
 

Strednodobé vyhodnotenie plnenia úloh v oblasti protidrogovej politiky 
za obdobie rokov 2013 – 2016 
 

Úvod 

 Vláda Slovenskej republiky dňa 10. júla 2013 schvália uznesenie č. 380 „k návrhu 
Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020“.  

V bode B.4. vláda uložila ministerke zdravotníctva a predsedníčke Rady vlády Slovenskej 
republiky pre protidrogovú politiku úlohu „predložiť na rokovanie vlády strednodobé 
vyhodnotenie o plnení úloh v oblasti protidrogovej politiky za obdobie 2013 – 2016“ v termíne do 
31. marca 2017. 

Vychádzajúc z podkladov zaslaných Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky od 
dotknutých subjektov bolo spracované Strednodobé vyhodnotenie plnenia úloh v oblasti 
protidrogovej politiky za obdobie rokov 2013 – 2016.   

Cieľom Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 
2020 je chrániť a zvyšovať blaho spoločnosti a jednotlivcov, chrániť verejné zdravie, poskytovať 
vysoký stupeň bezpečnosti pre širokú verejnosť a zabezpečiť multidisciplinárny, integrovaný, 
vyvážený a faktami podložený prístup k drogovej problematike. 
 
Situácia v oblasti drogovej problematiky v období rokov 1992 – 2016 (zhrnutie) 
 

Drogová scéna na území Slovenskej republiky sa v roku 1992 skladbou dostupných drog 
postupne priblížila situácii v západoeurópskych krajinách, na prelome tisícročí bol stav v oblasti 
drog takmer rovnaký ako v ostatných krajinách Európskej únie. V tomto období nastúpila 
heroínová vlna, ktorá sa na scéne udržala zhruba do roku 2003. Na jednej strane sa Slovensko 
stalo súčasťou tzv. balkánskej cesty, ktorou drogy prechádzali z Turecka do západnej Európy. Na 
strane druhej sa heroín udomácnil aj priamo na našom trhu. Slovenskú drogovú scénu po roku 
2000 charakterizoval trvalý nárast drogovej kriminality. Obchod bol pod kontrolou zahraničných 
organizovaných zločineckých skupín. 

Českou metódou vyrobený metamfetamín sa v tomto období pod názvom „pervitín“ 
alebo aj český „perník“ rozšíril hlavne vo veľkých mestách. Domáca výroba metamfetamínu sa v 
Českej republike rýchlo transformovala na profesionálnu výrobu. Dobrá úroveň chemického a 
farmaceutického priemyslu produkujúceho látky, ktoré bolo možné zneužiť pri výrobe drog, 
rovnako prispela k ich šíreniu. Od roku 2004 bola zaznamenaná zvýšená výroba, distribúcia a 
užívanie metamfetamínu. Vyrábal sa v menšom množstve v domácich laboratóriách v bytoch 
alebo v chatách na odľahlých miestach z liekov a liečiv obsahujúcich pseudoefedrín alebo z 
prekurzorov s obsahom efedrínu pochádzajúcich zo zahraničia. V roku 2011 vydalo Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky odborné usmernenie, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku 
s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus. 
 Po roku 2000 sa zvýšil medzi konzumentmi záujem o rastliny rodu Cannabis (konopu) 
pestovanú hydropónnym spôsobom. Prudký nárast počtu laboratórií zameraných na tento spôsob 
pestovania bol zrejmý po roku 2003. V roku 2009 sa do pestovania konopy začali zapájať 
skupiny vietnamskej národnosti, pričom v tomto roku boli zachytené celkovo dve a pol tony 
uvedených rastlín. 

Ďalšími drogami, ktoré sa objavili na našom trhu, boli extáza a kokaín. V roku 2007 sa 
do obchodovania s kokaínom zapájali aj občania pochádzajúci z Nigérie a okolitých afrických 
štátov, pričom slovenskí občania boli zneužívaní ako kuriéri.  

V roku 2009 prišiel na trh nový, veľmi silný syntetický opiát fentanyl. V okolí Bratislavy 
bol distribuovaný ako heroín, ktorému bol podobný svojim účinkom, bol však štyridsaťnásobne 
silnejší. Na Slovensku bola odhalená aj jeho výroba. 

Po roku 2013 poklesol záujem o heroín. Na trhu stabilne ostáva metamfetamín a rastliny 
rodu Cannabis (konopa). Bol zaznamenaný veľký nárast záujmu o syntetické drogy, hlavne o 
nové psychoaktívne látky, ktoré sa užívajú aj v kombinácii s „klasickými drogami“, ide o tzv. 
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polydrogové užívanie. Na území Slovenskej republiky bolo niekoľko veľkých záchytov 
s objemom niekoľko desiatok kilogramov nových psychoaktívnych látok.  

Novým fenoménom súčasnej doby je tzv. Darknet, ktorý poskytuje priestor na nelegálne 
aktivity páchané cez Internet. Nelegálne aktivity sú ťažko sledovateľné, nakoľko internet je 
celosvetovým prostredím a je náročné identifikovať organizátorov nelegálneho obchodu, lebo 
väčšina obchodov prebieha práve na „šedom internete“ (Darknete), ktorý je veľmi náročný na 
sledovanie z dôvodu neustále meniacich sa IP adries účastníkov obchodu.  

V súčasnosti je dostupných približne 1200 virtuálnych mien, ktorými sa uskutočňujú 
online platby pri nelegálnych aktivitách. Jednou z najpoužívanejších mien pri nelegálnych 
obchodoch na internete je mena Bitcoin, virtuálna mena vytvorená s úmyslom vyhnúť sa dopadu 
svetových bánk na kurz Bitcoinu. V uvedenej oblasti je nevyhnutná medzinárodná spolupráca pri 
vyšetrovaní nelegálnych obchodov na Internete s aktívnym prístupom všetkých členských štátov 
Európskej únie s možnosťou využitia spoločných vyšetrovacích tímov. 

Okrem Darkentu je problémom pri presune trhu z ulice do kyberpriestoru aj tzv. 
Deepweb. „Neviditeľný web“ predstavuje textové stránky, súbory alebo ďalšie informácie 
prístupné prostredníctvom „www“, ktoré vyhľadávače nedokážu alebo nechcú zahrnúť do svojho 
indexu. Niektoré vyhľadávače neindexujú rámce, obrázkové mapy a pod., majú obmedzenie na 
počet indexovaných stránok z určitej domény alebo preferujú indexovanie populárnych stránok. 
V koreňovom adresári domény sa nachádza súbor robots.txt, ktorý definuje, ktoré stránky nemá 
robot indexovať a v samotnej stránke sa v údajoch popisujúcich stránku (metaúdaje) vyskytuje 
informácia o neindexovaní stránky. 
 
Zapojenie jednotlivých rezortov, realizátorov úloh, vyplývajúcich z Národnej protidrogovej 
stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020 
 
1. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2012 z 31.októbra 2012 o prenose 
pôsobností v oblasti protidrogovej problematiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku sa 
gestorom drogovej problematiky stalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Dňa 30. 
apríla 2013 vláda Slovenskej republiky schválila štatút nového poradného orgánu vlády - Rady 
vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku. Prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej 
republiky pre protidrogovú politiku sa uskutočnilo  dňa 3. júla 2013. 

V priebehu prípravy a realizácie zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre 
protidrogovú politiku sa ukázala potreba aktualizácie schváleného štatútu, týkajúca sa 
predovšetkým členstva, príprav zasadnutia a ustanovovania poradných skupín Rady vlády 
Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku. Na základe uvedeného bol pripravený návrh 
aktualizovaného  štatútu, ktorý dňa 13. januára 2016 schválila vláda Slovenskej republiky 
uznesením číslo 10/2016. Predsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku 
sa stal minister zdravotníctva Slovenskej republiky, podpredsedami minister spravodlivosti 
Slovenskej republiky a minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a ďalšími 
členmi sú:  
1. podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky, 
2. podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky, 

    3. podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej  
    republiky, 
4. minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

     5. minister hospodárstva Slovenskej republiky, 
     6. generálny prokurátor Slovenskej republiky, 
     7. splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

Tajomníkom Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku je riaditeľ 
Odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky. 
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Výkonným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku je Odbor 
koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky, ktorý sa člení na Oddelenie koordinácie protidrogovej stratégie 
a Oddelenie monitorovania drog (Národné monitorovacie centrum pre drogy). 

Oddelenie pre národnú protidrogovú stratégiu okrem zabezpečenia činnosti Rady vlády 
Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku najmä tvorí základný dokument protidrogovej 
politiky štátu - Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky, metodicky riadi a 
koordinuje jej realizáciu vo vzťahu k iným ústredným orgánom štátnej správy, samosprávy a 
tretiemu sektoru. V rámci podpory realizácie uvedenej stratégie poskytuje Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky účelové dotácie pre žiadateľov prostredníctvom každoročne 
vyhlásených verejných výziev. V sledovanom období rokov 2013 až 2016 bolo dotáciou 
podporených celkom 82 žiadostí o podporu protidrogových aktivít v celkovej sume 2.054.677,46 
eur. 

Oddelenie monitorovania drog - Národné monitorovacie centrum pre drogy (NMCD) 
plní funkciu národného kontaktného bodu medzinárodnej informačnej siete o drogách a 
drogových závislostiach REITOX a národného zastúpenia Európskeho monitorovacieho centra 
pre drogy a drogovú závislosť a to najmä monitorovaním situácie v oblasti psychoaktívnych látok 
na národnej úrovni s cieľom priamej a pravidelnej výmeny informácií z tejto oblasti podľa 
požiadaviek Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť. 
 Zákonom č. 40/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných 
látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov sa novelizoval zákon č.139/1998 Z. z. a prostredníctvom ustanovenia § 16a 
zaviedol zoznam rizikových látok. Zaraďovaním nových psychoaktívnych látok do zoznamu 
rizikových látok  sa  zredukovala možnosť prieniku nových psychoaktívnych látok na trh.  
„§ 16a  
Zoznam rizikových látok 
(1) Riziková látka sa zaradí do zoznamu rizikových látok, ak je odôvodnené podozrenie, že sa 
zneužíva na trvalé alebo ojedinelé úmyselné a nadmerné užívanie, ktoré je sprevádzané 
škodlivými fyzickými reakciami alebo duševnými reakciami.  
(2) Ak sa v lehote troch rokov od zaradenia do zoznamu rizikových látok preukáže, že riziková 
látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky, bezodkladne sa zaradí do zoznamu 
omamných látok a psychotropných látok uvedeného v prílohe č. 1 a súčasne sa vyradí zo zoznamu 
rizikových látok.  
(3) Zo zoznamu rizikových látok sa bezodkladne vyradí riziková látka, ak sa v lehote troch rokov 
od zaradenia do zoznamu rizikových látok preukáže, že riziková látka nemá vlastnosti omamnej 
látky alebo psychotropnej látky. Zo zoznamu rizikových látok sa bezodkladne vyradí riziková 
látka aj vtedy, ak sa v lehote podľa prvej vety nepreukáže, že riziková látka nemá vlastnosti 
omamnej látky alebo psychotropnej látky.  
(4) Zoznam rizikových látok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá 
ministerstvo.“ 
  Zaraďovanie látok do zoznamu „omamných látok a psychotropných látok zákona č. 
139/1998“ navrhuje Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog na základne 
varovných správ z medzinárodného systému včasného varovania EWS Európskeho 
monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť o vážnych zdravotných dôsledkoch 
(akútnych intoxikáciach a úmrtiach) súvisiacich s vybranými  novými psychoaktívnymi látkami 
a na základe záchytov v Slovenskej republike prostredníctvom národného systému včasného 
varovania EWS. V rokoch 2014/2015 národný systém včasného varovania EWS odporučil zvážiť 
zaradenie nasledujúcich látok do zoznamu omamných látok a psychotropných látok zákona č. 
139/1998 Z. z.:  
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Rok Počet záchytov NPL 
hlásených do 
národného systému 
EWS (kusy) 

Odporúčané NPL  na zaradenie  
do zoznamu kontrolovaných 
omamných a psychotropných 
látok (počet/látky) 

Odporúčané NPL do zoznamu 
rizikových látok (počet/látky) 

2014 32 12 

AH-7921, 25I-NBOMe, 
metoxetamín, 4,4´- DMAR, 
dextrometórfan, metiopropamín, 
metedrón, MPPP, 5-APB, 6-
APB, 5F-PB-22 a alfa PVP. 

9 

STS-135, AB-PINACA, AB-
FUBINACA, AB-CHMINACA, 
ADB-PINACA, TFMPP, 4-
metylbufedrón, brefedrón, N-
heptyl analóg UR-144. 

 

2015 43 15 

alfa-PVP, klefedrón (4-CMC), 
25B-NBOMe, 25B-N(BOMe)2, 
25C-NBOMe, 25D-NBOMe, 
25E-NBOMe, 25G-NBOMe, 
25H-NBOMe, 25N-NBOMe, 
25iP-NBOMe, klofedrón(3-
CMC), THJ-2201, ADB-
FUBINACA a MDMB-
CHMICA 

6 

FUB-PB-22, BB-22, A-834,735, 
alfa-PEP a DOC. 

 

 

 

Od účinnosti §16a (1.apríla 2013) boli vydané dve Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky, a to od 1.10.2013 platná Vyhláška č. 298/2013 (17 rizikových látok) a od 
1.10.2015 platná Vyhláška č.121/2015 Z. z.(25 rizikových látok).  

V rámci monitorovania drogovej situácie na Slovensku boli zhromažďované 
a analyzované údaje podľa kľúčových indikátorov Európskeho monitorovacieho centra pre 
drogy a drogovú závislosť:  
a) Indikátor pre prevalenciu užívania drog v populácii,        
b) Indikátor vysokorizikové užívanie drog, 
c) Indikátor pre dopyt po liečbe v súvislosti s užívaním drog,  
d) Indikátor pre infekčné ochorenia súvisiace s drogami (HIV, hepatitídy), 
e) Indikátor pre úmrtia spojené s užívaním drog a úmrtnosť užívateľov drog,  
f) Indikátor pre redukciu ponuky drog. 
 Na základe uvedených indikátorov je možné povedať, že na Slovensku si udržuje 
prvenstvo medzi nelegálnymi drogami vo všeobecnej populácii a najmä v mladších vekových 
skupinách užívanie marihuany. Po období rastu od roku 2010 došlo k stabilizácii užívania 
marihuany vo všeobecnej populácii, ale v najmladších vekových skupinách je výskyt užívania 
veľmi vysoký. 
Do roku 2015 bol zaznamenaný nízky výskyt užívania stimulantov vo všeobecnej populácii 
(amfetamíny, metamfetamíny, extáza, kokain). V rámci použitia novej metódy monitoringu 
analýzy odpadových vôd bola zistená vyššia koncentrácia metamfetamínu (pervitínu), ktorý 
zohráva i kľúčovú úlohu v oblasti liečby a následnej resocializácie. Prieskumy dlhodobo 
naznačujú nízku prevalenciu heroínu a iných opioidov. Od roku 2010 sa v reprezentatívnych,  ale 
aj iných - na špecifické skupiny/prostredia zameraných - prieskumoch  zisťuje užívanie nových 
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psychoaktívnych látok. Vzhľadom na doterajšie zistenia je možné konštatovať, že užívanie 
nových psychoaktívnych látok vo všeobecnej populácii je nízke, hoci vyššie u mladých 
respondentov. Na druhej strane v špecifických skupinách skúsenejších užívateľov „klasických“ 
drog a  prostrediach (tzv. rekreačných) je skúsenosť s novými psychoaktívnymi látkami – najmä 
so syntetickými kanabinoidmi a syntetickými katinónmi výrazne vyššia.   
  Pokiaľ ide o liečbu užívateľov drog, od roku 2009 kontinuálne rastie požiadavka na 
liečbu (vo väčšine prípadov nariadenej súdom) a to hlavne pre problémy súvisiace s užívaním 
stimulantov, zatiaľ čo v prípade požiadavky na liečbu v súvislosti s opioidmi (heroín) je 
evidovaný pokles. V prípade kanabisu je zrejmý nárast požiadaviek na liečbu. Poskytovanie 
liečby pre civilnú spoločnosť (v gescii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky) je 
realizované v centrách pre liečbu drogovej závislosti, ambulantných psychiatrických 
zariadeniach, psychiatrických nemocniciach a psychiatrických oddeleniach nemocníc. Za 
zabezpečenie liečby vo väzenských nemocniciach je zodpovedný rezort spravodlivosti. 

Od roku 1985 do konca roka 2015 bolo na Slovensku diagnostikovaných a registrovaných 
spolu 674 prípadov HIV infekcie u občanov Slovenskej republiky, dlhodobé dáta ukazujú, že 
prenos HIV/AIDS spôsobom zdieľania injekčného vybavenia u injekčných užívateľov drog je na 
Slovensku jeden z najnižších na svete. V roku 2014 bol pozitívne potvrdený jeden prípad muža, 
za celé obdobie rokov 1995 – 2015 bolo potvrdených 15 prípadov, kde cestou prenosu HIV bolo 
injektovanie drog. 
 V prípade hepatitídy typu C (HCV) bolo najčastejšou cestou prenosu zdieľanie použitých 
injekčných striekačiek. Napriek epidémii HCV medzi užívateľmi drog, ktorá trvá už 10 rokov je 
zrejmý pokles incidencie nových prípadov u užívateľov drog. Obdobne je to aj v prípade ďalších 
infekčných ochorení (ako napr. HBV, syfilis, tuberkulóza). 
 Pokiaľ ide o úmrtia spojené s užívaním drog najčastejšou príčinou úmrtí boli opiáty 
a opioidy, ale aj v tomto prípade evidujeme klesajúci trend výskytu prípadov smrteľných 
následkov užívania opiátov a opioidov. 

V rámci národnej protidrogovej stratégie bola zdôraznená potreba opatrení v prospech 
sociálnej integrácie. Uvedené opatrenia sú realizované prostredníctvom resocializačných 
zariadení, ktoré zväčša navštevujú klienti po liečbe v zdravotníckom zariadení. Dlhodobo ide 
hlavne o problémy s metamafetamínom, aj keď najvyšší podiel klientov malo problémy 
s alkoholom (takmer 40% v sledovanom období 2007-2014). Je zaznamenaný rastúci trend 
klientov resocializačných zariadení z titulu marihuany (väčšina bola mužov). 

Substitučná liečba závislosti od opiátov je poskytovaná prostredníctvom metadonovej 
liečby a subuxonom v Bratislave a Banskej Bystrici, počet pacientov v substitučnej liečbe 
kontinuálne klesá. Výskyt polyvalentného užívania (stimulanty amfetamínového typu, alkohol 
a kanabis) ovplyvnila komplexnosť substitučných programov, ktoré ponúkajú aj psychologické 
a psychosociálne služby zamerané na redukciu užívania týchto psychoaktívnych látok.  

V oblasti monitorovania ponuky a redukcie ponuky drog je možné konštatovať, že  
drogovej scéne po roku 2013 dominovala výroba metamfetamínu a pestovanie marihuany. 
V menšej miere sa vyskytoval heroín, extáza a kokaín, problematickými sa stávajú nové 
psychoaktívne látky (ktoré sú veľmi ťažko kontrolovateľné) a prekurzory zneužívané na výrobu 
omamných a psychotropných látok. Slovenská republika čelí masívnemu rozšíreniu nelegálneho 
prevádzkovania internetových lekární, internetových obchodov ponúkajúcich nové psychoaktívne 
látky, anabolické steroidy, neregistrované a falošné lieky. 

Od roku 2012 klesá na Slovensku počet stíhaných a odsúdených za drogovú trestnú 
činnosť, kde väčšina z týchto páchateľov bola stíhaná za prechovávanie drogy pre osobnú 
potrebu, nedovolenú výrobu, obchodovanie a dílovanie a iné trestné činy súvisiace s ponukou 
drog. Viac ako polovica z celkového počtu odsúdených spáchala trestný čin v súvislosti 
s marihuanou, pričom väčšina bola odsúdená za jej prechovávanie pre osobnú potrebu. Druhou 
najzneužívanejšiu drogou bol pervitín. Dôležitým momentom bolo zníženie dopytu po heroínu, 
ktorý sa odrazil na nižšej kriminalite. Podiel heroínu na drogovej kriminalite sa po roku 2012 
znížil na 5,6% a v poradí najzneužívanejších drog sa posunul na piate miesto – za marihuanu, 
pervitín, amfetamíny a iné (bližšie nešpecifikované drogy). 
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Od roku 2012 kontinuálne rastie počet evidovaných užívateľov drog vo väzeniach, ich 
podiel na celkovom počte obvinených a odsúdených dosahuje približne 20%. Rastie aj podiel 
väzňov u ktorých náhodný skríning potvrdil prítomnosť drogy, najčastejšie išlo o benzodiazepíny, 
amfetamíny, morfín/opiáty, barbituráty a iné látky. Rastie počet odsúdených, ktorí vo väzení 
absolvovali protitoxikomanickú liečbu. 

Výskyt a riziká spojené s novými psychoaktívnymi látkami na Slovensku monitoruje 
systém včasného varovania pred novými psychoaktívnymi látkami. V rámci uvedeného systému 
boli v období rokov 2013 až 2016 hlásené záchyty, kde až polovicu záchytov prezentovali 
syntetické katióny a druhou najčastejšiu zachytenou skupinou boli syntetické kanabionidy. Okrem 
uvedených záchytov sa objavili aj deriváty fenetylamínov a ďalšie látky. Dopyt po nových 
psychoaktívnych látkach je vo všeobecnej populácii nízky, s miernou prevahou syntetických 
kanabinoidov.  

Vzhľadom na medzirezortnosť drogovej problematiky a gestorstvo Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky a na základe dostupných zistení budú uvedené skutočnosti 
zohľadnené v akčných plánoch (plniacich Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky 
na obdobie rokov 2013 – 2020) na roky 2017 – 2020. 
 

2. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
V roku 2012 vznikla Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru s cieľom 
zefektívniť organizáciu a riadenie špecializovaných útvarov. Národná kriminálna agentúra 
Prezídia Policajného zboru je členená na samostatné národné jednotky, ktorých primárnou úlohou 
je odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov na úsekoch ekonomiky, korupcie a drog, prípadne 
trestných činov páchaných zločineckými skupinami. Jednou z uvedených jednotiek je Národná 
protidrogová jednotka. Poslanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je komplexné, zaoberá 
sa prevenciou aj represiou.  

V rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa Národná protidrogová jednotka 
vyprofilovala ako výlučne exekutívny represívny orgán v oblasti najzávažnejšej drogovej 
kriminality predovšetkým s medzinárodným prvkom a špecifikovala činnosť na úrovni okresov, 
krajov. Národná protidrogová jednotka spolupracuje s relevantnými orgánmi, organizáciami 
a inštitúciami na rezortnej, ako aj mimorezortnej úrovni, najmä s Radou vlády Slovenskej 
republiky pre protidrogovú politiku. V roku 2014 vzniklo v rámci Národnej protidrogovej 
jednotky Oddelenie koordinácie a policajno-colnej spolupráce ako kompetentné pracovisko pre 
koordináciu, kontrolu prekurzorov a medzinárodnú spoluprácu. 

Multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu drogovej 
trestnej činnosti sa orientovala na riešenie legislatívnej úpravy takzvanej farmaceutickej 
kriminality. Pripravila návrh legislatívnych zmien/plán na legislatívne zmeny Trestného zákona 
v súvislosti s odbúraním potreby vyčíslovania hodnoty zaistenej drogy pre trestnoprávne účely, 
spolu so zavedením tzv. drogového priestupku. Pokračovala v implementácii projektu chemickej 
bezpečnosti osôb zasahujúcich na mieste výskytu nebezpečných látok súvisiacich s drogovou 
trestnou činnosťou. Jedným z najúspešnejších výsledkov v tejto oblasti bola regulárna účasť 
odberového chemického tímu Národnej protidrogovej jednotky na medzinárodnom vojenskom 
cvičení Toxic Valley 2015 v Zemianskych Kostoľanoch. 

V roku 2016 vznikla pracovná skupina pre implementáciu Smernice Európskej únie 
o PNR (Passenger Name Records), smernice o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich na 
účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov 
a závažnej trestnej činnosti, ktorú prijala Rada Európskej únie dňa 21. apríla 2016. V rámci 
Národnej protidrogovej jednotky vznikla aj skupina protichemickej ochrany jednotky na 
zabezpečenie plnenia úloh v kontaminovanom prostredí (detekcia, odber vzoriek a 
dekontaminácia) a na rozoberanie nelegálnych laboratórií na výrobu syntetických drog a nových 
psychoaktívnych látok. 

Národná protidrogová jednotka v oblasti zvyšovania informovanosti o dôsledkoch 
užívania omamných a psychotropných látok, vrátane nových psychoaktívnych látok 
zorganizovala konferenciu určenú pre koordinátorov protidrogovej prevencie na školách v 
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zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a prednášky na vybraných 
stredných odborných školách. Slovenská republika bola prostredníctvom Národnej protidrogovej 
jednotky aktívnym členom operačného akčného plánu v rámci projektu EMPACT Syntetické 
drogy vytvoreného s účelom zníženia výroby a distribúcie syntetických drog v Európskej únii 
vrátane nových psychoaktívnych látok a prispela údajmi do európskej databázy miest výskytu 
a výroby syntetických látok ako aj do jednotlivých analytických pracovných súborov Europolu 
v rámci databázy pre závažnú organizovanú kriminalitu SOC.  

Národná protidrogová jednotka úzko spolupracovala s národnou ústredňou Interpol 
úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru na projekte Interpolu s 
názvom PANGEA, ktorý bol zameraný na odhaľovanie zneužívania anabolických steroidov, na 
obchodovanie s neregistrovanými a falošnými liekmi, na prevádzkovanie internetových lekární a 
internetového predaja podobných komodít..  

V rámci predsedníctva Slovenskej republiky v skupine „Vyšehradská štvorka“ 
zorganizovala Národná protidrogová jednotka medzinárodnú konferenciu pod názvom 
„Syntetické drogy a nové psychoaktívne látky – stav a vývoj drogovej scény v členských 
krajinách V4“. Národní experti zaradení na Národnú protidrogovú jednotku sa aktívne 
zúčastňovali a podieľali na práci a všetkých dôležitých rokovaniach výborov a pracovných skupín 
Rady Európskej únie a Komisie, ktorých vecné zameranie sa týkalo oblasti omamných a 
psychotropných látok a prekurzorov. V termíne 21. 09. – 23. 09. 2016 pod záštitou CEPOLu a 
s podporou Českej republiky, Maďarska, Švédska a Europolu Národná protidrogová jednotka 
zabezpečila odbornú obsahovú stránku CEPOL konferencie zameranú na problematiku 
syntetických drog, ktorá sa konala v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej 
únie v Bratislave. Národná protidrogová jednotka sa v roku 2014 zúčastnila spoločných akčných 
dní Europolu „Archimedes“ v oblasti syntetických drog a v roku 2016 „Ciconia Alba“, 
zameraných na kokaín.    
 Národná protidrogová jednotka plánuje do budúcna pokračovať v príprave projektu 
„Vytvorenie komunikačného rozhrania - protidrogovej siete na báze ICT (informačno-
komunikačných technológií) a implementácii moderných metód a prostriedkov presadzovania 
práva súvisiacich s medzinárodným pašovaním narkotík (omamné látky, psychotropné látky, 
drogové prekurzory, chemické látky, lieky, liečivá a zdravotnícke pomôcky). 
 Ďalším cieľom je organizačne, materiálne a legislatívne posilniť medzinárodnú justičnú 
a policajnú spoluprácu na úseku vývoja najmodernejších metód a mapovania súčasných trás 
pašovania drog, drogových prekurzorov a liekov, vrátane tzv. „virtuálneho priestoru“ na 
počítačovej sieti Internet s osobitným ohľadom na problematiku finančného vyšetrovania 
získaných výnosov z drogovej trestnej činnosti, ktoré sú následne transferované na globálnu 
podporu teroristických skupín. 
 V neposlednom rade je nevyhnutné zamerať sa na problematiku prepojenia nelegálnej 
migrácie a terorizmu s drogovou trestnou činnosťou, legalizácie príjmov, trhu na Internete, 
extrémneho nárastu počtu nových psychoaktívnych látok a ich užívania, zahraničné zločinecké 
skupiny na území Slovenskej republiky, problematiku PNR a pašovanie drog civilnou leteckou 
dopravou. 
 
3. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v oblasti drogovej problematiky plní úlohy 
vyplývajúce z jeho postavenia ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť colníctva. Plnenie 
úloh v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, 
psychotropných látok a ich prekurzorov zabezpečuje finančná správa, konkrétne Finančné 
riaditeľstvo Slovenskej republiky a Kriminálny úrad finančnej správy. Medzi hlavné strategické 
zámery a kľúčové ciele v oblasti boja proti prieniku drog a prekurzorov na územie Slovenskej 
republiky v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou boli definované nasledujúce ciele: 
 V rámci znižovania ponuky sa pozornosť sústredila na intenzívnejšie a efektívnejšie 
využívanie prostriedkov, foriem a metód operatívno-pátracej činnosti v oblasti omamných 
a psychotropných látok a ich prekurzorov, zvýšenie efektívnosti a rozsahu kontrol na vonkajších 
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hraniciach EÚ, vrátane prepravy zásielok expresných zásielkových služieb a poštových zásielok, 
aplikácia moderných metód pri analýze rizika a tvorbe rizikových profilov najmä pre oblasť 
kontroly tovaru týkajúcu sa kontajnerovej dopravy a zásielkových a kuriérnych služieb, 
zefektívnenie činnosti spoločného pracoviska Prezídia policajného zboru a Kriminálneho úradu 
finančnej správy na sledovanie drogových prekurzorov, rozvoj spolupráce s chemickým 
a farmaceutickým priemyslom, prepravcami, poštou, zásielkovými službami, leteckými 
spoločnosťami a pod. Kriminálny úrad finančnej správy pri plnení úloh zaznamenal v oblasti  
zadržania omamných a psychotropných látok výrazné pokroky. V rokoch 2013 - 2016 bol 
zaznamenaný pokračujúci ústup od tzv. „klasických drog“ a zvýšený nárast omamných 
a psychotropných látok na syntetickej báze v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Tomuto 
novému trendu boli prispôsobené nástroje a postupy pri odhaľovaní omamných a psychotropných 
látok v súvislosti s ich prenikaním na slovenský trh, najmä so zreteľom na stále častejšie 
využívanie zásielkovej prepravy, ktorá poskytuje páchateľom väčšiu anonymitu a znižuje riziko 
ich postihu za túto trestnú činnosť.  
 Užšia spolupráca so všetkými zainteresovanými rezortmi v oblasti plnenia úloh 
vyplývajúcimi z Národnej protidrogovej stratégie je cieľom v oblasti koordinácie a spolupráce. 
Realizácia úloh Kriminálnym úradom finančnej správy pri ochrane domáceho trhu pred 
prienikom omamných a psychotropných látok vyžaduje intenzívnu spoluprácu so všetkými 
zainteresovanými zložkami štátnej správy, ako aj verejnej správy a to s najmä s Prezídiom 
Policajného zboru a jeho výkonnými útvarmi. Jednou z oblastí protidrogových aktivít, v ktorej 
Kriminálny úrad finančnej správy prioritne organizuje svoju činnosť je kontrola drogových 
prekurzorov, prostredníctvom pracoviska na sledovanie drogových prekurzorov. Spoločné 
pracovisko bolo vytvorené na základe Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
a Ministerstvom financií Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci na zabezpečenie 
spolupráce pri sledovaní drogových prekurzorov s cieľom zabránenia ich zneužívania na 
nezákonnú výrobu drog .  
 Medzi aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce patrí upevnenie a rozšírenie 
spolupráce s Europolom a zvýšenie zapojenia finančnej správy do jednotlivých analytických 
pracovných súborov Europolu v protidrogovej oblasti, ako aj zintenzívnenie výmeny informácií 
o záujmových osobách; prehlbovanie a rozvoj pracovných kontaktov a výmeny informácií so 
styčnými dôstojníkmi partnerských zložiek; zintenzívnenie priamych osobných kontaktov 
a operatívnej výmeny informácií s partnerskými zložkami všetkých susedných štátov, ako 
i ďalších členských štátov EÚ a tretích krajín; participácia na relevantných spoločných colných, či 
policajno – colných operáciách pod záštitou Svetovej colnej organizácie, Pracovnej skupiny Rady 
Európskej únie pre colnú spoluprácu a ďalších medzinárodných organizáciách. 
 Dosiahnutie cieľov v oblasti informovanosti, výskumu a hodnotenia je zabezpečené 
prostredníctvom zvyšovania úrovne vzdelávania a informovanosti o problematike boja proti OPL 
a ich prekurzorom v rámci finančnej správy prostredníctvom priebežného rezortného 
a mimorezortného vzdelávania  colníkov; aktivity spojené so zvyšovaním informovanosti 
o problematike boja proti omamným a psychotropným látkam a ich prekurzorom v rámci výmeny 
informácií a spolupráce s chemickým a farmaceutickým priemyslom, prepravcami, zásielkovými 
službami, leteckými spoločnosťami a pod. 
  Základným a kľúčovým poslaním Finančnej správy je ochrániť nielen obyvateľstvo 
Slovenskej republiky, ale aj EÚ pred prienikom omamných a psychotropných látok, čomu je 
prisudzovaná maximálna priorita. Aktívna stratégia boja proti pašovaniu omamných 
a psychotropných látok má zásadný dopad na organizované skupiny páchajúce predmetnú trestnú 
činnosť v oblasti dostupnosti omamných a psychotropných látok na vnútornom trhu a výrazné 
ovplyvnenie ponúkaného množstva a cien týchto látok na čiernom trhu. Dôsledné plnenie 
vytýčených zámerov a cieľov viedlo k rozloženiu viacerých organizovaných skupín 
zameriavajúcich sa na dovoz omamných a psychotropných látok. Ide o osoby zabezpečujúce 
pašovanie hlavne narkotík, ktoré nie je možné dopestovať alebo vyrobiť na území EÚ, najmä 
nových syntetických omamných a psychotropných látok, ktoré sa napriek známym účinkom na 
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zdravie a organizmus konzumentov len veľmi pomaly darí zaradiť na zoznamy zakázaných látok, 
čo spôsobuje nemožnosť trestného postihu páchateľov a obmedzuje efektivitu ochrany trhu EÚ. 
 
4. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky plní úlohy 
vyplývajúce pre rezort prostredníctvom viacerých aktivít. Prostredníctvom Stálych misií 
Slovenskej republiky pri Organizácii spojených národov vo Viedni, New Yorku a Ženeve sa 
podieľa na prehlbovaní spolupráce a súčinnosti s Úradom Organizácie spojených národov pre 
drogy a kriminalitu so sídlom vo Viedni, Komisiou Organizácii spojených národov pre omamné 
látky, Medzinárodnou radou pre kontrolu narkotík, Svetovou zdravotníckou organizáciou a 
ďalšími relevantnými inštitúciami. Stále misie zabezpečujú aktívnu komunikáciu a 
informovanosť o aktuálnych otázkach medzi relevantnými rezortmi a medzinárodnými 
inštitúciami zaoberajúcimi sa drogovou problematikou. 

Prostredníctvom Stálej misie pri Organizácii spojených národov vo Viedni Ministerstvo 
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky   zabezpečuje, koordinuje 
a navrhuje účasť zástupcov odborných rezortov Slovenskej republiky na zasadnutiach Komisie 
Organizácii spojených národov pre omamné látky a Úradu pre drogy a kriminalitu Organizácie 
spojených národov vo Viedni. Na substantívnych zasadnutiach sa okrem zástupcov Stálej misie 
vo Viedni zúčastňujú aj zástupcovia odborných rezortov Slovenskej republiky. Stála misia vo 
Viedni sa zapájala do koordinačných aktivít Európskej únie v sídle Organizácie spojených 
národov vo Viedni, prostredníctvom ktorých Slovenská republika prispievala k formovaniu 
spoločných výstupov Európskej únie v zmysle Protidrogovej stratégie Európskej únie na roky 
2013 – 2020. Na úrovni Svetovej zdravotníckej organizácie sa zástupcovia rezortu zahraničných 
vecí a európskych záležitostí zapájali do koordinačných aktivít Európskej únie najmä v agende 
boja proti AIDS, snáh o jeho elimináciu a sústreďovania sa na marginalizované skupiny, vrátane 
drogovo závislých osôb.  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa 
podieľalo na príprave záverečného dokumentu a koordinovalo účasť delegácie Slovenskej 
republiky na Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov 
k drogám (UNGASS 2016), ktoré sa konalo v apríli 2016 v New Yorku. Vedúca slovenskej 
delegácie na podujatí prezentovala princípy drogovej politiky Slovenskej republiky ako aj hlavné 
elementy Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na roky 2013 – 2020.  

