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Úvod
Svet čelí globálnemu problému. Existujú drogy, ktoré nie sú nelegálne. Rastlinné
opojné látky, výskumné chemikálie, rastlinná strava, soli do kúpeľa, dizajnérske drogy,
laboratórne činidlá. To sú rôzne názvy používané pre nové psychoaktívne látky.
Rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení
rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok definuje novú psychoaktívnu látku ako „novú
omamnú látku alebo novú psychotropnú látku v čistej forme alebo v prípravku“. Európske
monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť definuje novú psychoaktívnu látku
nasledovne: „nová omamná alebo psychotropná látka v čistej forme alebo v prípravku, ktorá
nie je kontrolovaná podľa Jednotného dohovoru Organizácie Spojených národov o omamných
látkach z roku 1961 alebo Dohovoru Organizácie Spojených národov o psychotropných
látkach z roku 1971, môže však predstavovať ohrozenie verejného zdravia porovnateľné s
ohrozením, ktoré predstavujú látky uvedené v týchto dohovoroch (rozhodnutie Rady
2005/387/SVV)“.
Pojem dizajnérska droga vznikol v osemdesiatych rokoch 20. storočia, keď sa začala
objavovať „extáza“1 (MDMA a iné) na nelegálnom trhu s drogami. Vzťahuje sa na
nekontrolovanú psychoaktívnu látku, alebo produkt, ktorý imituje účinky kontrolovaných
drog pozmenením ich chemickej štruktúry s cieľom vyhnúť sa existujúcim kontrolám. Názov
naznačuje, že tieto látky sa bežne vyrábajú v tajných laboratóriách z chemických prekurzorov,
syntetických aj rastlinných, dostupných na internete (EMCDDA 2012). Môžu byť rastlinného
alebo syntetického charakteru a ich spoločnou črtou je, že nie sú uvedené v zozname
kontrolovaných látok v súlade s medzinárodnou alebo národnou právnou úpravou.
Počet možných derivátov je neobmedzený a látky sa užívajú nevedome. Hodnotenie
odborníkov a výskumníkov preukázalo, že každá nová psychoaktívna látka za určitých
okolností môže byť nebezpečná pre každého, či už príležitostného alebo náhodného užívateľa.
Riziká užívania nie sú vopred známe. Rozširujú sa nebývalou rýchlosťou a mierou
a predstavujú vážne nebezpečenstvo pre verejné zdravie, môžu spôsobiť vážne otravy alebo aj
smrť. Napriek tomu, že niektoré nové psychoaktívne látky môžu mať len slabý psychoaktívny
účinok, môžu mať iné nepriaznivé účinky ako zvracanie, bolesti hlavy, triaška a záchvaty
paniky alebo úzkosti.
Podľa analytickej správy Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú
závislosť a Europolu pre rok 2015 v Správe o trhoch s drogami v Európskej únii neexistujú
žiadne indície, že počet, typ alebo dostupnosť nových psychoaktívnych látok klesá. Veľké
množstvo látok sa v súčasnosti predáva ako „legálne“ náhrady za nelegálne drogy, ako sú
rastliny rodu Cannabis (konopa), metamfetamín, kokaín, MDMA a heroín. Systém včasného
varovania aktuálne monitoruje viac ako 560 látok, čo je viac ako dvojnásobné množstvo drog

1

Extáza (3,4-metylendioxy-N-metylamfetamín, skrátene MDMA; slangové názvy: éčko, ekina, koleso, bobuľa,
pilulka lásky, Adam, XTC, X, E) je najrozšírenejšia spomedzi tzv. diskotékových, tanečných drog. MDMA
ako účinnú látku v tabletkách extázy prvýkrát syntetizovali v roku 1898. Verejnosť však túto drogu takmer 50
rokov prehliadala. Medicínske pokusy použiť drogu ako prostriedok znižujúci chuť do jedenia (anorektikum)
alebo „drogu pravdy“ – neboli úspešné, alebo ich zastavili pre „zvláštne vedľajšie účinky“. Extáza (XTC alebo
E) sa razantne rozšírila až v súvislosti s rozmachom techno hudby. Extáza patrí ku koloritu techno-parties,
pretože po jej užití dokáže mládež bez akýchkoľvek problémov pretancovať celé noci. Pilulky sa vyrábajú v
rôznych farbách, veľkostiach a s rôznou potlačou (známe ako XTC logo).
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kontrolovaných v rámci Dohovorov OSN. V roku 2015 bolo nahlásených 100 nových
psychoaktívnych látok, ktoré sa na trhu vyskytli po prvýkrát.
Aj keď výroba v tajných laboratóriách a zneužívanie liekov sú stále súčasťou trhu,
väčšinu látok produkujú legálne chemické spoločnosti, najmä v Číne a Indii a tieto sa
dovážajú do Európy. Zákony na ochranu spotrebiteľa je možné obísť označením „produkt nie
je určený na konzumáciu“, alebo „len na výskumné účely“.
Slovenská republika nemá špeciálnu legislatívu, ktorá by upravovala problematiku
nových psychoaktívnych látok. V prípade výskytu novej psychoaktívnej látky sa táto doplní
na zoznam, ktorý tvorí prílohu k zákonu č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach,
psychotropných látkach a prípravkoch.
Správu o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky za rok 2015
spracovala národná protidrogová jednotka národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného
zboru v spolupráci s okresnými a krajskými riaditeľstvami Policajného zboru,
Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru, ktorému patrí poďakovanie aj za
celoročnú spoluprácu, rovnako ako aj Kriminálnemu úradu finančnej správy, Ministerstvu
hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky,
predstavenstvu spoločnosti Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, Slovenskej
obchodnej inšpekcii, MUDr. Márii Martinove ml. z Odborného liečebného ústavu
psychiatrického, n. o., Predná Hora a zahraničným partnerom.
Z pohľadu stavu a vývoja drogovej scény v roku 2015 možno konštatovať, že oproti
roku 2014 nedošlo k výrazným zmenám. Najužívanejšou a najpredávanejšou syntetickou
drogou je metamfetamín, a to hlavne z dôvodu jeho pomerne ľahkej dostupnosti z Českej
republiky. Vzhľadom k tomu, že veľkokapacitnú výrobu metamfetamínu v Českej republike
organizujú vietnamské skupiny, cena metamfetamínu za 1 gram rapídne klesla. Pohybuje sa
v rozmedzí od 15,00 do 25,00 EUR. Metamfetamín sa nakupuje vo forme kryštálov.
V porovnaní s minulým rokom sa jeho koncentrácia znížila zo 76% - 80% na 50% - 52%.
Rastliny rodu Cannabis (konopa) sa rovnako dovážajú z Českej republiky, kde sú nakupované
za nízke ceny, od 3,00 EUR do 5,00 EUR za gram. Na Slovensku sa následne predávajú za
5,00 EUR – 10,00 EUR.

Zdroj: národná protidrogová jednotka NAKA P PZ
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Dovoz metamfetamínu alebo rastlín rodu Cannabis (konopy) z Českej republiky sa stal
najčastejším spôsobom zabezpečovania drog do regiónov Slovenskej republiky. Výroba
metamfetamínu, resp. pestovanie rastlín rodu Cannabis (konopy) sú na Slovensku riešené skôr
individuálne, ide hlavne o konzumentov, ktorí nie sú finančne zabezpečení tak, aby mohli
získavať drogy nákupom.
Na Slovensku bol zachytený aj kokaín, extáza a hašiš, objavil sa khat a v operatívnej
rovine boli získané informácie k výskytu fentanylu. Výskyt heroínu je stále sporadický,
užívatelia majú zábrany pred injekčnou aplikáciou, ktorá je nekomfortná, existuje riziko
nákazy, a preto je jednoduchšie prejsť na fajčenie metamfetamínu, resp. užívanie tabliet
extázy alebo nových psychoaktívnych látok, ktorých užívanie v súčasnosti nenesie následky
trestnoprávneho postihu.
Drogová trestná činnosť je páchaná organizovaným spôsobom, ktorý je však pri
súčasných možnostiach veľmi ťažko dokázateľný. Jednotlivci využívajú hlavne nízke ceny
v Českej republike. Organizovanosť je typická hlavne pre vietnamskú komunitu
(metamfetamín, rastliny rodu Cannabis (konopa)) a Albáncov (kokaín). Osoby slovenskej
národnosti vykonávajú predovšetkým distribúciu metamfetamínu a rastlín rodu Cannabis
(konopy). V priebehu roka boli získavané informácie o spolupráci skupín pri páchaní
drogovej trestnej činnosti, využívaní najmodernejšej techniky, mŕtvych schránok, internetovej
komunikácie a podobne.
V prípade výroby, distribúcie a predaja metamfetamínu hlavnú úlohu zohrávali
páchatelia slovenského pôvodu. Menšie skupiny, zamerané predovšetkým na zásobovanie
užšieho okruhu užívateľov zneužívali na výrobu metamfetamínu predovšetkým lieky
s obsahom pseudoefedrínu dostupné bez lekárskeho predpisu, resp. boli nakupované hlavne
v Poľsku.
Naďalej pokračuje trend predaja a konzumácie nových psychoaktívnych látok, ktoré
sú taktiež dovážané prioritne z Českej republiky, Poľska alebo sú zasielané z krajín východnej
Ázie. V pôsobnosti 3. oddelenia národnej protidrogovej jednotky národnej kriminálnej
agentúry Prezídia Policajného zboru (ďalej len „NPDJ NAKA P PZ“) boli vykonané
previerky k možným ublíženiam na zdraví, resp. k úmrtiam konzumentov nových
psychoaktívnych látok. Uvedené preverovanie je však problematické, keďže v rámci
zdravotných vyšetrení u takýchto osôb dochádza len k zisteniu, či neboli pod vplyvom dodnes
známych, takzvaných klasických omamných a psychotropných látok, v nemocniciach však
nedokážu zistiť, či sú, resp. boli pod vplyvom inej, ešte neznámej látky. Na základe týchto
nedostatkov nie je možné určiť rozsah a mieru užívania nových psychoaktívnych látok a ani
ich možné nepriaznivé účinky. Pri prerokovávaní možnosti zaraďovania nových
psychoaktívnych látok do zoznamov rizikových, resp. zakázaných látok sa vyskytol problém,
kedy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky požadovalo vyjadrenie Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky k počtom záchytov nových psychoaktívnych látok, resp.
informáciu o prípade alebo prípadoch, kedy po užití novej psychoaktívnej látky bolo
poškodené zdravie alebo bolo zaznamenané úmrtie. Národná protidrogová jednotka NAKA P
PZ sa však domnieva, že uvedená činnosť je systémovo realizovateľná výlučne v pôsobnosti
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Z hľadiska bezpečnostnej situácie je na našom území v oblasti omamných
a psychotropných látok a prekurzorov potrebné brať do úvahy okrem nezákonnej výroby,
distribúcie a prepravy týchto látok aj faktory spojené so sekundárnou kriminalitou, t. z. trestné
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činy spáchané za účelom získania drogy, ako aj trestné činy spáchané pod ich vplyvom. Pri
príprave opatrení v boji proti drogám je potrebné upriamiť pozornosť na zneužívanie
internetových lekární, voľne dostupných liekov, anabolických steroidov a na ochranu
obyvateľstva pred rizikami spojenými s výrobou omamných a psychotropných látok
a prekurzorov.

