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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
3-CMC

chem. 3-chlorometkatinón, klefedrón

4-CMC

chem. 4-chlorometkatinón

4 fluoro-MDMB-BINACA chem. metyl 2-[[1-(4-fluorobutyl)indazole-3-karbonyl]amino]3,3-dimetyl-butanát
5-fluro-ADB

chem. N-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl]-3metyl-D-valink, metyl ester

5-fluoro-MDMB-PINACA chem. metyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)3,3-dimetylbutanát
5-fluoro-MDMB-PICA

chem. N-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl]-3-metylL-valine, metyl ester

APAAN

chem. alfa-fenylacetoacetonitril

CND

Commision on Narcotic Drugs, Komisia pre narkotické látky

EMCDDA

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti

EÚ

Európska únia

EK

Európska komisia

HaZZ

Hasičský a záchranný zbor

HDG

Horizontálna pracovná skupina pre drogy

INCB

Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok

KEÚ

Kriminalistický a expertízny ústav

KCHL CO

chemické laboratórium Civilnej ochrany

KR PZ

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru

LSD

chem. dietylamid kyseliny D-lysergovej

MSM

chem. metylsulonylmetán

MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MZJ OHCP

mobilná zásahová jednotka odboru hraničnej a cudzineckej
polície

NAKA

národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru

OPP

odbor poriadkovej polície

OSN

Organizácia Spojených národov

OR PZ

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

P2NP

chem. fenyl-2-nitropropén

PPÚ

pohotovostný policajný útvar

PPZ

Prezídium Policajného zboru

PZ

Policajný zbor

STU

Slovenská technická univerzita

THC

delta-9-tetrahydrocannabinol

UOU

útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru

ÚVOD
Nelegálny obchod so zakázanými tovarmi a službami, medzi ktoré patria v zmysle
platnej národnej legislatívy aj všetky typy omamných a psychotropných látok a prekurzorov,
je z ekonomického pohľadu ovplyvňovaný viacerými faktormi.
Vplyv má najmä činnosť orgánov presadzujúcich právo, rýchlosť a

sila

presadzovaných legislatívnych úprav ako aj kúpna sila obyvateľstva v konkrétnom regióne,
sociálna a veková štruktúra obyvateľstva, dosiahnutá úroveň vzdelania (napr. s ohľadom na
jazykové vybavenie), informačná gramotnosť a pod. Je potrebné si uvedomiť, že tzv. „čierny
trh“ vo vzťahu k akejkoľvek komodite alebo službe je podstatne pružnejší ako jeho legálny
náprotivok, nakoľko nie je limitovaný zákonnými legislatívnymi úpravami o obchode, nie je
zaťažený daňovými ani inými odvodmi a nepodlieha žiadnej priamej kontrole štátnych
orgánov.
Pre ilustráciu veľkosti „drogového čierneho trhu“ v EÚ stačí poukázať na štatistiky
EMCDDA publikované v Správe o drogovej scéne v EÚ za rok 2019. EMCDDA uvádza, že
v roku 2017 boli v rámci EÚ zobchodované drogy kokaín, heroín, marihuana, extáza
a amfetamíny v celkovej minimálnej hodnote 30 miliard eur (!).1 Pre porovnanie, rozpočet
Európskej únie na rok 2019 bol schválený na úrovni 165,8 miliardy eur. Nelegálny obchod
s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi len v rámci Európskej únie
predstavoval ročne minimálne 18% celého rozpočtu EÚ.
Vzhľadom na objemy a rozmanitosť dostupných omamných a psychotropných látok
na európskej drogovej scéne ako aj s ohľadom na jednoduchú dostupnosť v rámci
schengenského priestoru je možné

konštatovať, že drogová scéna Slovenskej republiky

reaguje na trendy vývoja európskej, resp. svetovej drogovej scény. V danom kontexte je to
predovšetkým produkcia kokaínu v krajinách Latinskej Ameriky, masívna ponuka nových
psychoaktívnych látok ako aj prekurzorov a pre-prekurzorov na ich výrobu.
Z pohľadu drogovej scény v Slovenskej republike dochádza kontinuálne k nárastu
významu kuriérskych a zásielkových služieb a informačných a komunikačných technológií
rovnako ako v ostatných

krajinách EÚ, čo

sa samozrejme odrazilo aj v zmenách pri

obchodovaní s drogami. Práve zneužívanie internetu na páchanie trestnej činnosti prináša
množstvo problémov nielen v súvislosti s technologickou náročnosťou pri odhaľovaní,
dokumentovaní a vyšetrovaní drogovej trestnej činnosti.

1

EMCDDA: 2019. EU Drug Markets Report. Lisabon: 2019. s. 255. ISBN: TD-03-19-332-EN-C , s. 29

V nasledujúcich kapitolách bude analyzovaný stav a vývoj drogovej scény v
Slovenskej republike v roku 2019 podľa konkrétnych druhov omamných a psychotropných
látok, liekov, anabolík a prekurzorov a podľa regiónov s dôrazom na pôsobenie
organizovaných a zločineckých skupín na území Slovenskej republiky a opatrenia realizované
zložkami Policajného zboru tak na národnej a na medzinárodnej úrovni.
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1

DROGOVÁ SCÉNA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z POHĽADU
OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, v roku 2019 nenastali výraznejšie zmeny

v preferenciách užívateľov omamných a psychotropných látok na Slovensku. Naďalej sú
v popredí záujmu konzumentov marihuana a produkty z nej a metamfetamín. V oblastiach
s vyššou kúpnou silou obyvateľstva stúpal záujem o kokaín. Medzi konzumentmi bol
zaznamenaný pokles záujmu o heroín z dôvodu nízkej kvality látky dostupnej pre užívateľa,
stúpal ich záujem o syntetické opiáty a opiody. Na drogovej scéne sa taktiež prejavili
nezákonné aktivity spojené s novými psychoaktívnymi látkami, anabolickými steroidmi,
s látkami s anabolickým a iným hormonálnym účinkom a liekmi.
1.1

Marihuana a jej produkty
Monitorovanie

drogovej

scény

v roku

2019

potvrdilo

dlhodobý

fakt,

že

najpopulárnejšou omamnou a psychotropnou látkou z pohľadu spotreby na Slovensku bola
marihuana, ktorá na slovenskom trhu pochádzala z dvoch zdrojov:
-

pestovaním páchateľmi

na území Slovenska indoorovým alebo outdoorovým

spôsobom,
-

importom zo zahraničia.

Indoorové pestovanie marihuany sa najčastejšie uskutočňovalo v rodinných domoch,
avšak boli získané aj kriminálne informácie o pestovaní v iných objektoch, napr. na
internátoch, v garážach a pod. V prípade pestovania menších objemov marihuany,
predovšetkým pre vlastnú alebo komunitnú spotrebu, páchatelia využívali tzv. stany. Časť
priestoru v miestnosti oddeľovali tkaninou, pod ktorou rastliny pestovali. Zalievanie,
zavlažovanie a ďalšie aktivity týkajúce sa pestovania vykonávali manuálne.
V apríli 2019 bola policajtmi