V roku 2016 sa Slovenská republika stala členom Komisie Organizácie spojených 
národov pre omamné látky na obdobie 2016 – 2019. V nasledujúcom období možno 
predpokladať pokračovanie diskusie k novým psychoaktívnym látkam, ktoré patria k veľkým 
výzvam globálneho boja proti drogám, nakoľko väčšina z nich nie je pod medzinárodnou 
kontrolou (t. j. nespadá pod kontrolný režim príslušných dohovor Organizácie spojených 
národov). Súčasne bude venovaná osobitná pozornosť implementácii záverečného dokumentu 
UNGASS z r. 2016 a príprave hodnotenia plnenia Politickej deklarácie a Akčného plánu v r.2019 
pri príležitosti ich prijatia. 

Počas SK PRES  (2016) sa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky prostredníctvom Stálej misie Viedeň aktívne zapojilo do koordinácie 
postupu a vystúpení EÚ na pôde Komisie Organizácii spojených národov pre omamné látky 
a zabezpečovalo komunikáciu s Horizontálnou skupinou pre drogy v Bruseli. 
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
prostredníctvom Stálej misie v Bruseli spolupracovalo s jednotlivými rezortnými expertmi 
v rámci Horizontálnej pracovnej skupiny pre drogy. Uvedená pracovná skupina sa okrem iného 
zaoberala návrhom nariadenia o nových psychoaktívnych látkach, ktorý by mal napomôcť v boji 
proti narastajúcemu počtu nových syntetických drog. Na úrovni Európskej únie uvedená pracovná 
skupina zabezpečuje prípravu zasadnutí Komisie Organizácii spojených národov pre omamné 
látky, vrátane UNGASS 2016. Na úrovni Horizontálnej pracovnej skupiny pre drogy prebiehajú 
koordinácie a príprava expertných rokovaní s jednotlivými mimoeurópskymi  štátmi, 
mimoeurópskymi zoskupeniami štátov, na ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje 
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v nadväznosti na prerokovaný obsah a záujmy. V rámci uvedeného boli prerokované aj správy 
o hodnotení rizík nových psychoaktívnych látok s cieľom ich zahrnutia do kontrolných opatrení 
prijatých v rámci boja proti šíreniu a nelegálnemu obchodu drog a drogových prekurzorov 
v Európskej únii. 
  

5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny sa v rámci Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej 
republiky zameriava na znižovanie dopytu po drogách. V rámci uvedeného sú prostredníctvom 
akčných plánov realizované úlohy najmä v oblasti systému sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately, pričom protidrogové aktivity rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny dopĺňa 
aj celá oblasť sociálnej inklúzie, napr. poskytovanie sociálnych služieb, pomoci v hmotnej núdzi 
a pod. 
 V období rokov 2013 – 2016 boli akčné plány zamerané najmä na nasledujúce oblasti: 

Podpora dostupnosti resocializačných programov pre deti, v rámci ktorej bola pokrytá 
potreba zabezpečenia výkonu rozhodnutia súdu v resocializačných strediskách pre cieľovú 
skupinu drogovo a inak závislých detí – a to formou stanovenia počtu potrebných miest pre celé 
územie Slovenskej republiky, ktorý má stúpajúcu tendenciu, pričom počet uzatvorených zmlúv 
s resocializačnými strediskami, vrátene celkovo vynaloženej sumy, je pomerne stabilný. 

Podpora dostupnosti programov na riešenie problematiky drogových závislostí bola 
zabezpečená prostredníctvom realizácie výchovných a sociálnych programov, výchovných 
skupinových programov, sociálnych skupinových programov alebo výchovno-rekreačných 
skupinových programov, ktoré úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečovali 
prostredníctvom subjektov s udelenou akreditáciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky. Uvedené programy boli realizované na základe konkrétnych priorít úradov 
práce, sociálnych vecí a rodiny vypracovaných na základe analýzy regionálnych potrieb. Uvedené 
programy sú realizované v stabilnom počte, overilo sa najmä zapojenie detí spolu s ich rodičmi 
do procesu realizácie programu.  

Referáty poradensko-psychologických služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 
poskytovali špecializované poradensko-psychologické služby formou preventívnych programov 
a aktivít pre deti a ich rodičov a individuálnych a skupinových poradensko-psychologických 
konzultácií. Počet detí, pre ktoré sa programy a aktivity realizujú, má stúpajúci trend. Aktivity sú 
zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a postojov na podporu optimálneho vývinu detí. 
Prevažná časť psychologickej pomoci bola poskytnutá v oblasti sekundárnej prevencie pre deti 
a plnoleté fyzické osoby ohrozené rizikom drogovej a inej závislosti v kontexte rodinných, 
partnerských alebo výchovných problémov. V oblasti terciárnej prevencie boli intervencie 
Referátov poradensko-psychologických služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny zamerané 
na psychologickú pomoc a podporu klientov po ukončení ústavnej starostlivosti, výkonu trestu 
odňatia slobody/výkonu väzby, liečby drogových a iných závislostí a na psychologickú pomoc 
pre rodinných príslušníkov a blízke osoby drogovo a inak závislých klientov.  

Profesionalita výkonu opatrení/aktivít bola v sledovanom období podporená 
prostredníctvom realizácie pracovných stretnutí pre zamestnancov orgánov sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, najmä pre sociálnych kurátorov pre deti a plnoleté fyzické 
osoby a pre zástupcov resocializačných stredísk. Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci 
s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny zrealizoval národný projekt „Podpora zvyšovania 
profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre 
štátnu správu a samosprávu – I.“. V rámci pod aktivity 1.2.2. - „Tvorba špecifických vzdelávacích 
programov“ bol o. i. vypracovaný špecializačný vzdelávací program „Sociálna kuratela“, s 
cieľom pripraviť sociálnych pracovníkov na praktický výkon preventívnych a kuratívnych 
opatrení. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom 
dotačného systému vytvorilo podmienky o. i. aj na podporu protidrogovej oblasti, s prioritným 
zameraním na podporu programov terénnej sociálnej práce, mobilnej a terénnej krízovej 
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intervencie v otvorenom prostredí. V záujme podpory inovatívnych aktivít subjektov 
vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre cieľovú skupinu 
detí s drogovými a inými závislosťami bola v roku 2016 vyhlásená prvá dopytovo – orientovaná 
výzva s názvom:  „ Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“. 

Na základe skúseností s realizáciou akčných plánov je možné konštatovať, že rezort 
práce, sociálnych vecí a rodiny v sledovanom období splnil ciele, ktoré si stanovil v oblasti 
realizácie zámerov Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 
– 2016. Prioritnou ambíciou rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na nasledujúce obdobie je 
naďalej pokračovať v skvalitňovaní výkonu uvedených opatrení/aktivít a podporovať ich 
dostupnosť. 

 
 
6. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Rezort Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky plní v rámci  
Národnej protidrogovej stratégie priority v oblasti znižovania dopytu po droge. V rámci 
uvedeného boli realizované viaceré aktivity v oblasti prevencie s cieľom zvýšiť vek 
prvoužívateľov psychoaktívnych látok a prispieť k zníženiu počtu drogovo závislých mladých ľudí, 
ako aj  k znižovaniu škôd spôsobených užívaním, resp. zneužívaním  drog.  Realizácia prevencie 
drogových závislostí v rezorte školstva bola zameraná na výchovu a vzdelávanie (v predškolskej 
výchove, v školskom systéme, ako aj  v mimoškolskej  a záujmovej činnosti); aktívnu ochranu 
detí a žiakov pred sociálno-patologickými javmi; odbornú psychologickú, preventívnu a 
poradenskú starostlivosť; spoluprácu s rodičmi a zákonnými zástupcami detí a žiakov a na 
reedukáciau a resocializáciu.  

V oblasti regionálneho školstva boli ciele Národnej protidrogovej stratégie 
zakomponované do novozavedených inovovaných štátnych vzdelávacích programov   
prostredníctvom profilu absolventa stupňa vzdelávania, v ktorom je formulovaná požiadavka, 
aby každý žiak - absolvent základnej a strednej školy chápal dôležitosť ochrany svojho zdravia 
a uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu v svojom každodennom živote.  

Rezort školstva každoročne pripravoval a uverejňoval relevantné odporúčania pre školy 
a školské zariadenia v rámci tzv.  Pedagogicko-organizačných pokynov, napr. taxatívne 
vymedziť v školskom poriadku preventívne opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych a 
nelegálnych drog v školách; prevenciu drogových závislostí a prevenciu delikvencie a kriminality 
realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu; venovať zvýšenú pozornosť 
odbornej garancii programov a vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s 
cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj 
škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov; venovať zvýšenú 
pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo 
psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, 
týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej pornografie. Odporúča sa 
aj priebežný monitoring správania sa detí a primerané opatrenia v prípadoch podozrenia na 
porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu. Odporúča sa aj 
spolupráca s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa, školským psychológom, odbornými 
zamestnancami príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, podľa 
potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom či policajtom. 

V sledovanom období Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky každoročne podporovalo projekty základných, stredných a špeciálnych škôl v rámci 
výziev „Protidrogová prevencia“ a „ Zdravie a bezpečnosť v školách“.  

V súlade s platnou školskou legislatívou sú odborní zamestnanci Centier pedagogického-
psychologického poradenstva a prevencie spolu s poverenými učiteľmi – koordinátormi 
prevencie garantmi odbornej úrovne realizácie preventívnych aktivít a programov v školách. Boli 
realizované programy v oblasti prevencie drogových závislostí, prevencie rizík používania 
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internetu a mobilnej komunikácie, prevencie kyberšikany a prevencie kriminality s dôrazom na 
selektívnu prevenciu a na odbornú pomoc rizikovým deťom.  

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v rámci národného projektu 
„Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania“ implementoval do poradenského 
systému na Slovensku online diagnostikovanie žiakov (okrem iných aj  deti s poruchami  
správania,  deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia). 

V ďalšom období je potrebné zvýšiť štruktúrovaný dialóg so žiakmi aj v oblasti 
prevencie a ochrany svojho zdravia, rozpracovať koncept zdravotnej gramotnosti a navýšiť počet 
odborných zamestnancov. Priebežne skvalitňovať systém preventívnych aktivít s dôrazom na 
zážitkové vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie učiteľov a odborných zamestnancov v otázkach 
efektivity a hodnotenia preventívnych projektov, ako aj s potrebou výmeny skúseností a príkladov 
dobrej praxe na národnej aj medzinárodnej úrovni. 
7. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z 
Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky, ktorá vychádza z Protidrogovej stratégie 
Európskej únie na obdobie rokov 2013-2020.   

V tejto súvislosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci so 
Zborom väzenskej a justičnej stráže vypracovala Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej 
stratégie na obdobie rokov 2014-2017. Cieľom rezortného akčného plánu Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky je v rozsahu pôsobnosti ministerstva zabezpečiť plnenie 
cieľov a priorít určených v Národnej protidrogovej stratégii Slovenskej republiky. Dôraz je 
pritom kladený predovšetkým na obmedzenie šírenia užívania drog v spoločnosti, vzniku, škôd 
s tým spojených a v neposlednom rade aj poškodzovania zdravia spôsobených užívaním drog 
a obchodovaním s nedovolenými drogami a inými návykovými látkami. V rámci rezortného 
akčného plánu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v úzkej spolupráci so Zborom 
väzenskej a justičnej stráže realizuje úlohy v oblastiach: zníženia dopytu po drogách a zníženia 
ponuky drog.  

Základnými témami, ktorých sa ministerstvo vo svojom akčnom pláne pridržiava a ktoré 
úlohy považuje za prioritné sú zmeny platnej právnej úpravy, koordinácia, vzdelávanie v oblasti 
drogovej politiky, monitoring a hodnotenie.  

Zbor väzenskej a justičnej stráže v úzkej spolupráci ako výkonná zložka protidrogovej 
problematiky v rezorte ministerstva realizoval v rámci ústavov na výkon väzby, ústavoch na 
výkon trestu odňatia slobody a nemocnice pre obvinených a odsúdených opatrenia v oblasti 
zníženia dopytu po drogách a zníženia ponuky drog, ktoré sa stali súčasťou aj „Hlavných úloh 
zboru“. 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky si za hlavný cieľ, resp. prioritnú úlohu stanovilo 
zmenu platnej právnej úpravy. Ako vyplýva z hodnotenia úlohy č. II.  1. 1. 7: „Vypracovať novú 
právnu úpravu drogových trestných činov - legislatívny zámer a jeho implementácia“, tento 
primárny zámer vychádzal z činnosti dvoch pracovných skupín v gescii Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky (Pracovná skupina Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky pre oblasť drogovej problematiky) a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MISO 
zameraná na elimináciu drogovej trestnej činnosti) a výsledkom činnosti ktorých bol legislatívny 
materiál „Návrh zákona, ktorým sa ustanovujú definície a množstvá omamných a psychotropných 
látok, rastlín a húb obsahujúcich omamné alebo psychotropné látky, ktorými sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony“.  Hlavným zámerom legislatívneho návrhu bolo odstránenie najzávažnejších 
aplikačných a systémových problémov v oblasti riešenia drogovej problematiky a systémové 
zavedenie výchovných programov drogovej prevencie pre mládež, ktoré vhodným spôsobom 
vyvažujú represívne prvky trestnoprávnej úpravy a zároveň kompenzujú navrhovanú čiastočnú 
dekriminalizáciu držby nelegálnych drog v striktne určenom množstve samotnými užívateľmi. 
Návrh zákona bol ambicióznym počinom a mal postaviť nové základy modelu drogovej politiky 
a vyriešiť najspornejšie oblasti v legislatíve drogovej problematiky. Proces predloženia 
legislatívneho materiálu do Medzirezortného pripomienkového konania bol napokon prerušený na 
neurčito.  
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 V rámci nového Programového vyhlásenia vlády v rámci opatrenia - „Vláda navrhne 
riešenie aplikačných problémov v súvislosti s postihovaním drogovej trestnej činnosti, konkrétne s 
určovaním množstva omamných a psychotropných látok, a prehodnotí možnosti nastavenia 
účinnejšieho modelu drogovej politiky so zameraním na postihovanie nelegálneho obchodovania 
s drogami.“ - sa naskytla nová možnosť a priestor pre opätovné otvorenie daného legislatívneho 
procesu a vypracovanie nového legislatívneho materiálu.  
 Z uvedeného možno skonštatovať, že v ďalšom období bude úloha v oblasti vypracovania 
predmetného legislatívneho materiálu prioritnou úlohou v rezorte Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky. 
 V nadväznosti na túto úlohu možno následne stanoviť aj ďalšie úlohy, ktoré môžu 
dopomôcť v oblasti znižovania dopytu po drogách aj ponuky drog a prispieť k zefektívneniu 
ochrany pred neoprávneným užívaním a obchodovaním s drogami.  
 Medzi tieto úlohy možno zaradiť opatrenia na zlepšenie dostupnosti rôznych 
preventívnych programov, či už v spolupráci s probačnými a mediačnými úradníkmi, Zborom 
väzenskej a justičnej stráže alebo ďalšími subjektmi, ktorých súčasťou je aj zvýšenie 
informovanosti o rizikách spojených s užívaním nelegálnych drog a iných psychoaktívnych látok 
a dôsledkoch s tým spojených.   
 Úlohou Zboru väzenskej a justičnej stráže by aj v ďalšom období v oblasti znižovania 
dopytu po drogách malo byť predovšetkým zamedzenie prieniku a nekontrolovateľnému šíreniu 
drog do ústavov, organizovanie metodických a výučných programov pre príslušníkov Zbor 
väzenskej a justičnej stráže formou cyklického vzdelávania, zabezpečenia osvetovo-vzdelávacích, 
kultúrno-osvetových a iných aktivít zameraných na prevenciu užívania drog, zabezpečiť 
vykonávanie súdom uloženého protitoxikomanického a protialkoholického ochranného liečenia 
a zabezpečiť spoluprácu s probačnými a mediačnými úradníkmi pri zaobchádzaní s odsúdenými 
vo výstupných oddieloch a zabezpečiť ďalšie prevádzkovanie a rozširovanie bezdrogových zón. 
V oblasti znižovania ponuky po drogách by mal Zbor väzenskej a justičnej stráže na zachytávanie 
drog smerujúcich do ústavov aj naďalej využívať služobných psov a testovacie screeningové 
sady.   
 
 
8. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 331/2005 Z. z. 
o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ako aj osobitných predpisov (Nariadenie Rady (ES) č.111/2005, Nariadenie EP a Rady 
(ES) č. 273/2004 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1011, vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) 2015/1013) vydáva, dočasne pozastavuje a zrušuje povolenia na dovoz, vývoz 
určených látok. Zároveň v zmysle uvedených predpisov a v súlade s vyhláškou MH SR č. 
380/2005 Z. z. eviduje a vyhodnocuje hlásenia prevádzkovateľov o uvádzaní určených látok 
kategórie 1 a 2 na trh, ako aj hlásenia o vývoze látok kategórie 3. Na základe uvedených hlásení 
sa vypracovávajú podnety na kontrolu prevádzkovateľov, ktorú podľa typu prevádzkovateľa 
vykoná buď Spoločné pracovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Finančného 
riaditeľstva Slovenskej republiky  (Kriminálny úrad finančnej správy), Štátny ústav pre kontrolu 
liečiv alebo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Každé podozrenie zo zneužitia 
určených látok sa oznamuje Spoločnému pracovisku. 

Multidisciplinárny charakter problematiky drogových prekurzorov vyžaduje spoluprácu 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky s ostatnými orgánmi štátnej správy a to najmä so 
spoločným pracoviskom, ako aj s príslušnými kompetentnými orgánmi poverenými pre oblasť 
drogových prekurzorov v členských krajinách EÚ. V roku 2015 bolo prijaté odborné usmernenie 
MZ SR č. Z 214/2015-OF, ktorým sa dopĺňa odborné usmernenie MZ č. OF/1111/2011, ktorým 
sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečivý 
cyklus. V súvislosti s prijatým usmernením sa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky za 
účasti zástupcov zo spoločného pracoviska, zúčastňuje kontrol, ktoré vykonáva Štátny ústav pre 
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kontrolu liečiv vo vybraných verejných lekárňach na základe analýzy dodávok voľnopredajných 
liekov s obsahom pseudoefedrínu do verejných lekárni.  
 S cieľom skvalitnenia a zefektívnenia riešenia problémov ochrany pred drogami na 
celoeurópskej úrovni, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky aktívne spolupracuje 
s členskými štátmi EÚ. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  každoročne 
vyhodnocuje hlásenia prevádzkovateľov určených látok a spracováva údaje o obchode s nimi na 
základe výstupov databáz Intrastat a Extrastat pre potreby Európskej komisie v súvislosti 
s hodnotením účinnosti nariadení (ES) pre oblasť drogových prekurzorov a nadväzne na 
Medzinárodný výbor pre kontrolu drog.  
Do oblasti prevencie je možné zaradiť kontrolnú činnosť, ktorú plní podriadená rozpočtová 
organizácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky – Slovenská obchodná inšpekcia 
ako orgán kontroly vnútorného trhu v rámci boja proti legálnym drogám. V rámci svojich 
kompetencií vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavným cieľom kontrolných aktivít je predovšetkým 
zníženie šírenia drog a poškodzovania zdravia spôsobených ich užívaním. Medzi najčastejšie 
zistenia patrí porušenie zákazu predaja tabakových výrobkov resp. predaj tabakových výrobkov 
osobám mladším ako 18 rokov. Nebezpečné z hľadiska rozvoja zdravých návykov u detí 
a mládeže je aj predaj tabakových výrobkov napodobňujúcich vzhľad hračiek či potravín. Možno 
konštatovať, že aj v dôsledku kontrolných aktivít SOI, výrazne sa zlepšila situácia v oblasti 
zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov, čo výrazne napomáha 
k ochrane zdravia mladých ľudí. 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky každoročne organizuje  v mesiaci apríl 
celoštátnu prezentačnú  výstavu  žiakov stredných odborných škôl „Mladý tvorca“,  na ktorej sa 
pri jej príprave i príprave sprievodných podujatí intenzívne spolupodieľajú všetky subjekty 
koordinujúce odborné vzdelávanie na celoštátnej a regionálnej úrovni, zamestnávatelia, stavovské 
a profesijné organizácie. Ide o najväčšiu výstavu stredoškolského vzdelávania na Slovensku, kde 
na ploche 4000 štvorcových metrov predstavujú vystavovatelia nielen svoju činnosť, ale aj širokú 
škálu učebných a študijných odborov, ktoré vyučujú.  Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť 
stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Chce 
tiež vytvoriť priestor pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so 
zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom 
základných škôl poskytuje väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a 
študijné odbory a povolania žiadané trhom práce, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti, 
kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie. Keďže podujatie 
každoročne navštívia tisícky žiakov a študentov či široká verejnosť, jeho súčasťou býva bohatý 
sprievodný program zameraný i na aktuálnu protidrogovú tematiku, aktivity občianskeho 
združenia  Zober loptu nie drogy, ukážky  výcviku psov - kynológia v hľadaní drog, workshopy- 
zdravý spôsob života mladých ľudí,  prednášky zamerané na pochybné výnosné pracovné ponuky  
v zahraničí.    
 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súvislosti s novelizovanými 
nariadeniami EÚ vo veciach drogových prekurzorov plánuje zosúladiť zákon č. 331/2005 Z. z. 
s vyššie uvedenými nariadeniami. Zároveň je v ňom potrebné urobiť zmeny, ktoré vyplynuli 
z potrieb aplikačnej praxe, pozmeniť/doplniť ustanovenia týkajúce sa pôsobnosti orgánov štátnej 
správy konajúcich vo veciach drogových prekurzorov, pozmeniť/doplniť ustanovenia týkajúce sa 
ukladania pokút Ministerstvom hospodárstva SR, ako aj zosúladiť pod čiarové odkazy. 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky súčasne chystá novelu vyhlášky MH SR č. 
380/2005 Z. z. vzhľadom na potrebu doplnenia o možnosť elektronického podávania hlásení - 
v rámci projektu „Elektronizácia služieb MH SR“ bude možné využívať službu ES 04 „Prijímanie 
hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh“.    

Slovenská obchodná inšpekcia sa pri plnení svojho hlavného cieľa zameriava na  
plánovanie celoslovenských kontrolných akcií; tvorbu jednotnej metodiky pri kontrolných 
akciách zameraných na kontrolu zákona o ochrane nefajčiarov; šetrenie podnetov; ukladanie 
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sankcií v prípadoch, kde dôjde k porušeniu zákona o ochrane nefajčiarov; informovanie verejností 
o výsledkoch kontrol v danej oblasti za účelom šírenia osvety. 
 
9. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zabezpečuje predovšetkým nešpecifickú primárnu 
prevenciu ako súčasť kultúrno-osvetovej činnosti podľa § 2 zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-
osvetovej činnosti.   
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky napĺňa ciele stratégie najmä prostredníctvom 
organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré zabezpečujú aktivity priamo alebo 
nepriamo súvisiace aj s (proti)drogovou problematikou, a to najmä v oblasti prevencie zameranej 
predovšetkým na cieľovú skupinu detí a mládeže. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky napĺňajú ciele stratégie kontinuálne a systematicky 
predovšetkým organizovaním kultúrno-osvetových aktivít v rámci svojej základnej činnosti, 
ktorých cieľom je zmysluplné trávenie voľného času s dôrazom na výchovu k prosociálnosti 
a prokultúrnosti, ako aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania či publikačnou činnosťou. 
Protidrogové aktivity v rezorte kultúry prebiehajú predovšetkým formou primárnej nešpecifickej 
prevencie, aktivitami zameranými na kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže 
i ostatnej verejnosti, edukačnými a kultúrno-vzdelávacími aktivitami, šírením informácií 
a vedomostí o drogách a ich negatívnych účinkoch, o drogovej závislosti, jej príčinách a jej 
škodlivých následkoch formou prednášok, besied a odborných seminárov, informovaním 
o tituloch s protidrogovou tematikou, prezentačnými aktivitami (napr. výstavnými, divadelnými, 
hudobnými a pod.) a propagáciou zdravého životného štýlu, pravých morálnych hodnôt 
a etických postulátov.  
 Financovanie týchto aktivít bolo v sledovanom období (roky 2013 - 2016) zabezpečované 
v rámci limitov schválených rozpočtov organizácií rezortu kultúry a prostredníctvom dotačného 
systému Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 
   
10. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
Napĺňanie cieľov Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 
2020 bolo v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky realizované do prijatia nižšie 
uvedeného plánu predovšetkým v oblasti znižovania dopytu po drogách a v prierezovej téme 
informácie, výskum, monitorovanie a hodnotenie. 

Rezortný Akčný plán rozpracovania Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej 
republiky na obdobie rokov 2013 - 2016 kladie dôraz  na vzdelávanie profesionálnych vojakov 
a zamestnancov o dôsledkoch a rizikách spojených s užívaním drog. Cieľom vzdelávacích aktivít 
je formovať pozitívne postoje profesionálnych vojakov a zamestnancov k zdravému životnému 
štýlu a prispievať k uvedomeniu si trestnoprávnych dopadov ich užívania v súlade so zákonom č. 
300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákonom č. 281/2015 Z. z. o štátnej 
službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Významnou súčasťou protidrogovej prevencie 
v rezorte obrany je realizácia preventívnych akcií na odhaľovanie užívania drog 
u profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany s cieľom prispieť k zníženiu dopytu po 
drogách zvyšovaním rizika odhalenia výkonu služobných a pracovných činností profesionálnych 
vojakov a zamestnancov pod vplyvom nelegálnych drog. Dôraz bol kladený na vytváranie 
podmienok pre realizáciu preventívnych akcií na odhaľovanie užívania drog.  

Za účelom získania poznatkov a faktov o problémoch súvisiacich s užívaním drog 
v ozbrojených silách Slovenskej republiky bol realizovaný výskumný projekt zameraný na 
problematiku sociálno-nežiaducich javov, ktorý okrem iného riešil aj otázky užívania drog a ich 
vplyvu na vzťahy v jednotke a kvalitu plnenia úloh. 
 
11. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 
139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších 
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predpisov (ďalej len „zákon č. 139/1998 Z. z.“) ako aj osobitnými predpismi (nariadenie Rady 
(ES) č. 73/2009, nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2009 a nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009) 
kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami v rámci svojej rezortnej 
pôsobnosti. Medzi opatrenia v oblasti znižovania ponuky drog v podmienkach rezortu patrí 
odhaľovanie nelegálnej výroby drog v rámci výkonu štátnej správy na úseku omamných a 
psychotropných látok pri dohľade nad zneškodňovaním zvyškov porastu maku siateho alebo 
konopy, makovej slamy a nad pestovaním konopy siatej. Na tento účel je vykonávaný dohľad nad 
zneškodňovaním porastu maku siateho alebo konopy, ak sa pestovateľ z dôvodu nedostatočného 
vyklíčenia porastu, poškodenia porastu škodcami, pôsobením nepriaznivých poveternostných 
udalostí alebo chorobami rozhodol pestovanie vopred ukončiť, makovej slamy alebo konopy, 
ktorá nebola odovzdaná zmluvnej spracovateľskej organizácií a konopy siatej a dohľad 
nad pestovaním odrôd konopy siatej uvedených v článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 
1120/2009, ktorých obsah tetrahydrokanabinolu (ďalej len „THC“) podľa čl. 39 ods. 1 nariadenia 
Rady (ES) č. 73/2009 nepresahuje 0,2 % a podľa čl. 30 ods. 2 písm. a) a 40 nariadenia Komisie 
(ES) č. 1122/2009. 
 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky vykonáva monitoring pestovania 
a narábania s makom siatym po zbere - hlavne makovinou, ktorá je definovaná zákonom 
č. 139/1998 Z. z. ako tobolka maku so stonkou dlhou najviac 15 cm okrem semien a z celej 
rastliny maku obsahuje najviac morfínových alkaloidov, monitoring nad konopou siatou 
pestovanou v systéme priamych platieb a monitoring nad pestovaním nelegálnej konopy indickej 
(Cannabis indica). Pestovateľ maku siateho je povinný zabrániť zneužitiu makovej slamy na 
výrobu omamných a psychotropných látok a za vopred dohodnutú cenu musí odovzdať celú 
úrodu makovej slamy v lehote určenej v povolení spracovateľskej organizácii alebo ju 
bezodkladne zneškodniť zapracovaním do pôdy, pričom predkladá zámer nakladania 
s makovinou so žiadosťou o povolenie pestovania maku siateho Ministerstvu zdravotníctva 
Slovenskej republiky.  
 V súvislosti s podmienkami pestovania konopy siatej podľa legislatívy EÚ, 
Pôdohospodárska platobná agentúra v rámci dohľadu nad pestovaním konopy siatej spolupracuje 
s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym, ktorý zabezpečuje 
vyhodnotenie merateľných ukazovateľov zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami. 
Všetky úkony a zistenia súvisiace s dohľadom nad legálnym pestovaním konopy siatej sú 
vyhodnocované a  spracované v Informačnom administratívnom a kontrolnom systéme. Na 
základe výstupu sú skontrolované všetky plochy obsiate konopou siatou.  
 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky realizuje u vybraných žiadateľov 
odber vzoriek konopy siatej na určenie obsahu tetrahydrokannabinolu a vykonáva kontroly 
nelegálneho pestovania konopy siatej. V prípade zistenia sú povinní oznámiť túto skutočnosť 
orgánom činným v trestnom konaní. 
 V rámci vykonaných kontrol v období 2013 – 2016 neboli zistené porušenia zákona pri 
narábaní s makovinou a taktiež neboli zaznamenané prípady nelegálneho pestovania konopy 
indickej.  
 V súvislosti s možnosťou použitia makoviny ako potencionálneho prekurzora drog bola 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v roku 2014 realizovaná 
informačná kampaň k potravinárskym odrodám maku siateho a legálneho narábania s makovinou. 
Kampaň bola zameraná na prezentovanie hlavne domácich potravinárskych odrôd maku siateho, 
vyšľachtených pre potravinárske účely s nízkym obsahom morfínu a zásady legálneho narábania 
s makovinou podľa zákona č. 139/1998  Z. z. V rámci kampane bolo celkovo distribuovaných 
4000 informačných brožúr profesijným zväzom v sektore poľnohospodárstva a všetkým mestám 
a obciam v Slovenskej republike. 
 Dosiahnutie cieľov v oblasti informovanosti zamestnancov rezortu o rizikách spojených s 
užívaním nelegálnych drog a iných psychoaktívnych látok a súvisiacich dôsledkoch bolo 
realizované prostredníctvom vzdelávania zameraného na prevenciu drogovej závislosti a zvýšenie 
informovanosti zamestnancov o rizikách užívania drog, vrátane ich negatívneho dopadu na 
služobnú a pracovnú disciplínu zamestnancov ako povinného vstupného školenia novo 
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nastúpených zamestnancov a opakovaného školenia o ochrane a bezpečnosti pri práci. 
Ministerstvo  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky organizovalo v rokoch 
2013, 2015 a 2016 vzdelávacie aktivity k problematike drog, ktoré absolvovali zamestnanci 
rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
ministerstva a štátnych podnikov.  
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude aj naďalej 
vykonávať dohľad nad zaobchádzaním s omamnými a psychotropnými látkami v  rámci svojej 
rezortnej pôsobnosti v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie. 
 
 
I. ZNIŽOVANIE DOPYTU PO DROGÁCH 
 
Hlavná priorita: Podpora a rozvoj širokej škály rovnako dôležitých, navzájom sa posilňujúcich a 
významovo rovnako dôležitých opatrení, medzi ktoré patria: prevencia (environmentálna, 
univerzálna, selektívna a indikovaná), včasné odhaľovanie a intervencie, znižovanie rizík a škôd, 
liečba, rehabilitácia, opätovné sociálne začlenenie a vyliečenie. 
 
Cieľ č. 1.: Predchádzať škodlivému užívaniu a zneužívaniu drog a vzniku závislostí od 
psychoaktívnych látok. 
 
Priorita č.1.: Zlepšiť dostupnosť a účinnosť preventívnych programov (od počiatočného 
účinku po dlhodobú udržateľnosť) a zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s užívaním 
nelegálnych drog a iných psychoaktívnych látok a súvisiacich dôsledkoch. Na tento účel by 
preventívne opatrenia mali zahŕňať včasné odhaľovanie a intervenciu, podporu zdravého 
životného štýlu a cielenú prevenciu (t.j. selektívnu a indikovanú) zameranú tiež na rodiny 
a komunity. 
 
Úloha I. 1. 1. 1. 
Podpora prevencie drogových závislostí ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho 
procesu prostredníctvom rozvojového projektu "Zdravie a bezpečnosť na školách". 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) 
realizovalo prevenciu drogových závislostí  prostredníctvom rozvojového projektu pod názvom 
ZDRAVIE A BEZPE ČNOSŤ NA ŠKOLÁCH , v rámci ktorého boli  podporované projekty na 
základných, špeciálnych a stredných školách v oblastiach: 
- podpory a ochrany zdravia a zdravého životného štýlu, 
- duševného zdravia, 
- prevencie alergií a respiračných problémov, 
- skvalitňovania psychosociálnej klímy v školách, 
- prevencie a včasného riešenia prejavov problémového správania, 
- prevencie rizikového správania (šikanovanie, záškoláctvo, agresivita, delikvencia, kriminalita, 

prejavy extrémizmu, terorizmu),  
- prevencie a zlepšenie ochrany života a zdravia detí a žiakov, prevencia syndrómu CAN, 

sexuálneho zneužívania,  HIV/AIDS  a  obchodovania s ľuďmi. 
Bližšie informácie o realizátoroch a zriaďovateľoch podporených projektov na webovom 

sídle MŠVVaŠ SR v časti – Regionálne školstvo. 
Prevencii drogových závislostí sa v rámci svojej činnosti venovali aj  Centrá 

pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie a to prostredníctvom skupinových 
aktivít, besied a prednášok. 
Úloha bola splnená. 
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Úloha I. 1. 1. 2. 
Podporiť výkon selektívnej prevencie indikovanej pre drogovo a inak závislých klientov a 
ich rodiny prostredníctvom špecializovaných poradensko-psychologických služieb. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ MPSVR SR“), 
komplexne riešilo problémy rodín formou zabezpečenia výkonu odborných metód práce na 
prispôsobenie sa novej situácii a poradensko-psychologickej pomoci rodinám so špecifickým 
problémom pri krízových situáciách. V rámci poradensko-psychologických služieb boli 
vykonávané aj opatrenia na predchádzanie drogových a iných závislostí pre deti v náhradnej 
starostlivosti a opatrenia sekundárnej a terciárnej prevencie drogových a iných závislostí pre deti, 
ich rodiny, a pre plnoleté fyzické osoby.  

Výkon takto zameraných opatrení je od roku 2008 realizovaný najmä na základe 
„Koncepcie rozvoja špecializovaných poradensko-psychologických služieb klientom drogovo 
a inak závislým a klientom ohrozeným drogovou a inou závislosťou v podmienkach referátov 
poradensko-psychologických služieb Úradov práce sociálnych vecí a rodiny. 