1. Nové psychoaktívne látky
Na slovenskej drogovej scéne sa z hľadiska výskytu za posledných niekoľko rokov
objavili nové psychoaktívne látky (NPL), ktoré sú v súčasnosti rozšírené medzi rekreačnými
aj problémovými užívateľmi drog, ktorí nimi často nahrádzajú tzv. „klasické“ drogy.
Výrazný vplyv v oblasti drogovej problematiky zohráva celková globalizácia ako aj
technologická inovácia. Internet predstavuje veľkú výzvu v súvislosti s rozvíjajúcim sa
drogovým anonymným trhom. NPL sa ponúkajú na predaj na viditeľnom aj neviditeľnom
webe (tzv. darknet, deep web, grey marketplaces, cryptomarkets – Silk Road, Evolution,
Agora), často so zavedenou kryptomenou (napr. Bitcoin). V januári 2010 bolo zistených 170
on-line predajní, ktoré ponúkali drogy Európanom, pričom v tom istom mesiaci 2015 ich už
bolo vyše 650.
NPL (tzv. legal highs, smart drugs, designer drugs, research chemicals, food
supplements a pod.) nie sú kontrolované v rámci medzinárodných dohôd o kontrole drog.
Niektoré členské štáty však prijali účinné opatrenia na ich monitorovanie a likvidáciu z trhu,
a preto s cieľom predísť týmto kontrolám sú často označené zavádzajúcim názvom ako napr.
suveníry, výskumné chemikálie či výživa pre rastliny s upozornením, že výrobok nie je
určený na ľudskú spotrebu. Okrem on-line predajní je možné ich získať aj v špecializovaných
predajniach typu „Crazyshops“, „Smartshops“, „Euphoriashops“ a pod., alebo sa predávajú
spolu s kontrolovanými látkami na trhu s nezákonnými drogami.
Systém včasného varovania (Early Warning System - EWS) pred NPL umožňuje
monitorovanie a medzinárodnú výmenu informácií o týchto látkach a ich kombináciách, ktoré
sa následne dostávajú do terénu lekárom v klinickej praxi, programom harm reduction,
väzniciam alebo biochemickým či toxikologickým pracoviskám. Tento systém v roku 2014
dostával správy približne o dvoch nových látkach týždenne a v súčasnosti je ich
monitorovaných Úradom pre drogy a kriminalitu (UNODC) viac ako 540. Ide prevažne
o látky s menej známym až nejasným chemickým zložením, s nedostatkom farmakologických
a toxikologických údajov. Vo všeobecnosti sú príznaky intoxikácie v podobe vysokého
krvného tlaku, zrýchlenej pulzovej frekvencie, arytmie, hnačky, nechutenstva, zvracania,
bolesti hlavy, zvýšenej teploty a pod. Boli zaznamenané aj nežiaduce účinky ako infarkt
srdcového svalu, náhla cievna mozgová príhoda, dehydratácia, serotonínový syndróm či čoraz
častejšie diskutovaný možný vznik závislosti od NPL. Veľmi nebezpečné je užívanie
viacerých týchto drog naraz, pretože môžu mať výrazne oneskorený nástup účinku a často je
len veľmi malý rozdiel medzi účinnou dávkou a dávkou, ktorá je vysoko toxická až smrteľná.
Slovensko sa v oblasti drogovej politiky úspešne podieľalo na boji proti NPL. Na zozname
rizikových látok Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121 z 1.
októbra 2015 Z. z. sa v súčasnosti nachádza 25 látok a od februára 2016 je SR členom
Komisie pre narkotické látky (CND), čo znamená, že sa môže aktívne podieľať napr. aj na
zmenách v zoznamoch kontrolovaných látok.
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1.1. Epidemiológia a prevalencia nových psychoaktívnych látok na Slovensku
Eurobarometer 2014, ktorého sa na Slovensku zúčastnilo 500 respondentov vo veku
15 - 24 rokov, poukázal na „popularitu“ NPL medzi 6 % opýtaných. On-line prieskum
realizovaný Národným monitorovacím centrom pre drogy (NMCD) 2014 prostredníctvom
webovej stránky www.rastamama.sk, ktorého sa zúčastnilo 254 respondentov vo veku 15 –
35+ rokov, uviedlo najčastejšie užitie rastlinných zmesí (145 osôb). Podľa Európskeho
školského prieskumu o alkohole a iných drogách (ESPAD) 2015 malo skúsenosť so
syntetickými kanabinoidmi 2,6 %, skúsenosť s mefedronom 0,9 % a skúsenosť s inou
syntetickou drogou 3,8 % mladých vo veku 16-19 rokov. Užívanie resp. experimentovanie
s NPL vo všeobecnej slovenskej populácii je nízke, o niečo vyšší je výskyt vo vekovej
skupine 15-24 ročných mladých ľudí a najvyššie hodnoty sú spojené s mladými ľuďmi, ktorí
majú skúsenosti aj s inými psychoaktívnymi látkami (najmä s alkoholom a marihuanou).
1.2. Hlavné skupiny nových psychoaktívnych látok
Hlavné skupiny nových psychoaktívnych látok vymedzuje EWS od r. 2005 na
fenyletylamíny, tryptamíny, piperazíny, katinóny, syntetické kanabinoidy a iné látky (rôzne
syntetické alebo rastlinné psychoaktívne látky, ktoré nemusia patriť do žiadnej inej chemickej
skupiny), prevažne s entaktogénnymi, stimulačnými či halucinogénnymi účinkami.
Medzi fenyletylamíny patrí široká skupina látok, z ktorých veľká časť má
psychoaktívne účinky. MBDB - N-metyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamín sa na
ilegálnom trhu najčastejšie predáva ako extáza, je však menej intenzívna a s pomalším
nástupom účinku. Nebezpečnými látkami z tejto skupiny sú paramethoxyamfetamín (PMA),
paramethoxymetamfetamín (PMMA) – „Mitsubishi“, „Casper“ a 4-methylthioamfetamín (4MTA) – „Flat liners“, ktoré môžu viesť k rozvoju serotonínového syndrómu a ich výskyt na
ilegálnom trhu bol sprevádzaný závažnými intoxikáciami až úmrtiami. Medzi ďalšie látky
sem patria halucinogény 2,5-dimethoxy-4-(n)-ethylthiofenylethylamín (2C-T-2) a 2,5dimethoxy-4-(n)-propylthiofenylethylamín (2C-T-7) – „Blue Mystic“, „Tripstacy“, „Lucky
7“. Ďalšou látkou je 2C-B (4-bromo-2,5 dimethoxyfenethylamín) a jeho jódovaný analóg 2C-I
(4-iodo-2,5 dimethoxyfenethylamín). K najnebezpečnejším fenyletylamínom však patria
najsilnejšie halucinogény 2,5-dimethoxy-4-methylamfetamín (DOM) a 2,5-dimethoxy-4bromoamfetamín (DOB), ktoré vo vyšších dávkach vedú k smrti. Majú výrazne oneskorený
nástup účinku s protrahovaným, až niekoľkodňovým trvaním. DOC (analóg DOB) je na
slovenskej drogovej scéne od r. 2014, ide o silný halucinogén, podobný LSD. 2,4,5trimethoxyamfetamín (TMA-2) je syntetický halucinogénny amfetamín, približne desaťkrát
účinnejší ako meskalín. „Bromo DragonFly“ - 3C-Bromo-DragonFly, DOB-DragonFly je asi
300-krát účinnejší než meskalín a má veľmi dlhú (niekoľkodňovú) dobu trvania účinku. Je
vysoko toxický, predávkovanie vedie ku vazokonstrikcii, nekróze až gangréne, s následnou
smrťou. Od r. 2014 sa u nás vyskytuje séria NBOMe drog (25I, 25B, 25C, 25H), ide
o halucinogény, ktoré sa predávajú ako LSD a spôsobujú závažnú toxicitu (zrýchlený pulz,
zvýšený krvný tlak, zvýšenú telesnú teplotu, agitáciu, agresiu, záchvaty), spojenú s úmrtiami.
Tryptamíny predstavujú ďalšiu veľkú skupinu látok s psychotropnými, najmä
halucinogénnymi účinkami. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce patrí vysoko účinný
halucinogén 5-methoxy-dimethyltryptamín (5-MeO-DMT), ktorý sa voľne vyskytuje aj
v prírode (napr. v jede niektorých severoamerických ropúch) a má výrazne krátky účinok (cca
15–30 min.). 5-methoxy-diisopropyltryptamín (5-MeO-DIPT) - „Methoxy“, „Methoxy Foxy“
„Foxy“ predstavuje obzvlášť potentné psychedelikum. Alfa-methyltryptamín (AMT) a 5methoxy-alfa-methyltryptamín (5-MeO-AMT – „Alpha-O“) sú veľmi silné halucinogény,
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intoxikácia sa prejaví v podobe vizuálnych halucinácii a je často sprevádzaná nechutenstvom,
hnačkou a silnými bolesťami hlavy. 4-acetoxy-N,N-diethyltryptamín (4-AcO-DET)
má účinky podobné LSD či psilocínu. Medzi ďalšie potentné halucinogény patria aj 5methoxy-N,N- -methylisopropyltryptamín (5-MeO-MIPT), 4-hydroxy-diisopropyltryptamín
(4-HO-DIPT – „Iprocin“) a diisopropyl- -tryptamín (DIPT).
Do skupiny piperazínov patria niektoré psychotropné látky, ktoré sa objavujú na
drogovej scéne často ako náhrada MDMA (3,4-metylendioxy-N-metylamfetamín - extáza)
a vo
vyšších
dávkach
majú
halucinogénne
účinky.
Ide
hlavne
o
3trifluoromethylfenylpiperazín (TFMPP) – „Molly“, benzylpiperazín (BZP) – „A2“, „Legal
E“, „Legal X“, „Frenzy“, „Nemesis“, m-chlorofenylpiperazín (mCPP) a 4methoxyfenylpiperazín (MeOPP).
Syntetické katinóny sú analógy, resp. deriváty medzinárodne kontrolovanej látky
katinón, ktorá je jednou z aktívnych látok rastliny khat. Vo všeobecnosti majú stimulačné
účinky a predstavujú druhú najväčšiu skupinu NPL. Ich vysoký záchyt reflektuje dopyt
v Európe po stimulantoch (ako náhrada MDMA, amfetamínu, kokaínu). V rokoch 2008 –
2013 došlo k 60-násobnému nárastu počtu ich záchytov a do konca roku 2014 ich bolo
celkovo v počte 77. Alfa-PVP (alfa pyrolidínovalerofenón - 1-fenyl-2-(1-pyrolidinyl)-1pentanón) sa vyskytuje na našej drogovej scéne od r. 2012 vo forme prášku či tabliet. V EÚ
už spôsobil 101 úmrtí a 34 vážnych akútnych intoxikácií. V roku 2013 sa na drogovej scéne
objavil izomér mefedrónu 3-MMC, 4-MEC či pentedrón. V roku 2014 sme zachytili látku
alfa-PEP (PPP, PBP) a látka 4,4´-DMAR, ktorá sa v EÚ predáva ako „research chemical“,
rýchlo prenikla do MDMA tabliet a spôsobila 59 úmrtí v priebehu jedného roku. Mefedrón (4metylmetkatinón) – „Subkoka”, “Syntetický kokaín”, “Rýchly Lopéz”, „Mňau-mňau“, „Mad
Cat“ vyvolal v Európe vysokú mieru morbidity a mortality, hlavne v súvislosti
s vnútrožilovým (intravenóznym) užívaním. Klefedrón (4-CMC) je na našej drogovej scéne
od r. 2015, ide o silnejší stimulant, často kombinovaný s amfetamínom. Intoxikácia sa prejaví
v podobe vysokého krvného tlaku, zrýchleného pulzu, serotonínového syndrómu či srdcového
zlyhania. Klofedrón (3-CMC – „metaklefedrón“) je u nás tiež od r. 2015, najčastejšie sa šňupe
a kombinuje s amfetamínmi pre silnejší účinok. MDPV (metyléndioxypyrovalerón) sa
predáva ako kokaín - „Ivory Wave“, „Magic Maddie“, „Vanilla Sky“, „White Lightning“.
V poslednej dobe sme zaznamenali intravenózne užívanie stimulantov 10 až 20 x denne a za
zmienku tiež stoja „chem-sex“ večierky u gayov, kde ide o tzv. „slamming“2
metamfetamínov, katinónov a iných látok, čo ovplyvňuje aj prenos hepatitídy typu C (HCV)
či HIV infekcie.
Trh s kanabisom sa rozšíril vo všetkých krajinách Európy o nový rozmer, ktorým je
najnovšia dostupnosť produktov obsahujúcich syntetických agonistov kanabinoidových
receptorov, napodobňujúcich účinky prírodných psychoaktívnych zlúčenín obsiahnutých v
kanabise. Viackilogramové množstvá sa vo forme prášku dovážajú prevažne z Ázie a
následne sa spracúvajú a balia v Európe. Tvoria najväčšiu skupinu NPL – celkovo v počte 134
do konca roku 2014 a v priebehu rokov 2008 – 2013 sme zaznamenali až 200-násobný nárast
počtu ich záchytov. Často sú pridávané do bylinných zmesí a predávané pod názvami ako
Spice - Gold, Silver, Diamond, Scope – Vanilla, Wildberry, Sex on the beach, K2, Kronic. U
nás sa stretneme s názvami ako „Tvrdý Míša“, „Rebel“, „Joker“, „Green power“, „Smoke”
a pod.. Vo všeobecnosti spôsobujú poškodenie obličiek, pľúc, srdca, vyvolávajú kŕče,
zrýchlený pulz, extrémnu agitáciu či halucinácie a vedú cez akútnu intoxikáciu až ku smrti.
2

