
  
 

 

 

 

       Vec: Žiadosť o súčinnosť v súvislosti s Medzinárodným dňom proti zneužívaniu drog      

               a nezákonného obchodovaniu s nimi 2022 

 

26. jún -   Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi   
Valné Zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 1987 vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný 
deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi ako prejav odhodlania posilniť 
opatrenia a spoluprácu pri dosahovaní cieľa, ktorým je spoločnosť bez drogových závislostí.            
Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o návykových látkach a ich dopade na spoločnosť.  
S príchodom letných prázdnin a pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a 
nelegálnemu obchodovaniu s nimi je tu čas na to, aby sme sa zamysleli, ako trávia voľný čas deti a 
mládež. Spôsob trávenia voľného času je dobrovoľnou voľbou každého. Zdravý spôsob využitia 
voľného času by však nemal zahŕňať užívanie návykových látok za účelom získania nových priateľov či 
posilnenia už existujúcich kontaktov vzhľadom na to, že konzumácia návykových látok je spojená s 
množstvo negatívnych zdravotných účinkov.  
 
V súvislosti s uvedeným odporúčame pri príležitosti medzinárodného dňa realizovať : výtvarnú 
aktivitu s názvom „Takto trávim svoj voľný čas". 
 
Cieľom výtvarnej aktivity je:  zvýšiť povedomie o téme návykových látok, pôsobiť na vytváranie 
aktívneho protidrogového postoja a zmysluplného trávenia voľného času. 

 

- aktivita je určená pre deti a mládež vo veku 10-15 rokov . 

- bude prebiehať od 22. do 30. júna 2022. 

- úlohou detí a mládeže bude nakresliť kresbu na uvedenú tému, v ktorej znázornia, ako trávia 

svoj voľný čas.  

- podmienky zapojenia sa do aktivity odporúčame uviesť formát kresby (napr. A4) 

- podpísaný súhlas rodičov s uverejnením diela  

- súhlas so spracovaním osobných údajov.  

Tri najzaujímavejšie kresby budú uverejnené na webovej stránke a sociálnych sieťach regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva.  
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky taktiež uvedie na webovej stránke a sociálnych 
sieťach informáciu o konaní výtvarných aktivít na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. 
 
 
Prosíme Vás o zaslanie informácie v prípade záujmu Vašej základnej školy o  zapojenie sa do 

výtvarnej aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nelegálnemu 
obchodovaniu s nimi, 
na RÚVZ Veľký Krtíš:  vk.pz@uvzsr.sk .  

 
Základným školám zapojených do uvedenej súťaže následne zašleme tlačivo 
: Súhlas so spracúvaním osobných údajov /rodič, dieťa / 
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S pozdravom 

 

Poradňa zdravia,  

Foltánová 

RÚVZ Veľký Krtíš  

vk.pz@uvzsr.sk ., 047/48 127 34  
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