Aktivity boli zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a na podporu zdravého 
psychického vývinu najmä detí a mládeže a svojim obsahom naplnili špecifiká primárnej 
prevencie. Najväčší podiel psychologickej pomoci,  intervencií a aktivít bolo poskytnutých 
v oblasti sekundárnej prevencie: konzultácie pre plnoleté fyzické osoby alebo deti ohrozené 
rizikom závislosti a pre ich rodičov a blízke osoby a taktiež pri podozrení na vznik závislosti 
v kontexte rodinných, partnerských alebo výchovných problémov. V oblasti terciárnej prevencie 
boli intervencie referátov poradensko-psychologických služieb smerované podľa možnosti 
zamestnancov a potreby kurately na poskytovanie psychologickej pomoci a podpory pre klientov 
po ukončení  ústavnej starostlivosti, výkonu trestu odňatia slobody, po liečbe závislosti a pre ich 
rodinných príslušníkov a blízke osoby. 
Úloha bola splnená 
 
Úloha I. 1. 1. 3. 
Rozvíjať informovanosť v oblasti využitia poradensko-psychologických služieb v oblasti 
sekundárnej a terciárnej prevencie.  
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
Úrady práce sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom vlastnej internetovej stránky poskytujú 
informácie o možnostiach využitia poradensko-psychologických služieb v oblasti poskytovania 
odbornej pomoci alebo prevencie drogových a iných závislostí.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 1. 1. 4.   
Oboznámenie zamestnancov rezortu o rizikách užívania drog, vrátane ich negatívneho 
dopadu na pracovný, rodinný aj spoločenský život jednotlivca. Propagovať zdravý spôsob 
života bez konzumácie návykových látok a drog, čím sa preventívne predchádza možným 
negatívnym javom, resp. činom pod ich vplyvom. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
Prioritou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v danej oblasti je 
zvýšenie informovanosti zamestnancov rezortu o rizikách spojených s užívaním nelegálnych drog 
a iných psychoaktívnych látok a súvisiacich dôsledkoch. Osobný úrad ministerstva realizoval 
vzdelávanie zamestnancov služobného úradu  zamerané na prevenciu drogovej závislosti 
a zvýšenie informovanosti zamestnancov o rizikách užívania drog, vrátane ich negatívneho 
dopadu na služobnú a pracovnú disciplínu.   

Prevencia drogovej závislosti a jej negatívneho dopadu na zamestnanca je obsiahnutá aj 
v témach adaptačného vzdelávania, ktoré osobný úrad ministerstva pravidelne organizuje pre 
všetkých novoprijatých zamestnancov v súlade s ustanoveniami zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Služobného predpisu Ministerstva 
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pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č.1/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu, formách a účastníkoch adaptačného vzdelávania.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 1. 1. 5.  
Prostredníctvom edukačných aktivít predchádzať užívaniu drog a rizikám s tým spojených 
u profesionálnych vojakov a zamestnancov v pôsobnosti ministerstva obrany Slovenskej 
republiky. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
Edukačné aktivity zamerané na predchádzanie užívania drog a rizík s tým spojených boli 
v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) realizované v rámci 
spoločensko-vedných seminárov pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky. Na uvedené edukačné aktivity nadväzovali preventívne aktivity Vojenskej 
polície, ktoré boli zamerané na škodlivosť užívania omamných a psychotropných látok, 
trestnoprávne dopady ich užívania a zovšeobecnenia udalostí a mimoriadnych udalostí, respektíve 
trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Problematika zneužívania návykových látok a rizikách 
s tým spojenými je tiež súčasťou kariérneho a vysokoškolského vzdelávania v rezortných 
výcvikových a vzdelávacích zariadeniach. 

V rámci každoročného poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci boli 
profesionálni vojaci a zamestnanci rezortu obrany oboznamovaní o zákaze požívania drog a iných 
návykových látok na pracovisku, výkonu štátnej služby pod ich vplyvom a o rizikách s tým 
spojenými. 
Úloha bola splnená. 

Úloha I. 1. 1. 6.  
Prostredníctvom dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky utvori ť podmienky na realizáciu: 
a) programov riešenia drogových závislostí, 
b) programov a odborných metód práce s rodinou so zameraním o. i. na riešenie problémov 
spojených s drogovou závislosťou/experimentovaním s drogami, 
c) programov terénnej sociálnej práce, mobilnej a terénnej krízovej intervencie v 
otvorenom prostredí. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Komplexné riešenie protidrogovej problematiky bolo podporené prostredníctvom dotačného 
mechanizmu MPSVR SR, v rámci ktorého sú utvorené podmienky na podporu protidrogovej 
oblasti, s prioritným zameraním na podporu programov terénnej sociálnej práce, mobilnej 
a terénnej krízovej intervencie v otvorenom prostredí (poskytnutie dotácie podľa §3, §6 ods. 1 
písm. a), §7, §8 a §9a zákona 544/2010 Z. z.). Aktivity s protidrogovou tematikou boli zaradené 
medzi priority rezortnej dotačnej politiky. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 1. 1. 7. 
Priebežne realizovať preventívne aktivity zamerané na oblasť drogovej problematiky 
formou prednášok - zamerané na deti a mládež, väznené osoby, atď. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“) v oblasti osvetovo-
vzdelávacích a výchovno-vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj osobnosti väznených osôb, 
posilňovanie ich zdravého životného štýlu bez drogy s cieľom zdôrazniť význam primárnej 
prevencie drogových závislosti kladie dôraz  na edukačné programy, individuálne  aj  skupinové 
formy práce, ktoré sú zamerané na primárnu prevenciu ako aj na prevenciu zneužívania 
návykových látok. 

Zo strany Zboru väzenskej a justičnej stráže boli v hodnotenom období realizované 
viaceré aktivity zamerané na prevenciu v oblasti drogovej problematiky pre obvinených 
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a odsúdených vo výkone väzby a trestu odňatia slobody nielen formou prednášok, ale aj besied, 
skupinových foriem práce, osvetových programov a súťaží zameraných na protidrogovú 
problematiku.  

V jednotlivých diferenciačných skupinách ako aj v oddieloch špecializovaného 
zaobchádzania  boli zriadené pre väznené osoby: diskusné, terapeutické, sociálno-výcvikové a 
diskusno-poradenské skupiny.  

Pedagógmi, psychológmi úseku pedagogických a psychologických činností oddelení 
výkonu trestu a výkonu väzby bolo zrealizovaných viacero sociálno-psychologických 
výcvikových skupín, sociálno-poradenských, diskusno-poradenských a terapeutických skupín.  
Úloha bola splnená. 
 
  
Úloha I.  1. 1. 8. 
Zabezpečiť realizáciu osvetovo vzdelávacích a výchovno-vzdelávacích aktivít zameraných 
na rozvoj osobnosti väznených osôb, posilňovanie ich zdravého životného štýlu bez drogy s 
cieľom zdôrazniť význam primárnej prevencie drogových závislostí, formou prednášok, 
besied, skupinových foriem práce, distribúciou informačných letákov s protidrogovou 
tematikou. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
V súlade s Rozkazom ministra spravodlivosti č. 16/2015 o zaobchádzaní s obvinenými 
a odsúdenými sa v rámci zboru kladie výrazný dôraz na edukačné programy, individuálne  aj  
skupinové formy práce, ktoré sú zamerané na primárnu prevenciu ako aj prevenciu zneužívania 
návykových látok. V jednotlivých diferenciačných skupinách ako aj v oddieloch špecializovaného 
zaobchádzania  boli zriadené pre väznené osoby: diskusné skupiny, terapeutické skupiny, 
sociálno-výcvikové skupiny, diskusno-poradenské skupiny. Za realizáciu a organizáciu 
skupinových foriem práce mali priamu zodpovednosť pedagógovia ako aj príslušníci zboru 
ústavu s príslušnou odbornou kvalifikáciou.     
          V rámci záujmovej a kultúrno-osvetovej činnosti boli na oddeleniach výkonu 
väzby/výkonu trestu jednotlivých ústavov zrealizované aktivity v oblasti protidrogovej 
problematiky formou prednášok, besied a osvetových programov. Veľmi populárne sú 
u väznených osôb aj športové podujatia, súťaže, výchovné koncerty, náučné filmy s danou 
problematikou a svoje nezastupiteľné miesto v rámci prevencie má aj priestor vyhradený 
v ústavných časopisoch pre odsúdených. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 1. 1. 9. 
Prostredníctvom dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vytvárať 
priestor na podporu projektov zameraných na protidrogovú prevenciu.  
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v rámci dotačného systému podporilo projekty 
zamerané na predchádzanie a elimináciu pôsobenia negatívnych vplyvov najmä na deti a mládež 
v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti špecificky v rámci dotačného programu „Nehmotné kultúrne 
dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť“. Od roku 2016 bola značná časť dotačného systému 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky presunutá na Fond na podporu umenia zriadeného ako 
verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry 
a kreatívneho priemyslu, ktorá je nezávislá od ústredných orgánov štátnej správy, pričom túto 
inštitúciu riadia a o prideľovaní  prostriedkov. 
Reprezentatívny výber z projektov podporených z dotačného systému Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky: 

• Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Bratislava (jedným z cieľom 
projektu je osloviť čo najširší okruh detí zmysluplnou činnosťou a tým predchádzať 
negatívnym vplyvom akými sú drogy a kriminalita). 
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• Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja, súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby, podchytenie a zapojenie mladých talentovaných jedincov ako jedna z foriem 
prevencie voči drogovým závislostiam či iným prejavom sociálnej patológie. 

• Padajúca hviezda, alebo meteor, projekt zameraný na zmysluplné využívanie voľného 
času a prevenciu proti rôznym druhom závislosti a kriminalite. 

• Urban Art Session ,séria prednášok, diskusií a workshopov s cieľom motivovať mladých 
ľudí žijúcich v centrách miest, sídliskách a obytných mestských štvrtiach ku kreatívnej 
tvorbe, sebarealizácii a predchádzať nástrahám sídliska vrátane drog a iných závislostí. 

Úloha bola splnená. 
 
 
Úloha I. 1. 1. 10. 
Prostredníctvom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR 
realizovať besedy, prednášky a semináre zamerané na protidrogovú prevenciu. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Ministerstvo kultúry prostredníctvom organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti realizuje 
aktivity v oblasti protidrogovej prevencie a to: 

• Národné osvetové centrum, realizovalo celoslovenský protidrogový výtvarný projekt 
s medzinárodnou účasťou „Prečo som na svete rád/rada“. Projekt má za cieľ podnietiť 
mladých tvorcov k autentickej výtvarnej výpovedi k problematike ilegálnych a legálnych 
drog a problematike závislostí.  

• Slovenská národná knižnica, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Univerzitná 
knižnica v Bratislave besedy, výstavy, rešerše s protidrogovou tematikou.  

• Slovenský filmový ústav, tituly s protidrogovou tematikou (Fair Play, Comeback, 
Miestnosť sebevrahov). 

• Štátna opera Banská Bystrica , Biele peklo - projekt orientovaný na poukázanie 
nebezpečenstva drogovej závislosti umeleckou formou. 

• Štátny komorný orchester Žilina spolupracuje s protidrogovou Nadáciou LÚČ 
a azylovým centrom pri nadácií LÚČ.  

• Literárne informa čné centrum je hlavným usporiadateľom súťaže pre stredoškolákov – 
Esej Jána Johanidesa, „Bez sebaovládania neexistuje krása“.  

Úloha bola splnená. 
 
Priorita č. 2.: Posilniť a rozvíjať účinné opatrenia pre riešenie kombinovaného užívania drog 
(polykonzumácie) vrátane užívania legálnych látok a nelegálnych látok súčasne, zneužívanie 
kontrolovaných liekov na predpis, a užívanie nových psychoaktívnych látok. 
 
Úloha I. 1. 2. 1. 
Rozvoj informovanosti o legálnych a nelegálnych drogách a škodách spôsobených ich 
užívaním, možnosti predchádzania vzniku drogovej závislosti. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Súčasťou prevencie zameranej na zvyšovanie všeobecnej informovanosti o legálnych 
a nelegálnych drogách a škodách spôsobených ich užívaním, je pravidelné interné preškoľovanie 
zamestnancov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) 
a podriadených organizácií na tému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa realizujú pri 
nástupe do štátnozamestnaneckého alebo pracovného pomeru, ako aj následné povinné 
preškolenie v súlade s platnou legislatívou v danej oblasti.  
Úloha bola splnená. 
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Úloha I. 1. 2 .2. 
Zvyšovať informovanosť o dôsledkoch užívania omamných a psychotropných látok, 
vrátane nových psychoaktívnych látok.  
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
V rámci uvedenej úlohy boli realizované besedy, semináre a prednášky zamerané na 
informovanie o škodlivosti užívania drog a návykových látok vrátane alkoholu, o páchaní trestnej 
činnosti  súvisiacej s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len „OPL“) a o trestnoprávnej 
zodpovednosti. Preventisti v spolupráci s policajnými kynológmi vykonali na školách viacero 
preventívnych akcií zameraných na problematiku drog spojených s praktickými ukážkami 
vyhľadávania drog služobnými psami. Cieľom uskutočnených aktivít bolo zvyšovať právne 
vedomie detí a mládeže.  

Národná protidrogová jednotka národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného  
(ďalej len „NPDJ NAKA P PZ“) okrem organizovaní prednášok a vzdelávacích aktivít 
spolupracovala na tvorbe dokumentárneho filmu s názvom „S pervitínom v krajine krivých 
zrkadiel“. Audiovizuálne dokumentárne dielo je vysielané v programovej štruktúre 
verejnoprávnej televízie Rozhlas a televízia Slovenska. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 1. 2. 3.  
Vytvori ť a pilotne overiť výchovný program zameraný na osobnostné posilňovanie a 
uvedomenie si následkov. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  
V rámci  Programu Švajčiarsko - slovenskej spolupráce PP-2012-003 pod názvom „Výchovné a 
prevenčné programy v sociálnej práci v trestnej justícii“ boli vytvorené tri programy:  

I. Program osobnostného rozvoja a rastu. 
II.  Program osobnostného rozvoja a rastu pre mladistvých.  

III.  Program eliminácie rizík finančnej recidívy. 
Realizácia programu osobnostného rozvoja a rastu vychádzala zo všeobecných cieľov probačných 
programov, tzn. z obmedzovania rizík opakovania trestnej činnosti, zohľadnenia záujmov 
poškodených a ochrany spoločnosti formou posilnenia a podpory pozitívnych zdrojov klientov, 
ktoré im umožnia opätovné začlenenie do spoločnosti (resocializáciu), umožnia im viesť život v 
súlade so zákonmi a spoločensky akceptovanými pravidlami. 
Resocializačný program osobnostného rozvoja a rastu pre mladistvých je špeciálny program 
určený pre páchateľov menej závažnej trestnej činnosti (napr. krádeže, porušovanie domovej 
slobody, poškodzovanie cudzích vecí a pod.) vo veku 14-18 rokov. Cieľom programu je viesť 
účastníkov k tomu, aby pochopili dôsledky svojho trestného konania, prevzali zaň zodpovednosť 
a v budúcnosti sa takémuto konaniu vyhýbali.  
Resocializačný program eliminácie rizík finančnej recidívy je špeciálny program určený pre 
páchateľov menej závažnej finančnej kriminality spojenej s nepriaznivou sociálnou situáciou 
trestaných, zadlženosťou, nedbanlivosťou, trestné činy spáchané v rámci zmluvných vzťahov 
najmä s finančnými inštitúciami a neplnením si svojich záväzkov najmä voči nim (bankové aj a 
nebankové subjekty a poisťovne). 
Úloha bola splnená. 
 
Cieľ č. 2: Prispieť k merateľnému zníženiu miery užívania nelegálnych drog a iných 
psychoaktívnych látok. 
 
Priorita č.1.: Zlepšiť dostupnosť, prístupnosť a pokrytie účinných a diverzifikovaných opatrení na 
zníženie dopytu, podporovať využívanie a výmenu najlepších postupov a uplatňovať kvalitatívne 
normy v oblasti prevencie, včasného odhaľovania a intervencie zníženia rizík a škôd, liečby, 
rehabilitácie, opätovného sociálneho začlenenia a vyliečenia. 
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Úloha I. 2. 1. 1. 
Realizáciou preventívnych akcií na odhaľovanie užívania drog v súlade s Usmernením 
náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky na plnenie úloh v boji 
proti drogám predchádzať užívaniu drog a rizikám s tým spojeným u profesionálnych 
vojakov a zamestnancov v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
V pôsobnosti MO SR boli vykonané preventívne akcie na včasné odhaľovanie užívania drog 
s využitím orientačných multiparametrových testov na drogy a v rámci komplexnej lekárskej 
prehliadky profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Okrem týchto 
preventívnych akcií bola Vojenskou políciou vykonávaná kontrolná činnosť s využitím 
služobných psov, vycvičených na vyhľadávanie drog, ktorá bola zameraná na zamedzenie 
donášania a požívania drog. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 2. 1. 2. 
Realizáciou preventívnych akcií na odhaľovanie užívania drog predchádzať užívaniu drog 
a rizikám s tým spojeným u študentov, profesionálnych vojakov a zamestnancov Akadémie 
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
Úloha bola plnená predovšetkým realizáciou opatrení na zamedzenie donášania a požívania drog 
v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ktoré boli vykonané formou 
kontrolnej činnosti s využitím služobných psov, vycvičených na vyhľadávanie drog.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 2. 1. 3. 
Zabezpečiť preškolenie veliteľov a vybraných špecialistov v oblasti drogovej prevencie. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
Preškolenie nižšieho veliteľského zboru a vybraných špecialistov protidrogovej prevencie bolo 
orientované na rozpoznanie symptómov užívania nelegálnych drog a poskytnutie informácií 
o rizikách spojených s užívaním drog a o vplyve ich užívania na kvalitu života profesionálneho 
vojaka.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 2. 1 .4.  
Plánovať vecné a finančné prostriedky na nákup multiparametrových testov na drogy. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
Finančné prostriedky na nákup multiparametrových testov na drogy boli naplánované v súlade 
s Plánom preventívnych akcií na odhaľovanie užívania drog v pôsobnosti MO SR.  

Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 2. 1. 5. 
Dopĺňať multiparametrové testy na drogy na realizáciu preventívnych akcií na odhaľovanie 
užívania drog. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
Multiparametrové testy na drogy na realizáciu preventívnych akcií na odhaľovanie užívania drog 
boli v sledovanom období zabezpečované v plnom objeme naplánovaných finančných 
prostriedkov.  
Úloha bola splnená. 
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Úloha I. 2. 1. 6. 
Zabezpečiť vycvičenosť služobných psov na detekciu drog. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
V sledovanom období bol doplnený počet služobných psov na plánovaný cieľový stav. 
Vycvičenosť služobných psov na detekciu drog bola zabezpečená prostredníctvom základných 
a opakovacích kurzov psovodov a psov so špeciálnym využitím na detekciu drog v súlade 
s Plánom činností Vojenskej polície a v súlade s platnými študijnými programami zameranými na 
realizáciu kurzov a výcvikov.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 2. 1. 7. 
Spracovať plán preventívnych akcií na odhaľovanie užívania drog. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
 
Sekcia ľudských zdrojov MO SR vypracovala Plán preventívnych akcií na odhaľovanie užívania 
drog, ktorý sa stal východiskom pre plánovanie finančných prostriedkov na nákup  
multiparametrových testov na drogy. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 2. 1. 8. 
Zabezpečiť, aby na pracovisku boli dodržané vnútrolegislatívne predpisy v ktorých je 
zadefinovaný zákaz konzumácie alkoholických nápojov a iných omamných 
a psychotropných látok. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
Súčasťou prevencie zameranej na zvyšovanie všeobecnej informovanosti o legálnych 
a nelegálnych drogách a škodách spôsobených ich užívaním, je pravidelné interné preškoľovanie 
zamestnancov MH SR i podriadených organizácií na tému bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ktoré sa realizujú pri nástupe do štátnozamestnaneckého či pracovného pomeru, ako aj 
následné povinné preškolenie v súlade s platnou legislatívou v danej oblasti.   
Vnútrolegislatívne predpisy v ktorých je zadefinovaný zákaz konzumácie alkoholických nápojov 
a iných OPL sú zabezpečené:   

• Smernicou  č. 3/2011 MH SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  
• prevádzkovo bezpečnostným predpisom v administratíve,  
• Všeobecnými zásadami bezpečného správania sa na pracoviskách,  
• Služobným poriadkom.  

Všetky dokumenty sú zverejnené na intranete ministerstva. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 2. 1. 9. 
Prostredníctvom priorít Úradu práce sociálnych vecí a rodiny podporovať: 
a) výkon výchovných a sociálnych programov, výchovných skupinových      programov, 
sociálnych skupinových programov alebo výchovno-rekreačných     skupinových programov 
v prirodzenom alebo náhradnom rodinnom prostredí s     cieľom predchádzania prvého 
užitia drog a rizikám s tým spojenými, 
b) odborné metódy  na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom  
 prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení    sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
V rámci rezortu práce, sociálnych vecí sa opatrenia na podporu znižovania dopytu po drogách 
vykonávajú cielene v systéme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, aj keď  
znižovanie dopytu po drogách je riešené v rámci celej oblasti sociálnej inklúzie, napr. 
poskytovanie sociálnych služieb, pomoci v hmotnej núdzi a pod. 
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V rámci predchádzania užívaniu drog a rizikám s tým spojenými boli realizované aktivity 
taktiež pre cieľovú skupinu detí, potencionálne najviac ohrozenú prvým užitím drogy, do ktorej 
patria najmä deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania a deti umiestnené 
v náhradnej starostlivosti. V praxi išlo o realizáciu tzv. výchovných skupinových programov, 
sociálnych skupinových programov a výchovno-rekreačných skupinových programov 
zameraných na podporu rozvoja sociálnych zručností a spoločenských návykov detí a výchovné 
a sociálne programy(Pozn.: programy zabezpečovali Úrady práce sociálnych vecí a rodiny  ďalej 
len „ÚPSVaR“) prostredníctvom alebo v spolupráci s neštátnymi subjektmi akreditovanými 
MPSVR SR a financovali ich z tzv. priorít ÚPSVaR, tzn. zo štátneho rozpočtu).  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 2. 1. 10. 
Informa čná kampaň k potravinárskym odrodám maku siateho a legálneho narábania s 
makovinou - zníženie ponuky makoviny ako potencionálneho prekurzora drog. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
V súvislosti s možnosťou použitia makoviny ako potencionálneho prekurzora drog bola 
ministerstvom realizovaná informačná kampaň k potravinárskym odrodám maku siateho 
a legálneho narábania s makovinou. Kampaň bola zameraná na prezentovanie hlavne domácich 
potravinárskych odrôd maku siateho, vyšľachtených pre potravinárske účely s nízkym obsahom 
morfínu a zásady legálneho narábania s makovinou podľa zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných 
látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. V rámci kampane 
bolo celkovo distribuovaných 4000 informačných brožúr profesijným zväzom v sektore 
poľnohospodárstva a všetkým mestám a obciam v Slovenskej republike.   
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 2. 1. 11. 
Zabezpečiť spoluprácu probačných a mediačných úradníkov s príslušníkmi ZVJS pri práci 
s odsúdenými vo výstupných oddieloch. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  
Výstupný  oddiel tvorí skupina odsúdených, ktorí boli vo výkone trestu spravidla viac ako tri 
roky. Odsúdený sa umiestni do výstupného oddielu najmenej dva mesiace pred prepustením 
z výkonu trestu uplatňujú osobitné prostriedky zaobchádzania. Cieľom je pripraviť odsúdených 
na plynulý prechod do občianskeho života  po prepustení z výkonu trestu. Činnosť výstupného  
oddielu zabezpečuje spravidla pedagóg, psychológ a sociálny pracovník.     

V rámci plynulého prechodu odsúdených  do civilného života sa odsúdení v rámci 
výstupného oddielu v pravidelných cykloch stretávajú s pracovníkmi štátnej správy: úradov práce 
sociálnych vecí a rodiny z oddelenia zamestnanosti, dávok v hmotnej núdzi a so sociálnymi 
kurátormi, sociálnej poisťovne a probačnými a mediačnými úradníkmi. 

Spolupráca probačných a mediačných úradníkov s príslušníkmi ZVJS je realizovaná na 
základe pravidelných návštev jednotlivých ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia 
slobody, pri ktorých sú uskutočňované prednášky pre obvinených a odsúdených, ktorých cieľom 
je informovať odsúdených o: 

• možnostiach využitia probácie a mediácie v trestných veciach,  
• postupoch pri výkone probácie a mediácie,  
• pracovnej náplni probačných a mediačných úradníkov a ich úlohami pri 

probačnom či ochrannom dohľade, 
• spôsobe výkonu jednotlivých trestov či ochranných opatrení, aby tak 

v budúcnosti predchádzali možným rizikám porušenia súdom uloženého režimu 
alebo inej povinnosti, 

• mimosúdnej ceste riešenia sporov prostredníctvom zmierovacieho pohovoru, 
• dohode pod podmienkou, že obvinený bude znášať finančné náklady a poškodený 

bude s mediáciou a náhradou škody súhlasiť.  



Strednodobé vyhodnotenie plnenia úloh v oblasti pro tidrogovej politiky za 
obdobie rokov 2013 – 2016   
 

26 

 

Na zaobchádzaní s odsúdenými vo výstupných oddieloch participujú aj organizácie 
tretieho sektora, ktoré z dôvodu efektivity celého systému kontinuálne pokračujú v práci s 
prepustenými odsúdenými.  
Úloha bola splnená. 
 
Priorita č. 2..: Prostredníctvom koordinovaných a účinných spoločných prístupov predchádzať 
miestnym a regionálnym epidémiám užívania drog, ktoré môžu predstavovať hrozbu pre verejné 
zdravie v Slovenskej republike. 
 
 
Úloha I. 2. 2. 1. 
Poskytnúť účelové dotácie na podporu protidrogových aktivít zameraných na 
predchádzanie užívania drog a rizikami s tým spojenými a šírenie osvety. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
Delimitáciou protidrogovej problematiky z Úradu vlády SR na Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky (ďalej len „ MZ SR“) od roku 2013 prešla do kompetencie MZ SR aj 
dotačná podpora a finančné prostriedky štátneho rozpočtu účelovo viazané na podporu 
protidrogových aktivít. V rokoch 2013 až 2016 rezort zdravotníctva vyčlenil finančné prostriedky 
na podporu protidrogových aktivít vo výške cca 2 060 000,- EUR. Celkovo bolo podporených 82 
projektov v členení podľa protidrogovej oblasti: 
 
Tabuľka č.1 Dotácie na podporu protidrogových aktivít v pôsobnosti MZ SR 
 

Oblasť podpory 2013 2014 2015 2016 

Prevencia 431 048,28 € 462 898,00 € 397 259,00 € 286 398,00 €  

Liečba 83 951,72 € 37 101,00 € 62 585,00 € 87 771,49 € 

Resocializácia -   € 5 000,00 € 5 000,00 € 94 293,42 € 
Veda, výskum, 
vzdelávanie 

-   € 10 000,00 € - € -     € 

Harm-reduction - € - € 50 155,20 €         41 216,55 € 

Spolu  515 000,00 € 514 999,00 € 514.999,20 € 509 679,46 € 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 2. 2. 2. 
Epidemiologické sledovanie kľúčových indikátorov monitorovania drogovej problematiky v 
SR pre národný drogový informačný systém.  
Zodpovedný subjekt:  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
Monitorovanie drogovej situácie na Slovensku je v gescii Národného monitorovacieho centra pre 
drogy – (ďalej len „NMCD“), ktoré je začlenené do Odboru protidrogovej koordinácie 
a monitorovania drog Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.  
NMCD zbieralo a analyzovalo údaje a informácie podľa kľúčových a hlavných indikátorov 
Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (ďalej len „ EMCDDA“):  
a) Indikátor pre prevalenciu užívania drog v populácii, 
b) Indikátor vysokorizikové užívanie drog, 
c) Indikátor pre dopyt po liečbe v súvislosti s užívaním drog,  
d) Indikátor pre infekčné ochorenia súvisiace s drogami (HIV, hepatitídy), 
e) Indikátor pre úmrtia spojené s užívaním drog a úmrtnosť užívateľov drog,  
f) Indikátor pre redukciu ponuky drog. 
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a) Indikátor pre prevalenciu užívania drog v populácii 
Užívanie drog vo všeobecnej populácii (General Population Survey – GPS) je kľúčový indikátor, 
ktorý sa používa na deskripciu stavu v užívaní legálnych a nelegálnych látok. Rozsah a spôsob 
užívania rôznych drog vo všeobecnej populácii, obvykle vo veku 15-64, prípadne v špecifických 
vekových skupinách a/alebo kohortách), názory a postoje k užívaniu drog v rámci rôznych 
populačných skupín sa zisťujú prostredníctvom prieskumov. Indikátor pre prevalenciu 
užívania drog v populácii je jedným z dvoch najdlhšie zavedených indikátorov sledovania 
drogovej situácie na Slovensku (prieskumy od 1994). 
 Podpornou metódou k dotazníkovým metódam zisťovania užívania psychoaktívnych 
látok v slovenskej populácii je od roku 2013 monitoring rezíduí psychoaktívnych látok 
v komunálnych odpadových vodách. Od pilotného projektu v Bratislave vo februári 2013, ktorý 
realizovali odborníci Asociácie čistiarenských expertov a Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave, kedy bolo v tejto lokalite potvrdené prvenstvo užívania kanabisu, nasledovaného 
pervitínom a zistená prítomnosť kokaínu, resp. metabolitov kokaínu na “tretej” pozícii, sa táto 
metóda rozširuje čo do pokrytia lokalít/obyvateľov a počtu analyzovaných látok. V roku 2013 to 
bolo 9 lokalít (1,1 milióna obyvateľov SR), kde analýzy potvrdili prvenstvo Bratislavy voči 
ostatným lokalitám. Najvyšší podiel medzi nelegálnymi látkami obsadili metabolity 
metamfetamínu, nasledované THC-COOH, amfetamíny a kokaín. V najvyšších koncentráciách (z 
26 analyzovaných látok) bol v odpadových vodách analyzovaných lokalít nájdený tramadol.  
 V štúdii v roku 2014 sa analyzovali vzorky zo 16 miest Slovenska od júla do novembra 
vrátane piatich letných festivalov. Išlo o pokrytie približne 1,6 milióna obyvateľov Slovenska. 
Namerané výsledky potvrdili, že metamfetamín (pervitín) je na Slovensku dominujúcou drogou a 
z hľadiska koncentrácie látok v odpadovej vode bol po liečive tramadol druhou 
najkoncentrovanejšou látkou.  

V poradí tretí monitoring v roku 2015 sledoval výskyt a spotrebu 43 vybraných 
psychoaktívnych látok (ilegálnych a legálnych drog, rizikových látok, psychoaktívnych liečiv a 
ich metabolitov) v odpadových vodách z 13 miest Slovenska zbieraných na 15 komunálnych 
čistiarňach odpadových vôd. Od mája po december 2015 boli tak monitorované odpadové vody 
od približne 1,5 milióna obyvateľov na Slovensku. V štúdii bol realizovaný aj monitoring piatich 
významných hudobných festivalov (rekreačné prostredia) a monitoring týchto podujatí pokryl 
približne 65 000 účastníkov festivalov. 
Namerané výsledky podobne ako v roku 2013 a 2014 potvrdzujú skutočnosť, že dominujúcou 
drogou na Slovensku je metamfetamín (pervitín). Z hľadiska koncentrácie látky v odpadovej 
vode bol spolu s liečivom tramadol najkoncentrovanejšou látkou. 

 
MARIHUANA 
Podľa prieskumov si na Slovensku stále udržuje prvenstvo medzi nelegálnymi 

drogami vo všeobecnej populácii a najmä v mladších vekových skupinách marihuana. 
Rozšírenosť marihuany je  vysoká najmä v mladších vekových skupinách, ale v ostatných rokoch 
je stabilizovaná. Od roku 1994 doteraz sa na Slovensku realizovalo niekoľko reprezentatívnych 
prieskumov užívania psychoaktívnych látok vo vzorke všeobecnej populácie vo veku 15-64 
rokov. Medzi nelegálnymi látkami dominovalo užívanie marihuany a do roku 2010 rástlo vo 
všetkých troch meraných úrovniach.  

Od roku 2010,(2011) po období kontinuálneho rastu nastala stabilizácia užívania 
marihuany vo všeobecnej populácii, a to aj j v mladších vekových skupinách. Medzinárodný 
prieskum EUROBAROMETER pod názvom “Mladí ľudia a drogy” sa realizoval na Slovensku 
ako členskej krajine EÚ v roku 2011 a v roku 2014; slovenskú vzorku tvorili mladí ľudia vo veku 
15-24 rokov v počte 500 respondentov. Zistené údaje v dvoch vlnách prieskumu 
EUROBAROMETER sú takmer identické.  

Stabilizáciu naznačili aj údaje o užívaní marihuany získané prostredníctvom dvoch 
reprezentatívnych školských prieskumov, Tabak-alkohol-drogy (TAD 2010 a TAD 2014) a 
medzinárodného školského prieskumu (ďalej len „ESPAD“) ESPAD 2011 a ESPAD 2015. V 
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oboch prípadoch údaje o užívaní /experimentovaní s marihuanou v porovnaní s údajmi z 
predchádzajúcich rokov klesli. 

Hoci trend plynulého nárastu užívania marihuany sa podľa údajov z dostupných 
prieskumov vo všeobecnej a školskej populácii od roku 2010/2011 zastavil a stabilizoval, v 
najmladších vekových skupinách, špecifických skupinách/prostrediach je výskyt užívania stále 
veľmi vysoký. Príkladom môže byť reprezentatívny prieskum užívania psychoaktívnych látok 
u vysokoškolákov – v tretej vlne tohto prieskumu v roku 2014, ktorý zistil vysoké prevalencie u 
oboch pohlaví, a to aj pri súčasnom užívaní.  

 
STIMULANTY 
Do roku 2015 realizované populačné a školské prieskumy indikujú nízky výskyt užívania 

stimulantov (amfetamíny, metamfetamín, extáza, kokaín) vo všeobecnej populácii, s vyššími 
prevalenciami v mladších vekových vzorkách a s prevahou extázy. V prieskumoch zistené dáta o 
relatívne nízkom výskyte užívania stimulantov vo všeobecnej populácii však novozavedená 
metóda monitorovania analýzy odpadových vôd (od roku 2013) podporila len čiastočne (tanečná 
droga extáza v rámci niektorých rekreačných podujatí; marihuana). Naopak, v skupine 
stimulantov priniesla nové skutočnosti (najvyššie koncentrácie medzi nelegálnymi drogami boli 
namerané pri metamfetamíne, výskyt metabolitov kokaínu na tretej pozícii a koncentrovaný v 
Bratislave ai.). 

Medzi stimulantmi zohráva na Slovensku metamfetamín (pervitín) kľúčovú úlohu pokiaľ 
ide o liečbu, následnú starostlivosť a znižovanie dôsledkov užívania drog. Údaje zbierané pre 
indikátor TDI ukázali opakovane najvyšší podiel pacientov (43 %) liečených v roku 2014 pre 
závislosť od stimulantov (z nich 98% pre pervitín). Obdobne užívanie pervitínu tvorí najvyšší 
podiel medzi nelegálnymi látkami, ktoré boli dôvodom vykonávania opatrení v oblasti 
resocializácie (30 %), nízkoprahové organizácie, zamerané na znižovanie následkov užívania 
drog a ochranu verejného zdravia, reportovali do prieskumov NMCD najvyšší počet užívateľov 
pervitínu – 71% v roku 2014. 

 
Obr. č.1 Výskyt metabolitov metamfetamínu v odpadových vodách 16 lokalít v roku 2014. 
Zdroj: Mackuľak,T.,Bodik,I.(2015) Správa pre NMCD 
 

 
 
HEROÍN A INÉ OPIOIDY 
Populačné prieskumy (vrátane školských) dlhodobo naznačujú nízke prevalencie heroínu 

a iných opioidov vo všeobecnej populácii. 
 