z angl.: „slam“ – tresknúť, buchnúť
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V rokoch 2008 – 2012 sa na drogovej scéne objavili JWH-018, JWH-018 adamantyl derivát,
JWH-018 adamantyl karboxyamid (Apica), AM-2201, 5F-UR-144, AKB48 (Apinaca), 5FAKB48, v roku 2014 5F-PB-22, ADB-PINACA, MDMB-FUBINACA, cumyl-5F-PINACA,
BB-22 (QUCHIC). Na Slovensku sme v roku 2015 zachytili látku THJ-2201 (indazolový
analóg AM-2201) a ADB-FUBINACA, ktorá hlavne v susednom Maďarsku spôsobila 15
vážnych intoxikácii. Predáva sa ako tabletka s logom „F“ a intoxikácia vedie k ospalosti,
spomalenému dýchaniu, retencii CO2, hypotónii, zvracaniu, zrýchlenému pulzu, halucináciám
či agitácii. Látku MDMB-CHMICA sme u nás zachytili tiež v roku 2015, spôsobuje
intoxikácie až úmrtia, predáva sa ako „Bonzai Citrus“ či „Bonzai Winter Boost“ a vyvoláva
silné kŕče, tras, nepretržité zvracanie a vážnu poruchu motoriky a reči. V tom istom roku sa
u nás objavili aj ďalšie látky z tejto skupiny a to FUB-PB-22 (QCBL-Bz-F, MN-27) a A834,735.
Medzi iné látky zaraďujeme nitráty (butylnitrát, propylnitrát a iné), tzv. „poppers
alebo „de-odourizers“, ktoré sú výrazné vazodilatanciá a predávajú sa ako afrodiziakum
v sexshopoch, vo fľaštičke naplnenej tekutinou. Inhalácia ich výparov vedie ku krátkym
záchvatovitým stavom smiechu, hučaniu v hlave či miernej eufórii. Nebezpečné sú hlavne v
kombinácii so stimulantmi a pri srdcovocievnych ochoreniach. Amylnitrit („Amy“, „Hightech“, „Kix“, „Tekuté zlato“, „Baran“, „TNT“, „Rave“) je v súčasnosti často novou drogou
najmä u mladých dospievajúcich počas rôznych večierkov. Aminoindány patria medzi
stimulanty, účinkami podobné metamfetamínu či kofeínu a pôsobia tiež ako mierne
analgetiká. Majú výrazný vplyv na emočné cítenie a sociálne vzťahy, ich užívatelia popisujú
eufóriu, rozptýlené myslenie či viac telesnej aktivity. Metoxetamín (arylcyklohexylamín) sa
predáva ako legálna náhrada ketamínu (od roku 2010) vo forme prášku a vedie ku akútnym
intoxikáciam až úmrtiam. Od roku 2014 sa na drogovom trhu predáva fentanyl ako heroín
a tiež spôsobuje predávkovania a úmrtia. Látky AH-7921 a MT-45 patria medzi syntetické
opioidy, predávajú sa on-line ako „research chemicals“ vo forme prášku a od roku 2012
spôsobili nie len intoxikácie, ale aj viac ako 40 úmrtí. Od roku 2011 je na drogovej scéne
syntetický heroín nazývaný „krokodíl” (Permonid), ktorý pochádza z Ruska, kde je vysoký
výskyt užívania heroínu a závislosti od neho. Má devastačné účinky a slúži ako lacná náhrada
heroínu, lacno sa vyrába z dezomorfínu (syntetického opioidu - derivátu morfínu) a lacno sa
predáva na ulici. Pri jeho výrobe je množstvo variant (substancie na kodeínovej báze + ľahko
dostupné zložky: benzín, jód, kyselina chlórovodíková, riedidlo, červený fosfor a pod.). Ide o
nesterilnú výrobu a injekčná forma je plná toxínov. Tzv. „high“ z krokodíla trvá 90 minút,
čiže kratšie ako z heroínu, a preto väčšina užívateľov trávi celý deň užívaním, výrobou alebo
zháňaním tejto novej drogy. Pomenovanie „krokodíl“ dostal preto, lebo sfarbuje ľudskú kožu
do zeleného odtieňa so šupinatými poryvmi. Ak nie je možnosť jeho vnútrožilovej
(intravenóznej) aplikácie, vnútrosvalová (intramuskulárna) aplikácia vyvoláva u užívateľov
abscesy až nekrózu tkaniva. Pri jeho vysadení dochádza u ľudí k výrazným abstinenčným
príznakom, trvajúcim mesiac aj dlhšie, často so stratou vedomia. Priemerná dĺžka života pri
jeho užívaní sa odhaduje na 2-3 roky.
Rastúci počet nových drog sa používa zákonne ako lieky. Patrí sem napr. pregabalín
(používaný v liečbe neuropatie či epilepsie), tropikamid (používaný v očnom lekárstve na
vyšetrenie očí), karfentanil (používaný vo veterinárnom lekárstve na upokojenie veľkých
zvierat), fenazepam (benzodiazepín), fenibut (anxiolytikum) či adrafinil (derivát modafinilu,
ktorý sa používa v liečbe narkolepsie, na drogovej scéne predávaný od r. 2014 ako
nootropikum, na zlepšenie pamäti, koncentrácie či energie).
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1.3. Nové psychoaktívne látky rastlinného pôvodu
Od roku 2008 Slovensko hlásilo NPL na rastlinnej báze. Respondenti UNODC
dotazníka v roku 2012 ohlásili až 20 rôznych látok rastlinného pôvodu. Medzi najčastejšie sa
vyskytujúce NPL rastlinného pôvodu patrí khat, kratom a šalvia divotvorná.
Khat (Catha edulis – katha jedlá) je rastlina podobná nášmu vtáčiemu zobu, dosahuje
výšku 1 až 1,5 metra a pochádza z oblasti Somálskeho a Arabského polostrova.
Psychoaktívne účinky vyplývajú z uvoľnenia katinónu a katínu pri žuvaní jej listov. Catha
edulis nie je pod medzinárodnou kontrolu drog (len pod národnou kontrolou v niekoľkých
krajinách), ale katinón a katín sú uvedené v prílohách I a III v Dohovore OSN
o psychotropných látkach (1971). Na ulici sa predáva ako „qat“, „gat“, „chat“, „miraa“,
„murungu“ či „arabský alebo habešský (abesínsky) čaj“. Vzhľadom k degradácii katinónu
musia byť listy khatu spotrebované skoro po zbere, a preto sú jej čerstvé listy preferovanou
formou užitia. K dispozícii sú aj sušené lístky, tzv. „grab“. V poslednej dobe boli hlásené aj
alkoholické výťažky z khatu, predávané ako „rastlinné opojenia“. Odhaduje sa, že typické
žuvanie khatu s absorpciou jeho účinných zložiek je približne rovnaké ako užitie 5 mg
amfetamínu. Po užití bola pozorovaná zvýšená bdelosť, eufória, zvýšená telesná teplota,
nechutenstvo, zrýchlené dýchanie a srdcová frekvencia či vyšší krvný tlak. Úmrtia spojené
s užitím khatu ako jedinej drogy doposiaľ hlásené neboli. Avšak dlhodobé užívanie khatu je
spojené s nepriaznivými účinkami, ktoré vedú ku psychiatrickým (psychóza, depresia) či
neurologickým chorobám alebo iným vážnym poškodeniam dôležitých orgánov ľudského
tela, ktoré sú podobné ako pri užívaní amfetamínu a kokaínu.
Kratom (Mitragyna speciosa Korth) je veľký strom rastúci v tropických a
subtropických oblastiach juhovýchodnej Ázie, pričom v Thajsku je tento strom známy práve
ako „Kratom“. Obsahuje veľa alkaloidov vrátane mitragynínu, mitraphyllínu a 7hydroxymitragynínu. V poslednej dobe sa prípravky obsahujúce kratom predávajú ako
„kadidlo“ pre svoje psychoaktívne účinky, pričom koncentrácia aktívnych zložiek
mitragynínu a 7-hydroxymitragynínu v týchto produktoch závisí na odrode rastliny, životnom
prostredí a čase zberu. Nie je však často sledovaný v národných drogových prieskumoch, a
preto existuje len málo informácií o prevalencii jeho užívania. Kratom a ani žiaden z jeho
aktívnych alkaloidov nespadajú pod medzinárodnú kontrolu drog, ale niekoľko krajín prijalo
národné opatrenia. Na ulici sa predáva ako „thang“, „kakuam“, „thom“, „ketum“ alebo
„biak“. Listy kratomu sa zvyčajne konzumujú – žujú čerstvé, aj keď sušené listy v práškovej
forme sú tiež k dispozícii (často uvarené v čaji). Aj napriek vzostupu užívania tejto prírodnej
látky, vedeckej literatúry o účinkoch a toxicite kratomu je stále veľmi málo. Patrí medzi
stimulanty, v nízkych dávkach sú popisované povzbudzujúce účinky, vo vysokých dávkach
môže mať sedatívne až narkotické účinky.
Salvia divinorum (šalvia divotvorná) je psychoaktívna rastlina pochádzajúca z lesných
oblastí Oaxaca v Mexiku. Salvinorin A je aktívna zložka zodpovedná za psychoaktívne
účinky tejto rastliny. Koncentrácia salvinorinu A v šalvii divotvornej je rôzna a závisí od
stupňa vývoja rastliny a spôsobu prípravy. Ani šalvia divotvorná a ani salvinorin A nie sú pod
medzinárodnou kontrolou, avšak vzhľadom k nárastu jej užívania je kontrolovaná aj s jej
aktívnou zložkou v niekoľkých krajinách. Na ulici sa predáva ako „Maria Pastora“, „Sage of
the Seers“, „Diviner’s Sage“, „Salvia“, „Sally-D“, „Magic Mint“, „Purple Sticky“ či
„Shepherdess’s Herb“ vo forme semien, listov či tekutého extraktu. Užíva sa prevažne
žuvaním čerstvých listov alebo ich rozdrvením za účelom vytvorenia si tzv. pitnej infúzie.
Veľa užívateľov však údajne inhaluje výpary výťažku salvinorinu A alebo fajčia sušené listy
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rastliny. Popisované sú krátke, ale intenzívne halucinácie a účinky salvinorinu A boli
porovnateľné s účinkami LSD alebo DOB. Štúdie na zvieratách preukázali nízku toxicitu a
nízky návykový potenciál u tejto rastliny. Vedecké štúdie u ľudí, ktoré by podávali správy o
akútnej alebo chronickej toxicite spojenej s jej užívaním, sú obmedzené, ale klinické
pozorovania poukázali na výskyt trvalej psychózy u predisponovaných osôb. Doteraz nie sú k
dispozícii žiadne správy o úmrtí v dôsledku jej užívania. Nielen na Slovensku sa pripravujú
opatrenia na zníženie dopytu aj ponuky nových drog. Rýchlosť vzniku a distribúcie NPL je
výzvou pre legislatívne postupy všetkých krajín na kontrolu drog. Projekt Európskej siete
rekreačného užívania drog (ReDNet) je výskumná štúdia, ktorej cieľom je zlepšenie úrovne
informácií dostupných pre mladých ľudí a odborníkov o účinkoch NPL a možných
zdravotných rizikách súvisiacich s ich užívaním. Nová stratégia EÚ v oblasti drog na roky
2013 – 2020 sa bude musieť zaoberať meniacim sa drogovým problémom ako aj dynamickým
a rýchlo sa vyvíjajúcim trhom s drogami.

2. Rok 2015 z pohľadu
Policajného zboru

Kriminalistického

a expertízneho

ústavu

Na Slovensku bolo v roku 2015, tak ako po iné roky, okrem drog tvoriacich majoritný
podiel záchytov (konope, metamfetamín, heroín, kokaín) zaistených 88 záchytov látok, ktoré
možno rozdeliť do dvoch skupín a to látky, ktoré sú zaradené v zmysle zákona 139/1998 Z. z.
– „nelegálne drogy“, ale tiež látky ktoré patria do skupiny nových psychoaktívnych látok –
„legálne drogy“.
Do prvej skupiny látok, ktoré sú zaradené v zmysle zákona 139/1998 Z. z. patria
opiáty a benzodiazepímy obsiahnuté v liekoch ako buprenorfín, morfín, kodeín, fentanyl,
alprazolam, diazepam, bromazepam, klonazepam. Takýchto záchytov nie je veľa, ale treba
upozorniť na nebezpečnosť fentanylu. Jedná sa silný opiát, ktorý je súčasťou náplastí
zmierňujúcich bolesť a začal sa na Slovensku zneužívať intravenózne a to tak, že sa priamo
vyluhovávajú časti náplastí. Nebezpečenstvo fentanylu spočíva v tom, že už extrémne malé
množstvo postačuje na letálnu dávku.
Ďalej sme na Slovensku v roku 2015 zaznamenali 2 záchyty sušených listov rastliny
Catha edulis s celkovou hmotnosťou takmer 33 kg. Tieto listy sa väčšinou žujú v čerstvom
stave v krajinách východného cípu Afriky (Etiópia, Somálsko) a juhu Arabského polostrova
(Jemen), pričom v týchto krajinách ide o sociálny zvyk s dlhoročnou tradíciou. Záchyty na
Slovensku boli pravdepodobne určené pre komunitu ľudí pochádzajúcich z týchto krajín.

Zdroj: národná protidrogová jednotka NAKA P PZ
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Tak ako každý rok, aj v roku 2015 sme zaznamenali záchyty húb rodu Psilocybe (10
záchytov), ktoré spôsobujú halucinogénny účinok, ale napríklad aj záchyt sušenej makovej
slamy a sušených listov rastliny druhu salvia divinorum (šalvia divotvorná). Indikuje to, že na
Slovensku existuje komunita ľudí experimentujúca s takýmito látkami.
V prípade druhej skupiny látok sa jedná o nové psychoaktívne látky, pričom za takúto
sa považuje nová omamná alebo psychotropná látka v čistej forme alebo v prípravku, ktorá
nie je kontrolovaná podľa Jednotného dohovoru Organizácie Spojených národov o omamných
látkach z roku 1961 alebo Dohovoru Organizácie Spojených národov o psychotropných
látkach z roku 1971, môže však predstavovať ohrozenie verejného zdravia porovnateľné s
ohrozením, ktoré predstavujú látky uvedené v týchto dohovoroch (rozhodnutie Rady
2005/387/SVV). Väčšinou ide o štrukturálne modifikácie už známych „nelegálnych drog“,
kde sa predpokladá, že malou modifikáciou známej molekuly, získame látku s podobným
účinkom ako mala pôvodná molekula. Deje sa to preto, aby ľudia obchádzali väčšinou prísne
postihy za držbu „nelegálnych drog“. To v sebe nesie obrovské zdravotné riziko pre
potencionálneho užívateľa, lebo toxikologické účinky týchto „legálnych drog“ nie sú známe
a vieme ich len približne odhadovať. Je to možné prirovnať k výrobe nového lieku. V prípade,
že farmaceutická spoločnosť pripraví novú účinnú látku, musí táto látka prejsť veľmi
prísnymi a dlhoročnými testami a na základe týchto informácii je potom schválená ako nový
liek, ale napriek niekoľkoročnému testovaniu môže byť tento liek nebezpečný, čo sa však
prejaví až po podaní lieku rádovo tisíckam ľudí. V prípade novej psychoaktívnej látky, ktorá
sa objaví na trhu, neexistujú žiadne testy a „pokusným králikom“ sa stáva každý užívateľ.
Napriek tomuto riziku sa stále objavujú nové psychoaktívne látky aj na Slovensku.
V roku 2015 sme zaznamenali 42 záchytov takýchto látok.
Väčšinou ide o syntetické kannabinoidy, ktoré sú súčasťou rastlinných zmesí
ponúkaných ako „herba“. V roku 2015 boli zaznamenané látky ako A-834,735, ABCHMINACA, AB-PINACA, ADB-FUBINACA, AMB-FUBINACA, FUB-PB-22, MDMBCHMINACA, MDMB-CHMICA, ale aj zmesi ako AB-FUBINACA + 5F-AMB, FUB-PB-22
+ 5F-AB-PINACA. Tieto látky sa viažu na rovnaké receptory ako THC (hlavná účinná látka
konope), ale ich účinok nie je rovnaký.
Ďalšou skupinou týchto látok boli látky so stimulačným účinkom podobným
metamfetamínu alebo kokaínu, napríklad 3-CMC, 3-MMC, 4-CMC, pentedrón, etylón, αPVT, pričom boli zaznamenané aj záchyty zmesi metamfetamínu s 3-BMC a 4-BMC. Bližšie
informácie o toxikologických účinkoch týchto látok zatiaľ nie sú dostupné, ale napríklad
v prípade α-PVT už bolo hlásené aj úmrtie spôsobené touto látkou.
V prípade záchytov látok etylfenidát a izopropylfenidát ide o látky s podobným
účinkom ako metylfenidát, ktorý je používaný ako účinná látka liekov určených na liečbu
hyperkinetickej poruchy - porucha aktivity a pozornosti (ADHD). Tieto látky majú tiež
stimulačný efekt.
Poslednú skupinu nových psychostimulačných látok zachytených na Slovensku tvoria
látky s halucinogénnym účinkom podobným LSD a to 25B-NBOMe, 25I-NBOMe a DOC.
Tieto látky sú distribuované vo forme papierových aršíkov, lebo už po užití veľmi malého
množstva sa dostavuje halucinogénny účinok.
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3.

