Na Slovensku rastie akceptácia marihuany najmä medzi mladými
ľuďmi
Robert Klobucký, Sociologický ústav SAV
Podľa prieskumu „Prevalencia drog, alkoholu a fajčenia 2015“, ktorý pre Národné monitorovacie
centrum pre drogy (NMCD) uskutočnila agentúra TNS na vzorke 8029 respondentov v novembri
a decembri v roku 2015 narastá spoločenská akceptácia užívania marihuany. Na otázku
„Jednotliví ľudia v rôznej miere schvaľujú alebo neschvaľujú správanie druhých ľudí. Spomeniem
niektoré aktivity, s ktorými by ste sa mohli u niektorých ľudí stretnúť. Viete mi povedať, či Vám takéto
správanie u druhých prekáža? Fajčiť príležitostne marihuanu alebo hašiš“ odpovedalo 14,8%
respondentov, že im takéto správenie neprekáža, čo znamená malý nárast oproti výskumu z roku
2010 (13,4%). (pozri Graf č. 1). Výraznejší nárast akceptácie užívania marihuany však môžeme
pozorovať vo vekovej kategórii 15 – 34 ročných, kde v roku 2010 takéto správanie neprekážalo 20,4%
respondentov a v aktuálnom prieskume to už bola takmer štvrtina 24,2% mladých ľudí (pričom
v bratislavskom kraji až takmer tretina (32,4%) mladých akceptuje príležitostné fajčenie marihuany
alebo hašiša).
Graf č. 1: Spoločenská akceptácia príležitostného užívania marihuany alebo hašiša. (Rok 2010
n=4055, rok 2015 n=8029).
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Z ostatných sledovaných látok narástla podľa posledného výskumu akceptácia fajčenia viac ako 10
cigariet denne (v celej populácii z 37,7% na 42,8%). Naopak akceptácia užívania iných nelegálnych
drog (extáza, heroín) v populácii klesá a akceptácia užívania alkoholu ostáva stabilná.
Mierne tiež narastá podpora legalizácie užívania marihuany. S výrokom „Užívanie marihuany
alebo hašiša by sa ľudom malo povoliť“ úplne alebo skôr súhlasilo v aktuálnom prieskume 11,5%
respondentov, čo je oproti výskumu z roku 2010 nárast o 3,8%. Ešte výraznejší nárast môžeme
sledovať medzi mladými ľuďmi vo veku 15 – 34 rokov, kde podpora legalizácie užívania marihuany
narástla z 12,5% v roku 2010 na 19,6% v roku 2015 a v bratislavskom kraji dokonca až na 30,8%.
Tento trend potvrdzujú i výsledky výskumov Flash Eurobarometra z rokov 2008, 2011 a 2014
zameraných na mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov. Znenie otázky bolo trocha iné ako vo výskume
NMCD: „Predaj drog, ako sú napríklad konope/marihuana, kokaín, extáza a heroín, je vo všetkých

členských štátoch Európskej únie oficiálne zakázaný. Predaj zákonom povolených látok, ako sú
napríklad alkohol a tabak, nie je zakázaný, ale je vo všetkých krajinách EÚ regulovaný. To znamená
napríklad zavedenie minimálnej hranice veku kupujúceho, zavedenie limitov koncentrácie aktívnych
zložiek alebo predaj na licenciu prostredníctvom lekární. Myslíte si, že nasledujúce látky by mali byť
zakázané alebo by mali byť regulované? Marihuana.“ Z výsledkov, ktoré sú znázornené v Grafe č. 2
vyplýva, že výrazne klesá podpora úplného zákazu predaja marihuany (z 67,3% v roku 2008 na
45,8% v roku 2014) a naopak stúpa podpora regulovaného predaja marihuany (z 30,1% v roku 2008
na 51,6% v roku 2014). V súčasnosti teda mladí ľudia vo veku 15 – 24 rokov na Slovensku väčšinovo
preferujú regulovaný predaj marihuany, podpora jej prohibície je menšinová. Podobný posun
v názoroch mladých ľudí nastal v sledovanom období vo väčšine krajín EÚ, slovenskí respondenti
podporujú však i v porovnaní s respondentmi z iných krajín EÚ výrazne viac reguláciu ako zákaz
(priemer krajín EÚ28 je 53% zákaz, 45% regulácia, 1% marihuana dostupná bez obmedzení)
a paradoxne zastávajú podobné názory ako napríklad mládež v Holandsku.
Graf č. 2: Marihuana by mala byť zakázaná alebo regulovaná? (Zdroj: Flash Eurobarometer No.
233, 330, 401).
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Odpovede respondentov či úplne zakázať alebo regulovať predaj ďalších nelegálnych drog (heroín,
kokaín, extáza) sa výrazne väčšinovo prikláňajú k zákazu (z nich najvýraznejšiu podporu
regulovaného predaja má extáza – 10%).
Ďalším dôležitým zistením z aktuálneho prieskumu NMCD je miera pociťovanej rizikovosti
užívania drog. Príležitostné fajčenie marihuany pokladá za žiadne alebo len malé riziko 16,5%
respondentov vo veku 15- 64 rokov, ale až 26,3% respondentov vo veku 15-34 rokov. Podobné
výsledky uvádzajú i už spomínané výskumy Flash Eurobarometra, kde pravidlené užívanie marihuany
v roku 2014 spájalo so žiadnym alebo len malým rizikom 15% respondentov vo veku 15-24 rokov,
pričom v roku 2011 to bolo len 10% respondentov, čo naznačuje pociťovanú klesajúcu rizikovosť
marihuany. Tieto výsledky potvrdzujú i dlhodobé výskumy 15-19 ročných študentov (projekt ESPAD),
kde miera pociťovaného „veľmi veľkého rizika“ pravidelného užívania marihuany od roku 2004 (67,5%)
postupne klesla až na hodnotu 58,6% v roku 2015.
Môžeme teda zhrnúť, že na Slovensku postupne narastá spoločenská akceptácia užívania
marihuany, pričom tento trend je najvýraznejší u mladých ľudí. Naopak, spoločenská
akceptácia užívania iných nelegálnych drog skôr klesá, alebo zostáva na stabilnej úrovni.
Rastie tiež podpora uvoľnenia prohibície marihuany a to tiež predovšetkým medzi mladými

ľuďmi. Pociťovaná rizikovosť pravidelného užívania marihuany medzi mladými ľuďmi
dlhodobo klesá.