NOVÉ PSYCHOAKTÍVNE LÁTKY 
Od roku 2010 sa zisťuje užívanie nových psychoaktívnych látok (ďalej len „NPL“) 

v reprezentatívnom populačnom prieskume užívania, školských prieskumoch TAD a ESPAD a 
prieskumoch v osobitných prostrediach (vysokoškolskí študenti, rekreačné prostredia, respondenti 
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on-line prieskumov na drug-friendly webovej stránke). Vzhľadom na rozdielny spôsob 
formulácie otázok a rôznu metodiku prieskumov nemožno číselné údaje porovnávať, resp. 
interpretovať ako trend užívania NPL a ich dvoch najzastúpenejších druhov – syntetických 
kanabinoidov (v rastlinných zmesiach) a syntetických katinónov (stimulačný účinok – vo forme 
tabliet, tekutín alebo práškov). Zistenia za toto obdobie však možno interpretovať ako rozdiel 
medzi všeobecnou populáciou a špecifickými skupinami – rizikovejšími z hľadiska veku a so 
skúsenosťami s inými druhmi psychoaktívnych látok v „prospech“ vyššej otvorenosti voči 
experimentovaniu s NPL, najmä so syntetickými kanabinoidmi. 
 
b) Indikátor vysokorizikové užívanie drog  
Indikátor označuje časté alebo opakované užívanie drog spôsobujúce aktuálne zdravotné 
poškodenia, vrátane závislosti, ale aj iné zdravotné, psychologické a sociálne problémy. 
Užívateľa s vysokou pravdepodobnosťou takéto užívanie a jeho následky zaradia do skupiny 
vysokorizikových užívateľov. Vysokorizikové užívanie drog – zahŕňa injekčných užívateľov 
drog, vysokorizikových užívateľov opioidov, frekventných užívateľov kanabisu (denne a takmer 
denne), ďalej vysokorizikových užívateľov kokaínu, amfetamínov, syntetických katinónov 
a rizikové užívanie ďalších drog v prípade, že sa údaje o ich užívaní zisťujú. 
 Injek čné užívanie - z dlhodobejšieho sledovania údajov pacientov v liečbe vyplýva 
postupný pokles injekčného spôsobu aplikácie všeobecne a opioidov (najmä heroínu) s nárastom 
injekčného užívania stimulantov – najmä pervitínu. 
 
Obr. č.2 Trend injekčného užívania jednotlivých drog v rokoch 2004-2014, Zdroj: Národné 
centrum zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“). 
 ST34,2015 

injekč
ného 
Od roku 2013 sa pod tento indikátor zaraďuje aj vysokorizikové užívanie kanabisu. Ide o 
frekvenciu užívania (denne a takmer denne v kombinácii so zvyšujúcou sa koncentráciou 
účinnej látky THC . Koncentrácia THC v kanabise v roku 2014 neklesla a v zachytených 
vzorkách dosiahla hodnota mediánu 11,7 % – čo bolo najviac za ostatné 4 roky. Spolu s relatívne 
vysokou prevalenciou užívania v populácii vedie táto kombinácia k zdravotným problémom, čo 
naznačuje aj vysoký podiel liečených pacientov s problémom kanabisu – jedna pätina v roku 
2014. Prvoliečení pacienti pre problémy s kanabisom v porovnaní so všetkými pacientmi 
(prvoliečby a opakované liečby) reprezentujú cca 60 % podiel, ktorý je zhruba rovnaký v 
ostatných 4-5 rokoch. Zmena postoja k užívaniu kanabisu je zreteľná pri sledovaní údajov v 
dlhšom časovom období – ak pred desiatimi rokmi bol podiel užívateľov kanabisu 
konzumujúcich marihuanu denne alebo takmer denne 58% a 26%-tný podiel predstavovali 
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užívatelia marihuany s nižšou frekvenciou, v roku 2014 podiel intenzívnych konzumentov 
reprezentoval 69 % a užívatelia s nižšou mierou užívania reprezentovali 16 %. Kanabis je 
jedinou drogou, kde sa zvýšil podiel intenzívnych užívateľov pacientov v liečbe.  

U iných drog – opioidov a stimulantov – bol trend opačný. Osobitne sa zvýšil podiel 
denných užívateľov kanabisu a dosiahol historicky najvyššiu úroveň. Kanabis zohráva 
významnú úlohu aj ako sekundárna droga – polyvalentné užívanie, osobitne medzi pacientmi 
liečenými pre problémy so stimulantmi amfetamínového typu. V roku 2014 61 % týchto 
pacientov uviedlo ako sekundárnu drogu kanabis. Spojenie stimulačnej drogy (ktorú na 
Slovensku reprezentuje v absolútnej väčšine prípadov pervitín) a kanabisu je zreteľné aj 
v opačnom poradí: 56 % pacientov liečených pre problémy s kanabisom ako primárnou drogou 
uviedlo stimulanty amfetamínového typu ako sekundárnu drogu.  

Podľa údajov z liečby u vysokorizikových užívateľov stimulantov sa frekvencia užívania 
(od roku 2004) významne nezmenila. V roku 2014 mierne poklesol (v porovnaní s rokom 2012) 
podiel denne a takmer denne užívajúcich, na druhej strane vzrástol podiel denných užívateľov 
stimulantov. Injekčné užívanie stimulantov bude pravdepodobne v budúcnosti ovplyvňovať 
celkový trend injekčného užívania drog. V roku 2014 si väčšina – 58 % – z prvoliečených 
pacientov intravenózne aplikovala stimulanty. 30 % prvoliečených takto užívalo opioidy a 12 % 
iné drogy. U chronických injekčných užívateľov (opakované liečby) bol pomer opačný – 54 % 
bolo injekčných užívateľov opioidov, 36 % užívateľov stimulantov a 10% si injekčne aplikovalo 
iné drogy.  
 
Obr. č.3 Vysokorizikoví užívatelia opioidov, stimulantov a kanabisu v rokoch 2004-2014. Zdroj: 
NCZI,ST34,2015. 
g, 
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Obr. č.4 Štruktúra sekundárnych drog u pacientov liečených pre problémy so stimulantmi 
amfetamínového typu len v zdravotníckom sektore Zdroj: NCZI,ST34 2015. drog v prípade, že 
sa 
údajchsťu

 
 
Okrem údajov z liečby získava NMCD základné údaje o počtoch vysokorizikových užívateľov 
drog – aj prieskumami v nízkoprahových  službách, a to od roku 2005. Z obrázku č. 5 je zrejmý 
podiel vysokorizikových – injekčných – užívateľov, ktorí v podstate tvoria klientelu týchto 
služieb, obr. 6 ilustruje trendy v druhu injekčne užívanej drogy (pokles heroínu a nárast 
metamfetamínu). 
 
Obr. č.5 Počty klientov v kontakte s nízkoprahovými – harm reduction, z toho  vysokorizikoví 
(injekčne užívajúci) v rokoch 2005-2014. Zdroj: Prieskumy NMCD. 
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Obr. č.6 Vysokorizikoví klienti nízkoprahových služieb – podľa drogy (2005-2014) Zdroj: 
Prieskumy NMCD 
 

 
Pokiaľ ide o heroín a iné opioidy v kontexte polyvalentného užívania ako sekundárna droga boli 
hlásené len u 12 % polyužívateľov v liečbe. V rámci prvoliečených pacientov v roku 2014 denní 
užívatelia heroínu a iných opioidov predstavovali podiel 54 %. Približne 36 % klientov 
nízkoprahových služieb užíva heroín ako primárnu drogu. Podľa ďalších indikátorov – záchyty, 
úmrtia, liečba, harm reduction programy užívanie heroínu klesá. Na druhej strane sa dá pozorovať 
nový trend užívania opioidov, hlavne tých, ktoré majú primárne medicínske určenie.  
 
c) Indikátor pre dopyt po liečbe v súvislosti s užívaním drog  
Údaje a počty liečených užívateľov drog každoročne zisťuje NCZI prostredníctvom Hlásenia 
liečby drogovej závislosti, a to v špecializovaných centrách pre liečbu drogovej závislosti, 
ďalších ústavných a ambulantných psychiatrických zariadení rezortu zdravotníctva a rezortu 
spravodlivosti (väzenské zariadenia). 
V rámci indikátora TDI sa detailnejšie analyzujú údaje pacientov, ktorí sa podrobujú liečbe 
drogovej závislosti na základe vlastného rozhodnutia –pacientov v civilných zdravotníckych 
zariadeniach, čo spĺňa základné kritérium indikátora – požiadavku na liečbu zo strany užívateľa – 
dobrovoľnú liečbu.  

Od roku 2009 kontinuálne stúpa počet osôb, ktoré sa podrobujú liečbe – vo väčšine 
nariadenej súdom – v zariadeniach rezortu spravodlivosti (napr. v porovnaní s rokom 2013 – 770 
osôb, vzrástol počet v roku 2014 na 818 osôb). 

V roku 2014 údaje TDI pochádzali zo 460 ambulancií a 80 ústavných zariadení v rámci 
rezortu zdravotníctva a ďalších 40 zdravotníckych zariadení pôsobiacich v rezorte MS SR. V roku 
2014 bolo hlásených 2 483 klientov v liečbe (45,8/100 000 populácie), takmer polovica z nich 
vstúpila do liečby po prvý krát (1238, t.j. 46.63 %).  

Liečba pre problémy so stimulantmi – stúpajúci počet pacientov. 1087 pacientov bolo 
v roku 2014 liečených pre problémy so stimulantmi – amfetamínmi, metamfetamínom, kokaínom 
a extázou; prevahu mali tradične muži (885). Primárna droga metamfetamín bola dôvodom liečby 
v 1043 prípadoch – 98 % (850 mužov a 193 žien). Tento počet znamená 42,9 % podiel zo 
všetkých liečených klientov v roku 2014. Problém s pervitínom majú väčšinou muži vo vekovej 
skupine 20-29 rokov. Podiel prvoliečených bol aj v roku 2014 vyšší ako polovica – 52,5 %. Boli 
hlásené aj prípady liečby závislosti od kokaínu – 23 pacientov a z toho 22 mužov / 13 klientov vo 
vekovej skupine 25-34 rokov.  
Mimo zdravotníckeho sektoru v resocializačných zariadeniach (20 RS) je podiel klientov 
s problémom pervitínu takmer tretinový. Štyri občianske združenia (ďalej len „OZ“) aktuálne 
poskytujúce 8 nízkoprahových programov v ostatnom prieskume za rok 2014 hlásili 1154 
“pervitinových klientov”, čo reprezentovalo 71,5 % všetkých klientov. 

Opioidy ako primárny dôvod liečby – kontinuálny pokles. Opioidy ako primárny 
dôvod liečby boli v roku 2014 hlásené u 543 klientov (22 %); z toho heroín u 397 (16 %). Od 
roku 2005 po ostatné dáta (2014) počet liečených pre závislosť od heroínu klesol viac ako 
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dvojnásobne (z 15,9 na 100 000 obyvateľov na 7,3 na 100 000 obyvateľov v 2014). Z 397 
heroínových pacientov bolo 299 mužov a 98 žien; 146 osôb sa liečilo pre závislosť od iných 
opioidov (M=119, Ž=27). 
Rovnako klesá aj podiel klientov s problémom heroínu v následnej starostlivosti v období 2007- 
2014 z 12 % na 5,2 %.). Nízkoprahové služby hlásili za rok 2014 36,3 % klientov (587 osôb) ako 
užívateľov heroínu, 22 klientov užívateľov buprenorfínu a 9 metadónových klientov. 

Liečba problémov s kanabisom na vzostupe. Od roku 2012 rastie podiel pacientov 
liečených pre problémy s kanabisom (8,0 /100.000 v roku 2012 ; 10,3/100.000 v roku 2013 a 9,4 
100.000 v roku 2014 (NCZI ZS 44/2015). V roku 2014 to znamenalo v absolútnych číslach 50935 
pacientov, z nich 98 % užívalo marihuanu a v 90 % to boli muži. Jedna pätina z nich bola vo veku 
do 19 rokov a priemerný vek pri vstupe do liečby pre problémy s kanabisom bol 25 rokov. Podiel 
liečených užívateľov kanabisu dosiahol v roku 2014 úroveň 20,5 %. 
Za rok 2014 sledované resocializačné strediská nahlásili 65 klientov s problémom kanabisu – čo 
reprezentovalo zatiaľ najvyšší podiel – 7,2 % zo všetkých 898 klientov. Do programu 
resocializácie vstúpilo v roku 2014 zatiaľ najviac – 42 – nových klientov s problémom užívania 
marihuany. Počet klientov s problémom kanabisu sa od roku 2007 viac ako zdvojnásobil, z 27 na 
65. 

Najčastejším spôsobom aplikácie drogy bolo fajčenie, injekčné užívanie drog bolo 
zaznamenané u 30 % klientov a  22% klientov drogu vdychovalo/šnupalo. Liečení pacienti boli 
tradične muži, v počte 2035 a podiel reprezentoval 4,5 : 1.  
 
                                                                                                                                                                                                               
d) Indikátor pre infek čné ochorenia súvisiace s drogami (HIV, hepatitídy) 
Prostredníctvom tohto indikátora sa sleduje výskyt infekčných chorôb prenosných najmä krvou 
(HIV, HCV, HBV) v populácii užívateľov drog a ich podskupín, ako aj trendy v čase – či sa 
zvyšuje, znižuje prevalencia infekcie u intravenóznych užívateľov drog, či dochádza k zmenám v 
prevalencii u skupiny mladých a nových vnútrožilových užívateľov drog. Informácie sa dajú 
využiť pre identifikovanie priorít pre prevenciu infekčných chorôb, pre odhady budúcich potrieb 
zdravotnej starostlivosti a jej nákladov, ako i pre nepriame odhady incidencie a prevalencie 
injekčného užívania drog.  

Krvou prenášané infekčné choroby najmä HIV/AIDS nasledovaný hepatitídou typu C 
a typu B, boli a sú v centre epidemiologického sledovania zdravotných súvislostí a dôsledkov 
užívania drog. Dôvodom je vysoké riziko prenosu týchto infekcií medzi injekčnými užívateľmi 
drog a možné závažné následky na verejnom zdraví v prípade rozšírenia epidémií zo 
subpopulácie užívateľov drog do všeobecnej populácie. Pravidelní užívatelia drog, obzvlášť tí, 
ktorí drogy užívajú injekčne (vysokorizikové užívanie), sú vystavení vyššiemu riziku infekcií a 
ich liečba je náročná a nákladná. Menší dôraz bol kladený na skríning iných infekcií medzi 
užívateľmi drog, ako je napr. hepatitída typu B, sexuálne prenosné ochorenia (STD), tuberkulóza, 
tetanus, botulizmus pretože sú menej často prenášané pri injekčnej aplikácii drog. Počet 
problémových užívateľov drog infikovaných vírusom hepatitídy typu B je po niekoľko rokov 
nízky z dôvodu očkovania. 
Zdroje údajov 
Centrálne a dlhodobo sleduje výskyt HIV/AIDS Národné referenčné centrum pre HIV/AIDS. 
Centrum používa európsku metodológiu zberu údajov so špecifikáciou premennej – spôsobov 
prenosu. V majorite prípadov infikovania vírusom HIV je prenosovou cestou sexuálny styk medzi 
mužmi, menej heterosexuálny (obr. č.7). 
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Obr. č.7 Rozdelenie HIV pozitívnych prípadov (iba občania SR) podľa cesty prenosu k 
31.12.2015.Zdroj: NRC HIV/AIDS40 

Obr. 12 Rozdelenie HIV pozitívnych 
prípadov (iba občania 
Od roku 1985 do 2015 bolo na Slovensku diagnostikovaných a registrovaných spolu 674 
prípadov HIV infekcie u občanov SR a 137 prípadov cudzincov (86 z nich ochorelo a 46 
zomrelo). Najvyšší podiel HIV prípadov je v západnej časti Slovenska, osobitne v Bratislave a jej 
okolí, najmenej vo východnej časti krajiny. Dlhodobé dáta ukazujú, že prenos HIV/AIDS 
spôsobom zdieľania injekčného vybavenia u injekčných užívateľov drog (IDU) je na Slovensku 
jeden z najnižších vo svete. V roku 2014 bol pozitívne potvrdený jeden prípad muža – užívateľa 
opiodov a za celé obdobie 1995-2015 bolo potvrdených 15 prípadov, kde cestou prenosu HIV 
bolo injektovanie drog.  

Okrem centrálneho zdroja údajov o rozšírenosti HIV/AIDS pre tento indikátor sa v rámci 
Centra pre liečbu drogových závislostí (ďalej len „CPLDZ“) v Bratislave realizuje dlhodobo 
sentinelová štúdia injekčných užívateľov vstupujúcich do liečby – dobrovoľné testovanie na 
HIV je ponúknuté každému, kto vstupuje do liečby. V roku 2014 bol zistený iba jeden užívateľ 
opioidov infikovaný vírusom HIV. 
CPLDZ v Bratislave je hlavným zdrojom údajov o incidencii a prevalencii HIV, hepatitídy typu 
C, B, syfilisu, tuberkulózy, a ďalších infekcií, ktoré môžu byť prenášané zdieľaním použitého 
injekčného vybavenia a v spojení s rizikovým správaním. CPLDZ má najpočetnejšiu klientelu a 
disponuje časovými sériami údajov od polovice deväťdesiatych rokov. Dodatočné zdroje sú z „ad 
hoc“ prieskumov a štúdií, prevažne na populácii liečenej v zdravotníckych zariadeniach. 
 

HEPATITÍDY 
Hepatitída typu C (HCV) – Najčastejšou cestou prenosu vírusu hepatitídy typu C bolo 

zdieľanie použitých injekčných ihiel a striekačiek. Medzi užívateľmi drog existuje epidémia 
hepatitídy typu C (HCV), ktorá trvá viac než 10 rokov, zdá sa však, že pokles problémových 
a injekčných užívateľov a pokles počtu infikovaných pacientov vírusom hepatitídy typu C od 
začiatku sentinelového monitoringu v roku 2008 by mohlo naznačovať recesiu epidémie HCV 
medzi užívateľmi drog. Aktuálne údaje DRID porovnávané s TDI údajmi naznačujú redukciu 
rizika epidémie krvou prenosných chorôb na Slovensku, hoci ešte stále menšia časť injekčných 
užívateľov je rizikovou populáciou. Je všeobecný pokles incidencie výskytu nových prípadov u 
užívateľov, ktorí vstupujú do liečby.  

Podiel prípadov pozitívnych na protilátky hepatitídy typu C (HCV) medzi klientmi 
vstupujúcimi do liečby v CPLDZ Bratislava je relatívne stabilný (40,3 % v 2010–11, 37,8 % v 
roku 2012, 36,2 % v roku 2013 a 37,1 % v roku 2014). Medzi užívateľmi opiodov tento podiel 
stúpol na 48%, zatiaľ čo u užívateľov iných drog bol 29 %. HCV je obvyklejšia medzi 
injekčnými užívateľmi opioidov než medzi tými, ktorí si intravenózne aplikujú iné látky (osobitne 
pervitín). 

Podobne pri séropozitivite na HBV (ktorej výskyt bol v rámci celej vzorky u klientov 
vstupujúcich do liečby menší – 21%) v skupine injekčných užívateľov opioidov stúpol na 50%.  
V roku 2014 nebol zaznamenaný prípad pozitívity na prítomnosť vírusu HBV (HBsAg). 
Nálezy nepotvrdili hypotézu spoločného výskytu šírenia HIV spolu s HCV v tejto subpopulácii.  
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V CPLDZ v Bratislave bola prevalencia syfilisu medzi prvoliečenými injekčnými 
užívateľmi drog nízka. Počet pacientov pozitívnych na syfilis sa v rokoch pozorovania pohyboval 
od 1 do 7. Skríning iných sexuálne prenosných infekcií nebol uskutočnený, hoci klinická prax 
ukazuje, že aj tieto sa často vyskytujú medzi užívateľmi drog. U tých, čo pôsobia v sexbiznise je 
častá kvapavka a trichomoniáza. Nie sú informácie ani dôkazy o výskyte prípadov tuberkulózy 
medzi užívateľmi drog a po desaťročia nebol u týchto pacientov zaznamenaný prípad infekcie 
tetanom. Ďalšie infekcie, ako napr. abscesy alebo endokarditída, neboli systematicky 
zaznamenávané vo vzťahu k užívaniu drog, napriek ich neoficiálnemu klinickému výskytu, ktorý 
je menej častý než pred 10-15 rokmi – dôvodom je podstatný pokles v prevalencii 
vysokorizikových užívateľov drog, ktorí užívajú drogy injekčne a dostupnosť lekárskej 
starostlivosti. 

Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“) zbiera notifikácie nových 
infekcií (HCV) na národnej úrovni; tieto údaje sú však limitované rôznou úrovňou spolupráce zo 
strany lekárov. Hlavnú metódu predstavovalo testovanie biologických vzoriek, hlavne krvi, a 
údaje o správaní získané selfreportingom. Použitie kvalitatívnych informácií je sporadické. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
e) Indikátor pre úmrtia spojené s užívaním drog a úmrtnosť užívateľov drog 
Od roku 2009 základné údaje pre tento indikátor zbierajú súdnolekárske pracoviská Úradu pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ďalšie údaje sa získavajú z retrospektívnych štúdií. 
Analýza úmrtí súvisiacich s drogami je jedným zo základných ukazovateľov závažnosti 
drogového problému. Vzhľadom na klesajúci počet pitvaných osôb – v priemere okolo 10-14% – 
všetkých zomrelých osôb v danom roku a súčasne náročnosť toxikologickej expertízy, je 
monitoring úmrtí či už priamych v dôsledku predávkovania alebo nepriamych (samovraždy, 
nehody pod vplyvom psychoaktívnej látky) nákladný a zložitý. Toxikologická analýza zohráva 
úlohu najmä v prípadoch kombinovaného užívania psychoaktívnych látok a výskyt nových 
syntetických látok na drogovej scéne situáciu v tomto ohľade ešte viac komplikuje. V roku 2014 
bol zistený celkový počet úmrtí v spojení s drogami 28 (priamych a nepriamych). Z tohto 
počtu bolo 26 mužov a 2 ženy – priemerný vek 37,3 rokov. V 9 prípadoch – 69 % boli opiáty 
potvrdené ako priama príčina úmrtia. Je to menší podiel než v roku 2013 kedy opiáty ako priama 
príčina úmrtí reprezentovali podiel 85 %. 

Ako vyplýva aj zo štúdií najčastejšou príčinou úmrtí boli opiáty a opioidy. 
Predmetom štúdie (Šidlo et al,2012) bola analýza všetkých prípadov úmrtí v súvislosti s užívaním 
opiátov a opioidov v Bratislavskom a Trnavskom kraji v rokoch 1996 až 2011, pitvaných na 
bratislavských súdnolekárskych pracoviskách. Kritériám zodpovedalo 304 prípadov – 2 % z 
celkového počtu pitiev. Priamych úmrtí bolo 71 %, nepriamych 29 %. Muži tvorili 83 % a ženy 
17 % prípadov. Vo vekovej kategórii od 1 do 34 rokov bolo 85 % prípadov. Heroín a jeho 
metabolity boli zistené v 44 % a metadón v 10 % prípadov. Najčastejšou dvojkombináciou látok 
boli opiáty a opioidy a benzodiazepíny a trojkombináciou opiáty a opioidy, benzodiazepíny a 
etanol. V Bratislavskom kraji bolo zistených 87 % prípadov, v Trnavskom 13 %. V okrese 
Bratislava II. bolo 25 % všetkých úmrtí. Výsledky štúdie ukázali klesajúci trend výskytu prípadov 
smrteľných následkov užívania opiátov a opioidov v regióne Bratislavského a Trnavského kraja. 
Výrazná predominancia počtu úmrtí v Bratislavskom kraji a na území mesta Bratislava odráža 
skutočnosť, že na území hlavného mesta a v jeho okolí sa nachádza najväčšie množstvo 
problémových užívateľov opiátov a opioidov. 

Obdobne aj pri štúdii CPLDZ Bratislava analyzujúcich úmrtnosť užívateľov drog, 
čo je druhá stránka tohto indikátora, zomrelo najviac pacientov liečených pre závislosť od 
opioidov. Štúdia zisťovala úmrtnosť pacientov liečených v tomto špecializovanom zdravotníckom 
zariadení v období 13 rokov (N= 3,316 pacientov, ktorí pri vstupe do liečby mali v priemere 24 
rokov, 74 % boli muži). Do konca roka 2013 bolo identifikovaných 158 úmrtí, z nich v 
absolútnych číslach zomrelo 97 pacientov liečených pre závislosť od opioidov (61 %) a 32 
pacientov liečených pre polytoxikomániu. Táto skutočnosť svedčí o vulnerabilite pacientov so 
závislosťou od opioidov. Aj pri polyvalentnom užívaní drog sú opioidy často prítomné. Zistená 
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úmrtnosť pacientov liečených v CPLDZ Bratislava pre závislosť od opioidov predstavovala 7,3 
úmrtí na 1000 pacientov a je pod priemerom porovnateľných údajov z mnohých európskych 
krajín, je však vyššia ako úmrtnosť všeobecnej populácie v relevantnej vekovej skupine. 

 
f) Indikátor pre redukciu ponuky drog  
Zníženie dopytu po drogách zahŕňa škálu rovnako dôležitých a navzájom sa posilňujúcich a 
významovo rovnako dôležitých opatrení, medzi ktoré patria: prevencia (environmentálna, 
univerzálna, selektívna a indikovaná), včasné odhaľovanie a intervencie, znižovanie rizík a škôd, 
liečba, rehabilitácia, opätovné sociálne začlenenie a vyliečenie. 

PREVENCIA 
Prevencia s osobitným dôrazom na deti a mládež bola od počiatku etablovania národných 

protidrogových stratégií na Slovensku jedným z jej základných pilierov, s kľúčovou 
zodpovednosťou rezortu školstva v spolupráci s rezortom zdravotníctva, rezortom práce, 
sociálnych vecí a rodiny a rezortom vnútra. Na rôznych úrovniach má charakter opatrení, resp. 
zásahov (intervencií), smerujúcich k jednotlivým cieľovým skupinám počínajúc od všeobecnej 
populácie (univerzálna prevencia) cez zraniteľné a ohrozené skupiny (selektívna prevencia) k 
predisponovanejším jedincom vyžadujúcim formy indikovanej prevencie, a to v prostrediach 
školy, komunity a rodiny s cieľom predísť a vyhnúť sa budúcim problémom. 

Okrem primárnej školskej (vrátane predškolákov) populácie by však prevencia mala 
smerovať aj k rodinám (ako celkom), ku komunitám, všeobecnej populácii a k návštevníkom 
zábavných/ rekreačných podujatí/prostredí. Hodnotenie účinnosti preventívnych zásahov a 
programov na rôznej úrovni je stále ojedinelé. Výnimkou sú len niektoré dlhodobé programy pre 
cieľovú skupinu školskej populácie, realizované v rezorte školstva profesionálnymi Centrami 
psychologického a pedagogického poradenstva a prevencie. 

 
LIE ČBA 
Cieľom opatrení v oblasti liečby je jednak umožniť dostupnosť samotnej liečby pre 

užívateľov drog, udržiavať a zvyšovať jej kvalitu a znižovanie negatívnych zdravotných dopadov, 
vrátane najzávažnejších, ktorými sú úmrtia. Situácia v zabezpečení špecifickej liečby závislosti 
rezidentnou formou (ústavná medicínska liečba a následná psychosociálna starostlivosť) je v 
súčasnosti dobrá. Poskytovanie liečby v civilnej spoločnosti je v kompetencii MZ SR, rezort 
spravodlivosti je kompetentný pre zabezpečenie liečby vo väzenských zariadeniach. V rámci 
zdravotníckeho sektoru sa liečba drogovo závislým poskytuje v piatich vysokošpecializovaných 
centrách pre liečbu drogovej závislostí (CPLDZ), v ambulantných psychiatrických zariadeniach, 
psychiatrických nemocniciach a psychiatrických oddeleniach univerzitných a všeobecných 
nemocníc. Súkromné zdravotnícke zariadenia rovnako poskytujú tento typ liečby. 
Charakteristickou črtou v systéme liečby drogovej závislosti je úzke prepojenie na psychiatrické 
služby a integrácia s liečbou závislosti od alkoholu, čo umožňuje riešiť komplexnejšie otázku 
duševného zdravia užívateľov drog a dôsledky vyplývajúce z polyužívania. Liečba drogovej 
závislosti je hradená z verejného zdravotného poistenia, následná dlhodobá starostlivosť mimo 
zdravotníckeho sektoru je hradená viaczdrojovo s rôznou mierou finančnej spoluúčasti klientov. 
CPLDZ sú kľúčovými poskytovateľmi špecializovanej liečby drogovej závislosti, zatiaľ čo 
psychiatrické ambulancie zabezpečujú diagnostické služby, detoxikáciu a dlhodobú substitučnú 
liečbu závislosti od opioidov. Čistá liečba pozostáva z dvoch fáz; detoxikácia a prevencia 
recidív. Detoxikácia je dostupná v ambulantných aj ústavných zariadeniach. 
Rezidenčná liečba sa poskytuje v špecializovaných ústavných oddeleniach pre liečbu drogovej 
závislosti psychiatrických nemocníc a v uvedených vysokošpecializovaných CPLDZ. 

Z hľadiska ochrany verejného zdravia sú významné programy testovania infekčných 
ochorení súvisiacich s drogami a ich dostupnosť. Hoci pacienti sú o pozitívnom výsledku 
vyšetrenia krvi informovaní, neexistujú zákonné prostriedky, ktoré by ich donútili k liečbe a z 
tohto pohľadu je veľmi potrebná osveta a informovanosť medzi užívateľmi drog o 
nebezpečenstve chorôb, možnostiach liečby a najmä o možnostiach ochrany pred nakazením.  
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Súčasťou opatrení v oblasti liečby je aj priebežné školenie a vzdelávanie profesionálov 
prichádzajúcich do kontaktu s užívateľmi drog. V tomto procese zohrávajú význam najmä 
profesijné združenia a motivujúci akreditačný systém. 
 

Opatrenia v prospech sociálnej integrácie 
Národná protidrogová stratégia na obdobie 2013-2020 zdôraznila potrebu takých 

integrovaných modelov starostlivosti, ktoré riešia psychické a/alebo telesné zdravotné problémy, 
rehabilitáciu a sociálnu podporu na účely zlepšenia zdravotnej a sociálnej situácie, opätovného 
sociálneho začlenenia a vyliečenia problematických a závislých užívateľov drog. 
V prípade osôb majúcich problémy s drogami služby sociálnej reintegrácie podporujú liečbu a 
predchádzajú recidíve riešením kľúčových aspektov sociálneho začlenenia užívateľov drog. 
Aktuálne je 19 RS akreditovaných pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšie RS bolo zriadené ako mestská 
príspevková organizácia Hl. mesta Bratislavy. Týchto 20 RS vykonáva opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, ktorých cieľom je pomôcť klientom prekonať dôsledky 
drogovej a inej závislosti a poskytnúť im pomoc pri návrate do prirodzeného rodinného prostredia 
(najmä rodiny) a začlenenie sa do spoločnosti (kritériá sociálnej integrácie: vzdelávanie, 
zamestnanosť a bývanie). Účel resocializačných stredísk upravuje zákon č. 305/2005 Z.z. ako 
„Aktiváciu vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb s cieľom prekonať 
psychologické, fyzické a sociálne dôsledky drogovej alebo inej závislosti a začleniť sa do života v 
prirodzenom prostredí“. 

Dôvody/motív využívania resocializácie – Dlhodobo patrí dôvod následnej starostlivosti 
(po liečbe v zdravotníckom zariadení) k najzastúpenejším; aj keď jeho podiel klesá – osciluje 
okolo tretinového podielu klientov vstupujúcich do programu resocializácie. 
Ostatná vlna prieskumu prebehla v roku 2015 (údaje 2014) a podľa výsledných údajov bolo v 20 
RS 898 klientov; väčšina z nich bola hlásená aj v rámci zdravotníckej štatistiky. Predchádzajúce 
problémy s metamfetamínom dlhodobo zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o podiel klientov v 
roku 2014 to bola takmer jedna tretina. Klienti RS s problémom polyužívania tvorili 11,8 % 
podiel. 

Najvyšší podiel klientov v sledovaných RS však malo problémy s alkoholom (takmer 40 
% v celom sledovanom období ôsmych rokov 2007-2014) a táto základná štruktúra pokiaľ ide 
o zastúpenie psychoaktívnych látok sa v sledovanom období ôsmych rokov nemenila. Rastúci 
podiel zaznamenávajú klienti RS s problémom užívania marihuany – podiel v roku 2014 dosiahol 
7,2 % a v absolútnych počtoch sa z 27 klientov zvýšil na 65 v roku 2014. 64 % všetkých klientov 
boli v roku 2014 muži, výlučne pre ktorých je určených 9 RS. 

Opatrenia na podporu sociálnej inklúzie 
Drogovo závislí a osoby s iným druhom závislosti nie sú osobitnou skupinou v rámci 

špecifických opatrení na prevenciu sociálneho vylúčenia a opatrení na opätovné začlenenie sa do 
spoločnosti. 

Opatrenia pre osoby prepustené z výkonu trestu, ktoré mali/majú problém 
s drogami NMCD vo svojich prieskumoch štruktúry klientov a opatrení vykonávaných 
resocializačnými  strediskami na Slovensku (20 RS) od roku 2009 sleduje aj tzv. trestnoprávnu 
históriu klientov, a to jednak z hľadiska postpenitenciárnej starostlivosti a jednak minulosť 
klientov, ktorí prišli do kontaktu s políciou, stíhaní, odsúdení, v podmienke – túto položku od 
roku 2011. 
Za obdobie 6 rokov – odkedy sa sleduje údaj o poskytovanej postpenitenciárnej starostlivosti – 
využilo túto formu v RS celkovo 86 osôb, ktoré nastúpili na resocializačný 2014 ich ročný podiel 
nedosiahol ani 2 %, počet 31 klientov reportovaných za rok 2014 (NMCD 2015) prispel k 
zvýšeniu ročného podielu takýchto klientov na 3,4 % z celkového počtu. Pokiaľ ide o 
„trestnoprávnu“ minulosť klientov, ktorú nezisťujú všetky RS, sú nahlásené počty v sledovaných 
rokoch z hľadiska podielu z celkového počtu klientov pomerne významné (rok 2013 – takmer     
15 %, rok 2014 21 %). 
Úloha bola splnená. 
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Úloha I. 2. 2. 3. 
Koordinácia činnosti celoštátneho informačného systému, v rámci ktorého bude možné 
zaistiť včasné a diferencované šírenie informácii o nových psychoaktívnych látkach, ktoré 
môžu predstavovať potenciálne ohrozenie verejného zdravia na národnej úrovni. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
V roku 2013 bola prijatá novela zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach 
a prípravkoch, ktorá sa týka kontroly nových syntetických látok.  

Od 1. apríla 2013 je účinná novela tohto zákona, ktorá umožnila MZ SR vyhláškou 
vydávať zoznam rizikových látok a pružnejšie tak reagovať na situáciu s NPL – a zákon č. 
40/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, 
psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Podľa ods. 1 § 16a tohto 
zákona sa NPL zaradí do zoznamu rizikových látok, ak je odôvodnené podozrenie, že sa zneužíva 
na trvalé alebo ojedinelé úmyselné a nadmerné užívanie, ktoré je sprevádzané škodlivými 
fyzickými alebo duševnými reakciami. Slovensko sa tak stalo jednou z prvých členských krajín 
EÚ, ktoré pristúpili k obmedzeniu NPL pokiaľ ide o ich dostupnosť.  