NAKA odhalená pestiareň vybudovaná v objekte

rodinného domu v Záhorskej Bystrici. Zariadenia na automatické zavlažovanie a hnojenie boli
umiestnené v 3 stanoch vybavených taktiež LED diódami za účelom zníženia nákladov za
elektrickú energiu. Pri akcii bolo zaistených 124 ks rastlín, 7 ks balíkov zmrazených listov
rastlín marihuany a zadržaný bol 1 páchateľ.
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V prípade pestovania väčšieho množstva rastlín, napr. vo forme priemyselnej pestiarne
(laboratórium nad 250 ks rastlín1), využívali páchatelia viac miestností v objekte. Činnosti
týkajúce sa pestovania prebiehali poloautomatizovane alebo boli úplne automatizované.
Potrebnú technológiu si obstarávali v obchodoch so záhradkárskym vybavením. Semená alebo
malé priesady požadovaných vlastností (odroda, obsah THC, odolnosť voči chorobám a pod.)
zakupovali prostredníctvom internetu.
V máji 2019 bola v spolupráci NAKA partnerskou službou Srbska odhalená pestiareň
marihuany v objekte rodinného domu v Košiciach. V podkrovných priestoroch mali
páchatelia pochádzajúci z krajín Balkánu vybudovanú pestiareň vybavenú zariadením na
automatické zavlažovanie, hnojenie a osvetľovanie. Počas akcie bolo okrem technického
zariadenia pestiarne, hnojív a semien zaistených aj 317 ks rastlín marihuany obsahujúcich
3,476 kg marihuany s obsahom účinnej látky THC 9-13,2% určenej na distribúciu. Marihuana
pochádzajúca z tejto pestiarne bola určená na export mimo SR, predovšetkým do Rakúska.
Srbské orgány presadzujúce právo súbežne so slovenskou políciou zadržali ďalších
spolupáchateľov pôsobiacich v Srbsku, ktorí organizovali nielen pestovanie, ale aj predaj
a distribúciu marihuany v medzinárodnom meradle.
Aj tento prípad spolu s ďalšími informáciami získanými operatívno-pátracou
činnosťou naznačujú, že aj na Slovensku dochádza k ústupu pestovania marihuany
páchateľmi vietnamského etnika. Uvoľnený priestor na čiernom trhu začínajú obsadzovať
organizované skupiny páchateľov pochádzajúcich z Balkánu.
Ďalším z využívaných spôsobov pestovania rastlín marihuany je pestovanie
indoorovým spôsobom v tzv. „growboxe“. V roku 2019 bol zaznamenaný prípad, keď si
páchateľ zhotovil „growbox“ z rôznych komponentov, vrátane lampy z pouličného osvetlenia,
pričom zariadenie sa v dôsledku neodborného zapojenia vznietilo a spôsobilo požiar, pri
ktorom bola pestiareň odhalená.
Prípady pestovania marihuany vo vonkajších priestoroch boli odhaľované na celom
území Slovenska. Páchatelia si zadovážili najčastejšie prostredníctvom internetu špeciálne
vyšľachtené druhy marihuany určené na outdoorové pestovanie. Následne ich vysádzali
v záhradách v blízkosti svojho bydliska alebo v ťažšie dostupných miestach ďalej od obydlí.
Dôvodom ukrývania týchto miest je výška týchto rastlín v štádiu vegetačnej zrelosti (keďže
dorastajú do výšky 1,5-3m) a ich typickému zápachu v štádiu kvitnutia.

1

Pestiareň – zariadenie, resp. objekt alebo priestor na pestovanie marihuany. Podľa množstva rastlín
rozdeľujeme pestiarne na malé do 50 ks rastlín, stredné 50-250 ks rastlín, priemyselné –
nad 250 ks rastlín.
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Prípad outdoorového pestovania bol odhalený v októbri 2019 v obci Glabušovce.
Organizovaná skupina páchateľov v priebehu apríla až mája zakúpila cez internet semená
konope siatej. Následne v 2 rodinných domoch páchateľov a ich príbuzných ako aj na
priľahlých pozemkoch pestovali rastliny. Pri realizácii bolo zaistených 14,89 kg marihuany .
v celkovej hodnote 74.470-223.412,- eur.
V súvislosti s prípravou a užívaním marihuany a jej produktov, najmä hašiša a jeho
olejov, bol operatívne – pátracou činnosťou identifikovaný nový spôsob jej spracovania a to
výroba koncentrátu zo šišiek rastliny obsahujúcich zvyčajne 15 - 20% THC. Koncentráty
môžu obsahovať aj viac ako 90 % THC , keďže obsahujú iba niektoré látky získané z rastliny
konope: kanabinoidy a terpény. Konzistencia koncentrátov na báze rozpúšťadla je rôzna a líši
sa v závislosti od niekoľkých faktorov, napr. použitého rozpúšťadla, spôsobu extrakcie a pod.
Najčastejšie používané rozpúšťadlá sú propán, bután , pri extrakcii sa využíva voda.
Koncentrát konope vyrobený extrakciou na báze propánu sa nazýva propánový
hašišový olej (PHO). Aj keď butánový hašišový olej (BHO) je najobľúbenejší koncentrát,
propánový hašišový olej je veľmi podobný. Rozdiel spočíva v použití propánu. Olej sa môže
konzumovať mnohými spôsobmi, napríklad pridaním do jointu, na špeciálne tvarovaných
lyžičkách a pod. Ďalším rozdielom je priebeh extrakcie prostredníctvom propánu. To
znamená, že v závislosti od druhu použitej marihuany, sa vo výslednom produkte môže
zachovať viac terpénov a teda aj výsledný koncentrát je silnejší, má vyšší obsah účinných
látok. Hašišový propánový olej je zvyčajne voskovitý s obsahom účinnej látky THC 70 90%.
Samotný proces výroby propánového hašišového oleja prebieha obdobne ako príprava
kávy pomocou prístroja na espreso. Voda prechádza kávovými zrnami a zbavuje ich oleja.
Tieto oleje obsahujú arómu a kofeín. Následne sa oleje filtrujú do extrémne koncentrovaného
roztoku, ktorý je pripravený na konzumáciu. Týmto postupom sú z rastliny extrahované
terpény a kanabinoidy bohaté na THC.
Hlavné nebezpečenstvo koncentrátov vyrobených za prítomnosti rozpúšťadla je riziko
výbuchu pri nesprávnej manipulácii. Ďalším rizikom pre konzumenta je, že zvyškové
rozpúšťadlo bude obsiahnuté aj v konečnom produkte, t.j. kanabisovom extrakte.
K získavaniu olejového koncentrátu využívajú páchatelia aj lisovanie za studena
podobne ako v prípade olivových, ľanových a pod. rastlinných olejov. Konzumenti nazývajú
tieto produkty bug, BH-čko, dab a pod.
Podobne ako v minulosti, aj v priebehu roku 2019 boli odhalené a dokumentované
viaceré prípady dovozu marihuany zo zahraničia, predovšetkým z Českej republiky.
9

Páchateľmi boli osoby študujúce, pracujúce alebo žijúce v Českej republike, kde si drogu
zadovážili a následne ju importovali na Slovensko. Množstvo dovážanej látky sa líši, od
množstiev pre vlastnú potrebu až po dovoz väčšieho množstva určeného na predaj väčšiemu
počtu osôb.
Kriminálne informácie naznačovali, že k prvému kontaktu s marihuanou dochádza vo
veku 12-14 rokov, avšak najčastejšie vo veku 17-18 rokov alebo pri nástupe na vysokú školu.
Najnižší vek konzumentov sa vyskytoval v oblastiach obývaných najmä sociálne
znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, predovšetkým na východnom Slovensku.
Zároveň boli získané informácie o zneužívaní maloletých osôb

na distribúciu

omamných a psychotropných látok práve v týchto skupinách obyvateľstva.
Obr. č.1 – Produkcia marihuany na Slovensku

1.2

Metamfetamín
Metamfetamín bol

na Slovensku v roku 2019 druhou najčastejšie zneužívanou

omamnou a psychotropnou látkou. Pochádzal najmä z dvoch zdrojov:
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z výroby v laboratóriách s rôznym stupňom vybavenia a produkcie,



z dovozu z Českej republiky.

Na Slovensku sa metamfetamín vyrábal:


v malých, takzvaných kuchynských laboratóriách s produkciou do 100 cm3 na
jeden výrobný cyklus,



v stredných laboratóriách s produkciou nad 100 cm3 na jeden výrobný cyklus,



v prenosných laboratóriách, ktoré sú pravidelne sťahované do iného objektu.