Drogová scéna v jednotlivých regiónoch Slovenska
3.1. Bratislava (Bratislavský kraj)

Drogová scéna v Bratislavskom kraji sa výrazne neodlišuje od drogovej scény iného
regiónu Slovenska. Rovnako sa situácia v oblasti drogovej kriminality v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím roku 2014 v podstatnej miere nezmenila. K distribúcii drog na
území Krajského riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len „KR PZ“) v Bratislave dochádzalo
v rôznych objektoch, najmä v bytoch, rodinných domoch alebo v opustených záhradných
chatkách. K samotnému predaju došlo väčšinou po telefonickom dohovore alebo po osobnom
kontakte. Internetový predaj, ani predaj prostredníctvom tzv. „crazy shopov“ zaznamenaný
nebol. Drogová trestná činnosť bola najviac výrazná v služobnom obvode obvodného
oddelenia Policajného zboru (ďalej len „OO PZ“) Bratislava – Vrakuňa, v objekte na
Stavbárskej ulici (tzv. „Pentagón“) a jeho širšom okolí. Na zabezpečenie plnenia úloh
vyplývajúcich zo stratégie boja proti drogám na roky 2013 – 2020 bolo za rok 2015
vykonaných 13 domových prehliadok, z ktorých boli v 11 prípadoch nájdené rôzne druhy
drog a drogových prekurzorov.
Spoločnosťou RYS bol vypracovaný projekt technicko-organizačného zabezpečenia
ochrany domov Stavbárska 40 a 42 v Bratislave pod názvom „DROGYVON“, ktorého
úspešná realizácia začala už v roku 2006. Na zlepšenie bezpečnostnej situácie bol spracovaný
Okresným riaditeľstvom Policajného zboru (ďalej len „OR PZ“) Bratislava II v roku 2012
„Plán policajných opatrení v služobnom obvode OO PZ Bratislava - Vrakuňa“. Na základe
plánu je posilnený výkon služby policajtmi zo všetkých obvodných oddelení Policajného
zboru v rámci príslušného okresného riaditeľstva. Uvedenému objektu a jeho blízkemu okoliu
je venovaná neustála pozornosť.
Dňom 12. 05. 2015 bol registratúrnym záznamom ORPZ-BAII-OPP-14-038/2015
vydaný príkaz riaditeľa odboru poriadkovej polície OR PZ v Bratislave II „Plán policajných
opatrení v služobných obvodoch OO PZ Vrakuňa a Podunajské Biskupice“, ktorým bol
zrušený pôvodný príkaz ORPZ-BAII-OPP-31/2012. Novým príkazom boli určené 6-hodinové
hliadkové služby v počte 15 služieb za príslušný kalendárny mesiac (každé OO PZ má
pridelené 3 služby). Okrem uvedených opatrení boli vykonávané nepravidelné policajné akcie
„PENTAGÓN“ v súlade s plnením úloh Policajného zboru podľa § 2 ods. 1 zákona č.
171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, s poukazom na nepriaznivú bezpečnostnú
situáciu zaznamenanú v časti služobného obvodu OO PZ Bratislava - Vrakuňa (obytná zóna
zvaná „Pentagón“) a v časti služobného obvodu OO PZ Bratislava - Podunajské Biskupice
(nákupné centrum „Jantár“, TESCO Expres Bieloruská, Základná škola Bieloruská), z
dôvodu zamedzenia zvýšeného nápadu násilnej ako aj drogovej kriminality osobami, ktoré
uvedené miesta obývajú, zdržujú sa tu alebo ich navštevujú z dôvodu predaja alebo kúpy
omamných a psychotropných látok.
Ďalším miestom, ktoré možno označiť za oblasť zo zvýšeným výskytom drog, je areál
Zlatých pieskov, taktiež v územnej príslušnosti OR PZ Bratislava II, v služobnom obvode OO
PZ Trnávka, kde počas konania rôznych festivalov ako napríklad Open Air festival, Hip Hop
festival alebo Uprising Reggae, pri zvýšenej koncentrácii občanov dochádza k intenzívnemu
predaju rastlín rodu Cannabis (konopy) a tzv. „diskotékových drog“. Aj v tejto oblasti sú
v čase konania festivalov prijímané zvýšené bezpečnostné opatrenia s úspešnými realizáciami
drogovej trestnej činnosti.
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Najčastejšie konzumovanými a obchodovanými omamnými a psychotropnými látkami
na území Bratislavského kraja boli rastliny rodu Cannabis (konopa), metamfetamín, heroín
a extáza.
Najčastejším spôsobom užívania rastlín rodu Cannabis (konopy) bolo fajčenie
pomocou fajky, vodnej fajky alebo šúľaním cigariet, tzv. „jointov“. Miesta výskytu
užívateľov boli rôzne: ulica, domácnosť, príroda, škola; vlastne všade, kde sa zdržiavali ľudia.
Príležitostne aj pravidelne užíva uvedenú látku odhadom viac ako 15% obyvateľov, väčšinou
mužov vo veku od 15 – 45 rokov.
12

Zdroj: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava

Okres Bratislava IV zadokumentoval prípad v súvislosti s rastlinami rodu Cannabis
(konopou) vo vysokoškolskom internáte Univerzity Komenského v Bratislave. V átriových
domoch vysokoškolského internátu Ľ. Štúra – Mlyny boli vykonané domové prehliadky,
pričom priamo pri ich výkone obvinení dobrovoľne vydali vrecko, ktoré obsahovalo sušené
rastliny rodu Cannabis (konopu) s hmotnosťou 100,72 gramov, 17 kusov poskladaných
papierových skladačiek, ktoré obsahovali sušené konope s hmotnosťou 16,13 gramov, 24
kusov poskladaných papierových skladačiek, ktoré obsahovali sušené rastliny rodu Cannabis
(konopu) s hmotnosťou 21,84 gramov, striebornú váhu zn. Platinum, na ktorej drogu vážili
a hotovosť vo výške 330,00 EUR. Následne bol do konania pribratý znalec z odvetvia
kriminalistická chémia, pričom z predbežného stanoviska Kriminalistického a expertízneho
ústavu Policajného zboru v Bratislave vyplynulo, že obsahom vyššie uvedeného vrecka
a papierových skladačiek boli rastliny rodu Cannabis (konopa) s celkovou hmotnosťou 138,69
gramu, čo zodpovedá minimálne 277 obvykle jednorazovým dávkam drogy.
OR PZ Bratislava V zaznamenalo prípad vyplatenia drog virtuálnou menou Bitcoin. Z
pobočky Slovenskej Pošty, a. s., Bratislava 26 bola odoslaná obálka s uvedením odosielateľa
spoločnosť Agem Computers, spol. s r.o., adresovaná osobe Michael Sch., Hauptrstrasse 133,
76689 Karisdorf Neuthard – Germany. Obálka nebola prevzatá v odbernej lehote na uvedenej
adrese a vrátila sa späť do sídla spoločnosti AGEM COMPUTERS, spol. s r. o. kuriérom
spoločnosti DHL s. r. o.. Zamestnankyňa spoločnosti AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.
predmetnú obálku našla v pošte, rozpoznala zápach typický pre rastliny rodu Cannabis
(konopu) a keďže sa v ich spoločnosti už obdobný prípad stal, obálku neotvárala, ale zavolala
políciu. K možnému páchateľovi ako ani pôvodu obálky však nevedela uviesť žiadne
informácie. Vykonaným znaleckým skúmaním Kriminalistického a expertízneho ústavu
Policajného zboru v Bratislave bolo zistené, že obálka obsahovala rastliny rodu Cannabis
(konopu) s hmotnosťou 4,973 gramov, s priemernou koncentráciou 19,7 % hmotnostných
THC, a teda 980 miligramov THC, čo považuje Kriminalistický a expertízny ústav
Policajného zboru za minimálne 33 obvykle jednorazových dávok drogy. Znaleckým
skúmaním sa tiež zistilo, že z bližšie neurčeného biologického materiálu zaisteného zo stopy
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č. 1 (povrch alobalu, povrch vrecka, povrch kartónu, vnútorný povrch obálky, povrch
plastových vystužovačov) bola izolovaná DNA, ktorá bola analyzovaná v DNA systéme na
určenie pohlavia a v 15-tich STR systémoch (z angl. „short tandem repeats“, systém krátkych
tandemových opakovaní). Následne bolo zistené, že DNA profil pochádza od osoby
mužského pohlavia. Vykonaným porovnaním sa doposiaľ nepodarilo túto osobu
identifikovať. K predmetnej veci bolo vykonané operatívne šetrenie. Bolo zistené, že
odosielateľ použil k odoslaniu zásielky elektronický podací hárok, pri ktorom nie je overená
jeho totožnosť na e-mailovú adresu agemcomputers@sigaint.org. Neznámy páchateľ
rovnakým spôsobom odoslal 59 zásielok na adresy v zahraničí. K uvedenej e-mailovej adrese
bolo zistené, že nepatrí a ani nikdy nepatrila spoločnosti AGEM COMPUTERS, spol. s r. o. a
poskytovateľ tejto adresy je známy veľkou mierou anonymity. Tiež bolo v spolupráci so
zahraničnými policajnými orgánmi zistené, že jedna z týchto zásielok bola adresovaná osobe
Fabio P. na adresu Birkenstrasse 5, St. Johann in Tirol. Táto osoba po vypočutí uviedla, že si
objednala pre vlastnú potrebu 4 gramy rastlín rodu Cannabis (konopy) za 40,00 EUR
prostredníctvom anonymnej internetovej siete TOR a linku (trhoviska) Silk Road. Za drogu
zaplatila virtuálnou menou Bitcoin. Neznámeho páchateľa táto osoba nepozná, je však
pravdepodobné, že zo strany neznámeho páchateľa šlo aj vo vyšetrovanej veci o obdobný
spôsob páchania trestnej činnosti. Aj napriek vykonaným úkonom sa páchateľa doposiaľ
nepodarilo ustáliť.
Metamfetamín sa užíval najčastejšie fajčením, inhalovaním, vpichovaním do žíl, ale aj
šnupaním. Užíval sa prevažne na miestach s určitým druhom súkromia ako sú byty, pivničné
priestory a automobily. Metamfetamín spôsobuje značnú psychickú závislosť a užívatelia sú
často páchateľmi ďalšej trestnej činnosti.

Zdroj: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava

Okres Bratislava II zaznamenal prípad, kedy obvinený Marek B. (1982) v byte na
Priekopníckej ulici v Bratislave vo svojej izbe, v trezore nachádzajúcom sa v drevenej skrini,
neoprávnene prechovával 5 kusov zatavených injekčných striekačiek s obsahom bielej
kryštalickej látky a v ponožkách, ktoré mal oblečené, neoprávnene prechovával 1 kus
zatavenej injekčnej striekačky s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky, igelitové vrecko
s tlakovým uzáverom s obsahom bielej kryštalickej látky a zauzlené vrecko s obsahom
neznámej sušenej rastliny. Z predbežného výsledku skúmania Kriminalistického a
expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave bolo zistené, že uvedený materiál
obsahoval spolu 32,17 gramov metamfetamínu, čo zodpovedá 380 obvykle jednorazovým
dávkam drogy a 0,695 gramov rastliny rodu Cannabis (konopy), čo predstavuje 1 obvykle

© národná protidrogová jednotka NAKA P PZ

Bratislava, 31.05.2016

13

jednorazovú dávku drogy. Marek B. predával metamfetamín Laure V. (1993) a ďalším
doposiaľ neustáleným osobám.
Spotreba heroínu sa na území KR PZ v Bratislave v hodnotenom období nezvyšovala,
čo je dôsledkom ľahšej dostupnosti syntetických drog, ktoré ho postupne vytláčajú z trhu.
Užíval sa najčastejšie fajčením a vpichovaním do žíl. V rámci KR PZ v Bratislave to bolo
zrejmé hlavne v služobnom obvode OR PZ Bratislava II na Stavbárskej ulici č. 36 – 44, tzv.
„Pentagon“ a v služobnom obvode OR PZ Bratislava V. Užívanie heroínu spôsobuje značnú
fyzickú závislosť a užívatelia často páchajú ďalšiu trestnú činnosť. Podľa získaných
operatívnych informácií pri zabezpečovaní heroínu najväčšie aktivity pri dovoze a následnom
distribuovaní do dílerského prostredia aj naďalej vyvíjala albánska komunita. Na druhom
mieste to boli rómske rodiny, ktoré mali najväčší podiel na predávaní drog spotrebiteľom.
V ich prípade išlo o predaj heroínu aj predaj syntetických drog, ktoré buď sami vyrábali alebo
odoberali od domácich výrobcov.
Extáza sa užívala vo forme tabliet, najčastejšie v spojitosti s kultúrnymi podujatiami,
je známa aj ako „tanečná droga“. V služobnom obvode OR PZ Bratislava V bola vo väčších
množstvách v minulosti zadržaná na podujatí Beefree na Divokej Vode v Čunove
a v služobnom obvode OR PZ Bratislava II na Zlatých Pieskoch, počas konania rôznych
festivalov (Open Air festival, Hip Hop festival alebo Uprising Reggae festival).
V priebehu roka 2015 neboli v územnej pôsobnosti KR PZ v Bratislave zaznamenané
v rámci výkonu operatívno-pátracej činnosti alebo pri realizovaných domových prehliadkach
žiadne nové psychoaktívne látky ani prekurzory. Operatívno-pátracou činnosťou však bolo
zistené, že pri domácom varení metamfetamínu sa chemická látka pseudoefedrín získavala
z liekov Nurofen StopGrip, Modafen, či Paralen Plus, ktoré nie sú na území Slovenskej
republiky viazané na lekársky predpis.
KR PZ v Bratislave vykonalo a zrealizovalo spoločné aktivity v roku 2015 len v rámci
rezortnej súčinnosti, predovšetkým s národnou protidrogovou jednotkou NAKA P PZ. V
rámci medzinárodnej spolupráce neboli na úseku drog vyvíjané žiadne aktivity v súvislosti
s medzinárodnou právnou pomocou alebo prácou v spoločných vyšetrovacích tímoch.
Na území KR PZ v Bratislave nebolo začaté žiadne trestné stíhanie pre trestnú
činnosť podávania anabolických látok podľa § 176 Trestného zákona.
Najnižší vek konzumentov drog bol v rámci vyšetrovania zaznamenaný u viacerých
osôb oboch pohlaví, vo veku približne 14 - 15 rokov. V služobnom obvode OR PZ Bratislava
V bol v rámci operatívno-pátracej činnosti zaznamenaný prípad, kedy žiak základnej školy 2.
stupňa vo veku 11 - 12 rokov užíval rastliny rodu Cannabis (konopu).
3.2. Západné Slovensko (Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj)
Drogovú scénu na území západného Slovenska je možné charakterizovať ako
rozmanitú, výrazným spôsobom sa neodlišujúcu od iných území Slovenskej republiky.
V služobných obvodoch Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja boli v roku 2015
zaznamenané nasledovné druhy drog: rastliny rodu Cannabis (konopa), metamfetamín, heroín
a extáza. Objavil sa aj kokaín a hašiš. Ostatné druhy drog zaznamenané neboli, resp.
preventívnymi akciami, ani z dostupných informácii nebola zistená ich výroba, distribúcia,
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konzumácia či dopyt. Operatívno-pátracou činnosťou v Trenčianskom kraji však boli získané
informácie o výskyte tekutej extázy (GBH), pričom sa ju nepodarilo priamo zaistiť, a tým
potvrdiť výskyt a konzumáciu v služobnom obvode.
Kvalita jednotlivých zachytených drog bola rôznorodá hlavne pri metamfetamíne,
heroíne a rastlinách rodu Cannabis (konope) s ohľadom na kvalitu výroby, kvalitu dostupných
surovín a koncentráciu drog. Stále častejšie sa vyskytovali prípady, kedy sa koncoví užívatelia
pokúšali drogu vyrobiť alebo vypestovať sami pre seba, pre svoju potrebu, avšak stále
prevládal trend nakupovania drog od dílera ako od sprostredkovateľa, alebo priamo od
„variča“ alebo „pestovateľa“.
Ako najčastejšie spôsoby užívania uvedených drog možno uviesť štandardne šnupanie,
vpichovanie do žily alebo vdychovanie výparov z nahrievanej drogy, resp. fajčenie.
Metamfetamín bol najčastejšie aplikovaný inhaláciou, resp. inhaláciou výparov počas
ohrievania, orálne ale aj intravenózne. Najčastejšie sa vyskytoval priamo u osôb,
v motorových vozidlách, v rodinných domoch a bytoch. Bol prechovávaný v zatavených
injekčných striekačkách, v samozatváracích plastových vreckách alebo v papierových,
prípadne v alobalových skladačkách. OR PZ Bánovce nad Bebravou zaznamenalo prípad
užívania metamfetamínu aj na medziposchodí bytového domu. Dávka bola nasypaná
z injekčnej striekačky na sklo mobilu, z ktorého bol metamfetamín užitý šnupaním.