V určených termínoch bola do európskeho systému včasného varovania (ďalej len 
„EWS“)  zaslaná  polročná a ročná správa o fungovaní systému EWS v SR . 
           V rámci národného systému EWS sa realizoval dobrovoľný projekt EMCDDA pod 
názvom „Snapshot“, zameraný  na odhaľovanie slovenských internetových stránok a on-line 
obchodov, ponúkajúcich priamo na predaj. Cieľom tohto projektu je tiež zistiť rozšírenosť 
a spektrum NPL ponúkaných na predaj prostredníctvom internetu.  
           V uvedenom období sa konali stretnutia pracovnej skupiny EWS, ktorého ústrednou témou 
bolo upozorniť na výskyt nových potencionálne rizikových NPL na drogovom trhu, informovať 
o aktuálnych trendoch v EÚ a o prijatých opatreniach na úrovni EÚ. Hlavnou úlohou systému 
EWS je včasná detekcia a identifikácia NPL (nielen prostredníctvom záchytov t.j. vo vzorke 
prípravku, ale tiež potvrdením NPL v biologických vzorkách a post mortem). Kľúčovou úlohou 
národného systému EWS je upozorniť na nebezpečenstvá a riziká spojené s užívaním NPL, ktoré 
sú spravidla dôvodom na prijímanie kontrolných opatrení na národnej úrovni (v súlade s čl. 8 ods. 
3 Rozhodnutia Rady 387/2005/SVV).  
            Spolupráca v oblasti rozširovania drogového informačného systému a monitorovania 
výskytu NPL pokračovala i podporou projektu STU pod názvom:  „Výskyt psychoaktívnych 
zlúčenín v odpadových vodách Slovenska“. Projekt na základe analýzy odpadových vôd zisťoval 
spotrebu jednotlivých nelegálnych drog, liekov a NPL vo vybraných krajských mestách a väčších 
slovenských aglomeráciách.      
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 2. 2. 4.Spolupodieľať sa na zavádzaní kľúčových indikátorov v oblasti znižovania 
ponuky omamných a psychotropných látok a prekurzorov a štandardizácii zberu údajov 
zameraných na hodnotenie situácie v oblasti drogovej trestnej činnosti. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
V uvedenom období boli útvarmi Prezídia Policajného zboru (ďalej len „P PZ“) poskytnuté 
NMCD štandardizované údaje týkajúce sa cien, koncentrácie OPL a prekurzorov ako aj počtu 
prípadov a páchateľov drogovej trestnej činnosti pre EMCDDA, Úrad organizácie spojených 
národov pre drogy a kriminalitu so sídlom vo Viedni (ďalej len „UNODC“). 

Znižovanie ponuky drog v podmienkach Slovenskej republiky vychádza z aktuálnej 
slovenskej drogovej scény, ktorej naďalej dominuje produkcia, distribúcia a konzumácia 
marihuany a metamfetamínu. Za kľúčové indikátory v tejto oblasti boli NPDJ NAKA P PZ 
stanovené zdroje, konkrétne laboratóriá na výrobu metamfetamínu a syntetických drog všeobecne 
a takzvané outdoorové polia a indoorové pestiarne rastlín rodu cannabis. V pôsobnosti NPDJ 
NAKA P PZ je zavedený systém indikátorov reflektujúcich najmä výrobu, dovoz a vývoz drog, 
teda takých aktivít páchateľov, ktoré majú medzinárodný kontext alebo spočívajú v domácej 



Strednodobé vyhodnotenie plnenia úloh v oblasti pro tidrogovej politiky za 
obdobie rokov 2013 – 2016   
 

39 

 

produkcii, kde sú aktívne organizované a zločinecké skupiny. Zber údajov je harmonizovaný 
podľa systému zberu údajov do databázy SOC Europolu. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 2. 2. 5. 
Monitorovať prienik a užívanie drog vo väzenských objektoch s cieľom minimalizovať 
prienik drog a obdobných nepovolených látok väznenými osobami prostredníctvom 
testovacích platničiek určených na skríning drog, služobnými psami vycvičenými na 
zisťovanie látok so špecifickým pachom, realizáciou námatkových kontrol ciel a ďalšími 
kontrolnými činnosťami. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky   
V rámci rezortu je výkonnou zložkou protidrogovej politiky ZVJS, ktorý realizuje organizačné a 
personálne opatrenia na zabezpečenie úloh a zámerov vyplývajúcich z vyššie uvedenej stratégie. 
Úlohy plní predovšetkým v oblasti zníženia dopytu po drogách, zníženia ponuky drog, ďalej aj v 
oblasti koordinácie a medzinárodnej spolupráce. 

V oblasti prevencie - zamedziť prienik a nekontrolované šírenie drog a podozrivých 
výrobkov do ústavu sa používajú predovšetkým služobní psi kategórie špeciálnej kynológie na 
vyhľadávanie omamných a psychotropných látok v balíkoch a korešpondencii, dopravných 
prostriedkoch, batožinách a odevných zvrškoch obvinených a odsúdených, počas kontaktných 
návštev u vytypovaných osôb, objektoch ústavu (cely, izby, pracoviská, návštevné miestnosti).  

Dôraz na zabránenie prieniku drog do zariadení zboru a zabezpečenie bezpečnosti 
ústavov bol zahrnutý aj v Hlavných úlohách zboru v úlohe  č. 28 nasledovne: „S cieľom 
sústavného skvalitňovania prípravy a výcviku prednostne zamerať kontrolnú činnosť na úsek 
služobnej kynológie a zásahových skupín.“. 
Ústavy venovali primeranú pozornosť úseku služobnej kynológie v oblasti vycvičenia služobných 
psov, odbornému rastu psovodov s dôrazom na výcvik určených psov na vyhľadávanie látok so 
špecifickým pachom. Príslušníci zboru z úseku služobnej kynológie sa so služobnými psami 
pravidelne zúčastňujú preskúšania z teoretických a praktických vedomostí a zručností pri detekcii 
a odhaľovaní OPL ako  aj súťaží.  

Za účelom odhaľovania užívania drog väznenými osobami boli tiež v ústavoch 
vykonávané drogové screeningy prostredníctvom screeningových testovacích platničiek.  
Drogový screening je realizovaný spôsobom náhodného výberu alebo cielene u obvinených alebo 
odsúdených, u ktorých je akékoľvek podozrenie na prítomnosť drogy  počas výkonu väzby alebo 
počas výkonu trestu odňatia slobody. 
V zdravotníckych zariadeniach ústavov v priestoroch čakárne sú odsúdeným zároveň voľne 
dostupné informačné letáky zamerané na protidrogovú problematiku a riziká spojené s užívaním 
drog.  V rámci ústavov zdravotnícke zariadenia priebežne odovzdávali odsúdeným informačné 
letáky „Prevencia HIV/AIDS, alkoholizmu a drogových závislostí“.  
Úloha bola splnená 
 
Cieľ č. 3.: Predchádzať zdravotným a sociálnym rizikám a škodám, ktoré súvisia 
s užívaním drog a znížiť ich prostredníctvom integrovaného multidisciplinárneho a na 
faktoch založeného prístupu a pomocou presadzovania a zabezpečovania súladu medzi 
opatreniami  predovšetkým v oblasti zdravia, v sociálnej oblasti, v oblasti vzdelávania 
a presadzovania práva. 
 
Priorita č. 1: Podporovať účinné opatrenia na zníženie rizík a škôd a ďalší výskum týkajúci sa 
efektívnosti opatrení smerujúcich k redukcii úmrtí, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia 
s užívaním drog ako aj opatrení vo vzťahu k infekčným ochoreniam súvisiacim s užívaním drog 
(HIV, vírusovej hepatitídy, ako aj sexuálne prenosných chorôb a tuberkulózy).                                                                                                                             
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Úloha I. 3. 1. 1. 
V rámci kontrolných opatrení legálnych drog zabezpečiť kontrolu dodržiavania ustanovení 
zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Do oblasti prevencie je možné zaradiť kontrolnú činnosť, ktorú plní podriadená rozpočtová 
organizácia MH SR – Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán kontroly vnútorného trhu v rámci 
boja proti legálnym drogám. V rámci svojich kompetencií Slovenská obchodná inšpekcia 
vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Hlavným cieľom kontrolných aktivít je predovšetkým zníženie 
šírenia drog a poškodzovania zdravia spôsobených ich užívaním. Medzi najčastejšie zistenia patrí 
porušenie zákazu predaja tabakových výrobkov resp. predaj tabakových výrobkov osobám 
mladším ako 18 rokov. Nebezpečné z hľadiska rozvoja zdravých návykov u detí a mládeže je aj 
predaj tabakových výrobkov napodobňujúcich vzhľad hračiek či potravín.  
 
Obr. č.8 Percentuálne vyjadrenie odpredaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 
rokov v rokoch 2008 až 2015. 

 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 3. 1. 2. 
Špecializovaná prevencia vzniku infekčných, krvou prenosných ochorení u vnútrožilových 
užívateľov drog. 
Zodpovedný subjekt:  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
Odborní zamestnanci špecializovaných zariadení pre liečbu drogových závislostí rezortu 
zdravotníctva  realizujú aj osvetovo – zdravotné prednášky a besedy zamerané na prevenciu 
drogových závislostí (tabak, alkohol, drogy) určenú najmä pre školskú populáciu. 

V rezorte zdravotníctva je nositeľom úlohy prevencie užívania a zneužívania 
psychoaktívnych látok ako rizikového determinantu zdravia  ÚVZ SR a jeho regionálne úrady 
verejného zdravotníctva  SR (ďalej len „RÚVZ SR“). RÚVZ SR na Slovensku vykonávajú celý 
rad aktivít súvisiacich s posilňovaním  prevencie, monitorovaním  zdravotného stavu 
obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam, spôsobu života a 
práce a zdravotnému uvedomeniu ľudí vrátane monitorovania determinantov zdravia a 
hodnotenia dopadov na verejné zdravie.  

Často využívanými formami sú: 
-  výchovno-vzdelávacia a poradenská činnosť, 
-  propagačná a edičná činnosť – tvorba informačných materiálov pre školskú mládež,  

kontaktné dospelé osoby (učitelia, rodičia a i.) a iné cieľové skupiny, 
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-  participácia na preventívnych programoch zameraných na škodlivosť návykových látok a 
na zmysluplné využívanie voľného času v spolupráci s inými subjektmi, 

-  pôsobenie cez mienkotvorné médiá v oblasti propagácie aktivít a spôsobu života bez 
drog, 

-  zdravotno-výchovné aktivity zamerané na podporu a rozvoj zdravia. 
Ďalšími subjektmi, pôsobiacimi v oblasti prevencie vzniku infekčných, krvou prenosných 

ochorení u vnútrožilových užívateľov drog sú CPLDZ a Odborný liečebný ústav psychiatrický 
(ďalej len „OLÚP“), kde je poskytované poradenstvo a  sérologické vyšetrenia vo vzťahu 
k infekčným, krvou prenosným ochoreniam a súčasne funguje spolupráca s infekčným oddelením 
pri liečbe a diagnostike týchto ochorení. Niektoré CPLDZ poskytujú aj program výmeny ihiel 
a striekačiek. 
Vzhľadom na avizované obmedzenie dostupnosti liečby pre neplatičov zdravotného poistenia, 
medzi ktorých patria injekční užívatelia drog je možné očakávať zhoršenie situácie v oblasti 
šírenia infekčných ochorení a to predovšetkým hepatitídy C a HIV. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 3. 1. 3. 
Venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti a ochrane zdravia pri výkone služobnej činnosti 
policajtov pôsobiacich na úseku drogovej trestnej činnosti. Zabezpečiť v tejto súvislosti 
prehodnotenie normovania výstroja, zabezpečenia špeciálnych ochranných prvkov a 
zvýšenej zdravotnej starostlivosti. 
Zodpovedný subjekt:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Na plnení tejto úlohy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) pod 
gestorstvom Sekcie krízového riadenia sa podieľali najmä kontrolné chemické laboratória civilnej 
ochrany v Nitre, Slovenskej Ľupči a Jasove a oddelenie radiačnej, chemickej a biologickej 
bezpečnosti – pracovisko Slovenská Ľupča Centra bezpečnostnotechnických činností MV SR. 
Uvedené zariadenia boli za hodnotené obdobie v neustálom pracovnom a operačnom kontakte 
s NPDJ NAKA P PZ z dôvodu zabezpečovania  logistickej podpory pri skladovaní  nebezpečných 
látok, napr. drogových prekurzorov. Na zákroky Policajného zboru  (ďalej len „PZ“) boli na 
základe vyžiadania, v rámci materiálnych a technických možností, poskytnuté dostupné 
prostriedky individuálnej ochrany.  

Kontrolné chemické laboratória chemickej ochrany (ďalej len „KCHL CO“)  sa na 
základe výzvy NPDJ NAKA P PZ podieľali na aktivitách spojených s chemickým monitorovaním 
s cieľom preveriť bezpečnosť prostredia výroby syntetických drog pre činnosť vyšetrovateľského 
tímu.  KCHL CO na základe vyžiadania operatívne poskytovali odborné rady a stanoviská 
zasahujúcim príslušníkom PZ. Na vyžiadanie NPDJ NAKA P PZ sa podieľali na špecializovanom 
výcviku príslušníkov PZ vyčlenených na prvý zákrok. Ďalej sa zúčastnili so zložkami PZ pri 
spoločných praktických cvičeniach (v roku 2015 na Lešti  - NAKA P PZ), kde zamestnanci 
KCHL CO pôsobili ako odborní garanti. Ďalšou dôležitou činnosťou KCHL CO bola účasť  na 
periodickom vzdelávaní príslušníkov Policajného zboru v oblasti hrozieb a ochrany z CBRN 
materiálov.  
Odd. RCHBB technicky a organizačne zabezpečovalo bezpečné preberanie a uskladňovanie 
nebezpečných látok vyžadujúcich osobitnú pozornosť z hľadiska potenciálneho ohrozenia okolia, 
najmä so zreteľom na ochranu civilného obyvateľstva.  

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone služobnej činnosti 
príslušníkov Policajného zboru pôsobiacich na úseku drogovej činnosti zabezpečilo Centrum 
podpory MV SR špeciálne ochranné prvky v plnom rozsahu podľa zaslaných požiadaviek.  
Úloha bola splnená. 

 
Priorita č. 2: V závislosti od potrieb rozšíriť dostupnosť, prístupnosť a pokrytie účinnej 
a diverzifikovanej protidrogovej liečby v celej SR pre problematických a závislých užívateľov 
drog vrátane užívateľov neopioidných látok tak, aby všetky osoby, ktoré si to želajú, mohli 
absolvovať protidrogovú liečbu. 
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Úloha I. 3. 2. 1. 
Zabezpečenie liečebnej starostlivosti – program tzv. čistej liečby. 
Zodpovedný subjekt:  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
NCZI eviduje rastúci trend v počte liečených užívateľov stimulancií (40 % zo všetkých liečených, 
t. j. 983), z ktorých až 98 % podiel tvorí užívanie pervitínu. Zvyšuje sa počet liečených 
užívateľov kanabisu, mierny medziročný pokles bol evidovaný u liečených zo závislosti od 
heroínu. 

Najvyšší podiel liečených užívateľov drog sa aj naďalej koncentruje medzi mladými 
ľuďmi vo veku 20 – 34 rokov, u mladistvých žien do 19 rokov prevažuje najmä liečba spojená s 
užívaním stimulancií), zatiaľ čo u mužov tejto vekovej skupiny ide najčastejšie o užívateľov 
kanabisu. Pacienti vo veku 20 – 29 rokov sa najčastejšie liečili zo závislosti od stimulancií,. Vo 
vekovej skupine 30 – 39 prevláda liečba užívateľov opiátov. U 40 - a viacročných mužov 
dominovala liečba užívateľov opiátov, kým ženy tejto vekovej kategórie vyhľadali liečbu zo 
závislosti od hypnotík a sedatív. Pokračoval pokles podielu injekčných užívateľov drog. 

Podľa územia trvalého pobytu, najviac liečených užívateľov drog bolo z Bratislavského a 
Trnavského kraja, v ktorom je zaznamenaný najvyšší medziročný nárast. Najvyšší počet 
liečených užívateľov drog je z radov nezamestnaných, čo tvorí polovicu zo všetkých liečených. 

Z hľadiska najvyššej úrovne ukončeného vzdelania sú na prvom mieste pacienti so 
základným ukončeným vzdelaním, na druhom mieste so stredným bez maturity, nasledujú 
pacienti so stredným vzdelaním s maturitou.  

Vzhľadom na avizované obmedzenie dostupnosti liečby pre neplatičov zdravotného 
poistenia, medzi ktorých patrí aj skupina pacientov s najťažším priebehom závislosti, je možné 
očakávať, že liečebná starostlivosť pre túto skupinu pacientov nebude poskytovaná v potrebnom 
rozsahu. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 3. 2. 2. 
Zabezpečenie rozvíjania programov substitučnej liečby pre pacientov so závislosťou od 
opioidov ambulantnou formou. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
V uvedenom období vo vekovej skupine pacientov 30 – 39 rokov  prevládala liečba užívateľov 
opiátov, (rovnaký počet u liečených užívateľov stimulancií). U 40 - a viacročných mužov 
dominovala liečba užívateľov opiátov, kým ženy tejto vekovej kategórie vyhľadali liečbu zo 
závislosti od hypnotík a sedatív. 

Vzhľadom na avizované obmedzenie dostupnosti liečby pre neplatičov zdravotného 
poistenia, medzi ktorých patrí aj skupina pacientov s najťažším priebehom závislosti, je možné 
očakávať, že liečebná starostlivosť pre túto skupinu pacientov nebude poskytovaná v potrebnom 
rozsahu.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 3. 2. 3. 
Realizovať výkon súdom nariadenej a dobrovoľnej protialkoholickej a protitoxikomanickej 
liečby u osôb vo výkone trestu odňatia slobody, navýšiť počet miest pri dobrovoľnej 
protialkoholickej a protitoxikomanickej lie čbe v určených ústavoch na výkon trestu odňatia 
slobody. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky   
V súlade s platnou profiláciou ústavov zabezpečuje Zbor väzenskej a justičnej stráže vykonávanie 
súdom uloženého protitoxikomanického ochranného liečenia, protialkoholického ochranného 
liečenia, ochranného liečenia patologického hráčstva alebo ich kombináciou ambulantným alebo 
ústavným spôsobom v ústavoch  Hrnčiarovce nad Parnou, Košice - Šaca, Leopoldov a v 
nemocnici pre obvinených a odsúdených. 
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 Výkon ochranného liečenia sa v podmienkach zboru realizoval v určených ústavoch 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi normami v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, 
ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici  pre obvinených a 
odsúdených.  
 V oddieloch špecializovaného zaobchádzania sa počas výkonu trestu vykonávajú 
ústavným alebo ambulantným spôsobom ochranné liečenia: 

- psychiatrické ochranné liečenie, 
- protitoxikomanické ochranné liečenie, 
- protialkoholické ochranné liečenie, 
- sexuologické ochranné liečenie, 
- ochranné liečenie patologického hráčstva.  

 
Tabuľka č. 2  Prehľad o vykonaných ochranných liečeniach 
 

Ústav  
Rok  

2011 2012 2013 2014 2015 
Leopoldov  81 99 94 85 88 
Trenčín 93 144 127 108 119 
Košice  32 - - - - 
Košice-Šaca - 26 32 35 34 
Hrnčiarovce nad Parnou 146 184 178 84 142 

spolu 352 453 431 312 383 
 
V rámci vstupného zdravotného vyšetrenia zdravotnícke zariadenia zabezpečovali zdravotnú 
prehliadku užívateľov drog v ústavoch na základe anamnestických  zistení u obvinených alebo 
odsúdených pred nástupom do výkonu väzby alebo výkonu trestu  a tiež zabezpečovalo u týchto 
osôb vyplnenie dotazníka pre NCZI. Zdravotnícke zariadenia zabezpečovali zdravotnú 
starostlivosť obvineným a odsúdeným o. i. aj v súlade s Hlavnými úlohami zboru, úloha č. 34 
„Zabezpečiť realizáciu úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia, Národnej 
protidrogovej stratégie SR na roky 2013 – 2020,  Národného akčného plánu pre problémy 
s alkoholom na roky 2013 – 2020 a Národného programu prevencie HIV/AIDS na roky 2013 – 
2016“.   
Úloha bola splnená.  
 
Úloha I. 3. 2. 4. 
Zabezpečiť bezdrogové zóny v určených ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, 
postupne navýšiť počet miest v už zriadených bezdrogových zónach a naďalej 
zdokonaľovať činnosti v týchto zónach. 
Zodpovedný subjekt:  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky   
Za účelom zníženia rizikových faktorov prístupu a kontaktu odsúdených s omamnými látkami, 
psychotropnými látkami, ich prekurzormi a jedmi, alkoholickými nápojmi a s cieľom zabezpečiť 
optimálne podmienky na psychický, sociálny a telesný rozvoj osobnosti odsúdených 
uplatňovaním protidrogových programov v podmienkach zboru boli zriadené bezdrogové zóny 
v ústavoch Košice - Šaca, Želiezovce, Sučany, Nitra - Chrenová a v otvorených oddeleniach 
Opatovce, Prešov a Bratislava. 
Pri zaobchádzaní s odsúdenými umiestnenými v bezdrogovej zóne sa dôraz kládol  
na využívanie skupinových foriem zaobchádzania zameraných na preventívne protidrogové 
programy. V rámci besied organizovaných pre odsúdených boli do ústavov prizvaní aj 
zástupcovia rôznych organizácií napr. v ústave Prešov (otvorené oddelenie), bola  v spolupráci 
s OZ „Slovensko bez drog“ zrealizovaná prednáška spojená s besedou s názvom „ Pravda 
o drogách“, v otvorenom oddelení Opatovce  stretnutia realizované s KAT – Klub abstinentov 
Trenčín na tému Alkohol a človek, rodina, spoločnosť, trestná činnosť, abstinencia. 
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Pozornosť sa sústreďuje aj na posilnenie schopnosti racionálne riešiť problémové 
situácie, nepodliehať negatívnemu vplyvu okolia a vytváranie si negatívneho postoja k užívaniu 
návykových látok a konzumácii alkoholu. V rámci otvorených oddelení, mali odsúdení možnosť 
rozvíjať okruh svojich záujmov aj mimo oddelenia na kultúrnych, náboženských, vzdelávacích 
a športových podujatiach, formou voľného pohybu mimo otvoreného oddelenia.  

Zaobchádzanie v bezdrogovej zóne u mladistvých odsúdených bolo zamerané  
na primárnu prevenciu, ktorý nezneužíval drogu, ale vzhľadom na sklon ku konformite  
a napodobňovaniu je možné ho považovať za ohrozeného a na sekundárnu prevenciu  
u mladistvého, ktorý už drogu užíval  a po skončení výkonu trestu  je vysoký predpoklad ich 
návratu k  drogovému životnému štýlu v rizikových rovesníckych skupinách. 

Základnou formou zaobchádzania s mladistvými odsúdenými v bezdrogovej zóne bola 
individuálna práca a komunitný systém, pri ktorom sa využívali metódy a postupy pedagogickej a 
psychologickej činnosti, sociálnej práce, duchovnej služby, vzdelávania, kultúrno-osvetovej 
činnosti, zaraďovania do činností pre všeobecný rozvoj osobnosti mladistvého, režimového 
ovplyvňovania dodržiavaním stanoveného poriadku a disciplíny v záujme rozvoja telesného a 
duševného zdravia mladistvého,  jeho prípravy na prepustenie a život po skončení výkonu trestu.  
         V rámci Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch bola 
zabezpečovaná dobrovoľná liečba drogových závislostí u mladistvých odsúdených. Cieľom 
liečebného programu u odsúdených mladistvých zaradených na úseku ochranných liečení a 
dobrovoľnej liečby drogových závislostí bolo ich zapojenie do aktívneho protidrogového postoja, 
získanie kritického náhľadu na závislosť a  zmena postoja k droge,  motivovanie  k  odvykaniu, 
trvalej abstinencii, prostredníctvom metód a  techník zameraných na rozvoj prosociálneho 
správania a asertivity, komunikačných zručností, rozvojom emocionálnej inteligencie, 
zvyšovaním reziliencie a posilňovaním sebaregulačných mechanizmov a vytváraním vhodných 
copingových stratégií.  
Úloha bola splnená. 
 
Priorita č. 3.: Podľa potreby rozšíriť tvorbu, dostupnosť a pokrytie opatrení na zníženie dopytu vo 
väzenskom prostredí na základe posúdenia zdravotných parametrov a potrieb väzňov s cieľom 
dosiahnuť starostlivosť na kvalitatívne rovnakej úrovni ako starostlivosť v spoločnosti, v súlade 
s právom na zdravotnú starostlivosť a ľudskú dôstojnosť ukotveným v Ústave SR ako aj 
v Európskom dohovore o ľudských právach a Charte základných ľudských práv. Starostlivosť by 
sa mala zaistiť počas všetkých fáz trestného konania a po prepustení na slobodu. 
 
 
Úloha I. 3. 3. 1. 
Hľadať možnosti participácie na projektoch súvisiacich s drogovou problematikou v rámci 
SR a vytvárať priestor aj na spoluprácu s ostatnými členskými štátmi EÚ v tejto oblasti. 
Zodpovedný subjekt:  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  
ZVJS sa priamo podieľa prostredníctvom svojich zástupcov na tvorbe, uskutočňovaní 
protidrogových stratégií zameraných na znižovanie dopytu po drogách a znižovanie škôd, ktoré 
vznikli v dôsledku ich užívania a na zabezpečení ochrany obyvateľov pred rizikom drogovej 
závislosti a zneužívania drog, ale tiež na otázkach spojených so sociálnou exklúziou a inklúziou 
zraniteľných skupín.   

Odbor výkonu väzby a výkonu trestu má svojho zástupcu vo Výbore pre probáciu  
a mediáciu v trestných veciach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Zástupcovia 
odboru sa zúčastňujú medzinárodných vedeckých konferencií zameraných na mediáciu 
a probáciu,  postpenitenciárnu starostlivosť o odsúdených.   

Predmetom rokovaní medzinárodných vedeckých konferencií bola okrem iného aj 
problematika: probácie a mediácie v trestnom práve, plánovanie výkonu trestu a zaobchádzanie, 
riadenie prechodu a prepustenie, postpenitenciárna starostlivosť a monitorovanie a podobne. 

V rámci spolupráce s nadnárodnými inštitúciami odbor zdravotnej starostlivosti 
poskytoval potrebné informácie na vyžiadanie Svetovej zdravotníckej organizácie, EMCDDA a  
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inštitúciám, pôsobiacim v oblasti zdravotnej starostlivosti. Odbor spolupracoval s Európskym 
výborom pre kriminálne problémy  formou vypracovania prieskumu týkajúceho sa populácie 
väzenských zariadení - Výročnej štatistika Rady Európy o väzenstve. Ďalej vypracoval dotazník 
pre Generálny sekretariát  Rady Európy  - pre Generálne riaditeľstvo pre ľudské práva a normy a 
tiež vypracoval podklady k odpovedi pre Úrad vysokého komisára Organizácie spojených 
národov pre ľudské práva ohľadne Východiskovej správy Slovenskej republiky pre výbor 
Organizácie spojených národov pre práva osôb so zdravotným postihnutím. 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v budúcom období má v úmysle 
predmetnú úlohu realizovať uskutočnením prednášok na základných a stredných školách za 
súčinnosti neziskových organizácii ako napríklad Slovensko bez drog alebo iných subjektov či 
verejne známych osôb. 

Prednášky budú zamerané najmä na všeobecné poznatky o drogách a drogovej závislosti, 
riziká užívania ľahších drog, ktoré môžu viesť k závislosti na tvrdých drogách alebo na negatívne 
následky užívania drog pre užívateľa a jeho sociálne a pracovné prostredie.  

Za týmto účelom plánuje nadviazať kontakty aj s inými subjektami zo štátov Európskej 
únie a spoločne sa tak podieľať na boji proti drogovej závislosti v rámci Slovenskej republiky ako 
i v priestore členských štátov Európskej únie.  
Úloha bola splnená. 
 
Priorita č. 4: Vytvoriť a rozšíriť integrované modely starostlivosti, ktoré pokrývajú potreby 
súvisiace s duševnými a/alebo telesnými zdravotnými problémami, rehabilitáciou a sociálnou 
podporou, na účely zlepšenia zdravotnej a sociálnej situácie, opätovného sociálneho začlenenia 
a vyliečenia problematických a závislých užívateľov drog vrátane užívateľov postihnutých 
komorbiditou. 
 
Úloha I. 3. 4. 1. 
Psychiatrická rehabilitácia a  doliečovanie ambulantnou formou v terapeutických 
aktivitách v rámci socioterapeutických klubov a  monitorovanie pacientov /klientov v 
resocializačných zariadeniach. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Psychiatrická rehabilitácia a doliečovanie ambulantnou formou v terapeutických aktivitách 
v rámci socioterapeutických klubov je primárne súčasťou procesu liečby, ktorá sa v SR poskytuje 
výhradne v zdravotníckych zariadeniach. Pôsobnosť a činnosť resocializačných stredísk  je 
legislatívne ukotvená v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorého 
gestorom je MPSVR SR. 
Počet klientov resocializácie dlhodobo rastie, hoci v roku 2015 bol zaznamenaný mierny pokles, 
väčšina klientov sú muži, rastie počet mladých klientov (od 15/16 rokov do 18 
rokov).Najfrekventovanejším dôvodom vykonávania opatrení v rámci resocializácie je dlhodobo 
alkohol, nasledovaný prioritnou nelegálnou drogou pervitínom, kanabisom, polyvalentným 
užívaním. Primárnou látkou, ktorá je „najdynamickejšie” rastúcim dôvodom pre vykonávanie 
opatrení v rámci resocializácie je pervitín  a kanabis.  
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Obr. č. 9 Štruktúra klientov resocializácie v troch  najčastejšie zastúpených primárnych 
látkach, ktoré boli dôvodom vykonávania opatrení v rámci resocializácie v rokoch 2007-2015     
( Zdroj: Prieskumy NMCD 2008-2016).  
 

 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 3. 4. 2. 
Realizácia súdom nariadenej protitoxikomanickej a protialkoholickej lie čby v 
zdravotníckych zariadeniach ambulantnou a ústavnou formou. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
V období rokov 2013 – 2016 väčšinu súdom nariadenej protitoxikomanickej a protialkoholickej 
liečby tvorili pacienti mužského pohlavia,  priemerný vek pacientov bol 35 rokov, 80-90% tvorila 
ambulantná liečba, protitoxikomanická liečba tvorila vyše 70%,  protialkoholická liečba vyše 
20% a zostatok tvorila súbežná protitoxikomanická aj protialkoholická liečba. 

Celkový počet evidovaných, súdom nariadených ochranných liečení narastá, hlavným 
dôvodom narastania protitoxikomanických a protialkoholických súdom nariadených ochranných 
liečení je, že veľká časť pacientov sa na liečbu nedostavuje. 
Úloha bola splnená. 
 
Cieľ č. 4: Zamerať prevenciu na rizikové vývinové obdobia, v ktorých sa začínajú užívať 
psychoaktívne látky bez ohľadu na ich právny status. 
 
Priorita č. 1: Vytvoriť účinné a diferencované opatrenia na zníženie dopytu po drogách, ktorých 
cieľom je znížiť počet osôb začínajúcich s drogami a/alebo oddialiť vek, v ktorom sa začínajú 
užívať drogy, a ktoré náležitým spôsobom reagujú na potreby špecifických skupín a spôsoby 
a rámce užívania drog, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať zraniteľným 
a marginalizovaným skupinám. 
 
 
Úloha I. 4. 1. 1. 
Prispieť k merateľnému zníženiu dopytu po drogách prostredníctvom realizácie účinných 
opatrení škôl a školských zariadení v zmysle aktívnej ochrany detí. 
Zodpovedný subjekt:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
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K plnení uvedenej úlohy boli využívané aj Pedagogicko-organizačné pokyny, v rámci ktorých 
boli uverejnené odporúčania: 
  
- Realizovať programy v oblasti prevencie sexuálneho násilia páchaného na deťoch a prevencie 

obchodovania s ľuďmi, prevencie drogových závislostí  a prevencie kriminality s dôrazom na 
selektívnu prevenciu a na odbornú pomoc rizikovým deťom. 

- Spoluprácu s riaditeľmi škôl a učiteľmi - koordinátormi prevencie pri realizácii školských 
projektov prevencie a poskytovanie metodickej pomoci a supervízie učiteľom – 
koordinátorom prevencie v mieste pôsobnosti. 

- Realizovať preventívne programy a aktivity (besedy, zážitkové bloky) pre adolescentov s 
cieľom predchádzať rizikovému a suicidálnemu správaniu. 
V súlade s Dohovorom Organizácie spojených národov o právach dieťaťa a s Opčným 

protokolom k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii, 
bolo odporúčané venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými 
formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo 
nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej 
pornografie. Odporúčal sa aj priebežný monitoring správania sa detí a primerané opatrenia v 
prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu. 
Spolupráca s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa, školským psychológom, 
odbornými zamestnancami príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom či policajtom. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 4. 1. 2. 
Zlepšenie účinnosti a dostupnosti školských preventívnych programov so zameraním na 
rizikové vývinové obdobia, skvalitnenie programov v oblasti selektívnej prevencie 
prostredníctvom rozvojového projektu "Protidrogová prevencia". 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
MŠVVaŠ SR prvýkrát vyhlásilo výzvu a vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie 
rozvojových projektov „Protidrogová prevencia“ v roku 2013.  
 
Tabuľka č. 3 Finančná podpora projektov v protidrogovej oblasti MŠVVaŠ SR v rokoch 2013 – 
2015 
 

Rok 
Počet podporených 
projektov Výška finančnej podpory 

2013 26 46 000,- € 

2014 25 40 695,- € 

2015 14 30 984,- € 
 
Prioritnou oblasťou podpory boli projekty a aktivity, zamerané na predchádzanie užívania 
omamných a psychotropných látok a na prevenciu závislostí od psychotropných látok. 
 
Oblasťou podpory boli projekty a aktivity zamerané na: 
- aktívnu ochranu pred návykovými látkami, 
- inovatívne formy prevencie fajčenia tabaku, 
- prevenciu problémov spojených s pitím alkoholu, 
- prevenciu užívania  nelegálnych drog, 
- rozvoj životných zručností žiakov, 
- prípravu metodických materiálov,  
- podporu duševného zdravia adolescentov, 
- podporu selektívnej prevencie, 
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- výmenu skúseností a šírenie príkladov dobrej praxe, 
- predchádzanie a riešenie prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky, 
- inovatívne formy prevencie fajčenia tabaku, 
-      prevenciu problémov spojených s pitím alkoholu, 
- prevenciu užívania  nelegálnych drog, 
- rozvoj komunikačných a životných zručností,  
- zlepšenie psychosociálnej klímy a podporu duševného zdravia, 
- podporu uplatňovania detských práv, 
- výmenu skúseností a šírenie príkladov dobrej praxe v rámci prioritných tém. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 4. 1. 3. 
Zabezpečovanie mimoškolskej záujmovej činnosti. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
Zabezpečovanie mimoškolskej záujmovej činnosti sa realizuje prostredníctvom Centier voľného 
času a školských stredísk záujmovej činnosti, kde majú miernu prevahu školské strediska 
záujmovej činnosti.  Voľnočasové zariadenia sú v najväčšom počte evidované v Prešovskom, 
Žilinskom a Košickom kraji. V nižšej miere bola ich činnosť zaznamenaná aj 
v Banskobystrickom, Trenčianskom, Trnavskom, Nitrianskom kraji, zatiaľ čo v najnižšej miere 
pracovali v Bratislavskom kraji. 

Podpora práce s mládežou v zmysle priorít štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 
sa napĺňala v rámci vládou SR schváleného dokumentu Stratégia Slovenskej republiky pre 
mládež na roky 2014 – 2020, ktorý určuje strategické ciele politiky aj v oblasti zdravia a 
zdravého životného štýlu a vzťahu prírode.  

MŠVVaŠ SR poskytovalo dotácie v rámci „Programov pre mládež na roky 2014 – 2020“. 
Úloha bola splnená.   
 
Úloha I. 4. 1. 4. 
V rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva podporovať 
projekty zamerané na zmysluplné trávenie voľného času osôb zo znevýhodneného 
prostredia a rozvoj talentu a umeleckých zručností marginalizovaných skupín mládeže s 
cieľom začleniť ich do spoločnosti. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Programom „Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva“ Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky podporilo kultúrne aktivity na podporu prokultúrnosti a prosociálnosti detí zo 
znevýhodneného prostredia (znevýhodnené skupiny detí a mládeže – deti z detských domovov, 
reedukačných ústavov, deti utečencov, ktoré sú ohrozené chudobou, rôznym formám násilia, 
sociálnym vylúčením).  