Väčšina malých laboratórií bola vybavená jednoduchým zariadením, často bežne
dostupným v predajniach s domácimi potrebami a pod. Výrobná produkcia takéhoto
laboratória bola jednorazovo pomerne nízka a určená pre potrebu úzkej komunity užívateľov.
K výrobe však dochádzalo častejšie. Kvalita výsledného produktu závisela od použitého
drogového prekurzoru, najčastejšie získaného z voľne predajných liekov od rôznych výrobcov
ako aj dodržania technologického postupu, látky použitej na riedenie a schopností variča.
Na výrobu metamfetamínu vo väčších objemoch sa orientovali najmä organizované
skupiny páchateľov. Jedným z dôvodov bol aj fakt, že na jeho sa používal ako drogový
prekurzor najmä lieky s vysokým obsahom efedrínu dovážané vo forme tabliet alebo
v práškovej forme z Poľska, prípadne z Turecka. Najčastejšie išlo o tablety Cirrus a Sudafed,
prípadne Rinasek. Boli zaznamenané aj signály o dovoze efedrínu z Ázie, najmä Číny.
V snahe predísť odhaleniu „varič“ zvyčajne delil výrobu do cyklov. Po ukončení
každého cyklu sa laboratórium sťahovalo na iné miesto. Týmto spôsobom páchatelia dokázali
vyrobiť až niekoľko kg metamfetamínu pri jednom vare s koncentráciou účinnej látky až do
80% (viď tab. č. 8).
V novembri 2019 bol policajtmi NAKA zadržaný páchateľ, ktorý pripravoval
jednorazovo 130-150 cm3 metamfetamínu, minimálne 1-2 x týždenne. V obytných priestoroch
rodinného domu na Záhorí pripravil v prvom kroku potrebný polotovar. Ďalší výrobný krok,
pri ktorom sa do ovzdušia uvoľňuje charakteristický zápach, vykonával mimo obývané
oblasti.
Organizovaná skupina páchateľov v Lučenci v 2 laboratóriách taktiež pripravovala od
roku 2018 metamfetamín. Počas 6 mesiacov bola policajtmi KR PZ v Banskej Bystrici
zadokumentovaná výroba min. 30 kg metamfetamínu, ktorý distribuovali aj mimo územie
stredoslovenského regiónu. Časť potrebných komponentov získavali členovia nákupom
v zahraničí, ďalšiu časť nákupom cez internet. Okrem drogovej trestnej činnosti páchala táto
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skupina aj majetkovú trestnú činnosť, najčastejšie krádeže motorových vozidiel a drobné
krádeže.
Je možné predpokladať, že aj na území Slovenska pôsobia skupiny páchateľov, ktoré
spolupracovali s členmi svojej skupiny pôsobiacimi v zahraničí alebo so zahraničnými
skupinami. V týchto prípadoch bol modus operandi sofistikovanejší. Na zastieranie svojich
nelegálnych aktivít tieto skupiny využívali širokú škálu dostupných prostriedkov v oblasti
využívania informačných a komunikačných technológií, cez prenájom nehnuteľností,
organizácie práce ako aj procesu výroby a pod.
Druhým zdrojom metamfetamínu dostupného na Slovensku bol

metamfetamín

importovaný z Českej republiky, predovšetkým z väčších miest, napr.: Prahy, Ústí nad
Labem, Ostravy, Českého Tešína a iných. Kuriérmi boli nezriedka študenti pochádzajúci zo
všetkých regiónov Slovenska študujúci na niektorej z českých vysokých škôl.
Keďže dopyt po metamfetamíne medzi konzumentmi stúpal, dochádzalo k zvyšovaniu
objemu výroby v rámci jedného výrobného cyklu, komercionalizácii produkcie a distribúcie
ako aj k zvyšovaniu aktivít organizovaných skupín páchateľov.
Na Slovensko taktiež prichádzali „skúsenejší“ českí „variči“, ktorí tu z pripravených
látok uvarili vysoko kvalitný metamfetamín vo väčšom množstve. Často bola pre nich určená
časť pripraveného objemu drogy ako odmena, t.j. drogu pripravenú na Slovensku následne
previezli a distribuovali v Českej republike.
Metamfetamín býval riedený kreatínom, prípadne liečivami používanými nielen
v humánnej, ale aj veterinárnej medicíne ako vyplýva z analýzy vzoriek spracovaných KEÚ
PPZ. Tie naznačovali aj používanie voľne dostupných doplnkov výživy pre športovcov
určených na prevenciu poranení kĺbov a regeneráciu, prípadne veterinárnych liekov určených
na liečbu ochorení kĺbov u zvierat. Koncentrácia účinnej látky závisela najmä od použitého
prekurzoru, kvality ďalších použitých látok ako aj skúseností „variča“.
Taktiež boli zistené informácie o aktivitách páchateľov, ktorí sa okrem výroby
a distribúcie metamfetamínu zaoberali napríklad zabezpečovaním prekurzorov, pestovaním
a distribúciou marihuany, kokaínu a pod. Niektoré skupiny sa zameriavali nielen na drogovú
trestnú činnosť, ale aj nezákonné obchodovanie s tabakovými výrobkami, či

majetkovú

trestnú činnosť. Je možné konštatovať, že aj v Slovenskej republike sa takto prejavoval
globálne pozorovaný multi-komoditný prístup organizovaných skupín páchateľov ako aj
prepájanie aktivít a posilňovanie spolupráce organizovaných skupín.
Charakteristickým

spôsobom distribúcie

metamfetamínu

bola jeho preprava

v úkrytoch motorových vozidiel. Nezriedka sa stalo, že páchateľ zakúpil drogu, často
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v množstve väčšom ako pre vlastnú spotrebu a následne časť z nej rozpredal ďalším
odberateľom. Informácie získané operatívno – pátracou činnosťou naznačovali, že
odberateľmi a konzumentmi boli aj osoby mladšie ako 18 rokov.
Páchateľka z obce Hanušovce nad Topľou si od roku 2017 zadovažovala
metamfetamín a marihuanu. Drogy ukrývala na rôznych miestach, tzv. mŕtvych schránkach,
odkiaľ ich po komunikácií prostredníctvom internetu alebo rôznych aplikácií v mobilných
telefónoch so záujemcom vyberala a predávala. Policajti OR PZ vo Vranove nad Topľou
zaznamenali niekoľko predajov aj mladistvým 16 až 18 – ročným konzumentom, hoci
páchateľka poznala ich skutočný vek.
Diagnostické centrum na liečbu drogových závislostí disponuje aj

informáciou

o predaji metamfetamínu 14-ročnej maloletej osobe.
Obr. č.2 – Produkcia metamfetamínu na Slovensku

1.3

Heroín, opiáty a opiody
Trestná činnosť v súvislosti s distribúciou heroínu bola na území Slovenska primárne

páchaná

organizovanými skupinami, ktoré sa však často venovali aj nezákonnému

obchodovaniu s inými omamnými a psychotropnými látkami, najmä metamfetamínom.
V rámci obchodu s heroínom zohrávalo Slovensko úlohu viac tranzitnej, než cieľovej krajiny.
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Dôvodom nízkeho záujmu o heroín môže byť aj jeho nízka kvalita pri pouličnom predaji (viď
tab. č. 8).
Dlhodobo monitorovaný pokles záujmu konzumentov o heroín vyplýva aj zo
skutočnosti, že po veľkej heroínovej vlne 90-tych rokov súčasní konzumenti omamných
a psychotropných látok uprednostňujú látky so stimulujúcim efektom a menej invazívnym
spôsobom užívania. Aj v rámci ochrany pred šírením rôznych vážnych infekčných chorôb
uprednostňujú konzumáciu drog orálne, predovšetkým vo forme tabliet, šnupaním a pod.
Aj v roku 2019 bol zaznamenaný výrazný podiel rómskeho etnika na nelegálnych
aktivitách spojených s distribúciou od dodávateľa k užívateľovi. Tak ako pri predaji
metamfetamínu, aj díleri heroínu používali pri odovzdávaní omamnej a psychotropnej látky
čoraz častejšie tzv. „mŕtve schránky“.
V období roku 2019 bol rovnako pozorovaný aj zvýšený záujem o lieky s obsahom
opiátov, napr. Tramadol, Tramal, Tramadol Retard a Tramal Retard a náplastí s obsahom
fentanylu, ktoré sú určené na potlačenie strednej až silnej bolesti a pod. Dostupné sú iba na
základe špeciálneho lekárskeho predpisu (tzv. „recept s modrým pruhom“).
V novembri 2018 skupina páchateľov na portáli www.nabazare.sk zverejnila inzerát
ponúkajúci lieky Tramal, Tralgit, Tramabene a iné viazané na osobitný lekársky predpis
v tabletovej ako

aj kvapkovej forme. Na základe objednávok páchatelia do 21.5.2019

rozosielali tieto lieky prostredníctvom dobierkovej služby Slovenskej pošty a.s. alebo osobne
ich doručovali na rôzne miesta v okresoch Zvolen a Detva. Zásielky odovzdávali ako aj
finančnú hotovosť vyberali na pošte v obci Slatinské Lazy. Počas vyšetrovania bolo zistené,
že uvedené lieky predávali minimálne od 02.01.2016, pričom do 21.5.2019 získali týmto
spôsobom finančné prostriedky vo výške 154.687,- eur.
Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že aj na Slovensku:


je záujem konzumentov o heroín nízky,



kvalita heroínu dostupného na ulici je veľmi nízka (spravidla obsahuje iba 3 až
5% účinnej látky v dávke).

