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metodika prieskumu
Veľkosť vzorky Celkom N = 1005 respondentov vo veku 18 a viac rokov

Termín zberu 21.05.2021 – 27.05.2021

Metóda zberu dát CAWI/CATI (80/20)

Výber respondentov kvótny výber

Kontroly kontroly rozhovorov prebiehajú prostredníctvom kontroly času vypĺňania dotazníkov – CAWI a prostredníctvom násluchov rozhovorov – CATI 

Reprezentativita

Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR 18 a viac rokov podľa kategórií:

• pohlavie
• vek 
• vzdelanie
• kraj 
• národnosť
• veľkosť miesta bydliska
• využívanie internetu

Reprezentativita dátového súboru bola primárne dosiahnutá plnením kvótneho predpisu a dodatočným dovážením dát.

Realizátor a zadávateľ prieskum realizovala spoločnosť MEDIAN SK, s.r.o. exkluzívne pre Radovan Kulín

Ďalšie zdroje dát MML-TGI 2012 – 2020
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hlavné zistenia
• Užívanie drog inými schvaľuje len 5 % opýtaných. Mierne častejšie ide o mladších do 29 rokov, ľudí s nižším dosiahnutým vzdelaním, študentov alebo obyvateľov Trnavského kraja.

Takmer 94 % opýtaných deklaruje, že skôr alebo určite neschvaľujú užívanie drog.

• Napriek tomu, že užívanie drog inými schvaľuje len 5 % opýtaných, až štvrtina Slovákov deklaruje, že aspoň raz v živote užili nejakú drogu. Prevažná väčšina z tých, ktorí užili

aspoň raz nejakú drogu, deklaruje skúsenosť s užitím marihuany (85 %), nasledujú alkohol, kokaín a pervitín. Skúsenosti s drogami uvádzajú výrazne častejšie mladší do 39 rokov,

obyvatelia Trnavského kraja, ale aj ľudia s vyššími príjmami. Skúsenosti s konzumáciou marihuany deklarujú najmladší vo veku 18-29 rokov, ale aj ľudia v dôchodkovom veku 60 –

69 rokov.

• Viac ako dve tretiny opýtaných uviedli, že marihuanu považujú za mäkkú drogu. Približne polovica opýtaných považuje za mäkké drogy aj cigarety alebo alkohol. Avšak až štvrtina

respondentov v oboch prípadoch deklaruje, že cigarety a alkohol nepovažujú za drogy. Prevažná väčšina opýtaných považuje pervitín, kokaín a heroín za tvrdé drogy.

• Viac ako dve tretiny opýtaných tvrdia, že je podľa ich názoru potrebné rozlišovať medzi tvrdými a mäkkými drogami. Len podľa približne polovice opýtaných sa v prípade

dekriminalizácie jedná o odstránenie trestného postihu, pričom takmer štvrtina sa nevedela vyjadriť. Podľa ďalších 13 % ide o legalizáciu užívania drog a podľa ďalších 12 % ide o

legalizáciu užívania a voľného predaja drog.

• Podľa viac ako štvrtiny respondentov by človek, ktorý bol prichytený pri konzumácii marihuany, mal dostať trest v podobe aktivačných prác, podľa pätiny by nemal dostať žiaden

trest a podľa ďalšej pätiny by mal absolvovať liečenie. Ďalších približne 10 % si zhodne myslí, že človek, ktorý bol prichytený pri konzumácii marihuany, by mal dostať peňažný trest

alebo podmienku. Len 5 % si myslí, že človek prichytený pri konzumácii marihuany by mal ísť do väzenia pri prvom čine a ďalších 5 % si myslí, že až po opakovanom čine. Takmer

40 % z tých, ktorí si myslia, že takýto človek by mal ísť do väzenia, deklaruje, že by mal vo väzení stráviť maximálne jeden rok.

• V súčasnej dobe, v prípade viacnásobného prichytenia môže byť občan odsúdený za prechovávanie marihuany na 25 rokov až doživotie. Takýto trest považuje za adekvátny

približne štvrtina respondentov. Viac ako dve tretiny opýtaných deklarujú, že takýto trest podľa ich názoru nie je adekvátny.