V rámci dotačného systému v rokoch 2013 a 2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky podporilo s cieľom predchádzať diskriminácii a všetkým prejavom násilia 27 podujatí 
pre marginalizované rómske komunity v celkovom objeme finančných prostriedkov 80 800,00 
EUR. Išlo o aktivity zamerané na podporu sociálnej inklúzie a boj s chudobou a sociálnym 
vylúčením prostredníctvom kultúrnych mechanizmov.  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v roku 2015 podporilo 132 projektov, pričom 
celkový objem finančných prostriedkov v roku 2015 bol 375 300 EUR. Hlavným cieľom 
programu je vytvárať podmienky na sprístupňovanie kultúry zraniteľným skupinám, odbúravať 
predsudky a stereotypy a zabezpečiť rovnosť príležitostí pri tvorbe kultúry a dostupnosti 
kultúrnych hodnôt.  
Úloha splnená. 
 
Úloha I. 4. 1. 5. 
Ochraňovať maloletých pred nevhodnými obsahmi audiovizuálnych diel, zvukových 
záznamov, umeleckých výkonov multimediálnych diel, programov poskytovaných 
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prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a multimediálnych diel a 
programov alebo iných zložiek programovej služby s ohľadom na osobitosti jednotlivých 
vekových skupín. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
V súvislosti s ochranou maloletých stanovuje viaceré povinnosti vysielateľom a poskytovateľom 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“), a to v § 20. Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa nevysielali 
programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo 
morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené 
násilie a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby 
audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a všetky jej zložky, ktoré môžu narušiť fyzický 
psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, 
neodôvodnené násilie, boli sprístupnené iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takúto 
audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie a všetky jej zložky za bežných okolností počuť ani 
vidieť. Na ochranu maloletých vysielateľ televíznej programovej služby a poskytovateľ 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní na základe klasifikácie programov 
podľa vekovej vhodnosti zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa 
osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 278/2015 Z. z. (ďalej len „zákon č. 40/2015 Z. z.“).  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 4. 1. 6. 
Podporovať aktívne a kreatívne využitie voľného času u mladých, umožniť mladým 
prezentovať svoju snahu a iniciatívu, získať za to aj ocenenie formou prezentácie na 
celoštátnej výstave Mladý tvorca a pozitívne vplývať na mládež a rizikové skupiny mladých 
počas realizovania voľno - časových aktivít v MOB, informovať o rizikách spojených s 
užívaním drog. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
MH SR ako jeden zo subjektov koordinujúcich odborné vzdelávanie a prípravu žiakov pre 
odvetvia vo svojej pôsobnosti na celoštátnej úrovni organizuje  každoročne v mesiaci apríl 
celoštátnu prezentačnú výstavu stredných odborných škôl Mladý tvorca v spolupráci s ďalšími 
subjektmi koordinujúcimi odborné vzdelávanie - ministerstvami, zamestnávateľmi, stavovskými  
a profesijnými organizáciami. Cieľom výstavy je prezentovať širokej verejnosti a zástupcom 
podnikateľských subjektov výsledky nadobudnutých odborných vedomostí a získaných 
praktických zručností žiakov stredných odborných škôl, čím sa v rámci vyhlásených súťaží 
motivujú mladí ľudia k súťaživosti, kreativite, podnikavosti  a inováciám, ktoré pomáhajú 
rozvíjať ich potenciál, či už v zamestnaní alebo v podnikaní. Súčasťou výstavy sú rozličné 
sprievodné podujatia a vystúpenia žiakov, ktorých cieľom je ponúknuť žiakom alternatívny 
spôsob využívania voľného času v rámci voľno časových aktivít, a tým podporiť zdravý spôsob 
života mladých ľudí.   
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 4. 1. 7. 
Zabezpečenie univerzálnej prevencie – výchovou predovšetkým  detí a mládeže k zdravému 
životnému štýlu, zdravotnou osvetou v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych i 
ilegálnych návykových látok ( alkohol, tabak, nelegálne drogy). 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Prevencia v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych i ilegálnych návykových látok 
bola zabezpečená aj prostredníctvom aktivít súvisiacich s plnením Národného akčného plánu na 
kontrolu tabaku a Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013-2020. 
Hlavným zámerom národného akčného plánu je v prvom rade zvýšiť zdravotné uvedomenie vo 
vzťahu k podpore zodpovedného, kultúrneho a kontrolovaného užívania alkoholu. Dôležitou 
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oblasťou je prevencia vo vzťahu k zvyšovaniu povedomia a informovanosti o nepriaznivých 
zdravotných a sociálnych dôsledkoch.  

Ďalším významným cieľom je oblasť kontroly predaja alkoholických nápojov, kontroly 
veku kupujúceho, kontroly požívania alkoholu na pracoviskách a v doprave. Akčný plán definuje 
konkrétne úlohy jednotlivých orgánov štátnej správy. Na tvorbe akčného plánu spolupracovala 
medzirezortná skupina. 
  Pracovníci odborov podpory zdravia jednotlivých RÚVZ SR každoročne uskutočňujú 
edukačné aktivity  v rámci Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom 
syndróme, Európskeho týždňa boja proti drogám,  Svetového dňa bez tabaku 
a medzinárodného dňa bez fajčenia, kde informujú o škodlivých účinkoch nadmerného 
užívania alkoholu, nárazového pitia a škodlivosti fajčenia a o rizikách užívania nelegálnych drog.  
Zorganizovali celoslovenskú súťaž pre siedme ročníky ZŠ s názvom „Najlepšia protidrogová 
nástenka“. Cieľom súťaže bolo pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja; 
poukázať na význam primárnej prevencie; predísť užívaniu návykových látok; obmedziť – 
zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa predišlo poškodeniam zdravia na 
telesnom a duševnom vývoji detí a mládeže.  

ÚVZ SR realizoval aj projekt zameraný na adolescentov s názvom ,,Bezpečný návrat 
domov“.  Projekt bol zameraný na prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov. U tejto 
vekovej skupiny veľmi často dochádza k úrazom a úmrtiam pri návrate zo zábavných 
spoločenských akcií v skorých ranných hodinách cez víkendové dni.  
 Zabezpečením univerzálnej prevencie sa zaoberajú aj ďalšie subjekty, ako napr. OLÚP,  
n. o. Predná Hora, CPLDZ. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 4. 1. 8. 
Zabezpečenie špecializovanej prevencie, programov s dôrazom na ohrozenú mládež 
experimentujúcu v užívaní návykových látok. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Primárna prevencia je úloha rodiny a výchovy , úlohou štátu je nastaviť prostredie  a realizovať 
tzv. environmentálnu  prevenciu, ktorú tvorí súbor opatrení zameraných  na zmenu 
bezprostredného kultúrneho, sociálneho, fyzického a ekonomického prostredia, v ktorom  si 
jedinec volí možnosť užívať alebo neužívať psychoaktívne látky. Legislatívne, inštitucionálne, 
sociálne a normatívne opatrenia sú súčasťou každej politiky/stratégie, ktorej cieľom je zabezpečiť 
zdravie jednotlivcov, zdravého vývinu detí a mládeže  elimináciou, resp. redukciou  rizikových 
faktorov -  užívania/zneužívania psychoaktívnych látok. Zámerne sa zdôrazňuje termín 
psychoaktívne látky, keďže v tomto kontexte je podstatný ich dopad na zdravie jednotlivca 
a verejné zdravie bez ohľadu na právny status týchto látok.   

V prípade environmentálnych opatrení sú v SR vo vzťahu k alkoholu a tabaku i drogám 
explicitne sformulované v troch strategických dokumentoch v jurisdikcii MZ SR: Národný akčný 
plán na kontrolu tabaku,  Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020, 
Národná protidrogová stratégia.  

Špecializovaná prevencia je  poskytovaná CPLDZ,  OLÚP n.o. Predná Hora.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha I. 4.1.9. 
Posilniť cielené preventívne aktivity s cieľom zvýšenia veku prípadného prvého užitia 
drogy. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Príslušníkmi PZ boli realizované viaceré celoplošné projekty. Policajti jednotlivých oddelení 
komunikácie a prevencie krajských riaditeľstiev PZ a vnútorných odborov okresných riaditeľstiev 
PZ (ďalej len „preventisti“) realizovali v hodnotenom období preventívne projekty a aktivity, ako 
napr.:   
• „Správaj sa normálne“, ktorého súčasťou je aj pracovný list s názvom „Zákerná  droga“.  
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• „Póla radí deťom“, ktorý informuje deti aj o závislostiach, a to veľmi citlivo, s ohľadom na ich 
vek.  

• „Polícia nie je strašiak“, „Tvoja správna voľba“, „Trestno-právna zodpovednosť“, „Tri dni 
života bez drogy“, „Miluj druhého ako hudbu“, „Drogové závislosti“, „Rozhodneš sa 
správne?“, „Čisté školy“ a „Mládež a alkohol“. 

Úloha bola splnená. 
 
Úloha I.  4. 1. 10. 
Zvyšovať informovanosť o dôsledkoch užívania omamných a psychotropných látok, 
vrátane nových psychoaktívnych látok.  
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Plnenie: Viď odpočet úlohy I. 1. 2. 2. 
 
Úloha I.  4. 1. 11. 
Utvárať podmienky na umiestňovanie maloletých detí ohrozených drogovými a inými 
závislosťami do RS v súlade s Prioritami v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí 
súdu v zariadeniach a spôsobom ich organizačného zabezpečenia. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
Pre zabezpečenie maximálne možného pokrytia potrieb v oblasti vykonávania rozhodnutí súdu 
v zariadeniach pre cieľovú skupinu detí bola stanovená celková potreba miest na zabezpečenie 
vykonávania rozhodnutí súdu v akreditovaných  RS. V rámci Priorít v oblasti zabezpečovania 
vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach   v RS sú uzatvárané zmluvy s RS. Zoznam RS, 
v ktorých je možné zabezpečiť výkon rozhodnutia súdu a ktorý je každoročné aktualizovaný, je 
zverejnený na internetovej stránke Ústredia PSVaR (www.upsvar.sk). Bližšie údaje o maloletých 
deťoch a plnoletých fyzických osobách  umiestnených v RS sú každoročne zisťované 
prostredníctvom štatistických výkazov V13 MPSVR SR. 
Úloha bola splnená. 
 
II. ZNIŽOVANIE PONUKY DROG 
 
Hlavná priorita: Predchádzať trestnej činnosti súvisiacej s drogami a jej potláčanie, najmä pokiaľ 
ide o organizovanú drogovú trestnú činnosť, vrátane medzinárodnej, a to prostredníctvom 
spolupráce v oblasti presadzovania práva, odhaľovania nelegálnej výroby a distribúcie drog a 
prekurzorov, konfiškácie príjmov pochádzajúcich z drogovej trestnej činnosti, vyšetrovania a  
kontroly hraníc. 
 
Cieľ č. 1.: Cieľom Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky v oblasti 
znižovania ponuky drog je prispieť k zníženiu dostupnosti nelegálnych drog, nových 
psychoaktívnych látok a zneužívania prekurzorov a to odhaľovaním nových pašeráckych 
ciest a modus operandi pri výrobe, pašovaní a obchodovaní s nelegálnymi drogami 
a prekurzormi, posilnením medzinárodnej spolupráce pri rozkladaní medzinárodných 
organizovaných skupín, ktoré sú zapojené do nelegálnej výroby drog a obchodovania 
s nimi, ďalej efektívneho využívania nástrojov trestného práva, ako aj účinného 
presadzovania práva. 
 
Priorita č. 1.: Posilniť spoluprácu a koordináciu medzi orgánmi presadzovania práva na 
strategickej a operačnej úrovni, vrátane medzinárodnej úrovne v oblasti výmeny informácií 
(výmenu najlepších postupov a poznatkov, ako aj realizáciu spoločných operácií a vyšetrovaní 
v reálnom čase). Prioritou by mala byť spolupráca s EÚ, ako aj bilaterálna spolupráca s krajinami, 
ktoré hraničia so SR v oblasti potláčania organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s drogami, 
ktorá je zacielená na SR a/alebo EÚ, resp. ktorá je páchaná na jej území. 
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Úloha II. 1. 1. 1. 
Pravidelne monitorovať oblasť medzinárodného obchodu s určenými látkami a ich 
uvádzaní na trh v súlade s osobitnými predpismi, zabezpečiť implementáciu opatrení EÚ v 
oblasti drogových prekurzorov, zabezpečiť údaje pre potreby Národného monitorovacieho 
centra. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
MH SR v súlade so zákonom č. 331/2005 Z.z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových 
prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj osobitných predpisov (Nariadenie 
Rady (ES) č.111/2005, Nariadenie EP a Rady (ES) č. 273/2004 a Nariadenie Komisie (ES) č. 
1277/2005) vydáva, dočasne pozastavuje a zrušuje povolenia na dovoz a vývoz určených látok. 
Zároveň v zmysle uvedených predpisov a v súlade s vyhláškou MH SR č. 380/2005 Z.z. eviduje a 
vyhodnocuje hlásenia prevádzkovateľov o uvádzaní určených látok kategórie 1 a 2 na trh, ako aj 
hlásenia o vývoze látok kategórie 3. V procese udeľovania takýchto povolení úzko spolupracuje s 
rezortmi MZ SR zastúpeného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ďalej len ŠUKL“), MV SR, 
Finančným riaditeľstvom, colným úradom  a Kriminálnym úradom finančnej správy (ďalej len 
KÚ FS“). 
 S cieľom skvalitnenia a zefektívnenia riešenia problémov ochrany pred drogami na 
celoeurópskej úrovni, MH SR aktívne spolupracuje s členskými štátmi EÚ. MH SR každoročne 
vyhodnocuje hlásenia prevádzkovateľov určených látok a spracováva údaje o obchode s nimi na 
základe výstupov databáz Intrastat a Extrastat pre potreby Európskej komisie v súvislosti 
s hodnotením účinnosti nariadení (ES) pre oblasť drogových prekurzorov a nadväzne na 
Medzinárodný úrad pre kontrolu OL (ďalej len „INCB“). Okrem iného, MH SR koordinovalo 
medzirezortnú spoluprácu v oblasti pozície SR vo vzťahu k hodnotiacej správe o vykonávaní 
a fungovaní právnych predpisov Spoločenstva, týkajúcich sa monitorovania a kontroly obchodu 
s drogovými prekurzormi, ktorú EK vypracovala pre Radu a Európsky parlament s cieľom 
analyzovať efektivitu výkonu uvedených nariadení. 

Z ročných hlásení prevádzkovateľov o uvádzaní určených látok na trh, údajov o dovoze 
a vývoze a ich nelegálnom použití sa spracováva ročná správa o drogových prekurzoroch - 
FORM D, ktorá sa každoročne v máji zasiela Európskej komisii v súlade  s článkom 13, ods. 1 
Nariadenia (ES) č. 273/2004 Európskeho parlamentu a rady o prekurzoroch drog. Európska 
komisia za všetky členské štáty podáva k  požadovanému termínu výstup pre INCB vo Viedni. 
MH SR v spolupráci so Spoločným pracoviskom vkladá za jednotlivé kvartály údaje 
o zachytených a zadržaných zásielkach do zriadenej Európskej databázy drogových prekurzorov. 
MH SR do predmetnej databázy vložilo aj údaje z ročnej správy o drogových prekurzoroch - 
FORM D. S účinnosťou od 1. júla 2015 bolo prijatím Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 
2015/1011 a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1013 zrušené Nariadenie Komisie 
(ES) č. 1277/2005.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha II. 1. 1. 2.  
Zintenzívniť aktivity operatívnych útvarov Kriminálneho úradu f inančnej správy v oblasti 
boja proti omamným a psychotropným látkam a ich prekurzorom a zintenzívniť výmenu 
informácií a vzájomnú spoluprácu jednotlivých útvarov finančnej správy v tejto 
problematike. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
KÚ FS využíval metódy a formy operatívno-pátracej činnosti najmä  jej vyššie formy pri 
odhaľovaní závažnej drogovej trestnej činnosti a najmä proti medzinárodným organizovaným 
skupinám. Počty jednotlivých foriem sú predmetom utajovaných skutočností. 
Úloha bola splnená. 
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Úloha II.  1. 1. 3. 
Zmeny v organizačnej štruktúre Kriminálneho úradu finan čnej správy na systém líniového 
riadenia za účelom zvýšenia efektivity a výkonnosti útvarov zaradených na úsek boja proti 
pašovaniu omamných a psychotropných látok a ich prekurzorom.    
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
Prijatie nového organizačného poriadku KÚ FS. 
Úloha bola splnená. 
 
 
Úloha II. 1. 1. 4. 
Vytvori ť účinné nástroje pre analytickú činnosť a využívanie IT a  informačných systémov 
finančnej správy na účinnú podporu operatívno pátracej činnosti. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
V súlade s novým Organizačným poriadkom KÚ FS vznikol samostatný analytický odbor, ktorý 
od roku 2013 poskytuje operatívnym útvarom analytickú a IT podporu. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha II. 1. 1. 5. 
Rozšíriť spoluprácu s Prezídiom policajného zboru a spravodajskými službami v boji proti 
omamným a psychotropným látkam a ich prekurzorom. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
KÚ FS intenzívne spolupracuje s útvarmi P PZ, najmä s orgánmi činnými v trestnom konaní, ako 
aj s Národným bezpečnostným analytickým centrom pri odhaľovaní a vyšetrovaní drogovej 
trestnej činnosti. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha II. 1. 1. 6. 
Zlepšenie spolupráce a výmeny informácií medzi jednotlivými zložkami finančnej správy v 
oblasti analýzy rizika a výkonu colných kontrol. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
Colný úrad Bratislava pri plnení úloh spolupracoval hlavne s KÚ FS, pobočka Bratislava, Odbor 
závažnej colnej a daňovej kriminality a to pri vykonávaní kontrol zásielok pri ktorých vzniklo 
podozrenie na OPL. 

KÚ FS realizoval aplikáciu uplatňovania rizikových profilov na osoby, tovary a obchodné 
spoločnosti. Spolupráca na základe aplikácie rizikových profilov bola v hodnotenom období na 
vysokej úrovni koordinovaná odborom drog a nebezpečných materiálov, ako aj analytickým 
oddelením KÚ FS a Oddelením operatívy úseku špeciálnych činností a vyšetrovania KÚ FS. 
Úloha bola splnená. 

 
Úloha II.  1. 1. 7 
Vypracovať novú právnu úpravu drogových trestných činov - legislatívny zámer a jeho 
implementácia. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  
Nová právna úprava drogových trestných činov bola realizovaná v rámci činnosti príslušných 
pracovných skupín v gescii Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky, ktoré pracovali na príprave legislatívneho materiálu súbežne 
približne od roku 2012. Výsledkom ich činnosti je komplexný legislatívny materiál „Návrh 
zákona, ktorým sa ustanovujú definície a množstvá omamných a psychotropných látok, rastlín 
a húb obsahujúcich omamné alebo psychotropné látky, ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony“.  
 Deklarovaným účelom návrhu zákona je odstránenie najzávažnejších aplikačných 
a systémových problémov v oblasti riešenia drogovej problematiky a systémové zavedenie 
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výchovných programov drogovej prevencie pre mládež, ktoré vhodným spôsobom vyvažujú 
represívne prvky trestnoprávnej úpravy a zároveň kompenzujú navrhovanú čiastočnú 
dekriminalizáciu držby nelegálnych drog v striktne určenom množstve samotnými užívateľmi. 
Návrh zákona mal ambíciu predstaviť základy uceleného, vyváženejšieho a spoločensky 
prijateľnejšieho modelu drogovej politiky čerpajúceho zo spolupôsobenia represívnych 
a pomáhajúcich zložiek, pričom mechanizmus jeho fungovania je postavený na princípe 
samofinancovania zvádzaných preventívnych aktivít.  

Proces predloženia legislatívneho materiálu do Medzirezortného pripomienkového 
konania bol prerušený na neurčito. Nakoľko nedošlo k ukončeniu legislatívneho procesu prijatia 
legislatívneho materiálu „Návrh zákona, ktorým sa ustanovujú definície a množstvá omamných 
a psychotropných látok, rastlín a húb obsahujúcich omamné alebo psychotropné látky, ktorými sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony“, nebolo možné implementovať tento legislatívny zámer 
v praxi.   

S nástupom novej vlády sa v rámci Programového vyhlásenie vlády SR vláda zaviazala 
k nasledovnému opatreniu: „Vláda navrhne riešenie aplikačných problémov v súvislosti s 
postihovaním drogovej trestnej činnosti, konkrétne s určovaním množstva omamných a 
psychotropných látok, a prehodnotí možnosti nastavenia účinnejšieho modelu drogovej politiky so 
zameraním na postihovanie nelegálneho obchodovania s drogami.“.  

Dané opatrenie bolo zaradené aj do Plánu legislatívnych úloh na obdobie rokov 2016-
2018. V súvislosti s uvedeným opatrením bola v rámci Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky vytvorená skupina pod gesciou Sekcie legislatívy. Pri realizácii tohto opatrenia sa bude 
vychádzať z predchádzajúceho návrhu zákona. Z hľadiska časového harmonogramu sa očakáva 
spustenie legislatívneho procesu v druhej polovici roku 2017 (konkrétne august 2017). Termín 
účinnosti výsledného legislatívneho materiálu sa predpokladá na 01.01.2018.    
Úloha bola čiastočne splnená 
 
Priorita č. 2.: Obmedziť výrobu, pašovanie, distribúciu a predaj nelegálnych drog a nových 
psychoaktívnych látok, ktoré hoci nie sú zahrnuté pod kontrolu medzinárodných dohovorov 
Organizácie spojených národov (1961, 1971), môžu predstavovať porovnateľné zdravotné alebo 
sociálne riziko, aké predstavujú nelegálne omamné a psychotropné látky. Potláčať  obchodovanie 
s takýmito látkami na území SR a/alebo DEÚ (v rámci cezhraničnej spolupráce), ako aj zamedziť 
zneužívanie drogových prekurzorov, pre-prekurzorov a ďalších kľúčových chemických látok, 
ktoré sa používajú pri nelegálnej výrobe drog. 
 
Úloha II. 1. 2. 1. 
Zabezpečiť čo najefektívnejší výkon štátnej správy pre drogové prekurzory - 
spolupracovať so Spoločnosťou pre trestné právo a kriminológiu, Colným kriminálnym 
úradom a ŠUKL pri zabezpečovaní výkonu štátnej správy vo veciach drogových 
prekurzorov. Aktívne reflektovať na potrebu prijatia účinných opatrení k zabráneniu 
zneužívania liekov s obsahom efedrínu/pseudoefedrínu na nezákonnú výrobu omamných 
a psychotropných látok (hlavný koordinátor tejto iniciatívy MZ SR). 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Multidisciplinárny charakter problematiky drogových prekurzorov vyžaduje spoluprácu MH SR 
pri zabezpečovaní tejto úlohy aj s ostatnými orgánmi štátnej správy v súlade so zákonom             
č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, a to najmä so spoločným pracoviskom (spoločné pracovisko 
NPDJ NAKA P PZ a KU FS), ŠUKL, MZ SR, ako aj s príslušnými kompetentnými orgánmi 
poverenými pre oblasť drogových prekurzorov v členských krajinách EÚ. Výstupom tejto 
spolupráce bola aj novela zákona č. 331/2005 Z. z.. V nadväznosti na túto novelu, MH SR 
spolupracovalo pri príprave odborných usmernení MZ č. OF/1511/2011, ktorými sa usmerňuje 
počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus. 

V roku 2015 bolo prijaté odborné usmernenie MZ SR č. Z 214/2015-OF, ktorým sa 
dopĺňa odborné usmernenie MZ č. OF/1111/2011, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku 
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s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečivý cyklus. V súvislosti s prijatým 
usmernením sa MH SR za účasti zástupcov zo spoločného pracoviska, zúčastňuje kontrol, ktoré 
vykonáva ŠUKL vo vybraných verejných lekárňach na základe analýzy dodávok 
voľnopredajných liekov s obsahom pseudoefedrínu do verejných lekárni.  

Zástupcovia MH SR sa každoročne zúčastňujú medzirezortných pracovných stretnutí, 
ktoré organizuje MZ SR, a ktoré sa týkajú zneužívania voľnopredajných liekov s obsahom 
pseudoefedrínu. Rezort hospodárstva zorganizoval spoločné pracovisko - stretnutie so signatármi 
dobrovoľnej pomoci a spolupráce, ktorými sú prevádzkovatelia, ktorí uvádzajú určené látky na 
trh.    
Úloha bola splnená. 
 
Úloha II. 1. 2. 2. 
Aplikácia operatívnych kompetencií, zvýšená intenzita využívania inštitútu krycích 
dokladov, cezhraničného sledovania, cezhraničného prenasledovania. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
KÚ FS v uvedenom období nebol využívaný z dôvodu technických problémov pri použití krycích 
dokladov. V rámci činnosti Odboru drog a nebezpečných materiálov nebol dôvod na cezhraničné 
prenasledovanie. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha II.  1. 2. 3. 
Realizácia časovo ohraničených kontrolných akcií so zameraním na konkrétne spôsoby 
pašovania omamných a psychotropných látok (napr. poštové zásielky a doručovateľské 
spoločnosti). 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
KÚ FS sa zúčastňoval medzinárodných spoločných colných operácií organizovaných Svetovou 
colnou organizáciou a Európskym policajným úradom. 
Colný úrad v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Nitre, Prešove, Žiline 
a pobočka Colný úrad v Lieskovci vykonávali v priebehu uvedeného obdobia cielene zamerané 
a časovo ohraničené akcie na analýzu a kontrolu poštových zásielok a zásielok v zásielkových 
službách za účasti viacerých zložiek Colného úradu a psovodov so psami na vyhľadávanie OPL. 
Počas letných festivalov boli vykonané rozsiahlejšie akcie na výkon kontrol v cestnej 
a železničnej doprave s nasadením psov na vyhľadávanie OPL. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha II. 1. 2. 4. 
Zvýšenie rozsahu, kvality a intenzity colných kontrol na medzinárodných letiskách vo 
vzťahu k novým aktuálnym trendom pašovania omamných a psychotropných látok a ich 
prekurzorov na colné územie EÚ. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
V rámci výkonu opatrení priniesol zvýšený počet záchytov nových OL, v roku 2015 boli zadržané 
v súvislosti so zvýšenou  migráciou aj zásielky KHATU, ktoré sa  doposiaľ v SR nevyskytovali. 
Úloha bola splnená. 

 
Úloha II.  1.2.5. 
Vytvorenie pracoviska so zameraním na odhaľovanie omamných a psychotropných látok a 
ich prekurzorov na Letisku v Košiciach. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
Úloha bola splnená , v decembri 2014 pracovisko prešlo pod pôsobnosť Colného úradu. 
Úloha bola splnená. 
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Úloha II. 1. 2. 6. 
Realizácia krátkodobých a dlhodobých kontrolných akcií so zameraním na kontrolu tovaru 
prepravovaného v kontajnerovej doprave. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
V rámci jednotlivých colných úradov  boli vykonávané kontroly kontajnerov, nákladných 
a osobných vozidiel vrátane kontrol prepravy zásielok expresných zásielkových služieb 
a poštových zásielok so zameraním na odhaľovanie nelegálnej prepravy tovaru, vrátane kontrol 
na odhaľovanie nelegálnej prepravy OPL.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha II. 1. 2. 7. 
Intenzívne využívanie špeciálnej kontrolnej techniky, napr. mobilného skenovacieho 
zariadenia na odhaľovanie nezákonnej prepravy omamných a psychotropných látok a ich 
prekurzorov. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
Colné úrady pri zásielkach podozrivých z nezákonnej prepravy omamných a psychotropných 
látok využívali prenosné skenovacie zariadenia. Colné úrady lokalizované na niektorých 
hraničných priechodoch využívajú skenovacie zariadenia na preverenie každého nákladného 
vozidla vstupujúceho na územie SR, ale aj na kontrolu prázdnych nákladných vozidiel, osobných, 
úžitkových vozidiel a autobusov, ktoré sú na kontrolu zasielané na základe analýzy rizík. 
Kontrola je zameraná na odhaľovanie nezákonnej prepravy všetkých druhov tovaru 
(nedeklarovaný tovar, vysokozdaniteľný tovar, OPL). V rámci súčinnosti akcií s inými útvarmi 
štátnej a verejnej správy boli vykonané kontroly aj so služobným psom Colného úradu. V rámci 
takejto kontrolnej činnosti boli skontrolované  školy,  vojenské útvary,  reštauračné zariadenia,  
rodinné domy,  osobné autá a nákladné vozidla.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha II. 1. 2. 8. 
Tvorba a využívanie rizikových profilov so zameraním na omamné a psychotropné látky a 
ich prekurzory na základe získaných informácií z informačných systémov a z OPČ. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
V rámci jednotlivých colných úradov a KÚ FS bola väčšina kontrol vykonávaná pomocou 
špeciálnej techniky a na základe aktívneho rizikového profilu alebo na podnet analýzy rizika. 
Všetky kontroly vykonané na podnet aktívneho rizikového profilu, či analýzy rizika, boli 
s negatívnym výsledkom odhalenia omamných a psychotropných látok (ďalej len „OPL“). 
Na pobočke colného úradu Košice Pošta bol vytvorený Risk Information Form – Informačný 
formulár o rizikách, ktorým bolo zaznamenané zaistenie pri dovoze marihuany (uvedený 
Informačný formulár o rizikách bol zapísaný do domény informačného systému CRMS, ktorej 
prostredníctvom sa zabezpečuje okamžitá výmena informácii o riziku v rámci EÚ. Colníci 
Colného úradu sú priebežne informovaní o jednotlivých prípadoch záchytov OPL, ktoré boli 
zverejnené pre potreby jednotlivých útvarov v aplikačných programových  vybaveniach  
„Medzinárodné informácie“ a „Operatívne informácie“, resp. ktoré boli zaslané prostredníctvom  
Informačného formulára o rizikách. Aplikácie poskytujú základné informácie o osobe, úkryte a 
spôsobe prepravy rizikového tovaru s príslušným textom potrebného prijatého opatrenia. 
Pracoviska Colného úradu úzko spolupracujú s colníkmi zaradenými na KÚ FS. 
Úloha bola splnená 
 
Úloha II. 1. 2. 9. 
Posilniť aktivity zamerané na zneužívanie prekurzorov a pre – prekurzorov zneužívaných 
na výrobu omamných a psychotropných látok. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
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Príslušník PZ sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach Európskej komisie týkajúcich sa 
problematiky prekurzorov a pre-prekurzorov. V spolupráci so Zväzom chemického 
a farmaceutického priemyslu, ŠUKL, MH SR a MZ SR bol priebežne kontrolovaný predaj látok 
a komponentov, predovšetkým s obsahom efedrínu a pseudoefedrínu, potrebných pre výrobu 
OPL. Slovenská delegácia taktiež písomne požiadala Európsku komisiu o zaradenie bodu 
rokovania týkajúceho sa zaradenia látky červený fosfor medzi látky kategórie 2, podkategórie 2A 
Nariadenia (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog, čo by umožnilo monitorovať registrovaných 
užívateľov danej látky a obmedziť prístup výrobcov metamfetamínu k uvedenému prekurzoru.   

V rámci projektu EMPACT Syntetické drogy (European Multidisciplinary Platform 
Against Criminal Threats – Európska multidisciplinárna platforma proti kriminálnym hrozbám) 
Europol organizoval školenia a stretnutia týkajúce sa nelegálnej výroby syntetických drog a 
súvisiacich hrozieb pre Európu. Na týchto aktivitách sa pravidelne za SR zúčastňujú zástupcovia 
PZ.  
 
Úloha II. 1. 2. 10. 
Skvalitniť získavanie informácií a monitorovacie aktivity na regionálnej úrovni zamerané 
na odhaľovanie a likvidáciu trás pašovania omamných a psychotropných látok a hrozieb z 
toho plynúcich. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Informácie získané zložkami PZ sú analyzované a na základe výsledkov operatívnych analýz sú 
prijímané opatrenia smerujúce k znižovaniu ponuky omamných a psychotropných látok 
a prekurzorov ako aj poskytnuté partnerským zložkám.  

Informácie získané z jednotlivých útvarov PZ podľa nariadenia ministra vnútra SR č. 
62/2006 o informačnom toku na úseku boja proti drogám v znení nariadenia ministra vnútra SR č. 
60/2013 boli poskytované Europolu a zasielané na ďalšie spracovanie do analytických 
pracovných súborov Europolu zameraných na drogovú trestnú činnosť.  

V rámci národnej ústredne Sirene úradu medzinárodnej policajnej spolupráce PPZ sa 
uskutočňuje výmena informácií na regionálnej úrovni prostredníctvom spoločných kontaktných 
pracovísk s okolitými krajinami schengenského priestoru, ktoré sa podieľajú na výmene 
informácií aj v oblasti drogovej trestnej činnosti v prípade, že o daný typ spolupráce požiada 
vecný útvar alebo zahraničný partner. 
Úloha bola splnená. 
  
Priorita č. 3: Osobitnú pozornosť je potrebné venovať novým informačným a komunikačným 
technológiám, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri uľahčovaní výroby, uvádzaní na trh, 
a distribúcii drog a nových psychoaktívnych látok, ako aj obchodovania s nimi (predovšetkým 
v prípade NPL sa predaj uskutočňuje prostredníctvom internetu). Je potrebné zabezpečiť 
systematický monitoring dostupnosti drog, nových psychoaktívnych látok  a prekurzorov 
prostredníctvom internetu.   
 
Úloha II. 1. 3. 1. 
Identifikova ť hrozby a navrhnúť účinné opatrenia na elimináciu zneužívania celosvetovej 
počítačovej siete Internet a nových komunikačných technológií pri nelegálnom obchodovaní 
s drogami, falošnými liekmi a anabolikami. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Europol v rámci produktu SOCTA vypracovával analýzu hrozieb v oblasti 
závažnej organizovanej trestnej činnosti, ktorá okrem iných  zahŕňa aj drogovú trestnú 
činnosť. Europol nepretržite rozposiela správy včasného varovania na účely monitorovania 
drogovej trestnej činnosti a upozornenia členských štátov na možné nebezpečenstvo ako aj 
nové modus operandi. 

Odbor počítačovej kriminality úradu kriminálnej polície P PZ v rámci svojich úloh 
zameral pozornosť na „Darknet“ s možnosťou získavania informácií aj o obchodovaní s drogami, 
falošnými liekmi a anabolikami.  
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Úloha bola splnená. 
 
Úloha II. 1. 3. 2. 
Zamerať sa na monitorovanie aktivít týkajúcich sa pašovania omamných a psychotropných 
látok a prekurzorov na vonkajších hraniciach a medzinárodných letiskách SR a zvyšovať 
bezpečnosť na hraniciach ako aj podieľať sa na získavaní, analýze a poskytovaní informácií 
o nezákonných  aktivitách. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru dislokované na medzinárodných letiskách 
vykonávali v súčinnosti s ostatnými útvarmi Policajného zboru a v spolupráci s Colnou správou 
a ostatnými zložkami pôsobiacimi na medzinárodných letiskách, v hodnotenom období aktivity 
týkajúce sa pašovania omamných a psychotropných látok a prekurzorov. Obsahom  týchto aktivít 
bolo hodnotenie spolupráce, výmena a odovzdávanie informácií o bezpečnostnej situácií, 
protiprávnej činnosti a poznatkov týkajúcich sa pašovania omamných a psychotropných látok 
a prekurzorov. 

Príslušníci Policajného zboru pri vykonávaní hraničnej kontroly na Letisku M. R. 
Štefánika v uvedenom období zistili tri prípady pašovania drog štátnymi príslušníkmi Nigérie. 
Drogy boli pašované v igelitových vreckách a prepravované v žalúdku cudzincov. 
Taktiež boli v tomto období orgánmi činnými v trestnom konaní odstúpené trestné činy súvisiace 
s protidrogovou problematikou:  
- podľa § 289 ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky - tri  prípady, 
- nedovolená výroba psychotropných látok - jeden prípad, 
- prechovávanie omamných a psychotropných látok - dva prípady.  

Viaceré prípady pašovania omamných a psychotropných látok na vnútornej hranici 
Schengenského priestoru boli odhalené v spolupráci s partnerskými protidrogovými službami. 

Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru dislokované na hraničných 
priechodoch na pozemnej vonkajšej hranici Schengenského priestoru (Slovenskej republiky) 
realizovali stretnutia spolu s Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácií a príslušníkmi 
Kriminálneho úradu Finančnej správy. Účelom stretnutí bolo vyhodnocovanie úrovne spolupráce, 
výmena a odovzdávanie informácií o bezpečnostnej situácii, o latencii protiprávnej činnosti a 
taktiež o realizácii aktivít zameraných na odhaľovanie prípadov pašovania omamných a  
psychotropných látok na hraničných priechodoch na pozemnej vonkajšej hranici. 
 
Úloha II.  1. 3. 3. 
Podieľať sa na skvalitňovaní a zvyšovaní dostupnosti informácií, využívaní prostriedkov 
presadzovania práva, komunikačných kanálov a analytických súborov týkajúcich sa 
omamných a psychotropných látok a prekurzorov. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Národná ústredňa Europol, Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ priebežne plnila 
úlohy vyplývajúce z Akčného plánu boja proti drogám zabezpečovaním výmeny informácií 
týkajúcich sa trestnej činnosti súvisiacej s OPL a prekurzormi s centrálou Europolu v Haagu a jej 
jednotlivými pracoviskami ako aj s výmenou takýchto informácií s členskými krajinami 
Európskej únie a tretími  stranami a krajinami prostredníctvom zabezpečeného komunikačného 
kanálu Europolu.  Išlo najmä o informácie týkajúce sa druhu zaistených OPL, drogových 
kuriérov, spôsobov pašovania OPL, drogových log a informácií súvisiacich s predajom OPL 
prostredníctvom internetu. Zároveň boli poskytnuté štatistické údaje k jednotlivým druhom 
zaistených OPL, k ich cene a k zaisteným nelegálnym drogovým laboratóriám. Odborným 
útvarom bola poskytnutá aj jazyková podpora. 

Slovenská republika bola naďalej aktívnym členom operačného akčného plánu v rámci 
projektu EMPACT Syntetické drogy vytvoreného s účelom zníženia výroby a distribúcie 
syntetických drog v Európskej únii vrátane NPL. Za účelom zefektívnenia a urýchlenia 
dostupnosti informácií majú pracovníci NPDJ NAKA P PZ zriadený priamy prístup do 
komunikačného kanálu Europolu - Siena.  
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Národná ústredňa Interpol úradu medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ aktívne 
spolupracovala na úseku boja proti drogám s príslušnými zahraničnými a národnými zložkami s 
cieľom neustáleho skvalitňovania, využívania a zvyšovania dostupnosti informácií v tejto oblasti. 
Úloha bola splnená. 
  
Priorita č. 4: Účinne reagovať na nové trendy, akými sú napr. výskyt nových psychoaktívnych 
látok na trhu, zneužívanie nových prekurzorov, pre-prekurzorov, alebo zneužívanie chemických 
látok, ktoré sa používajú ako riediace prímesi pre nelegálne drogy, a výskyt nových spôsobov 
pašovanie drog a prekurzorov. 
 
Úloha II. 1. 3. 4. 
Aktívne sa zúčastňovať na efektívnom riešení problematiky nových psychoatkívnych látok, 
ich výskytu, spôsobu výroby, distribúcie, užívania a podobne. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (ďalej len „ KEÚ PZ“) sa významnou 
mierou podieľal na aktivitách Systému včasného varovania, za účelom získavania informácií 
o NPL, na národnej úrovni  poskytol informácie o záchytoch NPL na území Slovenskej republiky 
(napr. MDMB-CHMICA, 25B-NBOMe, 25I-NBOMe, ADB-FUBINACA, THJ-2201, FUB-PB-
22, 3-MMC, 4-CMC, AB-CHMINACA) vo forme „REPORTING FORM ON NEW 
PSYCHOACTIVE DRUG“, ktorá je v súlade s rozhodnutím Rady EÚ 2005/387/SVV z 10. mája 
2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole NPL.  

Pracovníci KEÚ PZ zároveň aktívne participovali na činnosti multidisciplinárnej 
integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu drogovej trestnej činnosti zriadenej pri 
medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou.  

Na medzinárodných sympóziách, odborných seminároch a iných odborných fórach 
pracovníci KEÚ PZ prezentovali informácie o záchytoch NPL na slovenskej drogovej scéne. 
Úloha bola splnená. 
 
III. KOORDINÁCIA 
 
Hlavná priorita: Koordinácia v oblasti protidrogovej politiky SR – zabezpečiť synergie, 
komunikáciu a účinnú výmenu informácií a názorov na podporu cieľov politiky a zároveň 
nabádať na aktívnu politickú diskusiu a analýzu vývoja a výziev v oblasti zneužívania drog na 
národnej úrovni, na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni. 
 
Cieľ č.1. : Cieľom je koordinácia na jednej strane potrebná na regionálnej a národnej 
úrovni, medzi inštitúciami v rámci SR, ďalej medzi členskými krajinami v rámci EÚ 
a ďalšími príslušnými európskymi orgánmi a občianskou spoločnosťou. 
 
Priorita č. 1.: Na základe zásady súčinnosti zabezpečiť synergiu, ucelenosť a účinné pracovné 
postupy medzi príslušnými rezortmi, inštitúciami, orgánmi a iniciatívami SR a zároveň sa vyhnúť 
zdvojovaniu činnosti, zaistiť efektívnu výmenu informácií, účinne využívať zdroje a zaručiť 
kontinuitu činnosti medzi rezortmi. 
 
 
Úloha III. 1. 1. 1. 
Koordinácia a metodické riadenie pri zostavovaní a odpočitovaní dokumentu Národnej 
protidrogovej stratégie Slovenskej republiky a jej akčných plánov. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Podľa uznesenia vlády SR č. 610/2012 z 31. októbra 2012 o prenose pôsobností v oblasti 
protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku sa stalo gestorom tejto úlohy 
MZ SR. V súlade s plnením uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 380 z 10. júla 2013 k návrhu 
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Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020, Odbor 
koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog MZ SR metodicky riadil jednotlivé 
rezorty pri odpočte plnení úloh vyplývajúcich z akčných plánov realizácie Národnej protidrogovej 
stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020, v podmienkach dotknutých 
rezortov za jednotlivé roky, určené pre Radu vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú 
politiku (ďalej len rada“). 

Na základe spolupráce Odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog 
MZ SR s jednotlivými rezortmi bola pripravená Informácia o realizácii protidrogovej politiky 
v Slovenskej republike v rokoch 2013 - 2014 v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou 
Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020. Materiál bol predložený vláde Slovenskej 
republiky, ktorá ho dňa 13. januára 2016 svojím uznesením č. 10 vzala na vedomie. 
Úloha bola splnená. 
 
Priorita č. 2.: Legislatívne upraviť a posilniť postavenie medzirezortného koordinačného orgánu 
SR pre oblasť drog a jeho výkonnej zložky.  
 
Úloha III. 1 . 2 . 1. 
Legislatívne upraviť a posilniť postavenie medzirezortného koordinačného orgánu SR pre 
oblasť drog a tiež personálne a odborne posilniť  jeho výkonnú zložky.  
Zodpovedný subjekt: Rada vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku 
Dňa 30. apríla 2013 schválila vláda SR štatút nového poradného orgánu vlády – Rady vlády 
Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku (ďalej len „RVSRPP“). Predsedom  RVSRPP je 
minister zdravotníctva, členmi sú ministri vnútra, spravodlivosti, financií, zahraničných vecí 
a európskych záležitostí, hospodárstva, školstva, vedy, výskumu a športu, práce, sociálnych vecí a 
rodiny, kultúry, generálny prokurátor, splnomocnenec vlády SR pre občiansku spoločnosť a 
tajomník RVSRPP. RVSRPP sa stretla na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 3. júla 2013, na 
ktorom prediskutovala a schválila Národnú protidrogovú stratégiu. Členovia RVSRPP sa tiež 
oboznámili s novelou zákona 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach 
a prípravkoch v znení neskorších predpisov, v rámci ktorej sa vytvoril právny nástroj na reguláciu 
NPL (potenciálne rizikových) prostredníctvom „zoznamu rizikových látok“. 
Schválenie Národnej protidrogovej stratégie umožnilo tiež poskytnúť účelové dotácie za rok 2013 
na podporu protidrogových aktivít. 
 Národný protidrogový koordinátor z titulu svojej pozície zvolal v roku 2013 niekoľko 
koordinačných stretnutí, ako vnútrorezortných na ktorých sa prerokúvali a pripravovali spoločné 
pozície za rezort zdravotníctva k výstupom mimorezortných pracovných skupín v oblasti 
drogovej problematiky, k mechanizmu implementácie opatrení na kontrolu NPL a pod., tak aj 
medzirezortných, na ktorých sa diskutovalo o stanoviskách v rámci tém Horizontálna pracovná 
skupina pre drogy (ďalej len „HDG“). 

V priebehu prípravy a realizácie prvého zasadnutia RVSRPP sa ukázala potreba 
aktualizácie schváleného štatútu, týkajúca sa predovšetkým členstva v RVSRPP, príprav 
zasadnutia a ustanovovania poradných skupín RVSRPP. Na základe uvedeného bola pripravená 
revidovaná verzia štatútu, ktorá po pripomienkovaní v rámci MPK bola v decembri 2015 
písomnou procedúrou per rollam schválená radou. Vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 
10 z 13. januára 2016 štatút schválila. 
Úloha bola splnená. 
 
Priorita č. 3.: V rámci koordinačnej činnosti sa vyžaduje vyvážený prístup k problému drog, 
zacielený rovnako dôrazne na dopyt po drogách a ponuku drog, vyžaduje úzku spoluprácu, 
súčinnosť a výmenu informácií s ďalšími príslušnými pracovnými orgánmi SR vrátane oblasti 
zahraničných vecí a ďalších relevantných iniciatív SR v oblasti justičných a trestných vecí, 
presadzovania práva, verejného zdravia a sociálnych vecí, školstva, a to na všetkých úrovniach 
(národnej, regionálnej a lokálnej).   
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Úloha III. 1. 3. 1. 
Pravidelné a mimoriadne rokovania Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú 
politiku k riešeniam aktuálnych situácií v protidrogovej oblasti. 
Zodpovedný subjekt: Rada vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku  
Na základe štatútu RVSRPP„ v dvojročných intervaloch podáva vláde súhrnnú informáciu 
o realizácii protidrogovej politiky štátu v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou, v prípade 
potreby navrhuje opatrenia na riešenie identifikovaných problémov“. Vychádzajúc z podkladov 
zaslaných MZ SR od dotknutých subjektov bola spracovaná  „Informácia o realizácii 
protidrogovej politiky v Slovenskej republike v rokoch 2013 – 2014 v súlade s Národnou 
protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020“. Rada uvedený 
materiál schválila v decembri 2015 písomnou procedúrou per rollam. Vláda Slovenskej  republiky 
vzala uvedenú informáciu na vedomie dňa 13. januára 2016. 
Úloha bola splnená. 
 
Priorita č. 4.: Zabezpečiť, aby SR ďalej rozvíjala a uplatňovala pracovné metódy a najlepšie 
postupy pre multidisciplinárnu spoluprácu na podporu cieľov stratégie a aby sa tieto metódy 
a postupy podporovali na národnej úrovni.  
 
Úloha III. 1 .4. 1. 
Pravidelné a mimoriadne rokovania Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú 
politiku k riešeniam aktuálnych situácií v protidrogovej oblasti. 
Zodpovedný subjekt: Rada vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku  
Plnenie v roku 2013/14: Viď odpočet úlohy III. 1. 3. 1. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha III. 1 .4. 2. 
Vypracovať, koordinovať a spolupodieľať sa na implementácii novej koncepcie  boja proti 
zneužívaniu a nelegálnemu obchodovaniu s anabolickými steroidmi a prípravkami s 
podobným účinkom. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
V rámci aktivít MISO DTČ sa podskupina prekurzorov, NPL a liekovej politiky zaoberá oblasťou 
vývojových trendov NPL, neregistrovaných liekov, falošných liekov a zneužívaním anabolických 
steroidov a dopingu všeobecne, návrhmi legislatívnych, metodických, technických 
a informačných opatrení na odstránenie nedostatkov na tomto úseku, monitorovaním 
internetového predaja záujmových komodít. V roku 2013 boli spracované návrhy zmien 
ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon týkajúce sa neoprávneným nakladaním, 
predajom a prechovávaním liekov a látok s anabolickým a hormonálnym účinkom, falšovania 
liekov.  

S účinnosťou od 01. 01. 2014 v pôsobnosti MISO DTČ vznikla nová podskupina so 
zameraním na riešenie legislatívnych problémov súvisiacich s protiprávnymi aktivitami na úseku 
zneužívania anabolických steroidov a obchodovania s nimi. Podskupina v úzkej spolupráci 
s Antidopingovou agentúrou SR a MS SR pripravila koncepciu a následne návrh nového zákona 
upravujúceho danú oblasť. Ide o legislatívny zámer s cieľom presnej a jasnej definície látok 
s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a s cieľom zavedenia modernej hmotnoprávnej 
úpravy na vec sa viažucich trestných činov. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha III. 1. 4. 3. 
Zamerať sa na rozvoj spolupráce pri zabezpečovaní protidrogovej politiky v oblasti 
verejnej správy. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (okresné úrady v sídle kraja) 
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Preventívne aktivity v súvislosti s protidrogovou politikou vykonávajú v rámci 
jednotlivých krajov príslušné okresné úrady v sídle kraja. Prevencia drogových závislostí nie je 
riešená samostatne, táto činnosť je vykonávaná spolu s inými úlohami zameranými na prevenciu 
kriminality podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresné úrady 
plnili úlohy, ktoré im vyplývali zo Stratégie prevencie kriminality na roky 2012 – 2015 a 
spolupracovali s príslušníkmi krajského riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len “KR PZ“), 
zamestnancami mestskej a obecnej polície, colnej správy, s centrami pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, RÚVZ SR, so samosprávnymi krajmi, 
nadáciami, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami a štátom uznanými 
cirkevnými organizáciami. 
  Krajský koordinátor pre prevenciu kriminality je usmerňovaný nadriadeným orgánom, a 
to odborom prevencie kriminality MV SR a Radou vlády SR pre prevenciu kriminality. 

Na školách sa uskutočňovali prednášky a besedy so zástupcami PZ spojené s ukážkami 
s policajnými psami, besedy so psychológmi a ďalšími odborníkmi na témy drogová závislosť, 
drogy a ich účinky, drogy a telo, zdravý životný štýl, nebudem fajčiť, alkohol a rodina, boli 
vykonané skríningové vyšetrenia žiakov formou dotazníkov zamerané na drogovú problematiku 
a fajčenie. Pre žiakov boli pripravené súťaže a projekty. 

Mestské polície pripravovali prezentácie zamerané na boj s alkoholom a tabakovými 
výrobkami, ktorých používanie je v radoch mládeže najmarkantnejšie. Boli doplnené o príklady 
šikanovania, nástrah internetu a sociálnych sietí, negatívnych konaní „dospelých“ a konkrétnych 
požiadaviek pedagogického zboru.  

Jednotlivé mestá a obce zvyšujú svoju bezpečnosť nainštalovaním kamerových 
a záznamových systémov, čo pôsobí ako ochranný faktor pred kriminalitou a páchaním trestnej 
činnosti na verejných priestranstvách alebo v oblastiach, kde je reálne vyššia možnosť páchania 
priestupkov a trestných činov. Mestá a obce tak sledujú komplexnú ochranu života, zdravia 
a majetku občanov a návštevníkov. Obsluhu monitorovacích zariadení napríklad v Žilinskom 
kraji vykonávajú pracovníci chránených dielní. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha III. 1. 4. 4. 
Vypracovať a zaviesť novú stratégiu pri plnení úloh spoločného pracoviska na kontrolu 
prekurzorov so zameraním na výmenu informácií a stanovenia nových úloh na tomto úseku 
pre všetky stupne riadenia PZ. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Počas hodnoteného obdobia bolo v rámci NPDJ NAKA P PZ vytvorené oddelenie koordinácie 
a policajno – colnej spolupráce, ktoré sa zaoberá nezákonnými aktivitami v oblasti prekurzorov 
a pre-prekurzorov, anabolických steroidov, falošných liekov a iných, zdravie ohrozujúcich 
produktov. Súčasťou aktivít pracoviska je aj spolupráca so zahraničnými partnerskými zložkami, 
aktívna účasť v medzinárodných a národných  organizáciách a pracovných skupinách týkajúca sa 
predovšetkým legislatívnych zmien v oblasti drogovej legislatívy.  

V spolupráci s ďalšími organizačnými zložkami MV SR, MO SR a pod. zabezpečuje aj 
realizáciu viacerých projektov, napr. projektu Koncepcia vybraných útvarov P PZ. V rámci 
implementácie cyklu politík Európskej únie sa príslušníci zaradení na tomto oddelení zúčastňujú 
na aktivitách projektu Syntetické drogy.   

Policajti KR PZ, najmä odborov kriminálnej polície okresných riaditeľstiev PZ 
a odborov kriminálnej polície KR PZ pri vykonávaní operatívno -pátracích činností v oblasti 
drogovej trestnej činnosti získavali informácie k novým trendom páchania uvedenej trestnej 
činnosti, k jednoduchším formám nákupu prekurzorov, najmä získavaním spolupráce 
zamestnancov lekární. Taktiež získavajú informácie k novým druhom psychoaktívnych látok, 
ktoré nie sú zaradené na zozname rizikových ani zakázaných látok, so zameraním na 
zadokumentovanie ich prejavov a výskytu. Pri plnení uvedenej úlohy krajské riaditeľstvá PZ 
spolupracujú  s KEÚ PZ, NPDJ NAKA P PZ. 
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Úloha bola splnená 
 
Úloha III. 1. 4. 5. 
Technicky modernizovať a skvalitňovať zber, spracovanie, ukladanie a distribúciu údajov 
získavaných v rámci úloh stanovených nariadením MV SR č. 62/2006 o informačnom toku 
na úseku boja proti drogám v znení neskorších predpisov. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Podriadené organizačné zložky KR PZ v zmysle nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky 
č. 62/2006 o informačnom toku na úseku boja proti drogám v znení nariadenia ministra vnútra 
Slovenskej republiky č. 60/2013 podľa článku 3 ods. 2 dodržujú úlohy subjektov informačného 
toku a taktiež podľa článku 3 ods. 3 odhaľujú, objasňujú a vyšetrujú drogovú trestnú činnosť.  

KR PZ realizujú spoločné aktivity v rámci rezortnej súčinnosti hlavne s príslušnými 
oddeleniami. Na základe dohôd medzi KR PZ a príslušnými oddeleniami dochádza k osobnej 
výmene informácií o podozreniach z trestnej činnosti drogového charakteru a o jej páchateľoch 
ešte pred samotným operatívnym preverovaním s cieľom zefektívniť súčinnosť.  

Poznatky vo forme kriminálnych informácií sú vkladané do informačného systému 
ACHERON aj na úrovni jednotlivých okresných riaditeľstiev PZ, čo vedie k skvalitneniu 
zhromažďovania poznatkov a následne k zlepšeniu súčinnosti medzi jednotlivými zložkami PZ. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha III. 1 .4. 6. 
Personálne posilnenie spoločného pracoviska na sledovanie drogových prekurzorov zo 
strany K. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
V uvedenom období bola podpísaná dohoda o spoločnom pracovisku s P PZ a došlo 
k personálnemu navýšeniu.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha III. 1. 4. 7. 
Zlepšenie materiálno technického zabezpečenia spoločného pracoviska na sledovanie 
drogových prekurzorov. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
V uvedenom období bolo spoločné pracovisko vybavené technikou.   
Úloha bola splnená. 
 
Úloha III. 1. 4. 8. 
Udržiavanie a rozvoj kontaktov v rámci existujúcej spolupráce s chemickými a 
farmaceutickými spoločnosťami, s leteckými spoločnosťami, prepravcami, atď. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
V rámci plnení uvedenej úlohy boli vykonané vzdelávacie aktivity na úseku spolupráce 
s dotknutými subjektmi ako aj realizované pravidelné stretnutia s prepravnými spoločnosťami. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha III. 1. 4. 9. 
Nadväzovanie nových kontaktov a podpisovanie dohôd o spolupráci s novými 
spoločnosťami a operátormi vo vyššie spomínaných podnikateľských oblastiach. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
V uvedenom období boli aktivity na úrovni roka 2012, nakoľko neboli registrované žiadne nové 
subjekty v SR. 
Úloha bola splnená. 
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Úloha III. 1. 4. 10. 
Rozvíjať spoluprácu so všetkými zainteresovanými rezortmi, orgánmi a inštitúciami, 
podporovať výmenu informácií a stimulovať synergické efekty vzájomnej spolupráce v 
danej oblasti. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
KÚ FS rozvíjal intenzívnu spoluprácu najmä s P PZ, MZ SR , MH SR a ŠUKLom.  
Úloha bola splnená. 
 
Priorita č. 5.: Poskytnúť príležitosti na prediskutovanie, monitorovanie a hodnotenie otázok 
koordinácie, spolupráce, nových trendov, účinných intervencií a ďalších aspektov vývoja 
v oblasti tejto politiky, ktoré majú pre protidrogovú stratégiu pridanú hodnotu a ktorých výstupy 
budú prerokované aj na úrovni EÚ, napr. počas zasadnutí národných protidrogových 
koordinátorov.   
 
Úloha III. 1. 5. 1. 
Pravidelné a mimoriadne rokovania Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú 
politiku k riešeniam aktuálnych situácií v protidrogovej oblasti. 
Zodpovedný subjekt: Rada vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku  
Viď odpočet úlohy III. 1. 3. 1. 
Úloha bola splnená. 
 
Priorita č. 6.: Podporovať a nabádať na aktívnu a zmysluplnú účasť a angažovanosť občianskej 
spoločnosti, vrátane mimovládnych organizácií, ako aj mládeže, užívateľov drog a príjemcov 
služieb súvisiacich s drogami, v procese tvorby a uplatňovania protidrogovej politiky na národnej 
úrovni, úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni. 
 
Úloha III. 1. 6. 1. 
Odborné angažovanie sa a spolupráca s tretím sektorom v protidrogovej oblasti, vrátane 
poskytovania dotačnej podpory. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zdravotníctva SR 
Viď odpočet úlohy I. 2. 2. 1. 
Úloha bola splnená 
 
Úloha III. 1. 6. 2. 
Koordinácia činnosti celoštátneho informačného systému, v rámci ktorého bude možné 
zaistiť včasné a diferencované šírenie informácii o nových psychoaktívnych látkach, ktoré 
môžu predstavovať potenciálne ohrozenie verejného zdravia na národnej úrovni. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Viď odpočet úlohy I. 2. 2. 3. 
Úloha bola splnená 
 
IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
 
Hlavná priorita: Spolupráca s členskými štátmi EÚ a príslušnými medzinárodnými organizáciami 
v zmysle zásad spoločnej/zdieľanej zodpovednosti  a komplexného, vyváženého a na faktoch 
založeného prístupu v riešení drogovej problematiky – znižovaní dopytu po drogách a znižovaní 
ponuky drog.  
 
Cieľ č.1: Spolupráca a koordinácia aktivít s orgánmi a členskými štátmi EÚ v oblasti 
protidrogovej politiky.  
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Priorita č. 1: Prostredníctvom Stálych misií SR pre Organizácie spojených národov vo Viedni, 
Ženeve a New Yorku bude v protidrogovej oblasti aj naďalej upevňovať spoluprácu s Úradom pre 
drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov vo Viedni, Komisiou Organizácie spojených 
národov pre omamné látky, Organizácie spojených národov a ďalšími inštitúciami Organizácie 
spojených národov pôsobiacimi v oblasti drogovej problematiky.   
 
Úloha IV. 1.1.1. 
Aktívna účasť na medzinárodných stretnutiach. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
MZ SR sa ako kontaktný orgán pre UNODC podieľalo na obsahovom, administratívnom 
a organizačnom zabezpečovaní výročných zisťovaní/informácií pre Svetovú správu o drogách 
ARQ – o súčasnej situácii v oblasti NPL, štatistických hláseniach pre INCB a pri zabezpečovaní 
delegácie za SR na pravidelnom každoročnom zasadnutí Komisie Organizácie spojených národov 
pre omamné látky (ďalej len „CND“) vo Viedni. V roku 2016 v marci sa SR zúčastnila na 
rokovaní CND ako plnohodnotný člen s hlasovacím právom (SR bola zvolená za člena na 
obdobie rokov 2016 – 2019).  MZ SR zabezpečuje aktívnu účasť na stretnutiach Informal 
Consultation Meeting on Supply and Demand for Opiate Raw Materials, ktoré sa každoročne 
konajú vo Viedni. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 1. 2 
Stála misia SR pre Organizácie spojených národov vo Viedni v súčinnosti s odborom 
Organizácie spojených národov a medzinárodných organizácií Ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky bude zabezpečovať, koordinovať a 
navrhovať účasť zástupcov odborných rezortov vlády SR na zasadnutiach Komisie 
Organizácie spojených národov pre omamné látky a jej pracovných skupín. Vzhľadom na 
široký prierezový charakter problematiky bude spracovávať správy, monitorovať vývoj 
drogovej problematiky formou zasielania informácií obdŕžaných z Úradu pre drogy 
a kriminalitu Organizácie spojených národov vo Viedni ústrediu a relevantným odborným 
rezortom, bude sa zapájať do koordinačných aktivít EÚ organizovaných Delegáciou EÚ v 
sídle Organizácie spojených národov vo Viedni pri príležitosti každého zásadného podujatia 
v danej problematike.  
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky 
Na pôde Organizácie spojených národov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky v súčinnosti so stálou misiou Viedeň zabezpečovalo, koordinovalo 
a navrhovalo účasť zástupcov odborných rezortov (MZ SR, NMCD, MV SR, GP SR, NAKA, 
NPDJ NAKA P PZ, P PZ SR, MPSVR SR, MŠVVŠ SR, Úrad boja  
proti organizovanej kriminalite, MS SR, MF SR, MH SR, CPLDZ na zasadnutiach CND 
a UNODC vo Viedni. Na substantívnych zasadnutiach sa okrem zástupcov Stálej misie Viedeň 
zúčastňovali aj zástupcovia odborných rezortov SR. Zo zasadnutí boli spracované správy 
s odporúčaniami na ďalší postup SR v oblasti boja proti drogám na multilaterálnej.  
úrovni. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 1. 3. 
Stále zastúpenie SR pri EÚ sa bude aj naďalej aktívne zapájať do činnosti Horizontálnej 
pracovnej skupiny pre drogy a bude aktívne vystupovať na úrovni Stálych predstaviteľov 
členských krajín EÚ pri príprave expertných a politických stanovísk a dokumentov 
schvaľovaných na úrovni EÚ. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky 
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Na pôde európskych inštitúcií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky, prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ (ďalej len „SZ SR pri 
EÚ) zabezpečovalo podporu pre expertov vo forme sprostredkovania kontaktov s príslušnými 
útvarmi Európskej komisie, sekretariátom  Rady, Europolom, Eurojustom, EMCDDA 
a diplomatickými zastúpeniami nečlenských štátov. SZ SR pri EÚ pripravovalo neformálne 
stretnutia s partnermi z členských štátov EÚ, s príslušnými EÚ expertmi a sledovalo dodržiavanie 
termínov pre odovzdanie pripomienok k prerokovávanej problematike. SZ SR pri EÚ pravidelne 
prostredníctvom konzultácií s ústredím príslušných rezortov prispievalo k príprave podkladov pre 
rokovania Coroperu a Rady JHA, kde aktívne vystupoval aj stály predstaviteľ SR pri EÚ. SZ SR 
pri EÚ využilo svoje kontakty v Europole a s relevantnými partnermi z ostatných členských 
štátov EÚ, pri sprostredkovaní výmeny informácií potrebných v rámci medzinárodnej operatívnej 
policajnej spolupráce. 
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sledovalo 
prácu HDG, účasť na zasadnutiach ktoré zabezpečujú experti z rezortov vnútra a zdravotníctva.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 1. 4. 
Stála misia SR pri  Organizácii spojených národov Ženeva sa bude v súčinnosti s OSNO a 
MZ SR zúčastňovať koordinačného mechanizmu EÚ na pôde Svetovej zdravotníckej 
organizácie a Spoločného programu Organizácie spojených národov pre HIV/AIDS v 
Ženeve v rámci príprav na zasadnutia Výkonnej rady Svetovej zdravotníckej organizácie a 
Svetového zdravotníckeho zhromaždenia a Programovej koordinačnej rady Spoločného 
programu Organizácie spojených národov pre HIV/AIDS v témach, ktoré súvisia so 
zameraním aktivít Svetovej zdravotníckej organizácie a Spoločného programu Organizácie 
spojených národov pre HIV/AIDS na problematiku boja proti drogám. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky 
Na úrovni WHO a najmä v rámci prípravy a priebehu výročného zasadnutia Svetového 
zdravotníckeho zhromaždenia a zasadnutí Spoločného programu Organizácie spojených národov 
pre HIV/AIDS (ďalej len „UNAIDS“) v Ženeve sa OSNO prostredníctvom Stála misia SR pri 
OSN Ženeva priebežne zapája do relevantných koordinačných aktivít EÚ v agende boja proti 
AIDS. Správy z koordinačných stretnutí EÚ a pracovných stretnutí WHO sú zasielané odborným 
rezortom vlády SR. Stála misia SR pri OSN Ženeva príslušné zasadnutia WHO a PCB UNAIDS 
personálne pokrýva, ako aj navrhuje na nich účasť zástupcov odborných rezortov, najmä MZ SR.   
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 1. 5. 
OSNO sa bude prostredníctvom Stálej misie SR pri Organizácii spojených národov vo 
Viedni a Ženeve podieľať na prehlbovaní spolupráce, výmene informácií a súčinnosti 
s Úradom pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov vo Viedni, Komisie 
Organizácie spojených národov pre omamné látky, Medzinárodným úradom pre kontrolu 
omamných látok, Svetovou zdravotníckou organizáciou, Spoločný program Organizácie 
spojených národov pre HIV/AIDS a ďalšími relevantnými inštitúciami systému Organizácie 
spojených národov. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky 
V oblasti boja proti drogám sa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky prostredníctvom Stála misia SR pri Organizácii spojených národov vo 
Viedni, New Yorku a Ženeve, najmä v druhom polroku 2016 počas SK PRES, podieľalo na 
prehlbovaní spolupráce a súčinnosti na multilaterálnej úrovni, najmä s  Úradom pre drogy 
a kriminalitu Organizácie spojených národov vo Viedni, CND, INCB, WHO, UNAIDS a ďalšími 
relevantnými inštitúciami systému Organizácie spojených národov. Stála misia SR pri 
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Organizácii spojených národov zabezpečovalo priebežne aktívnu koordináciu v rámci zasadnutí 
EÚ.  
Úloha bola splnená.  
 
Priorita č. 2: SR bude intenzívne pokračovať v rozvoji spolupráce a koordinácie aktivít s orgánmi 
a členskými štátmi EÚ v oblasti protidrogovej politiky. Bude sa podieľať na presadzovaní 
vyváženého európskeho prístupu k problému s drogami a rozvoji medzinárodnej spolupráce 
v súlade s platnými dohodami o spolupráci a pridružení na princípe partnerstva a spoločnej 
zodpovednosti. Úsilie zameria, v súlade s politickými vzťahmi a rámcovými dohovormi EÚ 
v oblasti drog a prekurzorov, na rozvoj spolupráce s tretími krajinami, susednými krajinami 
a krajinami pôvodu resp. tranzitu drog a prekurzorov. Ide predovšetkým o rámcové dohovory EÚ 
upravujúce vzťahy s troma skupinami krajín: pristupujúcimi, kandidátskymi a potenciálnymi 
kandidátskymi na členstvo v EÚ, krajinami Európskej susedskej politiky a inými tretími 
krajinami. 
 
 
Úloha IV. 1. 2 .1. 
Odbor európskych politík Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky bude prostredníctvom SZ SR pri EÚ intenzívne pokračovať v rozvoji 
spolupráce a koordinácie aktivít s orgánmi a členskými štátmi EÚ v oblasti protidrogovej 
politiky. Bude sa podieľať na presadzovaní vyváženého európskeho prístupu k problému 
s drogami a rozvoji medzinárodnej spolupráce v súlade s platnými dohodami o spolupráci 
a pridružení na princípe partnerstva a spoločnej zodpovednosti. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky 
Na pôde európskych inštitúcií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky prostredníctvom SZ SR pri EÚ zabezpečovalo podporu pre expertov vo forme 
sprostredkovania kontaktov s príslušnými útvarmi Európskej komisie, sekretariátom Rady, 
Europolom, Eurojustom, Európskou výskumnou agentúrou pre drogovú problematiku 
a diplomatickými zastúpeniami nečlenských štátov. SZ SR pri EÚ pravidelne prostredníctvom 
konzultácií s ústredím príslušných rezortov prispievalo k príprave podkladov pre rokovania 
Coreperu a Rady JHA. SZ SR pri EÚ sa podieľalo na uľahčovaní a sprostredkovaní výmeny 
informácií potrebných v rámci medzinárodnej operatívnej policajnej spolupráce.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV.  1. 2. 2. 
Zabezpečiť v súvislosti s predsedníctvom SR v Európskej únii personálne kapacity 
a posilniť proaktívny prístup pri presadzovaní politických zámerov v rámci protidrogovej 
politiky.  
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
V rámci prípravy slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie boli prostredníctvom 
organizačných zložiek MV SR koordinované personálne nominácie jednotlivých útvarov do 
predsedníckeho korpusu SR. Na návrh prezidenta PZ boli do predsedníckeho korpusu HDG 
nominovaní spolupredseda a trojčlenný podporný tím z NPJ NAKA P PZ.  
Úloha bola splnená. 
 
Priorita č. 3.: SR  sa bude aj naďalej aktívne zapájať do činnosti Horizontálnej pracovnej skupiny 
pre drogy a bude vystupovať na úrovni Výboru stálych predstaviteľov členských krajín EÚ pri 
príprave externých a politických stanovísk a dokumentov určených na schválenie Radou EÚ 
a/alebo Európskym parlamentom. 
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Úloha IV. 1.3.1. 
Aktívna účasť na medzinárodných stretnutiach. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
Zástupca MZ SR je členom delegácie SR v HDG, ktorý sa aktívne zúčastňuje na zasadnutiach 
HDG a na stretnutiach  národných protidrogových koordinátorov. Agenda v rámci HDG bola 
zameraná predovšetkým na rokovania o právnom základe legislatívneho aktu EÚ o NPL. 
Rovnako bola predmetom rokovania diskusia o príprave Osobitného zasadnutia Valného 
zhromaždenia Organizácie spojených národov k svetovému drogovému problému. Pri tejto 
príležitosti bola na pôde HDG negociovaná Spoločná pozícia EÚ, ktorá kládla dôraz na 
stanovenie ambicióznych opatrení v oblasti harm reduction a taktiež aj na jednoznačné 
odmietnutie trestu smrti za drogové trestné činy. 

V druhom polroku 2016 sa Slovenská republika stala predsedajúcou krajinou v Rade EÚ 
a z tohto titulu bola aj krajinou, ktorá viedla zasadnutia HDG. Predseda tejto skupiny bol z MV 
SR. Zástupca MZ SR pôsobí na zasadnutiach ako zastupujúci predseda a zároveň ako hlavný 
kontaktný bod medzi HDG, SZ v Bruseli a Ministerstvom zdravotníctva SR. 

Zástupca MZ SR sa zúčastňuje pravidelných stretnutí Národných protidrogových 
koordinátorov. V rámci Slovenského predsedníctva sa v dňoch 19. - 20. októbra 2016 v Bratislave 
konalo neformálne stretnutie, pod názvom „Integrovaný prístup k zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti o užívateľov drog“.  

MZ SR prostredníctvom stáleho korešpondenta zastupuje SR v Pompidou Group, skupine 
pri Rade Európy. 
Úloha bola splnená. 

Priorita č. 4.: SR  bude naďalej pokračovať v spolupráci s PG pre drogovú problematiku v rámci 
jej pracovných orgánov. 
 