Heroín distribuovaný na Slovensku bol už počas dovozu viackrát riedený kofeínom
alebo paracetamolom. Zriedkavejšie bol zaznamenaný aj výskyt iných prísad, podľa ktorých
dávka získala konečné sfarbenie. Táto skutočnosť by mohla vysvetľovať aj nízke percento
účinnej látky v dávke a tým aj znížený vplyv drogy na organizmus konzumenta.
V obci Hamuliakovo boli policajtmi NAKA zadržané 3 osoby srbskej príslušnosti,
ktoré sa zaoberali obchodovaním s heroínom. Po jeho dovoze na naše územie ho prerozdelili
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do menších dávok po cca 70 až 100 g, ktoré kuriéri heroín následne vyvážali počas ciest
vlakom ďalším distribútorom v Rakúsku. Počas akcie bolo zaistených 1,137 kg heroínu.
Ďalšími zneužívanými látkami boli

opioidné analgetiká, napr.: morfín alebo liečivá

s obsahom fentanylu. Fentanyl je syntetický opioid používaný od 60. rokov 20. storočia ako
analgetikum na potlačenie bolesti. Používa sa u ľudí s chronickou bolesťou a u onkologických
pacientov. Ako liečebný prípravok je legálne dostupný len na základe osobitne evidovaného
lekárskeho predpisu s tzv. „modrým pruhom“. Farmaceutické firmy vyrábajú prípravky, kde
sa účinná látka

fentanyl dostáva do organizmu vo forme tabliet, injekčného roztoku,

nosového spreja alebo pomocou transdermálnych náplastí, ktoré sú vhodné pri legálnom
užívaní pre všetkých pacientov s chronickou bolesťou. Drogovo závislé osoby získavajú
náplasti rôznym spôsobom, napríklad: .
-

krádežami zo zdravotníckych zariadení

-

zo zdravotníckeho odpadu,

-

nákupom od osôb (pozostalých) po pacientovi užívajúcom liečivá s obsahom
fentanylu a pod.,

-

z použitých nápastí od osôb užívajúcich fentanylové náplaste v rámci onkologickej
liečby.

Niektorí užívatelia náplasť:
-

lepia na podnebie,

-

lepia, resp. vkladajú na jazyk alebo pod jazyk,

-

žujú,

-

aplikujú injekčne.

Policajti NAKA v súčinnosti s policajtmi OR PZ v Partizánskom vykonali v apríli
2019 akcie „PARTIZÁN“ a „ČISTIČ“, cieľom ktorých bolo rozloženie organizovanej
skupiny pôsobiacej predovšetkým na území Nitrianskeho kraja. Skupina sa zameriavala na
kúpu, prechovávanie a distribúciu omamných a psychotropných látok vo forme náplasti
obsahujúcich účinnú látku fentanyl. V rámci akcie bolo 13 osôb zadržaných, z ktorých 12
bolo stíhaných väzobne.
V sledovanom období, v priebehu takmer 2 rokov, si členovia organizovanej skupiny
dali dvomi lekármi predpísať najmenej 412 balení lieku obsahujúceho fentanyl s
koncentráciou 100µg/h nad rámec maximálneho dávkovania pre vlastnú spotrebu v hodnote
najmenej 72 100 eur. Postrihané náplasti obsahujúce fentanyl boli následne predávané
konzumentom, resp. menším dílerom. Celková hodnota predanej drogy (2060 kusov náplastí)
predstavovala sumu v rozmedzí od 72 100 - 82 400 eur. V nadväznosti na tieto akcie boli
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policajtmi NAKA vykonané ďalšie dve akcie s názvom „ALGENA“ a „NASVALO“
zamerané na zadržanie 2 lekárov, ktorí za úplatky predpisovali väčšie množstvá fentanylu.
Okrem západoslovenského kraja bolo zneužívanie fentanylových náplastí rozšírené
v iných mestách Slovenska, napr.: v Prievidzi, Partizánskom, Trenčíne a okolí.
Ako konzumenti heroínu a opiátov boli identifikované predovšetkým osoby dlhodobo
závislé na užívaní omamných a psychotropných látok. Nezriedka boli alebo sú títo
konzumenti zaradení do substitučnej liečby v centrách pre liečbu drogových závislostí.
Problémom však je, že napriek prísnym kontrolným opatreniam tieto osoby zneužívajú lieky
Suboxon a Subutex, ktoré sú im predpisované a zaoberajú sa ich nezákonným predajom
drogovo závislým osobám.
1.4

Kokaín
Obchodovanie s kokaínom na území Slovenska bolo aj v roku 2019 aktivitou najmä

organizovaných skupín ako aj menších skupín jednotlivcov užívajúcich kokaín.
Importovaný kokaín pochádzal z Holandska alebo Belgicka a koncentrácia sa
pohybovala na úrovni cca 80% účinnej látky.
Dovoz kokaínu na územie Slovenska prebiehal spravidla sprostredkovane cez
kontaktnú osobu, resp. distribútora z krajín Južnej Ameriky. Najčastejšie zo Slovenska
vycestoval kuriér, ktorý tovar v niektorej z krajín schengenského priestoru zaplatil, prevzal
a ukrytý doviezol na územie Slovenska, kde bol následne kokaín riedený, rozdelený na
menšie dávky a distribuovaný. Odber bol vopred zabezpečený.
V menších skupinách konzumentov sa na dodávaný tovar poskladali finančnými
čiastkami členovia skupiny a dodaný tovar bol určený pre ich vlastnú spotrebu. Organizované
skupiny páchateľov mali vopred zabezpečený odber ďalšími distribútormi.
Dávka kokaínu pre konečného spotrebiteľa - konzumenta v Slovenskej republike sa
pohybovala v cenovom rozmedzí 60-120 eur/g, pričom koncentrácia kokaínu bola cca 20 až
40% . Kokaín bol riedený karnitinom a inými doplnkami výživy.
Policajti KR PZ v Bratislave v septembri 2019 zadržali občana Macedónskej
republiky, ktorý na územie Slovenska dovážal a následne distribuoval kokaín a látku MDMA
(extáza). Počas realizácie bolo v bydlisku podozrivého zaistených 108,82 g kokaínu a 161,82
g látky MDMA. Z uvedeného množstva bolo možné pripraviť cca 1.088 ks jednorazových
dávok kokaínu a 540 ks jednotlivých dávok MDMA (extázy).
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Trend

pašovania

väčších

množstiev

kokaínu

v telesných

dutinách

a gastrointestinálnom trakte osôb ( kuriérov) nebol v roku 2019 preukázaný, hoci informácie
z operatívno-pátracej činnosti ho naznačovali.
Na základe monitoringu v oblasti znečistenia odpadových vôd, kriminálnych
informácií získaných príslušníkmi Policajného zboru a pri zohľadnení kúpnej sily
obyvateľstva v jednotlivých regiónoch Slovenska je možné konštatovať, že kokaín sa užíval
predovšetkým vo väčších mestách s vyššími príjmami obyvateľstva. Vzhľadom na vyššiu
cenu tovaru nie sú maloletí a mladiství zapájaní do kriminálnych aktivít spojených
s distribúciou kokaínu. Avšak kokaín býval často užívaný konzumentmi v období tzv. „rannej
dospelosti.“
Obr.č..3 – Konzumácia kokaínu na Slovensku

