné zraniteľné 
skupiny, ktoré užívajú drogy      
Absencia sociálnej podpory v 
existujúcich nájomných 
bytoch, kde žijú ľudia s 
existujúcimi závislosťami a 
pridruženým rizikovým 
správaním (násilie, 
zadlženosť, dílovanie drog,...)     
Nedostatočná špecializovaná 
starostlivosť o prijímateľov 
SS, ktorí užívajú drogy 
a/alebo LUD so 
psychiatrickými diagnózami     
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Nedostatok služieb v oblasti 
spoluzávislosti 
(kodepedencia)     
Chýbajú služby bezpečného 
a legálneho zamestnávania 
mladých ľudí a ľudí v 
produktívnom veku z 
ohrozených komunít 
(absentujúca finančná 
motivácia pre udržanie 
pracovných produktívnych 
návykov)     

 

6 

Dôsledky 

Kulminácia sociálnych, 
ekonomických, zdravotných 
ťažkostí na úrovni 
jednotlivcov, rodín a komunít 
s medzigeneračným 
presahom      
Strata bývania - vysoký 
podiel ľudí, ktorí injekčne 
užívajú drogy sú bez domova     

Strata zamestnania     

Tvorba zadĺženosti     

Nízky vek dožitia ľudí, ktorí 
injekčne užívajú drogy     
Potenciálne ohrozenie 
prijímateľov SS v dôsledku 
preťaženosti alebo 
nedostatočného počtu 
personálu     

      

Problém 6 

Nedostatok dostupného 
bývania a nových modelov 
bývania s podporou 
(napríklad, housing first) pre 
ľudí, ktorí užívajú drogy a 
abstinujúcich závislých. 

Strategický 
cieľ 6 

*** prierezový problém 
naprieč pracovnými 
skupinami  

Špecifický 
problém 6.1 

Nedostatok dostupného 
bývania na komerčnom trhu 
v rámci HM BA, pre ľudí ktorí 
majú skúsenosti s drogami 

Špecifický 
cieľ 6.1 

 Zabezpečenie podpory 
sociálne vylúčených skupín 
v existujúcich nájomných 
bytoch, rozširovanie fondu 
nájomných bytov a 
rošírenie modelu housing 



- 13 - 
 

first aj o ďalšie cieľové 
skupiny.  

Špecifický 
problém 
6.2 

Nedostatok dostupného 
bývania s podporou 
(Housing First, podpora v 
mestských nájomných 
bytoch) pre ľudí, ktorí 
užívajú drogy     

Všeobecné 
príčiny 

Nízky počet nájomných, 
krízových, sociálnych bytov a 
ubytovaní v bytovom fonde 
mesta Priority (TBD)   
Nedostatok níkoprahových 
pobytových služieb určených 
pre cieľovú skupinu     
Absencia bývania so 
sociálnou podporou     
Nedostatočná prevencia pred 
stratou bývania 

Opatrenia 
(TBD)   

Špecifické 
príčiny  

Výška komerčných nájmov, 
často mimo možnosti cieľovej 
skupiny     
Existujúca stigmatizácia v 
spoločnosti - náročnosť 
získania komerčného 
prenájmu     
Nedostatok  príkladov dobrej 
praxe     

 

7 

Dôsledky 

Nejasná predstava o 
fungovaní sociálnych služieb 
pre ľudí, ktorí užívajú drogy 
na území hlavného mesta SR 
BA     
Narastajúci počet vážnych a 
nedoliečených zdravotných 
stavov u prijímateľov SS     
Absencia holistického 
prístupu v sociálnych 
službách     
Nekvalitný, neflexibilný a 
nákladný systém riešení 
drogovej problematiky 
(niekedy dokonca 
kontraproduktívny)     
Kulminácia psychických, 
sociálnych, ekonomickýh 
zdravotných ťažkostí na     
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úrovni jednotlivcov, rodín a 
komunít s medzigeneračným 
presahom. 

Chýbajúca spolupráca MČ - 
nevyjasnené vzťahy     
Odchod absolventov 
sociálnych profesií do 
súkromného sektora - 
nedostatočné finančné 
ohodnotenie.     
Nedostatok skúseností a 
pripravenosti relevantných 
aktérov     
Keďže majorita spoločnosti 
nevníma alkohol ako škodlivú 
drogu - nie sú všeobecné 
celospoločenské tlaky na 
posilnenie adiktologického 
sektora     

Problém 7 

Nedostatok dát a 
komplexných informácií o 
užívaní drog, závislostiach a 
súvisiacich javoch na území 
mesta. 

Strategický 
cieľ 7 

Komplexne a pravidelne 
mapovaná drogová 
problematika na území 
hlavného mesta SR - 
Bratislava 

Špecifický 
problém 7.1 

Samosprávy nezbierajú 
komplexné dáta a 
neanalyzujú aktuálnu 
drogovú problematiku na 
území mesta HM BA. 

Špecifický cieľ 
7.1 

Vytvorenie flexibilného 
komplexného systému na 
zber dát v oblasti 
drogovej problematiky (v 
súlade s EÚ štandardmi a 
efektívnou dobrou 
praxou) 

        

Všeobecné 
príčiny 

Komplexnosť drogovej 
problematiky (aspekty: 
senzorické, kognitívne, 
afektívne, sociálne, klinické, 
neurologické, behaviorálne a 
ekonomické) neumožňuje 
jednoduché a rýchle riešenia Priority (TBD)   
Nedostatočné alebo nejasné 
kompetencie samospráv: v 
oblasti poskytovania SS pre 
ľudí, ktorí užívajú drogy.     
Slabé finančné a spoločenské 
ohodnotenie ľudí pracujúcich 
v sociálnych službách / 
sektore      
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  Opatrenia 
(TBD)   

Špecifické 
príčiny  

Absencia pravidelných 
hĺbkových analýz a situácii s 
drogami v HM BA a 
jednotlivých MČ ("bez dát 
sme slepí".)     
Existujúci mýtus v slovenskej 
spoločnosti: "alkohol nie je 
droga", čo vedie k 
nekritickému nazeraniu na 
problematiku užívania 
alkoholu a jeho dôsledkov     
Nedostatok produkcie 
nových personálnych kapacít 
(absencia študijného oboru 
"Adiktológia" po vzore LF UK 
v ČR), ktoré by odborne a 
komplexne dokázali riešiť 
drogovú problematiku     
Absencia kompetencií mesta 
v oblasti zdravotníckej 
starostlivosti a ich prepojenia 
na systém sociálnych služieb     
Slabá kooperácia dotknutých 
rezortov, najmä MZ SR a 
MPSVR SR     
Absencia systému 
uplatňovania Národnej 
protidrogovej stratégie na 
lokálnej a regionálnej úrovni     
Slabá vedomosť a záujem 
o prístup založený na 
dôkazoch naprieč politickou 
reprezentáciou, verejnou 
správou i verejnosťou     
Slovensko investuje do 
riešenia drogovej 
problematiky 0,05 % HDP, z 
čoho ide 60% na represiu a 
iba 1% na Harm Reduction 
prístupy (EMCDDA, 2018)     

 