Zdroj: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bánovce nad Bebravou

Rastliny rodu Cannabis (konopa) sa najčastejšie aplikovali fajčením vo forme cigarety,
fajky alebo cez tzv. bongo. Miesta výskytu boli totožné s miestami výskytu metamfetamínu.
Filip M. (1989) zo Senice si zadovažoval od doposiaľ nezistených osôb v Českej
republike väčšie množstvá rastlín rodu Cannabis (konopy). Dovážal ich vlastným osobným
motorovým vozidlom do Senice, kde drogu prechovával vo svojom byte za účelom ďalšej
distribúcie, darovania a predaja. Počas osobnej prehliadky na čerpacej stanici OMV bolo
u Filipa M. nájdené v slipoch vrecko s obsahom zelenej sušiny rastlinného pôvodu. Podľa
vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru išlo o rastliny rodu
Cannabis (konopu) s upotrebiteľnou hmotnosťou 76,10 gramov. Toto množstvo zodpovedá
minimálne 150 obvykle jednorazovým dávkam drogy.
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Zdroj: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Senica

Tomáš I. (1983) pestoval rastliny rodu Cannabis (konopu) na vlastnom pozemku.
Kúpou si zadovážil semienka rastliny rodu Cannabis (konopy) a zasadil ich na pozemku
rodinného domu, v mieste svojho trvalého bydliska, v obci Iža v okrese Komárno. Pri
domovej prehliadke bolo zaistených 10 kusov sadeníc rastliny so šiškami a časti sušenej
rastliny. Obvinený následne vydal ďalších 5 kusov rastlín. Zo znaleckého posudku
Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru vyplynulo, že išlo o 356,229
gramov upotrebiteľného materiálu rastlín rodu Cannabis (konopy), podľa odborného
vyjadrenia národnej protidrogovej jednotky NAKA P PZ v hodnote 3 562,29 EUR.
Heroín sa najčastejšie aplikoval intravenózne a orálne, kokaín inhaláciou a orálne.
Slovensko je krajinou s plne rozvinutým domácim drogovým trhom, na ktorom sú
ponúkané všetky drogy dostupné v krajinách Európskej únie. Za posledné roky sa Slovenská
republika v oblasti drog stala z krajiny tranzitnej aj krajinou cieľovou - spotrebiteľskou.
Drogová trestná činnosť je vysoko organizovaná, lukratívna a najmä latentná forma trestnej
činnosti. Páchatelia drogovej trestnej činnosti sú rôzneho charakteru, väčšinou slovenskej
národnosti, avšak v Trenčianskom kraji boli zaznamenané prípady, kde v jednom bol páchateľ
českej národnosti a v druhom prípade kolumbijskej národnosti s českým občianstvom.
Väčšina z páchateľov sú aj konzumentmi drog, čo čiastočne uľahčuje ich odhalenie.
Distribútori drog na vyššom stupni hierarchie zásadne drogu nekonzumujú a zabezpečujú
latentnosť tohto druhu trestnej činnosti. Páchatelia majú kontakt aj na iné skupiny pri
zabezpečovaní surovín na výrobu drog, resp. pri výmene ich druhov. Niektoré osoby
zaoberajúce sa drogovou trestnou činnosťou sú prepojené na osoby pracujúce v zdravotníctve,
farmácii alebo v chemickom priemysle a cez tieto osoby sa do obehu dostávajú lieky,
chemikálie a iné prekurzory potrebné na výrobu metamfetamínu. Drogová trestná činnosť je
prepojená najmä so skupinami páchateľov páchajúcimi majetkovú a ekonomickú trestnú
činnosť za účelom zabezpečenia si finančných prostriedkov na nákup drog a legalizácie
príjmov pochádzajúcich z drogovej trestnej činnosti. Je možné konštatovať, že v uvedenom
bode nedošlo k zásadným zmenám oproti roku 2014.
Z hľadiska osoby páchateľa bol zaujímavý prípad, ktorý zadokumentovalo OR PZ
Dunajská Streda. Raimund M. (1976) bol už v minulosti stíhaný za drogovú trestnú činnosť.
Bol preto veľmi opatrný, podozrievavý a na rodinnom dome vykonal montáž bezpečnostných
kamier, ktorými monitoroval okolie. Vzhľadom k týmto skutočnostiam bola náročnosť
výkonu operatívno-pátracej činnosti zvýšená a získavanie informácií k veci podstatne
sťažené. Pri domovej prehliadke v mieste trvalého bydliska obvineného bolo nájdených 1,523
gramov metamfetamínu. Raimund M. je trestne stíhaný väzobne.
Z hľadiska spôsobu páchania trestnej činnosti je možné uviesť prípad, keď sa Igor K.
(1987) z Prievidze pokúsil časť zadováženého metamfetamínu s hmotnosťou 0,31 gramov
zaslať prostredníctvom poštovej listovej zásielky adresátovi Jozefovi D. do Talianska. Druhú
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časť drogy v 8 zatavených injekčných striekačkách predal Jozefovi G. (1984) z okresu Žiar
nad Hronom za 500,00 EUR. Uvedené množstvo po preskúmaní Kriminalistickým
a expertíznym ústavom Policajného zboru v Slovenskej Ľupči predstavovalo 13,84 gramov
metamfetamínu, čo je najmenej 255 obvykle jednorazových dávok uvedenej drogy.

17
Zdroj: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Prievidza

Operatívno-pátracou činnosťou neboli získané informácie k novým psychoaktívnym
látkam, avšak naďalej bol záujem najmä o lieky s účinnou látkou fentanyl, morfín a tramadol,
ktoré zneužívali osoby, ktorým uvedené lieky predpisovali lekári pre ich zdravotné problémy.
Tieto lieky boli prostredníctvom ďalších sprostredkovateľov od nich odkupované, delené na
dávky a za vysokú sumu predávané koncovým užívateľom. Čo sa týka spôsobu užívania
týchto nelegálne nadobudnutých liekov, najčastejšou formou bol ich použitie rovnaké ako
v návode na použitie, ale vo vyšších dávkach. Iným spôsobom bolo použitie všetkých týchto
látok vnútro žilovo. Tieto lieky ako náhradu drogy častejšie užívali a obchodovali s nimi
osoby silne drogovo závislé, najmä ako náhrady metamfetamínu, heroínu a rastlín rodu
Cannabis (konopy) pre ich dostupnosť a často nižšiu cenu za dávku. Rovnako za zmienku
stojí prípad, kde boli zaistené kocky hašišu vyrobeného z rastlín rodu Cannabis (konopy). V
Kriminalistickom a expertíznom ústave Policajného zboru v Slovenskej Ľupči bola vykonaná
kriminalistická expertíza. Zo záverov posudku vyplýva, že boli zaistené štyri kocky hašišu
s priemernou hmotnosťou 9,00 gramov a s priemernou koncentráciou 5% hmotnostných
psychotropnej látky THC.
Drogové prekurzory ako samostatné chemické látky zabezpečované na výrobu drog
v roku 2015 zaznamenané neboli. Metamfetamín produkovaný u nás v domácich
podmienkach bol vyrábaný z pseudoefedrínu vyextrahovaného z voľno-predajných liekov
(najmä Nurofen, Modafen a iné) chemickými reakciami. Výskyt chemicky čistého efedrínu,
pseudoefedrínu alebo akéhokoľvek iného drogového prekurzoru zaznamenaný nebol.
Na západnom Slovensku nebol v roku 2015 zaznamenaný konkrétny prípad riešený
v spolupráci s inými zahraničnými policajnými zložkami. V operatívnej rovine však dochádza
k výmenám informácií s políciou Českej republiky, keďže KR PZ Trenčín má v služobnom
obvode spoločnú hranicu medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, a podľa
získaných operatívnych informácií páchatelia nakupujú vo väčšom množstve najmä rastliny
rodu Cannabis (konopu) a metamfetamín práve na území Českej republiky. Drogy následne
prevážajú cez hranicu bez pravidelnej kontroly na územie Slovenskej republiky a ďalej
distribuujú. Podľa dostupných operatívnych informácií v prípade nákupu väčšieho množstva
je cena v Českej republike mimoriadne priaznivá, z čoho vyplýva aj väčší zisk samotných
dílerov.
Na území Trnavského kraja bol zriadený pracovný „mikrotím“ Českej republiky
a Slovenskej republiky, v rámci ktorého okres Senica a Skalica spolupracujú s pracovníkmi
kriminálnej polície z okresu Hodonín a Břeclav. Spolupráca spočíva najmä vo výmene
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informácií týkajúcich sa trestnej činnosti ako aj podozrivých osôb páchajúcich trestnú
činnosť. Vykonávajú sa takisto cezhraničné lustrácie a previerky – konkrétny prípad však
realizovaný zatiaľ nebol.
Na západnom Slovensku nebol realizovaný prípad týkajúci sa trestnej činnosti
podávania anabolických látok podľa § 176 Trestného zákona.
V roku 2014 bol zaznamenaný najnižší vek užívateľa 13-14 rokov, išlo o konzumenta
rastlín rodu Cannabis (konopy).
18