1.5

Syntetické drogy a nové psychoaktívne látky2
V zmysle čl. 3a) Rozhodnutia Rady 2005/387/SVV: „ nová psychoaktívnu látka

znamená novú omamnú látku alebo novú psychotropnú látku v čistej forme alebo
v prípravku“ 3

2
3

Voľný preklad z anglického pojmu New Psychoactive Substances (NPS)
Rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových
psychoaktívnych látok
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Ustanovenie čl. 3b) Rozhodnutia Rady 2005/387/SVV spresňuje, že: „nová omamná
látka znamená látku v čistej forme alebo v prípravku, ktorá nie je uvedená v žiadnej z príloh
Jednotného dohovoru Organizácie Spojených národov z roku 1961 o omamných látkach
a ktorá môže predstavovať ohrozenie verejného zdravia porovnateľné s látkami uvedenými
v prílohe I, II alebo IV.“4
Obdobne, podľa ustanovenia 3c) Rozhodnutia Rady 2005/387/SVV: „nová
psychoaktívna látka znamená látku v čistej forme alebo v prípravku, ktorá nie je uvedená
v žiadnej z príloh Dohovoru Organizácie Spojených národov z roku 1971 o psychotropných
látkach a ktorá môže predstavovať ohrozenie verejného zdravia porovnateľné s látkami
uvedenými v prílohe I, II, III alebo IV.“5
Hlavné skupiny nových psychoaktívnych látok tvoria:
-

fenyletylamíny,

-

tryptamíny,

-

piperazíny,

-

katinóny,

-

syntetické kanabinoidy ,

-

iné látky (rôzne syntetické alebo rastlinné psychoaktívne látky, ktoré nemusia
patriť do žiadnej inej chemickej skupiny), prevažne s entaktogénnymi,
stimulačnými či halucinogénnymi účinkami

Nebezpečenstvo nových psychoaktívnych látok spočíva najmä v tom, že napodobujú
účinky „klasických“ omamných a psychoaktívnych látok,

avšak

ich účinky sú

mnohonásobne silnejšie. Rizikom užívania nových psychoaktívnych látok je aj fakt, že nie sú
známe krátkodobé ani dlhodobé účinky ich užívania na ľudské zdravie, spôsob ich eliminácie
v prípade predávkovania, ale častokrát ani ich zloženie.

Látky zo skupiny fentanylov

napríklad napodobujú účinky heroínu, avšak sú 50 a viac – násobne silnejšie. V prípade
nových psychoaktívnych látok teda reálne existuje vysoké riziko nielen poškodenia zdravia,
ale aj úmrtia v dôsledku ich konzumácie.
Obchodovanie so syntetickými drogami a novými psychoaktívnymi látkami prebiehalo
obdobným spôsobom ako u iných drog importovaných na Slovensko. Najčastejšie boli
dovážané z Holandska, Poľska alebo zakúpené prostredníctvom internetu. Syntetické drogy

Rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových
psychoaktívnych látok
5
Tamtiež
4
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ako MDMA a pod. boli dovážané na Slovensko aj z Českej republiky, hoci zdrojovou
krajinou mohlo byť napr. Holandsko.
Nové psychoaktívne látky boli často predávané konzumentom pod všeobecným
názvom ako extáza alebo legálna alternatíva kokaínu, metamfetamínu atď. Veľmi populárne
boli aj syntetické kanabinoidy imitujúce účinky marihuany, avšak s výrazne silnejším
efektom.
Jedným z najčastejšie mediálne prezentovaných problémov v roku 2019 bolo užívanie
tzv. herby, t.j. usušeného rastlinného materiálu postriekaného rôznymi druhmi syntetických
kanabinoidov v tekutej forme. Ide o lacnú drogu dovážanú najmä z Maďarska, ktorá bola
populárna najmä medzi užívateľmi zo sociálne slabých skupín. Často bola užívaná fajčením
alebo vdychovaním cez bongo vyrobené z plastovej fľaše. Konzumáciu „herby“ užívatelia
kombinovali s rôznymi druhmi liekov alebo alkoholu rôznej kvality, čo vyvolávalo rôzne
zdravotné ťažkosti u konzumentov.
V roku

2019

bolo

jedným

z najväčších

problémov

v súvislosti

s novými

psychoaktívnymi látkami zakladanie nelegálnych laboratórií na Slovensku páchateľmi zo
zahraničia, najčastejšie z Poľska, ktorí zneužívali rozdiely v národných legislatívach v oblasti
zakázaných

látok.

V takýchto

poloprofesionálnych

až

laboratóriách boli v minulých rokoch vyrábané na Slovensku

profesionálne

vybavených

napríklad látky 3-CMC, 4-

CMC, P2NP a iné.
Syntetické katinóny, teda látky s účinkom podobným

kokaínu, patria v poľskej

legislatíve medzi zakázané látky, avšak u nás zakázané neboli. Iba v roku 2019 policajti
NAKA odhalili a zadokumentovali 6 týchto laboratórií.
V júni 2019 bola NAKA realizovaná akcia s krycím názvom „TECHNIK“, pri ktorej
boli zadržané 3 osoby zaoberajúce sa nákupom, výrobou a distribúciou nových druhov
psychoaktívnych látok, kde bol účinnou látkou syntetický kanabinoid v práškovej forme.
Počas prehliadok boli zaistené látky ako 5-fluro-ADB, 5-fluoro-MDMB-PINACA
s prítomnosťou izomentolu, 5-fluoro-MDMB-PICA, 4 fluoro-MDMB-BINACA.
Okrem priameho ohrozenia života a zdravia konzumentov týchto látok, výraznú
hrozbu predstavuje aj enviromentálna záťaž. Po výrobe týchto nových psychoaktívnych látok
zostáva na mieste vo forme nelegálnej skládky množstvo chemického a iného odpadu
znečisťujúceho, prípadne ohrozujúceho životné prostredie. Samotný proces výroby je síce
technologicky nenáročný, avšak do okolia sa uvoľňujú rôzne škodlivé výpary, výrobca
manipuluje s výbušnými a vysoko horľavými chemikáliami. Pri nedodržaní technologického
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postupu je v týchto prípadoch veľmi vysoké riziko výbuchu a vzniku požiaru. Z tohto dôvodu
páchatelia vyhľadávajú opustené objekty mimo väčšej zástavby.
Výrazným faktorom komplikujúcim analýzu trhu s drogami a možnosť efektívneho
boja

proti

fenoménu

nových

psychoaktívnych

látok

je

internet.

Poskytovatelia

webhostingových služieb ako aj služieb týkajúcich sa spracovania platieb napríklad v
bitcoinoch majú sídla v rôznych krajinách, čo výrazne komplikuje možnosti monitorovania
finančných tokov a následné odhaľovanie, výrobcov, prepravcov a ďalších článkov v reťazci
nezákonného šírenia a spotreby nových psychoaktívnych látok. Tieto látky sú primárne
predávané a distribuované prostredníctvom tzv. darknetu.
Hoci sa u nás zaistilo viac ako 20 druhov látok zo skupiny nových psychoaktívnych
látok, väčšinou išlo o záchyty v minimálnych množstvách. KEÚ PPZ zasielalo pravidelne
informácie o týchto látkach aj EMCDDA v Lisabone.
Na základe informácií poskytnutých členskými štátmi EÚ získaných prostredníctvom
Systému včasného varovania vypracováva EMCDDA upozornenia o výskyte nových
psychoaktívnych látok ako aj navrhuje zoznam látok zakázaných v EÚ.
NAKA v súčinnosti s KEÚ PPZ a v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky vypracovalo podnet na doplnenie zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných
látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. S účinnosťou od 1.1.2020 bolo 10 látok zo
skupiny nových psychoaktívnych látok zaradených na Zoznam zakázaných látok, ktorý je
prílohou zákona č. 139/1998

Z.z. o omamných látkach, psychotropných

látkach

a prípravkoch.
V súvislosti s bojom proti nezákonnému obchodovaniu s novými psychoaktívnymi
látkami je veľkým

problémom nepružnosť a zdĺhavosť procesu ich zaraďovania medzi

zakázané látky. Dĺžka trvania legislatívneho procesu v súčasnosti od návrhu na zaradenie
látky po nadobudnutie účinnosti zákonnej úpravy v priemere cca 1 rok. Najmä tento faktor
výrazne negatívne ovplyvňuje možnosti efektívneho boja proti novým psychoaktívnym
látkam. V súčasnosti prebiehajú odborné diskusie o možnej legislatívnej zmene zahŕňajúcej
tzv. generický model.
1.6