Úloha IV. 1. 4. 1.  
Zapájať sa do projektov medzinárodnej, najmä európskej spolupráce (najmä Úrad pre 
drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov vo Viedni, UNCND, Svetová 
zdravotnícka organizácia, PG, relevantné európske inštitúcie). 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Zástupkyňa rezortu školstva sa v sledovanom období zúčastnila na zasadnutiach UNODC a na 
vedeckých konzultáciách CND v rámci prípravy špeciálneho zasadnutia UNGASS.  

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ako aktívny člen odbornej siete 
EURONET zameranej na prevenciu návykových látok realizoval v spolupráci s OZ Prevencia 
V&P za SR projekt „Click for Support“ zameraný na možnosti internetových intervencií v 
selektívnej prevencii návykových látok. Výstupom medzinárodného projektu bola príručka k 
realizácii efektívnej internetovej intervencie distribuovaná v sieti školských poradenských 
zariadení a informačný seminár pre odborníkov v prevencii v sieti Centier pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie. V procese schvaľovania je pokračovanie projektu, 
ktorého výstupom by bola konkrétna internetová intervencia zameraná na NPL aj v slovenskej 
verzii. 

Problematike drogovej prevencie ale aj prevencii sociálno-patologických javov v 
spoločnosti a ich dôsledkoch vrátane látkových závislosti, sa venovali Metodicko-pedagogické 
centrá v 10tích akreditovaných vzdelávacích programoch  v rámci národného projektu 
Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov.  
Metodicko-pedagogické centrá realizovali  národný projekt  „Aktivizujúce metódy vo výchove“, 
v rámci ktorého bola  problematika prevencie látkových a nelátkových závislosti tematizovaná vo 
vybraných obsahoch interaktívnych digitálnych pomôcok.   
Úloha bola splnená. 
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Priorita č. 5.: Prostredníctvom rozvoja a skvalitňovania nástrojov monitorovania situácie 
s drogami v spoločnosti sa bude aktívne podieľať na práci EMCDDA a rozvoji spolupráce 
s Národnými monitorovacími centrami členských krajín EÚ v rámci Európskej informačnej siete 
o drogách a drogových závislostiach.    
 
Úloha IV. 1. 5. 1. 
Epidemiologické sledovanie kľúčových indikátorov monitorovania drogovej problematiky v 
SR pre Európsku informačnú sieť o drogách a drogových závislostiach. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Viď odpočet úlohy I. 2. 2. 2.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 5. 2. 
Koordinácia činnosti celoštátneho informačného systému, v rámci ktorého bude možné 
zaistiť včasné a diferencované šírenie informácii o nových psychoaktívnych látkach, ktoré 
môžu predstavovať potenciálne ohrozenie verejného zdravia, a to nielen na národnej 
úrovni, ale aj v rámci EÚ – prostredníctvom Európskej informačnej siete o drogách 
a drogových závislostiach. 
 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Viď odpočet úlohy I. 2. 2. 3.  
Úloha bola splnená. 
 
Priorita č. 6.: SR bude participovať na relevantných spoločných colných či policajno-colných 
operáciách pod záštitou Svetovej colnej organizácie a Pracovnej skupiny Rady Európskej únie pre 
colnú spoluprácu. 
 
Úloha IV.  1. 6. 1. 
Identifikova ť hrozby spojené s organizovanou trestnou činnosťou páchanou v oblasti 
omamných a psychotropných látok a prekurzorov na medzinárodnej úrovni. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Europol  vypracováva analýzu hrozieb v oblasti závažnej organizovanej trestnej činnosti, 
ktorá zahŕňa aj drogovú trestnú činnosť a ktorá je postúpená odborným útvarom. Europol 
priebežne rozposielal získané správy včasného varovania tzv. Early Warning Notification s 
účelom monitorovať drogovú trestnú činnosť a upozorniť členské štáty na možné nebezpečenstvo 
ako aj nové modus operandi.  Zároveň v rámci MV SR sú postúpené odborným útvarom správy 
týkajúce sa odhadu hrozieb rôznych druhov OPL vypracované strategickým tímom Europolu v 
spolupráci s EMCDDA a taktiež strategické správy týkajúce sa trhu s OPL v Austrálii. 
  V uvedenom období prebiehala komunikácia o páchaní drogovej trestnej činnosti 
prostredníctvom tzv. ST správ (šablónovitá správa o páchateľoch drogovej trestnej činnosti v 
rámci organizácie Interpol) a zasielaním modusov operandi.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 6. 2. 
Posilniť cezhraničnú spoluprácu zameranú na boj proti pašovaniu omamných 
a psychotropných látok a prekurzorov, pranie špinavých peňazí a konfiškáciu majetku 
pochádzajúceho z drogovej trestnej činnosti. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Výmena informácií prostredníctvom databáz, resp. analytických pracovných súborov 
prostredníctvom spoločných kontaktných pracovísk s okolitými krajinami schengenského 
priestoru prostredníctvom NÚ Sirene prebieha 24 hodín denne, 7 dní v týždni a je schopná 
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urgentne zabezpečiť, resp. posilniť cezhraničnú  spoluprácu zameranú na boj proti pašovaniu 
OPL. 

V uvedenom období boli realizované akcie s medzinárodným prvkom, pri odhaľovaní 
a dokumentovaní drogovej trestnej činnosti bola aktívna spolupráca hlavne s partnermi z Českej 
republiky a Maďarska. Spolupráca s kolegami z Českej republiky bola zameraná hlavne na 
dovozcov OPL z Českej republiky na Slovensko. Spolupráca s maďarskou stranou bola zameraná 
na osoby distribútorov metamfetamínu. Spolupráca s Rakúskom sa uskutočňovala v operatívnej 
rovine. Slovenská republika spolupracovala aj s políciou Španielska.   

V rámci predsedníctva Slovenskej republiky v skupine „Vyšehradská štvorka“  MV SR 
zorganizovalo medzinárodnú konferenciu na tému „Syntetické drogy a NPL – stav a vývoj 
drogovej scény v členských krajinách V4“. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia členských 
krajín V4 zaoberajúci sa uvedenou problematikou a predstavili aktuálne problémy v uvedenej 
oblasti vo svojich krajinách. Za Slovenskú republiku bolo prezentované inštitucionálne 
zabezpečenie boja proti drogovej kriminalite, aktuálny stav a vývoj drogovej scény so zameraním 
sa na oblasť syntetických drog a NPL na území Slovenskej republiky, postavenie, pôsobnosť 
a úlohy KEÚ PZ v oblasti chemickej analýzy syntetických drog a NPL, stav na úseku drogových 
prekurzorov a systém zaobchádzania s liekmi s obsahom drogového prekurzora vo vzťahu 
k liečebnému cyklu, prípadové štúdie, NPL na drogovej scéne z medicínskej perspektívy, 
chemická bezpečnosť a praktická ukážka kontrolného chemického laboratória a systému činností 
na mieste výskytu syntetických drog alebo NPL.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 6. 3. 
Spolupodieľať sa na koordinácii a zabezpečovaní politiky EÚ v oblasti omamných 
a psychotropných látok a prekurzorov medzi členskými štátmi EÚ, medzinárodnými 
organizáciami a tretími krajinami. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky v rámci uvedenej úlohy zabezpečuje agendu 
legislatívnej činnosti, úloha sa plní podľa potreby. Úloha v gescii oddelenia koordinácie 
záležitostí Európskej únie úradu medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ sa plnila priebežne,  
naďalej koordinovalo a priebežne zabezpečovalo prostredníctvom národných expertov účasť na 
všetkých dôležitých rokovaniach výborov a pracovných skupín Rady Európskej únie a Komisie, 
ktorých vecné zameranie sa týkalo oblasti OPL a prekurzorov. Národní experti sa aktívne 
zúčastňovali a podieľali na práci a rokovaniach týchto pracovných skupín a výborov.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 6. 4. 
Podporovať programy EÚ zamerané na riešenie organizovanej trestnej činnosti v tretích 
krajinách, napríklad formou vzájomnej výmeny inform ácií týkajúcich sa omamných 
a psychotropných látok a prekurzorov, ziskov a majetku pochádzajúcich z  drogovej 
trestnej činnosti a podobne. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Prostredníctvom geopolitického zoskupenia V4, Europolu, Interpolu a policajných pridelencov 
MV SR aktívne prispelo k zvýšeniu odborného kreditu slovenskej centrálnej protidrogovej 
služby. Išlo najmä o výkon spoločných protidrogových operácií a výmenu aktuálnych 
operatívnych informácií o páchanej drogovej trestnej činnosti predovšetkým v krajinách 
Západného Balkánu, Japonsku, USA a Kanade. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 6. 5. 
Podpora informačnej výmeny medzi finančnou správou a Europolom prostredníctvom 
styčného dôstojníka FS pre Europol. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky   
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KÚ FS na základe spolupráce s partnerskými službami EÚ realizoval záchyty OPL.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 6. 6. 
Zintenzívnenie participácie Kriminálneho úradu finančnej správy na prebiehajúcich i 
nových AWF Europolu. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky   
KÚ FS v spolupráci s P PZ  spolupracovalo na vzdelávacích aktivitách. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 6. 7. 
Aktívna účasť na ďalších projektoch a aktivitách organizovaných v spolupráci s 
Europolom. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky   
Colníci kriminálneho úradu finančnej správy sa zúčastnili spoločných pracovných stretnutí 
s EUROPOLOM  s cieľom skvalitniť spoluprácu. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 6. 8. 
Realizácia pracovných stretnutí a vzájomnej výmeny informácií založenej na proaktívnom 
prístupe vo vzťahu k styčným dôstojníkom partnerských colných správ a iných zákon 
presadzujúcich zložiek. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky   
V rámci spolupráce s partnerskými službami ČR, Maďarska, Rakúska a Slovinska boli 
realizované záchyty OPL.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 6. 9. 
Sprostredkovanie efektívnej operatívnej spolupráce pri konkrétnych prípadoch. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky   
V rámci uvedenej spolupráce boli zrealizované konkrétne záchyty OPL.   
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 6. 10. 
Efektívnejšie využívanie možností realizácie právnej pomoci v rámci Dohovoru 
vypracovaného na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a 
spolupráci medzi colnými správami (ďalej len „Neapol II“). 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky   
V rámci plnenia úlohy boli realizované záchyty OPL na základe spolupráce s partnerskými 
službami (napr. Českej republiky a Talianska). 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 6. 11. 
Realizácia pracovných stretnutí a vzájomnej výmeny informácií založenej na proaktívnom 
prístupe vo vzťahu k partnerským zložkám všetkých susedných štátov, ako i ďalších 
členských štátov EÚ i tretích krajín. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky   
KÚ FS realizoval pracovné stretnutia s Českou republikou, Rakúskom a Švajčiarskom, na základe 
spolupráce partnerskými službami Českej republiky a Talianska boli zrealizované záchyty OPL.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 6. 12. 
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Realizácia efektívnej, operatívnej spolupráce pri konkrétnych prípadoch. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky   
KÚ FS realizoval pracovné stretnutia s Českou republikou, Rakúskom a Švajčiarskom, na základe 
spolupráce partnerskými službami Českej republiky a Talianska boli zrealizované záchyty OPL.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha IV. 1. 6. 13. 
Aktívna účasť na všetkých relevantných, spoločných colných alebo policajno – colných 
operáciách pod záštitou Svetovej colnej organizácie, CCWP, či iných medzinárodných 
organizácií. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky   
Colné úrady sa zúčastňovali spoločných colných, policajno – colných,  kontrolných akcií, ktorých 
predmetom bola preprava tovarov, zásielky. Ich výsledkom boli konkrétne záchyty OPL.  
Úloha bola splnená.. 
 
V. INFORMÁCIE, VÝSKUM, MONITOROVANIE A HODNOTENIE 
 
Hlavná priorita: Prispieť k lepšiemu porozumeniu všetkých aspektov drogovej problematiky a 
účinkov jednotlivých opatrení a poskytnúť tak vierohodné, komplexné a na faktoch založené 
podkladové materiály na účely politiky a opatrení.  
 
Cieľ č.1: Prispieť k lepšiemu šíreniu výsledkov monitorovania, výskumu a hodnoteniu na 
národnej úrovni a na úrovni EÚ, čím sa zabezpečí posilnenie synergii, vyvážené prideľovanie 
finančných zdrojov a nezdvojovanie úsilia. Je to možné dosiahnuť harmonizáciou metodík, 
vytváraním sieťových štruktúr a užšou spoluprácou. 
 
Priorita č. 1.: SR ako členský štát EÚ by mala pokračovať v investovaní do výmeny informácií, 
zberu a monitorovania údajov, výskumu a posudzovania situácie v oblasti drog a do reakcie na 
túto situáciu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Malo by sa to vzťahovať na všetky 
relevantné aspekty drogovej problematiky vrátane dopytu po drogách a ponuky drog. Osobitný 
dôraz by sa mal klásť na zachovanie a ďalšie zlepšenie zberu údajov a vypracúvanie správ 
prostredníctvom nových kľúčových ukazovateľov EMCDDA v oblasti znižovania dopytu po 
drogách. 
 
Úloha V. 1. 1. 1. 
Podpora realizácie školských prieskumov a výskumov a zvyšovanie informovanosti. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
MŠVVaŠ SR v spolupráci s Ústavom informácií a prognóz školstva a Centrom vedecko-
technických informácií zrealizovalo  v uvedenom období nasledovné prieskumy: 

- záškoláctvo a problémové správania u žiakov ZŠ a SŠ v školskom roku 2013/2014 (medziročné 
porovnanie a vývojové trendy), 

- prieskum záškoláctva a predčasného ukončenia povinnej školskej dochádzky z pohľadu riaditeľov 
ZŠ a SŠ, 

- preventívny program Cesta k emocionálnej zrelosti – prieskum názorov žiakov a učiteľov na 
realizáciu a absolvovanie preventívneho programu v ZŠ, preventívne programy  v podmienkach 
Centier pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v školskom roku 2013/2014, 

- analýza činnosti Centier voľného času v roku 2013, 
- prieskum – „Šikanovanie v základných a SŠ z pohľadu koordinátorov prevencie“, 
- výskum - „Ľudské práva vo výchove v škole a rodina, názory rodičov žiakov základných a SŠ“. 

V roku 2015 bola v Centre vedecko-technických informácií riešená výskumná úloha 
„Prevencia a eliminácia šikanovania v školskom prostredí“ . Cieľom výskumu je zistiť názory 
a skúsenosti triednych učiteľov a koordinátorov prevencie na problematiku prevencie a eliminácie 
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šikanovania v základných a stredných školách na Slovensku. Výskum bol realizovaný 
prostredníctvom online dotazníka, ktorý vyplnilo 1 700 pedagógov z celého Slovenska.  

SRS podporila vytvorenie a aktualizáciu webovej stránky www.bezpre.sk, na ktorej  je 
uvedených viacero materiálov a metodík, ktoré môžu pomôcť školám pri  vytváraní zdravého a 
bezpečného sociálneho prostredia a na prevenciu nežiaducich javov. 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa ako koordinačné pracovisko 
podieľal na realizácii prieskumu ESPAD – projekt školského prieskumu o alkohole a iných 
drogách, projekt sa realizoval v spolupráci s Ústavom verejného zdravotníctva SR a Katedry 
psychológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a s finančnou podporou 
NMCD, Národný koordinátorom projektu ESPAD od roku 1995 – 2015 je doc. PhDr. Alojz 
Nociar, CSc. Hlavným cieľom prieskumu ESPAD v roku 2015 bolo získať údaje o výskyte 
užívania drog u žiakov 9. tried ZŠ a v štyroch ročníkoch všetkých typov SŠ v SR a poskytnúť na 
medzinárodné porovnanie výsledky žiakov narodených v roku 1999. Čiastkovými cieľmi 
prieskumu ESPAD bolo: skúmať rizikové správanie študentov v súvislosti s rodinným zázemím a 
psychickou zraniteľnosťou, ako aj s výskytom šikanovania a agresivity v školách, porovnať 
trendy z prieskumov v rokoch 1995 až 2015 a poskytnúť hlavné výsledky na použitie v 
protidrogovej prevencii na školách a na aktualizáciu interaktívnych vzdelávacích programov v 
prevencii.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha V. 1. 1. 2. 
Navrhovať v expertných skupinách zameraných na problematiku boja proti drogám 
legislatívne zmeny v oblasti trestného práva hmotného a trestného práva procesného, 
týkajúce sa najmä zmeny spôsobu kvalifikácie tzv. drogových skutkov podľa závažnosti a 
zmien pri pravidlách použitia agenta. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
MV SR v rámci plnenia úlohy uskutočnilo zasadnutia skupiny pričom ich výsledkom bola snaha 
zaviesť zmenu  a doplnenie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov k drogovej 
problematike, primárne trestného zákona, (Zákon č. 300/2005 Z. z. ), Trestného  poriadku, 
(Zákon č. 301/2005 Z. z. ), Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. z. z  28. 08. 1990 
o priestupkoch,  Zákona č. 139/1998 Zb. z. z  2. 4. 1998 o omamných látkach, psychotropných 
látkach a prípravkoch resp. návrh nového zákona, ktorý by definoval množstvá OPL 
a prekurzorov. 

 Rokovania podskupiny prekurzorov, NPL a liekovej politiky sa týkali prípravy 
legislatívnych zmien v oblasti rizikových látok, nelegálnych a falošných liekov a anabolických 
steroidov. Členovia podskupiny pripravili zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré 
umožnia orgánom presadzujúcim právo na tomto úseku účinne a aktívne zasiahnuť najmä pri 
zaistení a ničení rizikových látok, trestnoprávnom postihu internetového predaja nelegálnych 
liekov, obchodovania s falošnými liekmi a zneužívania anabolických steroidov a látok 
s hormonálnym účinkom.  

Podskupina drogových laboratórií a chemickej, biologickej a radiačnej ochrany predstavila 
strednodobý projekt chemickej bezpečnosti vybraných útvarov PZ vykonávajúcich činnosti na 
úseku odhaľovania, dokumentovania a rozoberania drogových laboratórií. Cieľom podskupiny je 
analýza potrieb a rozsahu chemickej, biologickej, rádiologickej a nukleárnej ochrany vo vzťahu 
k činnosti subjektov na mieste výskytu drogového laboratória, a to z technického, taktického 
a legislatívneho pohľadu.  

V priebehu roku 2015 sa činnosť orientovala na riešenie legislatívnej úpravy takzvanej 
farmaceutickej kriminality.  
Úloha bola splnená. 
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Úloha V. 1. 1. 3. 
Spolupodieľať sa na koordinácii a implementácii novej právnej úpravy postihovania 
výroby, distribúcie, držby a predaja falošných liekov a neregistrovaných liekov na území 
SR. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
MV SR v rámci aktivít MISO DTČ sa podskupina prekurzorov, NPL a liekovej politiky zaoberala 
oblasťou vývojových trendov NPL, neregistrovaných liekov, falošných liekov a zneužívaním 
anabolických steroidov a dopingu všeobecne, návrhmi legislatívnych, metodických, technických 
a informačných opatrení na odstránenie nedostatkov na tomto úseku, monitorovaním 
internetového predaja záujmových komodít. Boli spracované návrhy zmien ustanovení zákona 
č.300/2005 Z. z. – Trestný zákon týkajúce sa neoprávneným nakladaním, predajom a 
prechovávaním liekov a látok s anabolickým a hormonálnym účinkom, falšovania liekov.  
MISO DTČ pripravila novú právnu úpravu zohľadňujúcu súčasné problémy aplikačnej praxe. 
Podskupina v úzkej spolupráci so ŠÚKLom, MZ SR, zástupcami farmaceutických spoločností 
a MS SR  pripravila návrh nového zákona upravujúceho danú oblasť, oblasť trestného práva 
hmotného nevynímajúc. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha V. 1. 1. 4. 
Podieľať sa na zavádzaní legislatívnych opatrení EÚ zameraných na   užívanie a distribúciu 
nových psychoaktívnych látok. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Príslušník PZ sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach HDG v rámci ktorej bola prerokovávaná 
problematika NPL, a to vystavovania NPL kontrolným opatreniam v súlade s Rozhodnutím Rady 
2005/387/SVV z 10.  mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole NPL, čo má 
dopad na zákon č. 139/1998 Z. z. o OL, psychotropných látkach a prípravkoch. V rámci 
Slovenskej republiky bola uskutočnená novelizácia zákona č. 139/1998 Z. z. o OL, 
psychotropných látkach a prípravkoch týkajúca sa rozšírenia zoznamu zakázaných látok, ktorý je 
prílohou č. 1 k uvedenému zákonu. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha V. 1. 1. 5. 
Podieľať sa na zavádzaní legislatívnych opatrení EÚ zameraných na zneužívanie 
a nezákonnú  distribúciu: 
a) prekurzorov a pre – prekurzorov, 
b) liekov a farmaceutických prípravkov používaných na riedenie omamných 
a psychotropných látok. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Úloha je plnená priebežne v pracovnej skupine Európskej komisie pre drogové prekurzory. 
Zhromažďovanie a analýza informácií, spracovanie podkladov za Slovenskú republiku a tvorba 
legislatívnych návrhov sa uskutočňuje na pôde spoločného pracoviska na kontrolu drogových 
prekurzorov. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha V. 1. 1. 6. 
Spolupodieľať sa: 
a) na zbere dát, hodnotení, výmene informácií a najlepších skúseností, ako aj na     
monitorovaní všetkých aspektov fenoménu omamných a psychotropných látok 
a prekurzorov, 
b) na príprave analytických správ týkajúcich sa stavu drogovej scény na území SR ako aj 
na území Európskej únie. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
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Experti MV SR zastupujúci Slovenskú republiku v takzvaných drogových Focal Pointoch 
Europolu zabezpečovali v uvedenom období odborné poradenstvo, výmenu informácií a lektorskú 
činnosť pre rezortné vzdelávacie ustanovizne, najmä Stredná odborná škola Policajného zboru 
v Bratislave, Akadémia policajného zboru v Bratislave, CEPOL a MEPA. Okrem toho spracovali 
analytické správy pre EMCDDA, Europol, INCB a UN CND. 
Úloha bola splnená. 
 
Priorita č. 2.: Zabezpečiť a posilniť odbornú prípravu pracovníkov  v kľúčových oblastiach  - tak 
v oblasti zníženia dopytu po drogách, ako aj v oblasti zníženia ponuky drog. 
 
Úloha V. 1. 2. 1. 
Zamerať sa v rámci CEPOL kurzov určených pre dôstojníkov zložiek presadzujúcich 
právo v oblasti boja proti výrobe a pašovaniu omamných a psychotropných látok a 
prekurzorov na problematiku: 
a) boja proti zneužívaniu informačných a komunikačných technológií, 
b) konfiškácie majetku pochádzajúceho z drogovej trestnej činnosti, 
c) boja proti praniu špinavých peňazí, 
d) vyhľadávania a likvidácie nezákonných laboratórií určených na výrobu omamných 
a psychotropných látok a  prekurzorov, 
e) stavu a vývoja nových psychoaktívnych látok, pre – prekurzorov a syntetických drog. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Príslušníci PZ sa  zúčastnili špecializovaných kurzov zameraných na boj proti drogám a výmenu 
skúseností  medzi policajnými dôstojníkmi krajín Európskej únie, CEPOL kurzov, ktoré sa 
orientovali na: 

• Pašovanie OPL a prekurzorov v kontajneroch.  
• Európske aspekty a systémy prania špinavých peňazí.  
• Vyhľadávanie majetku (vrátane témy zmrazovania a konfiškácia majetku), 
 problematika vyšetrovania v oblasti finančnej kriminality. 
• Rozoberanie nelegálnych laboratórií, zákroky v nelegálnych laboratóriách 

na výrobu syntetických drog v každodennej praxi. 
• Pašovanie kokaínu, vyšetrovanie trestnej činnosti spojenej s pašovaním  
 kokaínu a organizovanými zločineckými skupinami, ktoré pašujú drogy. 
• Syntetické drogy, boj proti (syntetickým) drogám a súvisiacej trestnej  
 činnosti v každodennej praxi. 
• Finančné vyšetrovanie (vrátane prania špinavých peňazí) finančné  
 prípady veľkého rozsahu (okrem podvodov s DPH). 

Úloha bola splnená. 
 
Úloha V. 1. 2. 2. 
Zrealizovať monitoring drogovej scény v Ozbrojených silách Slovenskej republiky za rok 
2014. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
Vojenská polícia realizovala monitoring drogovej scény v Ozbrojených silách Slovenskej 
republiky. V rámci monitoringu boli sledované  charakteristiky ako hodnosť, vek a príslušnosť 
k vojenskému útvaru profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany, ktorí v roku 2014 
spáchali priestupok alebo trestný čin súvisiaci s drogami.  
Úloha bola splnená.  
 
Úloha V. 1. 2. 3. 
Sledovať a každoročne vyhodnocovať trendy vývoja drogovej scény v Ozbrojených silách 
Slovenskej republiky. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
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Za účelom získania poznatkov o problémoch súvisiacich s užívaním drog v Ozbrojených silách 
Slovenskej republiky bol realizovaný výskumný projekt zameraný na problematiku sociálno-
nežiaducich javov, ktorý okrem iného riešil aj otázky užívania drog a ich vplyvu na vzťahy v 
jednotke a kvalitu plnenia úloh.  V rámci uvedeného výskumu zameraného na postoje 
profesionálnych vojakov k návykovým látkam ako takým, sa profesionálni vojaci vyjadrovali 
okrem iného k problematike užívania nelegálnych drog a tiež k otázkam súvisiacim 
s protidrogovou prevenciou v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Výskum bol 
zrealizovaný na vzorke 536 respondentov. 

V rámci sledovania drogovej scény v Ozbrojených silách Slovenskej republiky bol 
sekciou ľudských zdrojov MO SR vypracovaný Monitoring trendov vývoja drogovej scény 
v ozbrojených silách za rok 2015, ktorý predstavuje štatistické spracovanie vybraných údajov 
o profesionálnych vojakoch a zamestnancoch rezortu obrany, ktorí v hodnotenom období spáchali 
priestupok alebo trestný čin súvisiaci s drogami a porovnanie týchto zistení s predchádzajúcim 
sledovaným obdobím. Uvedený monitoring bol poskytnutý Generálnemu štábu Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky a Vojenskej polícii pre zefektívnenie opatrení protidrogovej prevencie 
realizovaných v ich pôsobnosti. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha V. 1. 2. 4. 
Organizovať školiace aktivity pre colníkov Kriminálneho úradu finančnej správy so 
zameraním na operatívno-pátraciu činnosť, ako aj na analytické činnosti a ďalšie aspekty v 
rámci boja proti nezákonnej preprave omamných a psychotropných látok a ich 
prekurzorom. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
Colný úrad Banská Bystrica zorganizoval základný kynologický kurz so služobným psom na 
vyhľadávanie OPL. Prostredníctvom KÚ FS a  lektorského zboru inštitútu vzdelávania 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky boli uskutočnené školiace aktivity.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha V. 1. 2. 5. 
Organizovať školiace aktivity pre colníkov Colného úradu so zameraním na odhaľovanie 
omamných a psychotropných látok a ich prekurzorov v rámci konkrétnych podmienok 
výkonu služby na jednotlivých pracoviskách, ako aj na analýzu rizika a využívanie 
rizikových profilov. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
Jednotlivé colné úrady zorganizovali v rámci svojej pôsobnosti: 

• školiace aktivity so zameraním na odhaľovanie OPL a ich prekurzorov,  
• školiacu aktivitu s medzinárodnou účasťou v rámci projektu WUTCOM (schválený 

OLAF-om), kde boli využívané rizikové profily vo vzťahu k nezákonnej preprave 
tabakových výrobkov s určitou modifikáciou aj vo vzťahu k preprave OPL s využitím 
služobných psov na vyhľadávanie OPL a uplatnením rizikových profilov, 

• školenie v oblasti služobnej kynológie v boji proti pašovaniu a falšovaniu tabakových 
výrobkov, 

• školenie na tému „Rizikové profily“. 
Úloha bola splnená. 
 
V. 1. 2. 6. 
Organizovať rozšírené školiace aktivity pre pracovníkov chemického a farmaceutického 
priemyslu, leteckých spoločností, prepravcov zásielok a ďalších partnerov, s ktorými 
finančná správa spolupracuje v oblasti boja proti omamných a psychotropným látkam a ich 
prekurzorom. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
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Ministerstvo financií v rámci KÚ FS a prostredníctvom Spoločného pracoviska P PZ/KÚ 
realizovalo školenia.  
Úloha bola splnená. 
 
 
Úloha V. 1. 2. 7. 
Vzdelávacia aktivita pre sociálnych kurátorov Úradov práce sociálnych vecí a rodiny v 
oblasti selektívnej prevencie s cieľom poskytovania cielených informácií a individuálneho 
sociálneho poradenstva a pomoci dieťaťu, rodine alebo plnoletej fyzickej osobe na 
zabezpečenie predchádzania prehlbovania už vzniknutých porúch a negatívnych vplyvov 
(experimentovanie s drogami, deti s nariadením výchovným opatrením v RS, rodiny ako 
tzv. „spolu závislí“, plnoleté fyzické osoby). 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Profesionalita výkonu aktivít v predmetnej oblasti bola podporená prostredníctvom národného 
projektu „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu 
a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – I.“, ktorú realizoval Inštitút pre 
výskum práce a rodiny v spolupráci s MPSVR SR. V rámci podaktivity 1.2.2. - „Tvorba 
špecifických vzdelávacích programov“ bol okrem iných vypracovaný špecializačný vzdelávací 
program „Sociálna kuratela“, ktorého hlavným cieľom je pripraviť sociálnych pracovníkov/čky 
na praktický výkon preventívnych a kuratívnych opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately pre maloleté deti a plnoleté fyzické osoby v oblasti sociálno-patologických javov, 
vrátane drogových závislostí. Predmetný program bol pilotne overený za účasti vybraných 
zástupcov orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy a MVO a jeho obsahové východiská sú 
súčasťou Nariadenia vlády SR č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v 
oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na veľký 
počet subjektov sú základné témy riešené prostredníctvom Ústredia PSVaR a pracovných 
stretnutí zástupcov zariadení.  
Úloha bola splnená. 
 
Úloha V. 1. 2. 8. 
Pracovné stretnutie zástupcov Úradov práce sociálnych vecí a rodiny, detských domovov 
a RS s cieľom podporovať spoluprácu Úradov práce sociálnych vecí a rodiny, detských 
domovov a resocializačných stredísk za účelom zabezpečenia optimálnych riešení 
problémov detí a PFO s drogovou a inou závislosťou. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
S cieľom zjednocovania postupov RS a orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
sú organizované pracovné stretnutia výsledkom ktorých sú postupy pri výkone výchovného 
opatrenia podľa zákona o rodine, pri plánovaní, realizovaní a vyhodnocovaní individuálneho 
resocializačného plánu s dieťaťom/plnoletou fyzickou osobou.   
Úloha bola splnená 
 
Úloha V. 1. 2. 9. 
Aktualizovať v spolupráci s resocializačnými strediskami štandardy práce resocializačných 
stredísk, ktoré boli výstupom TW projektu s názvom: „Zlepšovanie a rozširovanie 
resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok“.  
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
V záujme podpory realizácie „nadštandardných“ inovatívnych aktivít subjektov vykonávajúcich 
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre cieľovú skupinu klientov 
s drogovými a inými závislosťami bola v roku 2016 vyhlásená prvá dopytovo – orientovaná 
výzva s názvom:  „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v 
otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“ (bližšie 
informácie na: https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-vyhlaseni-vyzvy). V rámci 
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prípravy tejto výzvy boli vypracované podklady, ktoré sú zároveň  od roku 2016 podkladmi pre 
pracovné stretnutia zástupcov rezortu PSVaR so zástupcami resocializačných stredísk s cieľom 
skvalitniť výkon opatrení v resocializačných strediskách najmä formou plánovanej novelizácie 
príslušných ustanovení zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha V. 1. 2. 10. 
Výskum príčin vzniku drogovej a inej závislosti klienta, vrátane potrieb rodiny klienta na 
prekonanie jeho problému a pomoci, ktorá bola drogovo a inak závislému klientovi a jeho 
rodine reálne poskytnutá. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
MPSVR SR zahrnulo tému: „Výskum príčin vzniku drogovej a inej závislosti klienta, vrátane 
potrieb rodiny klienta na prekonanie jeho problému a pomoci, ktorá bola drogovo a inak 
závislému klientovi a jeho rodine reálne poskytnutá“ do plánu výskumných úloh Inštitútu pre 
výskum práce a rodiny. 
Úloha bola splnená. 
 
Úloha V. 1. 2. 11. 
Monitoring zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
Medzi opatrenia v oblasti znižovania ponuky drog v podmienkach rezortu patrí odhaľovanie 
nelegálnej výroby drog v rámci výkonu štátnej správy na úseku OPL pri dohľade nad 
zneškodňovaním zvyškov porastu maku siateho, konopy a makovej slamy a nad pestovaním 
konopy siatej. 
    Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky vykonával kontroly narábania 
s makovinou po zbere. Makovina je podľa § 16 ods. 1) zákona č. 139/1998 Z. z. o OPL  
a prípravkoch v znení neskorších predpisov definovaná ako tobolka maku so stonkou dlhou 
najviac 15 cm okrem semien a z celej rastliny maku obsahuje najviac morfínových alkaloidov. 

 Všetky úkony, ako aj zistenia v súvislosti s dohľadom nad legálnym pestovaním konopy 
siatej, sú vyhodnocované a spracované v Informačnom administratívnom a kontrolnom systéme. 
Na základe výstupu vybraného súboru žiadateľov sú skontrolované všetky plochy obsiate 
konopou siatou. Na základe dohody o delegovaní realizuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 
poľnohospodársky u vybraných žiadateľov odber vzoriek konope siatej na určenie obsahu 
tetrahydroc annabinolu.  
Úloha bola splnená. 

 
Úlohy V. 1. 2. 12. 
Realizovať vzdelávacie a tréningové aktivity vo vzťahu k drogovej problematike pre 
príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže formou pravidelného cyklického 
vzdelávania a ako súčasť základného výcviku pre novoprijatých príslušníkov Zboru 
väzenskej a justičnej stráže. 
Zodpovedný subjekt: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  
V oblasti vzdelávania realizoval ZVJS vzdelávacie a tréningové aktivity pre príslušníkov zboru 
formou pravidelného cyklického vzdelávania a ako súčasť základného výcviku pre novoprijatých 
príslušníkov ZVJS. 

Predmetom prednášok bolo oboznámenie sa príslušníkov zboru s novými syntetickými 
drogami, o ich účinkoch na ľudský organizmus v nadväznosti na predchádzanie ich užívania 
väznenými osobami. Obsahom bolo aj poskytnutie základných informácií o konkrétnych liekoch 
s obsahom účinnej psychotropnej alebo OL, ktoré väznené osoby môžu latentne získavať a užívať 
ako náhradu za ťažšie dosiahnuteľnú drogu.  

V rámci cyklickej prípravy boli zrealizované prednášky tematicky zamerané na 
komplexnú problematiku závislosti, ktorú odprednášali príslušníci zboru zdravotníckych 
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zariadení. Obsahom týchto  prednášok bolo podávanie informácií o klasifikácii drog a prvej 
pomoci pri predávkovaní, príznakoch zlyhania životných funkcií a spôsobe poskytnutia prvej 
pomoci.  

V rámci odborného vzdelávania zameraného na splnenie zákonom stanovenej 
kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania v Inštitúte vzdelávania Zboru väzenskej 
a justičnej stráže Nitra sa vzdelávanie zamerané na protidrogovú problematiku vyučovalo 
v základnom odbornom vzdelávaní v rámci predmetu Penológia.  

Predmetnej  problematike je venovaná pozornosť aj v rámci špecializačného vzdelávania 
v odbornom kurze vedúcich zmien v rámci predmetu Krízové riadenie v téme „Súčinnosť 
vedúcich strážnych zmien a úseku preventívno-bezpečnostnej služby, boj proti terorizmu, formy 
predchádzania korupcie v podmienkach  zboru, drogová problematika v ústavoch, zločinecké 
skupiny v ústavoch zboru. 
Úloha bola splnená. 