3.3. Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický kraj)
Medzi najčastejšie konzumované a obchodované omamné a psychotropné látky na
strednom Slovensku patrili v roku 2015 jednoznačne rastliny rodu Cannabis (konopa)
a metamfetamín. Zaznamenané boli aj heroín a extáza. V južných okresoch stredného
Slovenska sa naďalej vyskytuje aj tzv. herba – sušina rastlín obsahujúcich syntetické
kanabinoidy. V roku 2015 nenastala výrazná zmena na drogovej scéne v porovnaní s rokom
2014, pričom nebol zaznamenaný výskyt výroby metamfetamínu vo väčších objemoch, ako
ani pestovanie rastlín rodu Cannabis (konopy) na poliach, či vo veľkých laboratóriách.
V prípade rastlín rodu Cannabis (konopy) išlo najmä o konzumentov vo veku od 13 –
25 rokov. Boli to predovšetkým študenti, nezamestnaní, ale aj čerstvo zamestnaní absolventi
stredných a vysokých škôl. Užívateľmi boli väčšinou páchatelia drobnej majetkovej trestnej
činnosti. Určitá časť konzumentov si najmä v letnom období túto rastlinu vypestovala na
voľnom priestranstve. V zimnom období si rastliny rodu Cannabis (konopu) zabezpečovali od
distribútorov, ktorí ju dovážali hlavne z Českej republiky, konkrétne z Moravskosliezskeho
kraja, z miest Ostrava a Frýdek-Místek, ale aj zo susedných okresov, ako sú Považská
Bystrica a Prievidza, alebo z okresov Galanta, Sereď a Trnava.
V súvislosti s metamfetamínom boli páchatelia organizovaní väčšinou v skupinách,
kde sa jeden človek zaoberal výrobou, ďalší financovaním a prípadne jeden, resp. viacerí
fungovali v pozícii dílerov, ktorí túto látku distribuovali drogovo závislým osobám.
V poslednom období bol zaznamenaný zvýšený dopyt konzumentov po metamfetamíne.
Psychotropná látka metamfetamín bola podľa operatívnej činnosti zväčša vyrábaná pomocou
liekov. Väčšinou išlo o voľno-predajné lieky Nurofen, Modafen. Užívatelia boli rôzneho
veku. K prekurzorom potrebným na výrobu uvedenej drogy bolo zistené, že si ich páchatelia
z dôvodu utajenia ich zámeru zaobstarávali nákupom v menšom množstve vo viacerých
lekárňach, prípadne krádežou z miest, kde sa vyskytovali (červený fosfor, toluén, jód,
kyselina chlorovodíková a iné).
Typickým páchaním drogovej trestnej činnosti bolo držanie a distribúcia
metamfetamínu za účelom finančného zisku súvisiaceho s ďalším nákupom drog a samotného
užívania pre vlastnú potrebu. Ján K. (1974) z okresu Liptovský Mikuláš, považovaný za
jedného z najväčších dodávateľov metamfetamínu pre dílerov v rámci uvedeného okresu,
napríklad prechovával metamfetamín v celkovom množstve 86,27 gramov v chladničke
v kuchyni. Osoby užívajúce omamné a psychotropné látky navzájom spolupracovali, poznali
sa a „materiál“ si zabezpečovali navzájom, sprostredkovane podľa toho, koho dodávateľ
práve mal drogy na predaj.
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Zdroj: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Liptovský Mikuláš
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Na južnom Slovensku sa naďalej vyskytuje sušina rastliny neznámeho pôvodu pod
hovorovým názvom „herba“, obsahujúca syntetické kanabinoidy, spôsobujúca halucinogénne
účinky, avšak skúmaním nevykazuje obsah zakázaných látok podľa zákona č. 139/1998 Z. z.
o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Sušina
tejto rastliny je dovážaná z Maďarska a užíva sa rovnakým spôsobom ako rastliny rodu
Cannabis (konopa). Expertíznym skúmaním boli ako účinné látky v nej zistené ADBPINACA, α-PVP (chemicky pyrolidinopentiothiophenon), UR-144 N-Heptyl analog, 5fluoro-PB-22, A-834735 degradant. Tieto patria do skupiny syntetických kanabinoidov.
Obstarávacia cena je 1,00 až 5,00 EUR za dávku. Skupina užívateľov tejto rastliny je totožná
so skupinou užívajúcou rastliny rodu Cannabis (konopu). Na základe operatívnych informácií
bol jej výskyt zaznamenaný aj na základných školách.
Distribúcia omamných a psychotropných látok vo väčšine prípadov prebiehala
vo večerných a nočných hodinách v blízkosti pohostinských zariadení a herní. Išlo o tzv.
pouličný predaj, kde díleri disponovali menším množstvom drogy. Ďalším spôsobom
distribúcie bol predaj drog z bytu dílera a distribúcia sa realizovala na menej
frekventovaných, odľahlých verejne prístupných miestach. V prevažnej väčšine prípadov sa
díleri dlhodobo poznali, či už z konkrétnej lokality, kde spolu vyrastali, resp. chodili do školy,
prípadne v minulosti spoločne páchali inú trestnú činnosť. V okresoch Revúca a Brezno sa do
značnej miery na distribúcii drog podieľali osoby patriace k rómskej komunite. Odberatelia
(konzumenti) sa telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí Skype, Facebook, Pokec
alebo Viber skontaktovali s dílerom, dohodli sa na mieste stretnutia a na množstve drogy,
ktorá im bola pri stretnutí nadávkovaná. Niekedy si priamo na stretnutí dohodli nasledujúce
stretnutie, aby sa nemuseli priebežne kontaktovať telekomunikačnými prostriedkami.
Omamné a psychotropné látky sa väčšinou prevážali osobnými motorovými
vozidlami, ale aj autobusovou a železničnou dopravou. V automobilovej doprave išlo
o prepravu vo vákuovo zabalených vreckách a zaliatych striekačkách v batožinovom
priestore, odkladacích priestoroch vo dverách, pod volantom, v rôznych odkladacích
priestoroch za rádiom a podobne. Využíval sa systém prechádzania dvoch vozidiel, systém
mŕtvych schránok, keď si díler najskôr vyzdvihol peniaze od konzumenta a následné mu
oznámil miesto, kde si mohol drogu vyzdvihnúť. Díleri drogy ukrývali v oblečení, taškách,
bundách, ponožkách a v spodnom odeve.
Rastliny rodu Cannabis (konopu) konzumenti najčastejšie užívali vo forme ručne
šúľanej cigarety (jointu), ktorý má zalepenú špičku, alebo vo fajke, resp. vodnej fajke. Medzi
mládežou je populárnou pomôckou na užívanie rastlín rodu Cannabis (konopy) tzv. bongo.
Najčastejším spôsobom užívania metamfetamínu je šnupanie, pravdepodobne z dôvodu
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rýchlej resorpcie drogy nosnou sliznicou, a teda rýchleho nástupu účinku. Konzumenti drogu
užívali aj inhalovaním alebo injekčne, aplikáciou do žily. Heroín konzumenti užívali injekčne
aplikáciou do žily, svalu, prípadne pod pokožku.
Stredné Slovensko neeviduje začaté trestné stíhanie pre trestný čin podávania
anabolických látok podľa § 176 Trestného zákona.
Aktívna súčinnosť sa uskutočnila s rezortnými zložkami Policajného zboru, najmä s
národnou protidrogovou jednotkou NAKA P PZ, národnou ústredňou Interpol a národnou
ústredňou Europol úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru.
Aktívna spolupráca sa vykonávala taktiež so Zborom väzenskej a justičnej stráže Slovenskej
republiky a s Ústavmi na výkon väzby ako aj s mestskými a obecnými políciami,
s mimorezortnými úradmi či inštitúciami, akými sú školské zariadenia, obvodný úrad v sídle
kraja a obecné úrady.
V priebehu roka 2015 bola vyvíjaná spolupráca s políciou Českej republiky a
s políciou Maďarska. Spolupráca s maďarskou políciou sa týkala získavania informácií
k efedrínu, ktorý sa dostával na územie Slovenska, kde bola dokumentovaná rozsiahla
drogová trestná činnosť v Tornali, ktorá bola následne zrealizovaná.
Vek konzumentov omamných a psychotropných látok na území stredného Slovenska
sa znížil na hranicu 12 rokov.

3.4. Východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj)
Najčastejšie konzumované a obchodované omamné a psychotropné látky boli aj na
východnom Slovensku metamfetamín a rastliny rodu Cannabis (konopa). V menšej miere sa
vyskytol hašiš, extáza a kokaín.
Metamfetamín bol najčastejšie užívaný intravenózne a šnupaním. Rastliny rodu
Cannabis (konopa) sa užívali fajčením.
Štefan M. a Milan K., si najmenej od mája 2015 zabezpečovali omamnú látku rastliny rodu Cannabis (konopu), ktorú prechovávali na neznámom mieste, spracovávali ju do
užívateľskej podoby a následne odpredávali odberateľom v okrese Trebišov. Na dovoz
využívali komunikáciu cez Maďarsko. Dňa 5. 11. 2015 si zabezpečili rastliny rodu Cannabis
(konopu) od neznámej osoby v meste Košice, ktorú prevážali do miesta trvalého pobytu.
Počas cesty boli obmedzení na osobnej slobode a zadržaní vyšetrovateľom OR PZ Trebišov.
Počas akcie bolo zaistených 35,00 gramov rastlín rodu Cannabis (konopy). Akciu realizovala
národná protidrogová jednotka NAKA P PZ.
V územnej pôsobnosti KR PZ Košice sa distribuoval a užíval aj liek Suboxon, ktorý sa
používa na substitučnú liečbu pri závislosti od opioidov.
Distribúcia omamných a psychotropných látok prebiehala tým spôsobom, že hlavný
predajca si zabezpečil uvedené látky od výrobcu, ktorý mal pod svojou kontrolou „menších“
dílerov. Odovzdal im väčšie množstvo omamnej alebo psychotropnej látky, a títo ju následne
distribuovali medzi konzumentov. Predajcovia drog boli väčšinou mladí ľudia, ktorí buď
študovali na vysokých školách vo väčších mestách, alebo pracovali a študovali v Českej
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republike. Študenti vysokých škôl alebo bývalí študenti vysokej školy majú kontakty
v uvedených mestách na varičov metamfetamínu alebo na pestovateľov rastlín rodu Cannabis
(konopy). Zakázané látky dovážali do miesta bydliska a predávali konečným spotrebiteľom.
Pri distribúcii konečným odberateľom boli jednorazové dávky ukryté pod obalmi/krytmi
mobilných telefónov, v balíčkoch hygienických servítok a podobne.
Národná protidrogová jednotka NAKA P PZ zrealizovala akciu „Rýchlik“. Činnosť
skupiny osôb bola zameraná na nákup, dovoz a distribúciu omamnej látky metamfetamín.
Nákup a prevoz metamfetamínu z Českej republiky na Slovensko zabezpečoval Koloman V.,
ktorý po prevoze drogu v mieste svojho bydliska v Košiciach riedil a rozdeľoval do
„konzumných dávok“. Na riedenie omamnej látky použil Koloman V. voľne dostupné lieky.
Takto upravenú drogu následne dával (i predával) na ďalšiu distribúciu Helene G., Liborovi
Ř. a Viktorovi S.. Posledný z menovaných k sprostredkovaniu predaja metamfetamínu
využíval Ladislava Dž.. Títo díleri mali vytvorenú sieť stálych odberateľov, ktorým omamnú
látku podľa aktuálneho dopytu distribuovali. Počas akcie bolo zaistených 486,90 gramov
metamfetamínu a finančná hotovosť 6 000,00 EUR.

Zdroj: národná protidrogová jednotka NAKA P PZ

Na prepravu omamných látok sa využívali upravené úkryty motorových vozidiel za
autorádiom, v rýchlostnej páke, rezervných pneumatikách, batožinách, sedadlách, spätných
zrkadlách alebo ich mali osoby prevážajúce drogy pri sebe, aby ich stihli rýchlo vyhodiť von
z auta. „Kuriéri“ drog využívali sprievodné vozidlá. Na dovoz zo zahraničia sa využívali
vlaky a autobusy. Taktiež sa začali využívať rôzne doručovateľské – kuriérske služby, pri
ktorých bola zásielka prakticky nekontrolovateľná. Ojedinelým spôsobom nebolo ani využitie
mŕtvych schránok.
Predaj omamných a psychotropných látok sa najčastejšie uskutočnil v uzavretých
objektoch, v bytoch, baroch pohostinstvách, motorových vozidlách, po predchádzajúcej
dohode zainteresovaných strán, hlavne prostredníctvom sociálnych sietí a rôznych mobilných
aplikácií. Omamné a psychotropné látky sa na východné Slovensko dovážali hlavne zo
západného Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska.
V priebehu roka 2015 neboli zaznamenané informácie o drogových prekurzoroch.
Ani v rámci východného Slovenska sa nevyskytol prípad trestného činu podávania
anabolických látok podľa § 176 Trestného zákona.
Medzinárodná spolupráca so zahraničnými policajnými zložkami na úseku drogovej
kriminality nebola realizovaná. V rámci výkonu operatívno-pátracej činnosti boli vykonávané
súčinnostné stretnutia s policajnými zložkami maďarskej polície, na ktorých sa vzájomne
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vymieňali operatívne informácie k cezhraničnej trestnej činnosti. Takisto sa udržiavali
kontakty s Políciou Českej republiky. Lustrácie boli vykonávané prostredníctvom spoločných
kontaktných pracovísk.
Najnižší zaznamenaný vek užívateľov omamných a psychotropných látok bol 14
rokov. Konzumenti boli z veľkej časti osoby do 35 rokov, študenti stredných škôl, vysokých
škôl a dlhodobo nezamestnané osoby.

4.

Drogové prekurzory a farmaceutická kriminalita

Národná protidrogová jednotka NAKA P PZ zabezpečuje úlohy, ktoré jej vyplývajú zo
zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov
a Dohody o zriadení a činnosti spoločného pracoviska uzatvorenej medzi Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Oba
spomenuté právne akty vychádzajú z európskej legislatívy, pričom táto problematika je
upravená v Nariadení Rady (ES) č. 111/2005 a 273/2004, ktoré vychádzajú a sú v súlade s čl.
12 Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami
z roku 1988. Článok 12 dotknutého Dohovoru upravuje látky často používané pri nezákonnej
výrobe omamných alebo psychotropných látok. Ide o potieranie výroby drog v jej ranom
štádiu, kedy sa celý proces výroby ešte len pripravuje a podozrivé osoby si za týmto účelom
zadovážia látky, bez ktorých by výroba nebola možná.
V spolupráci s orgánmi štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov
(Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
a Štátny ústav pre kontrolu liečiv) národná protidrogová jednotka NAKA P PZ zhromažďuje
a vyhodnocuje všetky informácie o prevádzkovateľoch a iných subjektoch, ktorí oprávnene
alebo neoprávnene zaobchádzajú s určenými látkami. Ide o dlhodobú spoluprácu, ktorá v roku
2015 bola na veľmi dobrej úrovni. Pravidelne sú predkladané a analyzované mesačné hlásenia
distribútorov liekov o dodávkach voľnopredajných liekov s obsahom drogového prekurzora
do verejných lekární. Na základe vykonávaných analýz o predaji liekov s obsahom
pseudoefedrínu boli údaje zosumarizované a následne boli vybrané verejné lekárne, v ktorých
boli vykonané cielené kontroly. V roku 2015 Štátny ústav pre kontrolu liečiv v spolupráci
s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej
republiky vykonal celkovo 5 kontrol v lekárňach zameraných hlavne na predaj
voľnopredajných liekov s obsahom drogového prekurzora. Výsledkom vykonaných kontrol
bolo vydanie rozhodnutia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o pozastavení platnosti
osobitného povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami na dobu 6 mesiacov v jednej
lekárni a zrušenie osobitného povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami takisto v jednej
lekárni.
Národná protidrogová centrála Polície Českej republiky listom informovala
a upozornila na dlhodobý trend v súvislosti s predajom liekov s obsahom pseudoefedrínu
(hlavne lieky Modafen a Nurofen Stopgrip). Bol zaznamenaný zvýšený nákup a predaj liekov
z lekární na Slovensku, hlavne v prihraničných mestách Skalica, Holíč, Kúty a Malacky.
V súvislosti s pripravovanými legislatívnymi zmenami vo vzťahu k výdaju týchto liekov
v Poľsku je možné aj v budúcom roku očakávať zvýšený tlak zo strany výrobcov drog na
slovenské lekárne.
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Národná protidrogová jednotka NAKA P PZ v roku 2015 preverovala aj niekoľko
podnetov v súvislosti s podozrivým predajom neregistrovaných a falšovaných liekov, látok
s hormonálnym účinkom, a to najmä prostredníctvom internetu. Ďalej bol preverovaný podnet
podozrenia z neoprávneného cezhraničného predaja liekov z Rakúska na Slovensko a
následne do Maďarska. V súvislosti so získanými poznatkami, ako i zaznamenanou
medializáciou bolo zistené, že prevažne v Prešovskom kraji a niektorých okresoch na území
Slovenskej republiky sa zneužívalo predpisovanie lieku Tramal, resp. liekov s obsahom
účinnej látky tramadol, ktoré sa následne predávajú na ulici medzi narkomanmi. Z uvedeného
dôvodu dala národná protidrogová jednotka NAKA P PZ podnet na zaradenie liekov
s účinnou látkou tramadol na zoznam skupiny humánnych liekov, ktorých výdaj je viazaný na
osobitné tlačivo lekárskeho predpisu, označené šikmým modrým pruhom a navrhla
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky aj Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv
podniknúť legislatívne kroky k zavedeniu monitoringu výdaja liekov s obsahom účinnej látky
tramadol podobne, ako je to napríklad pri liekoch s obsahom drogového prekurzoru
pseudoefedrín. Prostredníctvom národnej ústredne Interpol úradu medzinárodnej policajnej
spolupráce Prezídia Policajného zboru bola Slovenskej republike doručená žiadosť o účasť v
spoločnom vyšetrovacom tíme vo vyšetrovaní vedenom okresným súdom v Paríži.
Národná protidrogová jednotka NAKA P PZ v roku 2015 zabezpečovala podporu v
oblasti CBRN ochrany (chemická, biologická, rádiologická a nukleárna ochrana) pre
jednotlivé protidrogové oddelenia so špecializáciou na chemickú bezpečnosť pri vykonávaní
služobnej činnosti a služobných zákrokov v súvislosti s realizáciou prípadov nelegálnych
drogových laboratórií. Národná protidrogová jednotka NAKA P PZ podporila medzinárodné
vojenské cvičenie Toxic Valley 2015 s cieľom precvičiť tímy a laboratóriá na odber vzoriek
a identifikáciu toxických chemických látok v súčinnosti s OR PZ Bratislava I.