Liečivá a látky s anabolickým a iným hormonálnym účinkom
V oblasti

nezákonného

obchodovania

a výroby

látok

s anabolickým

a iným

hormonálnym účinkom nedošlo v roku 2019 k výrazným zmenám. Hlavným zdrojom týchto
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látok boli laboratória pôsobiace mimo územia Slovenskej republiky, ktoré svoje produkty
distribuovali predovšetkým prostredníctvom internetového predaja.
Konzumenti tohto druhu látok neberú do úvahy alebo si nie sú vedomí zdravotného
rizika vyplývajúceho z ich užívania. Okrem de facto neznámeho zloženia a koncentrácie
účinnej látky ako aj použitých prísad neakceptujú ani zdravotné účinky a negatívne dôsledky
na ich zdravie.
Najčastejšie boli v roku 2019 páchateľmi tohto druhu trestnej činnosti osoby
s prepojením na fitnes centrá a rôzne športové kluby s väzbami aj do zahraničia. Vzhľadom na
blízku jazykovú príbuznosť spolupracovali s páchateľmi pôsobiacimi v Českej republike,
prípadne Poľsku.
V oblasti tzv. farmaceutickej kriminality uskutočnili policajti NAKA v spolupráci
s Národnou protidrogovou centrálou Polície Českej republiky akciu s názvom „Komárno“
zameranú na nezákonné obchodovanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym
účinkom.
V Českej republike pôsobila organizovaná skupina páchateľov, ktorá dovážala zo
Slovenska látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, konkrétne išlo o klasické
anaboliká s testosterónom, napr.: Stanazol, Trenbolon, Masterbolin a rôzne lieky vrátane
tabliet na potenciu. Organizátor na Slovensku na základe objednávok z Čiech tieto látky
zadovažoval zo zahraničia a skladoval ich u seba v rodinnom dome, ako aj u známeho
v garáži. Táto osoba vo veku 74 rokov organizátorovi občas robila aj kuriéra a prevážala
balíčky s anabolikami a liekmi do Brna a do Prahy, pričom o obsahu balíčkov a vecí v garáži
údajne nevedela. Objednávky z Českej republiky sa uskutočňovali približne raz mesačne
v rozmedzí od 1 500 - 4 000 eur.
Okrem látok s anabolickým účinkom sa do popredia záujmu konzumentov v roku
2019 dostávali aj tzv. peptidy. Ide o organické zlúčeniny vznikajúce zlúčením
viacerých aminokyselín spojených do jedného nerozvetveného reťazca. Podľa internetových
portálov orientovaných predovšetkým na športovcov, sú peptidy zapojené do procesu
regenerácie a rastu buniek, správneho fungovania imunitného systému, telesného
metabolizmu, regulácie spánku, tvorby hormónov ako aj nárastu a kvality svalovej hmoty,
výkonnosti, vytrvalosti, spaľovania telesného tuku, hojenia rán a mnoho ďalších.
Na drogovej scéne boli v roku 2019 dostupné aj iné látky, predovšetkým stimulanty
a látky ovplyvňujúce množstvo telesného tuku

určené skupinám rekreačných, ale aj

vrcholových športovcov. Užívateľmi s problémami s erekciou boli preferované látky určené
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na liečbu erektilnej dysfunkcie. Pre ženy boli určené lieky a doplnky ovplyvňujúce
hormonálne cykly ako aj postkoitálne a abortívne lieky.
1.7

Prekurzory
Ako už bolo spomenuté v časti pri metamfetamíne, najčastejšie boli na Slovensku

zneužívané prekurzory s obsahom efedrinu/pseudoefedrinu. Páchatelia ich v menších
množstvách, pri výrobe metamfetamínu pre vlastnú potrebu, nakupovali v lekárňach alebo cez
internet. Pri produkcii väčších objemov drogy boli prekurzory zabezpečované v Poľsku,
prípadne v Rakúsku. Jedným z dôvodov bola aj cenová výhodosť, nakoľko boli lacnejšie ako
na Slovensku.
Ďalšiu skupinu prekurzorov tvorili látky potrebné k výrobe extázy a nových
psychoaktívnych látok. Tie boli často nájdené a zaistené v laboratóriách na výrobu 3-CMC
a 4-CMC. Skupinu látok označovaných ako prekurzory dopĺňajú aj tzv. pre-prekurzory, teda
látky

potrebné

k výrobe

prekurzorov

a následne

aj

pre

produkciu

omamných

a psychotropných látok.
Je potrebné poukázať aj na nebezpečenstvá hroziace pri výrobe a používaní
prekurzorov. Napríklad pre-prekurzor APAAN pri premene na prekurzor potrebný k výrobe
MDMA produkuje kyanovodík (bojový plyn), čo predstavuje riziko pre verejné zdravie
a životy obyvateľov. Z tohto dôvodu pri zásahu zložiek presadzujúcich právo v takomto
laboratóriu je potrebné okrem použitia špeciálnych ochranných odevov a prostriedkov nechať
chemickú reakciu prebehnúť do konca a až následne ďalej manipulovať s výsledným
produktom.
1.8

Operatívna ochrana medzinárodných letísk
V období roku 2019 boli vykonávané rizikové analýzy záznamov o cestujúcich

leteckých spoločností operujúcich na území Slovenskej republiky pravidelnými leteckými
linkami ako aj tzv. „privat jets“, t.j. používateľov malých súkromných lietadiel v zmysle čl. 16
tzv. Chicagského dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve so zreteľom na národnú
legislatívu a legislatívu EÚ (najmä v oblasti ochrany osobných údajov, tzv. GDPR). V rámci
tohto stupňa boli vykonané analýzy 216.576 pasažierov.
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Druhostupňovou analýzou v rámci vytipovaných rizikových letov bolo vyťažených
a fyzicky kontrolovaných 299 pasažierov, najmä na linkách Dubaj, Madrid, Malaga,
Barcelona, Kyjev, Niš, Skopje a Vnukovo (Moskva).
Na národnej úrovni bol už v roku 2017 príslušný útvar NAKA akreditovaným
gestorom pre základný doplňujúci kurz „Využívanie údajov zo záznamov o cestujúcich na
operatívne účely, odhaľovanie a vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti“. V roku 2019
pokračovali lektori oddelenia operatívnej ochrany letísk NAKA v organizovaní a realizácii
kurzu pre vybraných príslušníkov PZ určených na operatívne pokrytie letísk Poprad a Košice.
1.9

Organizované skupiny páchateľov
Drogová trestná činnosť nie je iba problémom Slovenskej republiky, ale ide o problém

globálneho rozsahu. Mnohí konzumenti sa v dôsledku zvyšujúcej závislosti na omamných a
psychotropných látkach ako aj v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov zapoja do
páchania drogovej trestnej činnosti, či už do distribúcie alebo do výroby a prepravy týchto
látok.
V prípade marihuany a metamfetamínu sa konzumenti orientovali predovšetkým na
pestovanie marihuany, resp. výrobu metamfetamínu, pre vlastnú potrebu alebo pre potrebu
seba a svojich známych.
V prípadoch dovozu kokaínu, syntetických drog a nových psychoaktívnych látok sa
často záujemcovia z radov konzumentov poskladajú na určité množstvo tovaru, ktoré si
následne zadovážia zo zahraničia.
Na Slovensku pôsobili v roku 2019 aj organizované skupiny páchateľov zaoberajúce
sa výrobou, dovozom a distribúciou omamných a psychotropných látok vo veľkých
objemoch. Opäť najčastejšie ide o marihuanu a metamfetamín, ale aktivity týchto skupín
zasahovali aj do obchodovania s kokaínom a heroínom, prípadne s látkami s anabolickým
a iným hormonálnym účinkom..
Policajti NAKA odhaľovali a vyšetrovali v súlade s vecnou príslušnosťou podľa
interného predpisu trestnú činnosť nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok,
jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1, ods. 4 a
podľa § 173 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona. V danej súvislosti sa zameriavala predovšetkým
na odhaľovanie organizovaných skupín, resp. jednotlivcov, ktorí drogovú trestnú činnosť
páchali s medzinárodným prvkom.
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Policajti NAKA realizovali v oblasti organizovanej drogovej trestnej činnosti viacero
významných akcií, mnohé v súčinnosti so zahraničnými partnerskými policajnými zložkami,
predovšetkým so susedných krajín.
V rámci akcie „VENAL 3“ bola v máji 2019 rozložená jedna zo zločineckých skupín
pôsobiaca v rámci tzv. „Seredskej drogovej mafie“, ktorej činnosť bola dlhodobo
monitorovaná. V priebehu niekoľkých rokov boli postupne realizované viaceré čiastkové
akcie orientované na organizátorov, výrobcov, distribútorov, pomocníkov, dodávateľov
prekurzorov a ďalšie osoby.
Pri akcii bolo obvinených 16 osôb vo veci založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona k obzvlášť závažnému zločinu
nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie
a obchodovanie s nimi podľa § 172 Trestného zákona.
Dokumentovaním prípadu bolo preukázané, že členovia zločineckej skupiny od roku
2015 uskutočnili obchod s:
-