• Viac ako 44 % respondentov deklaruje, že konzumácia drog ako je marihuana by mala byť dekriminalizovaná, ďalších 40 % je naopak proti. Za legalizáciu marihuany sa vyjadruje

približne tretiny opýtaných. Naopak ďalšie dve tretiny sú proti.

• Takmer 80 % respondentov súhlasí, že užívanie marihuany na zdravotné problémy by malo byť povolené. Naopak za zákaz využívania marihuany na zdravotné účely sa vyjadruje

len 12 % opýtaných.



názory a skúsenosti na konzumáciu drog
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názor na užívanie drog

Užívanie drog inými ľuďmi schvaľuje len 5 % opýtaných.

Mierne častejšie ide o mladších do 29 rokov, ľudí s nižším

dosiahnutým vzdelaním, študentov alebo obyvateľov

Trnavského kraja.

Takmer 94 % opýtaných deklaruje, že skôr alebo určite

neschvaľujú užívanie drog.

Q01. Aký je Váš názor na užívanie drog inými ľuďmi?, Q01. Aký je Váš názor na užívanie drog inými ľuďmi? 

N = 1005 respondentov, % respondentov

2 3

18

76

1

Určite schvaľujem Skôr schvaľujem

Skôr neschvaľujem Určite neschvaľujem

Neviem/nechcem odpovedať

5 %

94%
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osobná skúsenosť s užívaním drog
Štvrtina Slovákov deklaruje, že aspoň raz v živote užili nejakú drogu. Prevažná väčšina z nich, takmer 85 %, deklaruje skúsenosť s užitím marihuany, nasledujú

alkohol, kokaín a pervitín. Skúsenosti s drogami deklarujú výrazne častejšie mladší do 39 rokov, obyvatelia Trnavského kraja, ale aj ľudia s vyššími príjmami.

Skúsenosti s konzumáciou marihuany deklarujú najmladší vo veku 18-29 rokov, ale aj ľudia v dôchodkovom veku 60 – 69 rokov.

Q02A. Užili ste Vy osobne niekedy v živote nejakú drogu? Q02B. Aký typ drogy ste užili alebo plánujete užiť? 

Q02A N = 1005 respondentov, Q02B N = 237 respondentov % respondentov

12

11

1

74

2
Áno – viackrát

Áno – raz

Plánujem vyskúšať

Nie, nikdy

Neviem/nechcem
odpovedať

23 % 85

8

6

5

3

2

7

Marihuana

Alkohol/nikotin/kávu

Kokaín

Pervitín

Psychadelika

Heroín

Neviem/nechcem odpovedať



7

názor na užívanie drog

77 % 78 % 77 % 
73 % 74 % 74 % 75 % 76 % 76 % 

92 % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5/2021

Q11. Súhlasíte s výrokom: 'Brať drogy je zlé'? 

N = 1005 respondentov, % respondentov (2021); N = 8000 respondentov: údaje za roky 2012 – 2020 z dát MML-TGI, CS 18+, určite + skôr áno



kategorizácia omamných látok
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hodnotenie návykových látok
Viac ako dve tretiny opýtaných deklarujú, že marihuanu považujú za mäkkú drogu. Približne polovica opýtaných považuje za mäkké drogy aj cigarety alebo
alkohol. Avšak až štvrtina respondentov v oboch prípadoch deklaruje, že tieto látky nepovažujú za drogy. Prevažná väčšina opýtaných považuje pervitín,
kokaín a heroín za tvrdé drogy.

67

56

47

4

2

24

12

18

88

92

94

3

25

27

1

6

7

8

8

5

6

Marihuana

Cigarety

Alkohol

Pervitín

Kokaín

Heroín

Mäkká droga Tvrdá droga Nejedná sa o drogu Neviem / nechcem odpovedať

Q03. O aký typ drog sa podľa Vášho názoru jedná v prípade týchto látok? 

N = 1005 respondentov, % respondentov
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kategórie návykových látok

Viac ako dve tretiny opýtaných deklarujú, že je podľa ich

názoru potrebné rozlišovať medzi tvrdými a mäkkými

drogami. Za rozlišovanie sa vyjadrujú častejšie muži, mladší

vo veku 18-34 rokov, ľudia s vyšším dosiahnutým

vzdelaním, obyvatelia Trnavského kraja alebo tí, ktorí v

uplynulých parlamentných voľbách volili strany SAS a

Koalíciu PS/SPOLU.