5.

Legislatívna činnosť

Multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov na elimináciu drogovej trestnej
činnosti zasadala v roku 2015 v troch podskupinách, a to v podskupine trestnoprávnej
legislatívy, v podskupine prekurzorov, nových psychoaktívnych látok a liekovej politiky a v
podskupine drogových laboratórií. Celkovo sa uskutočnilo 5 zasadnutí, pričom primárne bola
riešená otázka úspešného zavŕšenia legislatívneho procesu zavedenia nových skutkových
podstát tzv. farmaceutickej kriminality. Išlo o spracovanie finálneho znenia zoznamu
anabolických látok v spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v
Bratislave. Prostredníctvom zákona č. 397/2015 Z. z., ktorým sa na účely Trestného zákona
ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa okrem iných zaviedli do Trestného zákona dve nové
skutkové podstaty, a to neoprávnené zaobchádzanie s liekmi, liečivami a zdravotníckymi
pomôckami podľa § 170a Trestného zákona a falšovanie liekov a zdravotníckych pomôcok
podľa § 170b Trestného zákona. Absolútnym prelomením absencie vymáhania trestnej
zodpovednosti osôb zneužívajúcich anabolické steroidy a látky s iným hormonálnym účinkom
bola úplná novelizácia skutkovej podstaty tzv. „anabolického paragrafu“ Trestného zákona (§
176).
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6.

Spolupráca na národnej úrovni

Národná protidrogová jednotka NAKA P PZ zabezpečuje odborné vyjadrenia pre
účely trestného konania podľa § 141 Trestného poriadku. V roku 2015 bolo vypracovaných
spolu 290 odborných vyjadrení a určený policajt bol 15-krát prítomný na výsluchu pred
orgánmi činnými v trestnom konaní a súdu. Vypracovávaniu odborných vyjadrení predchádza
monitoring cien drog, ktorý sa vykonáva v štvrťročných intervaloch počas aktuálneho
kalendárneho roku. Bol vytvorený elektronický systém na vkladanie údajov o hodnotách
zaistenej drogy pre rôzne subjekty, ktorý v súčasnosti funguje v pilotnej prevádzke.
Plnohodnotné spustenie systému sa očakáva od 01.01.2017.
Národná protidrogová jednotka NAKA P PZ v roku 2015 spracovala 136 anonymných
oznámení o podozrení zo spáchania drogovej trestnej činnosti. Z celkového počtu 136
oznámení bolo 115 z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti odstúpených na príslušné okresné
riaditeľstvo Policajného zboru.
Významnou udalosťou v roku 2015 bola celoslovenská porada k problematike
vyčísľovania hodnoty zaistenej drogy podľa súčasnej platnej právnej úpravy Trestného
zákona, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia z príslušných okresných riaditeľstiev Policajného
zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru, s účasťou prof. Jozefa Čentéša z Generálnej
prokuratúry Slovenskej republiky.
Národná protidrogová jednotka NAKA P PZ najčastejšie spolupracovala
s Kriminálnym úradom finančnej správy, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky,
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou obchodnou inšpekciou,
Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a s medzinárodným letiskom Milana Rastislava
Štefánika v Bratislave.
Spolupráca s prokuratúrami a súdmi sa naďalej opiera hlavne na budovaní
a udržiavaní osobných kontaktov. V prípade spolupráce so sudcami a prokurátormi je
potrebné spomenúť skutočnosť, že zo strany niektorých prokurátorov je tendencia takzvane
znižovať právnu kvalifikáciu. Je takmer nemožné začať trestné stíhanie s krajskou
príslušnosťou, pričom prokurátori na okresnej úrovni sú zaťažení väčším počtom spisov
bežnej povahy. Z tohto dôvodu je dlhodobé vyšetrovanie organizovanej skupiny, spojené o. i.
s nasadením väčšieho počtu informačno-technických prostriedkov, pri okresnom dozore
veľmi náročné. Ide o objektívnu skutočnosť a fakt, ktorý sa dozorujúcim prokurátorom nedá
vyčítať ako negatívum.
Národná protidrogová jednotka NAKA P PZ spolupracovala na základe dobrovoľnej
spolupráce s operátormi chemického priemyslu a inými subjektmi pri preverovaní nákupov
látok ako sú červený fosfor a jód, kde ide o neurčené látky (drogové prekurzory), ktoré sa
monitorujú práve na základe spolupráce s príslušnými subjektmi. V roku 2015 boli
spracované hlásenia, výsledkom ktorých bol zaevidovaný nákup červeného fosforu a jódu
v celkovom objeme 130 kg.
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7.

Medzinárodná spolupráca

Národná protidrogová jednotka NAKA P PZ aktívne spolupracovala hlavne
s partnermi z Českej republiky a Maďarska. Spolupráca s Českou republikou bola zameraná
hlavne na dovozcov omamných a psychotropných látok smerujúcich z Českej republiky na
Slovensko. Išlo hlavne o rôzne operatívne činnosti a previerky získaných informácií. Na
základe nasadených informačno-technických úkonov Slovenská republika nemôže byť
rovnocenným partnerom pre Českú republiku a v súčasnosti nedokáže viesť paralelné
procesné dokumentovanie organizovaných skupín. Pre Českú republiku sa tak vykonávajú iba
záchyty slovenských dovozcov drog z Českej republiky. Ide o objektívnu prekážku, ktorá sa
v roku 2015 javila ako neprekonateľná na základe vyjadrení príslušného odborného útvaru
slovenskej polície.
Spolupráca s maďarskou stranou bola zameraná predovšetkým na osoby distribútorov
metamfetamínu činných v pohraničných oblastiach. Spolupráca s Rakúskom sa uskutočňovala
v operatívnej rovine. Slovenská republika spolupracovala aj s políciou Španielska v prípade
nigérijských občanov žijúcich v Španielsku, ktorí sú známi ako tzv. „hltači kokaínu“. Drogy
ukryté v tele prevážali cez územie Slovenskej republiky, pričom kokaín bol určený pre
rakúsky trh.

Zdroj: národná protidrogová jednotka NAKA P PZ

S políciou Moldavska a s Europolom riešila národná protidrogová jednotka NAKA P
PZ prípad prevozu necelých 27 kilogramov hašišu cez územie Slovenskej republiky, kde bolo
potrebné operatívne reagovať na zaslané informácie cca. do 30 minút od obdržania prvotnej
informácie. Operatívnou činnosťou sa podarilo stotožniť podozrivé vozidlo a následne sa
podarilo zadržať kuriéra s hašišom. V uvedenom prípade si Ion B. v presne nezistenom čase,
na presne nezistenom mieste a presne nezisteným spôsobom zadovážil 26,5 kilogramov
psychotropnej látky hašiš (rod konope) zabalenú do 23 balíčkov. Drogu prevážal z doposiaľ
nezisteného miesta smerom do Poľskej republiky v osobnom motorovom vozidle Ford
Mondeo. Na ceste I/11 na 434. kilometri v meste Kysucké Nové Mesto bol zastavený a látka
bola nájdená a zaistená pri prehliadke uvedeného osobného motorového vozidla. Balíčky
hašišu boli zabalené najskôr v hliníkovej fólii a následne v priehľadnej fólii. Tieto balíčky
boli ukryté pod strechou uvedeného vozidla, upevnené plechmi a zakryté tapacírom.
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Zdroj: národná protidrogová jednotka NAKA P PZ

Pavel Š. a Vladimír P. sa v období minimálne od apríla 2015 až do 15. 10. 2015
spoločným konaním podieľali na výrobe a distribúcii metamfetamínu. Pavel Š. nakupoval
v Rakúsku prekurzory (kyselinu chlorovodíkovú, kyselinu fosforečnú, červený fosfor, jód
atď.) potrebné k samotnej výrobe metamfetamínu. Uvedené chemikálie previezli na
Slovensko k Vladimírovi P., ktorý následne vyrobil väčšinou sám alebo za asistencie Pavla Š,.
metamfetamín. Okrem vyššie uvedených prekurzorov zabezpečoval Pavel Š. v Rakúsku a v
Maďarsku aj nákup liekov, z ktorých sa dá chemickým procesom vyťažiť efedrín potrebný pri
výrobe metamfetamínu. Na samotné „varenie“, ktoré vykonávali pravidelne, minimálne každý
druhý deň, využívali rôzne miesta (chaty, hotelové izby) v Bratislave a jej blízkom okolí.
Metamfetamín následne obaja menovaní distribuovali svojim odberateľom, ktorí pochádzali
hlavne z Bratislavy a jej blízkeho okolia, ale aj zo stredoslovenského a východoslovenského
kraja. Pri realizácii akcie bolo zaistených 13,46 gramov metamfetamínu.
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Zdroj: národná protidrogová jednotka NAKA P PZ

Luan K. (kosovský Albánec) sa zaoberal drogovou trestnou činnosťou, a to dovozom,
prechovávaním a predajom kokaínu, ktorý mal zadovážiť z nezisteného miesta, prechovávať v
byte č. 6 na ul. Francisciho č. 5 v Bratislave a predávať odberateľom slovenskej a inej
národnosti. Počas protidrogovej akcie bolo zaistených celkom 527,317 gramov kokaínu v
trhovej hodnote 42 185,36 EUR. Dňa 26.3.2015 bola vykonaná policajná akcia na jedenástich
miestach v Bratislave a v Ivánke pri Nitre, počas ktorej bol u Luana K. pri zákroku v Net Café
na Obchodnej ulici v Bratislave zaistený falošný doklad totožnosti. Počas kontroly osôb bola
vypátraná jedna osoba, po ktorej bolo vyhlásené medzinárodné pátranie a jednu osobu riešil
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru za nedovolený pobyt vo
vlastnej pôsobnosti. Príslušným sudcom bolo rozhodnuté, že Luan K. bude stíhaný v tomto
prípade väzobne. Počas akcie bolo vykonaných 6 domových prehliadok, 10 prehliadok iných
priestorov (cukráreň, stánky, pivnice, motorové vozidlá), bolo zaistených 527,317 gramov
kokaínu, 1 pištoľ kalibru 6,35 s 10 kusmi nábojov a 39 kusov nábojov Luger. Boli zadržané 4
osoby.