kryštalickou látkou v objeme 1,9 kg, ktorá mala pozmenený chemický vzorec s
účinkami podobnými ako u metamfetamínu v hodnote 15 000 eur,

-

sprostredkovali predaj 11,6 kg syntetického kanabinoidu v hodnote približne
100 000 eur,

-

nezisteným väčším množstvom kokaínu,

-

prekurzorovými tabletkami na výrobu metamfetamínu, z ktorých bolo vyrobených
cca 79,6 kg metamfetamínu v hodnote najmenej 2 529 000 eur.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že na drogovej scéne Slovenskej republiky, podobne
ako v iných krajinách Európskej únie, boli v roku 2019 dostupné všetky druhy omamných
a psychotropných

látok

a prekurzorov.

Záujem

konzumentov

ako

aj

producentov

a distribútorov sa prioritne zameriaval na marihuanu a metamfetamín. Avšak obdobne ako
v zahraničí, konzumenti a následne výrobcovia a distribútori sa orientovali aj na kokaín, nové
psychoaktívne látky a syntetické drogy. Hoci bol zaznamenaný dlhodobý pokles záujmu
o heroín, stúpal dopyt po syntetických opiátoch, predovšetkým po látkach s obsahom
fentanylu alebo iných opiátov a opiodov. Svoj okruh užívateľov a teda aj dodávateľov mali aj
rôzne prípravky s anabolickým a iným hormonálnym účinkom ako aj rôzne lieky na liečbu
onkologických a iných závažných ochorení.
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2

DROGOVÁ

SCÉNA

SLOVENSKEJ

REPUBLIKY

PODĽA

REGIÓNOV
2.1

Bratislava a okolie
Bratislava je aj vďaka svojej geografickej polohe charakteristická širokou škálou

zneužívaných omamných a psychotropných látok. Blízkosť hraníc s Rakúskom, Maďarskom
aj Českou republikou v dôsledku voľného pohybu osôb v Schengenskom priestore pozitívne
vplýva na dostupnosť zakázaných látok. Keďže priemerný príjem obyvateľov, vrátane
študentov, je vyšší ako v iných regiónoch, žiadané sú aj typy drog, o ktoré je v iných
regiónoch z dôvodu vyššej ceny záujem nižší.
Aj vzhľadom na vysoký počet mladých ľudí, najmä študentov stredných a vysokých
škôl, patrila v roku 2019 v tomto mikroregióne marihuana medzi najžiadanejšie drogy. Ako
jeden z dôvodov zvýšeného záujmu vnímame aj mediálne prostredie, ktoré veľmi často
prinášalo informácie o tom, že v prípade marihuany ide o „mäkkú“, teda. „neškodnú“ drogu.
Pri cene 4 až10 eur/g bola marihuana zároveň dostupná najmä na internátoch, v pivárňach,
diskotékach a pod.
Policajti OR PZ v Malackách odhalili prípad pestovania marihuany v rodinnom dome
ako aj jeho okolí. Pri realizácií bola zaistená marihuana s koncentráciou účinnej látky THC
12-19%, z ktorej bolo možné pripraviť 2.079-6.224 dávok na distribúciu koncovým
užívateľom
Metamfetamín bol ďalšou z najčastejšie zneužívaných zakázaných látok
v bratislavskom regióne. Nielen v Bratislave, ale na celom území Bratislavského kraja.
Páchatelia sa často zaoberali distribúciou metamfetamínu a marihuany súbežne.
Laboratória na ich prípravu boli vybudované v rodinných domoch alebo bytoch, avšak tu boli
pripravované zvyčajne menšie množstvá. V prípade prípravy

väčších objemov, boli

laboratóriá alebo ich časti umiestňované mimo obývané oblasti (pri niektorých reakciách sa
uvoľňuje typický zápach, čo je hlavným dôvodom realizácie tejto fázy výroby mimo husto
obývaných oblastí). Na distribúciu využívali páchatelia nielen drogovo závislých, ale aj
maloletých, prípadne mladistvých.
Policajti KR PZ v Bratislave realizovali prípad distribúcie metamfetamínu vo väčších
objemoch. Pri domovej prehliadke bolo zaistených takmer 100 g metamfetamínu. V
čase neprítomnosti hlavného páchateľa metamfetamín konzumentom distribuovali jeho 4 deti
vo veku 10-16 rokov. Najstaršia dcéra vo veku 16 rokov bola tiež obvinená z trestného činu
distribúcie omamných a psychotropných látok.
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Záujem o klasický heroín medzi užívateľmi dlhodobo klesá. Konzumentmi sú osoby
dlhodobo závislé na drogách. Podobne ako v prípade marihuany, aj heroín distribútori
ponúkali spolu s metamfetamínom.
Heroín bol dostupný hlavne v okolí známeho Pentagonu v Bratislave II, alebo
v miestach obývaných sociálne neprispôsobivými osobami (najmä časť Podunajské
Biskupice), prípadne osobami rómskeho etnika. Centrom obchodovania s heroínom bol tzv.
„Slovenský zlatý trojuholník“ , t.j. mestá a obce v oblasti Sereď – Galanta - Hlohovec.
V Bratislave a okolí bol na rozdiel od západoslovenského a stredoslovenského regiónu
minimálny záujem konzumentov o lieky s obsahom syntetických opiátov, napr. fentanylu
alebo tramadolu.
Policajti NAKA rozložili v roku 2019 aj organizovanú skupinu páchateľov, ktorí
dlhodobo predávali a distribuovali heroín a metamfetamín na území Bratislavy. Dvaja hlavní
páchatelia počas domovej prehliadky prechovávali u seba 76,7 g heroínu a 187,90 g
metamfetamínu. Ďalší členovia skupiny sa zaoberali predajom drog menším distribútorom
ako aj koncovým užívateľom.
Medzi mladými ľuďmi bol vysoký záujem aj o syntetické drogy typu extáza so
stimulačným účinkom. Tieto tablety si najčastejšie dovážali užívatelia priamo z Holandska,
prípadne Rakúska. V prípade dovozu väčších množstiev ich dovážala skupina páchateľov
z Holandska, často spolu s kokaínom. Distribúcia prebiehala primárne na internátoch,
diskotékach, v baroch a pod. Môžeme konštatovať, že tak ako v prípade marihuany, sa cena
syntetických drog typu extáza pohybovala na úrovni 2-3 pív. Ich relatívne nízka cena ich
robila dostupnými už pre študentov stredných a vysokých škôl.
Kokaín sa na Slovensko ilegálne importoval predovšetkým z Holandska. Vzhľadom na
vyššiu cenu drogy za 1g bola táto zneužívaná najmä konzumentmi s vyššími finančnými
príjmami, t.j. zväčša príslušníkmi vyšších spoločenských vrstiev, manažérmi a pod. Dopyt po
kokaíne v rámci Bratislavy ako mesta bol najvyšší na Slovensku, najmä vzhľadom na
množstvo domácich aj v Bratislave a okolí etablovaných zahraničných firiem.
U mladých konzumentov omamných a psychotropných látok sa naďalej prejavoval
rastúci záujem aj o nové psychoaktívne látky. Tieto boli objednávané najmä z rôznych eshopov, resp. prostredníctvom webových stránok ponúkajúce navonok iné služby a tovar.
Názory na jednotlivé druhy a skúsenosti s ich užívaním konzumenti zdieľali cez rôzne
diskusné fóra. Práve tu vzniká mimoriadne závažný problém vyplývajúci zo skutočnosti, že
konzumenti, najmä ak ide o experimentujúcich mladých ľudí, často nevedia zadefinovať akú
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látku a v akej koncentrácii presne konzumovali. Následné dodržiavanie akýchsi rád, či
skúseností s užitím určitej látky však môže u mnohých vyvolať aj vážne zdravotné problémy.
Vzhľadom na množstvo fitnes centier, rôznych športovísk a športových podujatí bol
v Bratislave a okolí veľký záujem o rôzne výživové doplnky, či už legálne dostupné alebo aj
zakázané. V Bratislave nebolo ojedinelým javom, že fitnes centrá a tréneri ponúkali nielen
u nás povolené (certifikované) doplnky výživy, ale aj iné výrobky zo zahraničia, ktoré
poväčšine nie sú v Slovenskej republike oficiálne registrované. Veľmi často išlo o produkty
obsahujúce anabolické steroidy a iné látky s hormonálnym účinkom, ktorých distribúcia
a predaj je nelegálny.
Monitoring odpadových vôd v Bratislave a okolí potvrdil v roku 2019 najčastejšie
výskyt metabolitov marihuany, syntetických drog a kokaínu.
2.2