Štvrtina opýtaných naopak nepovažuje za dôležité

rozlišovať medzi tvrdými a mäkkými drogami. Častejšie ide

o ľudí nad 35 rokov, obyvateľov Nitrianskeho kraja, ľudí s

nižšími príjmami alebo tých ktorí volili SNS, MKÖ-MKS

alebo SMER.

Q04. Je podľa Vášho názoru potrebné rozlišovať medzi tzv. tvrdými a mäkkými drogami? 

N = 1005 respondentov, % respondentov

38

31

14

11

6

Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neviem/nechcem odpovedať

25 %

69 %
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význam pojmu dekriminalizácia

Q05. Ktorý z výrokov podľa Vášho názoru najlepšie vystihuje význam slova dekriminalizácia? 

N = 1005 respondentov, % respondentov

50 13 12 25

Odstránenie trestného postihu (napríklad za konzumáciu drog). Zlegalizovanie užívania drog.

Zlegalizovanie užívania a možnosť voľného predaja drog. Neviem/nechcem odpovedať

Len podľa približne polovice opýtaných sa v prípade dekriminalizácie jedná o odstránenie trestného postihu, pričom takmer štvrtina sa nevedela vyjadriť.

Podľa ďalších 13 % ide o legalizáciu užívania drog a podľa ďalších 12 % ide o legalizáciu užívania a voľného predaja drog.

Správnu odpoveď, teda odstránenie trestného postihu označovali častejšie muži, ďalej mladší vo veku 18-34 rokov, ľudia s vysokoškolským vzdelaním, ľudia

s vyššími príjmami, ale aj tí, ktorí v uplynulých parlamentných voľbách volili strany SAS, Koalíciu PS/SPOLU alebo tí, ktorí na jar roku 2020 nedisponovali

volebným právom – nemali 18 rokov.

O zlegalizovanie užívania drog ide najmä podľa ľudí vo veku 18-29 rokov, ľudí s nižším dosiahnutým vzdelaním, ľudí s nižšími príjmami alebo podľa voličov

SNS. O legalizáciu a voľný predaj ide častejšie podľa ľudí vo veku 30-39 rokov, vysokoškolsky vzdelaných, ľudí s vyššími príjmami a tých, ktorí volili v

uplynulých voľbách MKÖ-MKS.



konzumácia marihuany a postihy
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trest sa konzumáciu marihuany

Q06A. Aký trest by mal podľa Vášho názoru dostať človek, ktorý bol prichytený pri konzumácii marihuany? Q06B. Povedali ste, že človek, ktorý bol prichytený pri konzumácii marihuany, 
by mal ísť do väzenia. Aký najvyšší trest by mal podľa Vášho názoru dostať?  
Q06A N = 1005 respondentov, Q06B N = 103 respondentov % respondentov

26 19 18 11 10 5 5 6

Aktivačné práce Žiaden trest Liečenie Peňažný trest Podmienku Väzenie pri opakovanom čine Väzenie pri prvom čine Neviem

Podľa viac ako štvrtiny respondentov by človek, ktorý bol prichytený pri konzumácii marihuany, mal dostať trest v podobe aktivačných prác, podľa pätiny

by nemal dostať žiaden trest a podľa ďalšej pätiny by mal absolvovať liečenie. Ďalších približne 10 % si zhodne myslí, že človek, ktorý bol prichytený pri

konzumácii marihuany by mal dostať peňažný trest alebo podmienku.

Len 5 % si myslí, že človek prichytený pri konzumácii marihuany by mal ísť do väzenia pri prvom čine a ďalších 5 % si myslí, že až po opakovanom čine.

Človek prichytený pri konzumácii marihuany by mal ísť do väzenia častejšie podľa ľudí v dôchodkovom veku, ľudí so základným vzdelaním alebo podľa tých,

ktorí v uplynulých parlamentných voľbách volili strany SNS a ĽSNS. Zároveň takmer 40 % z tých, ktorí si myslia, že takýto človek by mal ísť do väzenia,

deklaruje, že by mal vo väzení stráviť maximálne jeden rok.