Zdroj: národná protidrogová jednotka NAKA P PZ

Akcia, ktorá je vedená v EUROPOLE pod názvom Op. RÉVA a Op. FAVÁGÓ bola
vykonaná v meste Tornaľa, okres Revúca a v obci Hubovo, okres Rimavská Sobota. Bola
zameraná na zadržanie skupiny osôb vyrábajúcich metamfetamín, ktorý distribuovali v rámci
celého územia Slovenskej republiky ako i v Maďarsku. Akcia sa uskutočnila v spolupráci
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v celkovej sume 100 700,00 EUR. Príslušné orgány zadržali 8 osôb.
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Zdroj: národná protidrogová jednotka NAKA P PZ

Národný expert NAKA P PZ sa v priebehu roka 2015 pravidelne zúčastňoval na
zasadnutiach pracovnej skupiny Rady EÚ – Horizontal Working Party on Drugs (HDG) v
Bruseli. Vzhľadom na blížiace sa predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
(druhý polrok 2016), sa národný expert NAKA P PZ v roku 2015 zúčastňoval nielen
zasadnutí HDG, ale aj súvisiacich stretnutí Európskej únie s tretími krajinami/regiónmi
(uskutočňovanými tiež v Bruseli) v rámci spolupráce v boji proti drogám. Národný expert
NAKA P PZ a aj ďalší predstaviteľ NAKA P PZ s dôležitou úlohou v tíme pre predsedníctvo
Slovenskej republiky v HDG sa v roku 2015 zúčastňovali aktivít (školení, stáží) súvisiacich s
prípravou na predsedanie uvedenej pracovnej skupine. Aktivity predstaviteľov NAKA P PZ v
rámci tímu pre predsedníctvo Slovenskej republiky v HDG sa v roku 2016 budú naďalej
zintenzívňovať smerom k obdobiu predsedníctva Slovenskej republiky v HDG.
Hlavným bodom zasadnutí HDG v roku 2015 bolo rokovanie o novej legislatíve
Európskej únie o nových psychoaktívnych látkach. Tieto rokovania v roku 2015 nedosiahli
želaný pokrok a budú pokračovať aj v roku 2016, čo sa týka taktiež obdobia predsedníctva
Slovenskej republiky v uvedenej pracovnej skupine.
Ďalším dôležitým bodom zasadnutí HDG v roku 2015 bola príprava UNGASS 2016
(Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN), ktoré sa má uskutočniť v období od
19.04.2016 do 21.04.2016 v New Yorku, pričom Európska únia sa na uvedenom
mimoriadnom zasadnutí chce jednoznačne zasadzovať za princípy, ktoré platia v rámci
protidrogovej politiky v Európskej únie.
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Okrem toho sa na pôde HDG v roku 2015 rokovalo o zaraďovaní konkrétnych nových
psychoaktívnych látok na zoznam kontrolovaných látok v zmysle Rozhodnutia Rady
2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových
psychoaktívnych látok, čo má v Slovenskej republike dopad na zákon č. 139/1998 Z. z. o
omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Gestorom uvedeného zákona je
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorého predstaviteľ bol súčasťou delegácie
Slovenskej republiky na HDG v roku 2015.
NAKA P PZ bola v roku 2015 zapojená do operačného akčného plánu syntetické
drogy v rámci projektu EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal
Threats – Európska multidisciplinárna platforma proti kriminálnym hrozbám). V rámci
projektu EMPACT Syntetické drogy Europol organizoval školenia a stretnutia týkajúce sa
nelegálnej výroby syntetických drog a súvisiacich hrozieb pre Európu. Operačný akčný plán
projektu EMPACT a úlohy z neho vyplývajúce sú v režime utajenia, a preto nie je možné
uviesť konkrétne vykonané aktivity. Národná protidrogová jednotka NAKA P PZ vložila
údaje do databázy ERISSP (európska databáza miest výskytu a výroby syntetických látok).
Národná protidrogová jednotka NAKA P PZ zabezpečovala koordináciu prípadov
drogovej trestnej činnosti s medzinárodným prvkom na celonárodnej úrovni, medzinárodnú
policajnú spoluprácu prostredníctvom Europolu, Interpolu, SIRENE, policajných pridelencov
a styčných dôstojníkov v zahraničí, ako aj policajných pridelencov a styčných dôstojníkov
akreditovaných pre Slovenskú republiku.
Národná protidrogová jednotka NAKA P PZ v rámci predsedníctva Slovenskej
republiky v skupine V4 - „Vyšehradská štvorka“ zorganizovala v termíne 8. – 11. júna 2015
v Mojmírovciach medzinárodnú konferenciu na tému „Syntetické drogy a nové psychoaktívne
látky – stav a vývoj drogovej scény v členských krajinách V4“. Konferencie sa zúčastnili
zástupcovia členských krajín V4 - Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska,
zaoberajúci sa uvedenou problematikou. S prednáškami počas konferencie vystúpili pozvaní
experti z členských štátov V4 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 nových psychoaktívnych látok na území Slovenskej republiky,
postavenie, pôsobnosť a úlohy Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru
v oblasti chemickej analýzy syntetických drog a nových psychoaktívnych látok, stav na úseku
drogových prekurzorov a systém zaobchádzania s liekmi s obsahom drogového prekurzora vo
vzťahu k liečebnému cyklu, činnosť zásahovej skupiny NAKA P PZ pri vstupoch do
laboratórií, prípadové štúdie, nové psychoaktívne látky na drogovej scéne z medicínskej
perspektívy, chemická bezpečnosť a praktická ukážka kontrolného chemického laboratória
a systému činností na mieste výskytu syntetických drog alebo nových psychoaktívnych látok.
Konferencia zameraná na aktuálnu tému v členských štátoch V4 bola účastníkmi vyhodnotená
mimoriadne pozitívne.
Slovenská republika sa prostredníctvom národnej protidrogovej jednotky NAKA P PZ
v úzkej súčinnosti s národnou ústredňou Interpolu úradu medzinárodnej spolupráce Prezídia
Policajného zboru v Bratislave, Kriminálnym úradom finančnej správy a Štátnym ústavom
pre kontrolu liečiv zapojila do operácie Pangea VIII. Išlo o operáciu koordinovanú
Generálnym sekretariátom Interpolu v Lyone, zameranú na zločinecké siete angažované
v predaji falošných liečiv prostredníctvom nelegálnych internetových lekární. Na operácii sa
podieľalo 115 krajín. Výsledkom bolo spustenie 429 vyšetrovaní, pozastavenie 2414
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internetových stránok, 149 623 skontrolovaných zásielok a 50 068 zaistených zásielok.
Celkovo bolo zadržaných 156 osôb, zaistených 21 miliónov liekov v hodnote 81 miliónov
USD.
Výsledkom operácie Pangea VIII na národnej úrovni bolo vyhľadanie, preskúmanie
a identifikovanie 32 webových stránok na internete, ktoré v slovenskom jazyku ponúkali na
predaj lieky a zdravotnícke pomôcky bez príslušných povolení. Vo väčšine prípadov išlo
o neregistrované, teda nelegálne lieky a lieky viazané na lekársky predpis, ktoré môžu vážne
ohroziť ľudské zdravie až s fatálnym následkom. Bolo zrušených 5 internetových stránok,
skontrolovaných 3 591 zásielok, zaistených 272 liekov a 155 kg farmaceutík v hodnote 1 088
USD.

8.

Trendy do budúcnosti

V súvislosti s predpokladaným vývojom drogovej trestnej činnosti v roku 2016 sa
neočakávajú podstatné zmeny. Rozdiel nastáva v tom, že od roku 2016 boli do Trestného
zákona implementované nové skutkové podstaty z oblasti tzv. farmaceutickej kriminality
a polícia sa bude musieť týmto, na Slovensku rozšíreným fenoménom, zaoberať a nájsť
najvhodnejšie metódy a postupy na jej zadokumentovanie a odhalenie páchateľov.
Existuje predpoklad, že tendencia uvádzania nových psychoaktívnych látok na trh pre
spotrebiteľov bude pokračovať. Jednoznačne najvyššou prioritou kontroly čierneho trhu
s omamnými a psychotropnými látkami v roku 2016 bude prienik do tzv. kyberpriestoru
a monitoring nelegálneho obchodovania s kontrolovanými látkami na internete. Zdroje,
metódy a postupy orgánov presadzujúcich právo na tomto úseku sú v súčasnosti obmedzené,
preto je urgentne a nevyhnutne potrebné vykonať niekoľko legislatívnych a technických
krokov na zlepšenie situácie v operatívnej ako i trestno-procesnej rovine. Jednou zo
zaužívaných a účinných platforiem v domácich – slovenských podmienkach je aktívna
odborná diskusia na túto tému v rámci Multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov
na elimináciu drogovej trestnej činnosti zriadenej pri medzirezortnom Expertnom
koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou. Z pohľadu činnosti expertnej skupiny bude
táto téma popri predsedníctve EÚ prioritnou.
Nemenej dôležitým faktorom v roku 2016 a naďalej je trend zmeny štruktúry
organizovaného zločinu, kedy dochádza k výraznému vplyvu zahraničného prvku na území
Slovenskej republiky. Organizované, ale najmä zločinecké skupiny zložené výlučne z osôb
slovenskej národnosti sú minulosťou. Etablovanie čisto zahraničných skupín, najmä
pochádzajúcich z krajín západného Balkánu, je čoraz častejšie a na území Bratislavského
kraja a západoslovenského regiónu sa tento fenomén stáva realitou. V blízkej budúcnosti je
preto potrebné uvažovať nad úplnou reformou výkonu operatívnej činnosti, predovšetkým
určených útvarov Policajného zboru.
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Príloha 1
Záchyty drog v roku 2015

ROK

Hašiš
Marihuana
Rastliny konope
Heroín
Kokaín
Amfetamín
Metamfetamín (pervitín)
Tabletky extázy
LSD
Iné (Príloha 2)
Spolu

2015
jednotka
kg
kg
ks
kg
kg
kg
kg
tableta
dávka
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počet záchytov
33
1205
35
63
42
5
813
42
0
88
2326

zaistené množstvo
27,1490353
69,77786
2085
2,63361
2,32792
0,00123
5,345792
1460
0
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Príloha 2
Záchyty drog v roku 2015
látka
25B-NBOMe
25I-NBOMe
3-BMC + metamfetamín
4-BMC + metamfetamín
3-CMC
3-MMC
4-CMC
A834735
AB-FUBINACA + 5F-AMB
AB-CHMINACA
AB-PINACA
ADB-FUBINACA
alprazolam
AMB-FUBINACA
α-PVP
α-PVT
bromazepam
buprenorfín
diazepam
dihydrokodeín
DOC
etylfenidát
etylón
fentanyl
FUB-PB-22
FUB-PB-22 + 5F-AB-PINACA
izopropylfenidát
khat
klonazepam
kodeín
m-CPP
MDMB-CHMINACA
MDMB-CHMICA
morfín
sušené makovice
pentedrón
psilocín (huby Psilocybe)
pyrovalerón
salvinorín
zolpidem
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počet záchytov
2
2
1
1
1
1
4
1
1
4
1
1
7
1
5
1
1
4
5
1
2
1
1
5
2
1
2
2
4
1
2
1
2
2
1
1
10
1
1
1
88

množstvo
3 trip
11 trip
0,41 g
0,3 g
10,8 g
0,22 g
23,89 g
0,47 g
0,53 g
17,27 g
0,5 g
1,13 g
132 tbl
1,81 g
1,54 g
0,07 g
1 tbl
3 tbl + 0,44 ml
403 tbl
60 tbl
10 trip
0,64 g
1 tbl
24 ks náplasť + 1,3 ml
1,73 g
0,05 g
17,47 g
32,78142 kg
69 tbl
207 tbl
2 tbl
0,02 g
2,56 g
1 tbl + 0,11 g
476,79 g
0,23 g
54,46 g
0,13 g
0,57 g
0,76 g

Bratislava, 31.05.2016

33

Príloha 3

Počet drogových trestných činov v roku 2015

1077

34
623

38 6
§ 171

§ 172

§ 173

§ 174

Príloha 4

Počet stíhaných osôb v roku 2015

804

637

24 1
§ 171
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Príloha 5

Veková štruktúra páchateľov v roku 2015
843

35
524

98
14 - 18 rokov

1
19 - 30 rokov

31 - 60 rokov

nad 60 rokov

Príloha 6

Veková štruktúra páchateľov v roku 2015
500

459

450
400

367

350
278

300

241

250
200
150
100

67

50

0

28

1

0

0

1

0

3

17

4

0

0
§ 171
14 - 18 rokov

§ 172
19 - 30 rokov
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Príloha 7

Veková štruktúra páchateľov v roku 2015
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450
400
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250
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0

3

0
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4

0

1

0

0
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Príloha 8

Veková štruktúra páchateľov v roku 2015
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0
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Príloha 9

Veková štruktúra páchateľov v roku 2015
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Príloha 10

Vývoj počtu drogových trestných činov
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Vývoj počtu drogových trestných činov
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Príloha 12

Počet drogových trestných činov podľa krajov
600

536

500
400
300
200

181

150

105
87

80

100
1

2

76 74

65 68

43

75

0

2

0

Trenčín

Žilina

Banská
Bystrica

0

29

48

42 41
1

0

Prešov

Košice

0
Bratislava

Trnava

Nitra

§ 171

© národná protidrogová jednotka NAKA P PZ

§ 172

§ 173

Bratislava, 31.05.2016
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Počet stíhaných osôb podľa krajov
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V publikácii boli použité príspevky odborníkov, ktorí pôsobia v oblasti výskumu nových
psychoaktívnych látok:
MUDr. Mária Martinove, ml. (Kapitola 1) vyštudovala lekársku fakultu
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú ukončila v roku 2005. V roku
2010 získala európsku atestáciu z psychiatrie. Od roku 2005 pracuje v Odbornom
liečebnom ústave psychiatrickom, n. o. Predná Hora, ktorý sa špecializuje na
liečbu všetkých druhov závislostí, od roku 2012 na poste primárky. MUDr.
Martinove, ml. súčasne pôsobí ako súdna znalkyňa. Takisto je externou doktorandkou
Trnavskej univerzity; zaradená je v psychoterapeutickom výcviku kognitívno-behaviorálnej
psychoterapie.
Ing. Andrej Bolf (Kapitola 2) pracuje v Kriminalistickom a expertíznom ústave
Policajného zboru od roku 1999. Má viacročné bohaté skúsenosti z oblasti
analytického skúmania nových psychoaktívnych látok. Je členom a súčasne
jedným z národných expertov medzinárodnej siete REITOX3 a EU EWS4
v pôsobnosti EMCDDA5. Ing. Bolf je stálym členom multidisciplinárnej integrovanej skupiny
odborníkov na elimináciu drogovej trestnej činnosti zriadenej pri medzirezortnom Expertnom
koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou, ktorý plní úlohy poradného orgánu vlády
Slovenskej republiky vo veciach protidrogovej politiky štátu.

3

Z fr. „Réseau Européen d ́Information sur les Drogues et les Toxicomanies“ – Európska informačná sieť pre
drogy a drogovú závislosť
4
Z angl. „European Union Early Warning System“ – Systém včasného varovania Európskej únie
5
Z angl. „European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction“ – Európske monitorovacie centrum pre
drogy a drogovú závislosť
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Národná protidrogová jednotka národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru je
odborným útvarom zastrešujúcim protidrogovú politiku v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. Zároveň je súčasťou inštitucionálnych mechanizmov štátnej protidrogovej
politiky v spojitosti s členstvom a záväzkami Slovenskej republiky v medzinárodných
inštitúciách a organizáciách. V neposlednom rade zastupuje represívnu zložku štátu zameranú
na boj proti najzávažnejším hrozbám v oblasti nelegálneho obchodovania s omamnými
a psychotropnými látkami a drogovými prekurzormi.

Text neprešiel jazykovou úpravou!
Všetky práva vyhradené!
Bližšie informácie k tejto publikácii poskytne:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra
národná protidrogová jednotka
oddelenie koordinácie a policajno-colnej spolupráce
Kontaktné údaje:

Pribinova 2
812 72 Bratislava

+421-9610-54501
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@
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www
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