39 19 14 8 16 4

Maximálne 1 rok 2 – 3 roky 3 – 6 rokov 6 – 10 rokov Viac ako 10 rokov Neviem/nechcem odpovedať
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súčasné tresty

V súčasnej dobe, v prípade viacnásobného prichytenia

môže byť občan odsúdený za prechovávanie marihuany na

25 rokov až doživotie.

Takýto trest považuje za adekvátny približne štvrtina

respondentov. Viac ako dve tretiny opýtaných deklarujú, že

takýto trest podľa ich názoru nie je adekvátny.

Adekvátny test je to skôr podľa respondentov s nižším

vzdelaním, naopak, za neadekvátny ho považujú

najčastejšie vysokoškolsky vzdelaní respondenti.

Q07. V súčasnej dobe môže občan za prechovávanie marihuany dostať trest 25 rokov až doživotie v prípade, že bude 3 krát prichytený. Je podľa Vášho názoru takáto výška za 
prechovávanie marihuany adekvátna? 
N = 1005 respondentov, % respondentov

11

15

26

41

7

Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neviem/nechcem odpovedať

26 %

67 %
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názory na dekriminalizáciu a legalizáciu
Viac ako 44 % respondentov deklaruje, že konzumácia drog ako je marihuana by mala byť dekriminalizovaná, ďalších 40 % je naopak proti. Častejšie sú za

mladší respondenti, obyvatelia Bratislavského kraja, voliči Koalície PS/SPOLU alebo SAS.

Za legalizáciu marihuany sa vyjadruje približne tretiny opýtaných. Naopak ďalšie dve tretiny sú proti. Aj v tomto prípade sú za mladšie ročníky a voliči

Koalície PS/SPOLU alebo SAS.

Q08. Mala by byť konzumácia drog, ako je marihuana, podľa Vášho názoru dekriminalizovaná? Q09. Mala by byť konzumácia drog, ako je marihuana, podľa Vášho názoru legalizovaná? 

N = 1005 respondentov, % respondentov

16

28

24

16

16
Určite áno

Skôr áno

Skôr nie

Určite nie

Neviem

32 %

40 %

7

25

31

31

6

Dekriminalizácia marihuany Legalizácia marihuany

62 %

44 %
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užívanie marihuany na zdravotné problémy

Takmer 80 % respondentov deklaruje, že užívanie

marihuany na zdravotné problémy by malo byť povolené.

Naopak za zákaz využívania marihuany na zdravotné účely

sa vyjadruje len 12 % opýtaných.

Za užívanie marihuany kvôli zdravotným problémom sa

častejšie vyjadrujú najmladší vo veku 18-29 rokov, ale aj

starší v dôchodkovom veku 60-69 rokov, obyvatelia

Trnavského a Bratislavského kraja, živnostníci a študenti,

ľudia s vyššími príjmami, ale aj tí, ktorí v uplynulých

parlamentných voľbách volili strany Koalícia PS/SPOLU, SAS,

DOBRÁ VOĽBA, MKÖ-MKS alebo ZA ĽUDÍ.

Q10. Užívanie marihuany kvôli zdravotným problémom by malo byť podľa Vás: 

N = 1005 respondentov, % respondentov

39

41

7

5
8

Určite povolené Skôr povolené

Skôr zakázané Určite zakázané

Neviem/nechcem odpovedať

80 %

12 %



MEDIAN SK, s.r.o. je slovenská nezávislá súkromná 
spoločnosť pre prieskum trhu, médií, verejnej mienky 
a  pre vývoj analytických a marketingových softvérov, 
založená v roku 2002. S ňou úzko spolupracujúca česká 
spoločnosť MEDIAN pôsobí na českom trhu 
od roku 1993. MEDIAN SK, s.r.o. realizuje všetky typy 
kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov.

MEDIAN SK, s.r.o. je členom odborných združení:
ESOMAR
TGI Network 
American Marketing Association
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Hodnoty v grafoch sú uvádzané 
v celých číslach.
Hodnoty v texte sú zaokrúhľované 
podľa matematických pravidiel 
na pol %, prípadne na  celé tisíce.
Pri zverejňovaní výsledkov je 
potrebné citovať presne zdroj 
údajov.

MEDIAN SK, s.r.o.
Kremnická 6
851 01 Bratislava V
www.median.sk
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http://www.esomar.org/
http://www.tgisurveys.com/
http://www.median.sk/