Západoslovenský región
Podobne ako v Bratislave a okolí, aj v západoslovenskom regióne bola drogou číslo 1

marihuana. Páchatelia ju pestovali indoorovo v rodinných domoch alebo v ich blízkosti. Pri
pestovaní outdoorovým spôsobom sa pestovatelia zameriavali na odrody vyšľachtené
špeciálne pre tento spôsob pestovania. Zvyčajne išlo o tzv. samoopelivé odrody, kde je menej
výrazný zápach rastliny a pestovanie je z pohľadu potrebných zručností menej náročné. Tieto
odrody, resp. semienka a predpestované rastliny marihuany všeobecne, boli v roku 2019
relatívne jednoducho dostupné. Bolo možné ich zakúpiť cez rôzne zahraničné internetové
stránky, podobne ako vybavenie a chemikálie potrebné na ich pestovanie. Pri výbere odrody
si mohol pestovateľ vybrať aj množstvo THC, kanabidiolu, prípadne príchuť a farbu šišiek
a pod.
V západoslovenskom regióne, rovnako ako v ostaných regiónoch Slovenska, bol
badateľný zvyšujúci sa záujem o metamfetamín, pričom centrum jeho predaja sa sústreďovalo
v okolí Serede, Nitry ako aj Trenčína. Metamfetamín bol vo viacerých prípadoch dovážaný
z väčších miest, vrátane Bratislavy a následne distribuovaný odberateľom v menších mestách,
prípadne obciach.
Na úrovni regiónu boli opakovane odhalené viaceré prípady, keď si skupina
páchateľov zadovažovala dlhodobo rôzne množstvá marihuany a metamfetamínu od rôznych
dodávateľov a následne ich distribuovala na základe „objednávok“ konzumentov v menších
obciach. Objednávky sa uskutočňovali najčastejšie cez rôzne mobilné aplikácie alebo priamo
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telefonicky. Dodávatelia pri prevozoch ukrývali takto objednané drogy v rôznych úkrytoch v
motorových vozidlách.
Odberatelia a užívatelia omamných a psychotropných látok páchali rôznu majetkovú
trestnú činnosť, od drobných krádeží , po krádeže motorových vozidiel za účelom získania
finančných prostriedkov na nákup drog.
Špecifikom západoslovenského regiónu je okolie Serede, kde je sústredený väčší počet
obyvateľov zo sociálne znevýhodnených skupín, resp. občanov rómskeho etnika. Väčšina
z nich je dlhodobo nezamestnaná, prípadne deklaruje rôzne zdravotné postihnutia. Ide
o komunitu so silnými rodinnými a sociálnymi väzbami, kde sa každá „chyba a zrada“ trestá
fyzickým násilím a pod. Toto spojenie regionálnej a etnickej osobitosti a spolupatričnosti
tejto skupiny v odpore voči väčšine výrazne sťažuje Policajnému zboru preniknúť do
kriminálneho prostredia a odhaľovať trestnú činnosť.
Okrem výroby a distribúcie metamfetamínu sa títo páchatelia zaoberali aj distribúciou
heroínu najmä dlhodobo závislým konzumentom. Heroín si zaobstarávali zvyčajne od
páchateľov spolupracujúcich so skupinami pochádzajúcimi z Balkánskeho polostrova.
Ďalším zo špecifík tohto regiónu s presahom do Stredoslovenského kraja bolo
zneužívanie fentanylových náplastí.
Amfetamíny a extázu si konzumenti zabezpečovali priamo z Holandska alebo
Rakúska, prípadne ich nakupovali od dodávateľov v Bratislave. Ku zvýšenej konzumácii
omamných a psychotropných látok, najmä so stimulačným účinkom,

dochádzalo počas

rôznych hudobných festivalov. Ako príklad je možné uviesť, že počas festivalu TriDENt
v rekreačnej oblasti Duchonka bol zadržaný páchateľ distribuujúci medzi účastníkmi tablety
s obsahom účinnej látky MDMA (extáza).
V rámci monitoringu odpadových vôd bol pozorovaný najväčší podiel obsahu
metabolitov marihuany, metamfetamínu a extázy a to najmä v letných mesiacoch počas
festivalov Pohoda, Topfest a Grape.
2.3

Stredoslovenský región
Marihuana a metamfetamín patrili aj v tomto regióne v roku 2019 medzi látky, o ktoré

bol medzi konzumentmi omamných a psychotropných látok najväčší záujem.
V rodinnom dome v Banskej Bystrici odhalili policajti NAKA laboratórium na
pestovanie marihuany indoorovým spôsobom. Cyklus pestovania rastlín bol 8-10 týždňov,
ďalšie 2-3 týždne boli rastliny sušené. V jednom cykle páchateľ dopestoval cca 1,5 kg rastlín.
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Výrobou a distribúciou metamfetamínu sa zaoberala organizovaná skupina ôsmych
páchateľov, ktorí drogu nelegálne vyrábali v 2 laboratóriách. Počas vyšetrovania bolo zistené,
že v priebehu šiestich mesiacov táto skupina nelegálne vyrobila cca 30 kg metamfetamínu.
Páchateľmi boli osoby už v minulosti odsúdené za drogovú trestnú činnosť. Komponenty
a chemikálie potrebné na výrobu drogy si skupina zabezpečovala prostredníctvom
internetového predaja z Maďarska, Poľska a Českej republiky. Okrem drogovej trestnej
činnosti členovia skupiny páchali aj majetkovú trestnú činnosť, predovšetkým krádeže
motorových vozidiel a ich následnú legalizáciu.
V stredoslovenskom regióne (podobne ako v prípade západného Slovenska) bol
zaznamenaný zvýšený záujem o lieky, resp. transdermálne náplaste s obsahom fentanylu.
Predovšetkým občania zo sociálne znevýhodnenýchh vrstiev sa snažili od lekárov získať
nadlimitné množstvo liekov s obsahom fentanylu a následne ich použiť pre seba, resp. predať
ich ďalším záujemcom. Okrem fentanylu išlo aj o lieky s obsahom tramalu a tramadolu, ktoré
obsahujú syntetické opiáty.
Jedným z najväčších problémov roku 2019 v stredoslovenskom regióne bolo
zakladanie nezákonných laboratórií na výrobu nových psychoaktívnych látok, predovšetkým
3-CMC a 4-CMC. Ide o syntetické katinóny, teda látky s účinkom podobným ako navodzuje
kokaín. Ako už bolo uvedené, páchatelia zneužívali rozdiely v národných legislatívach
zakázaných látok. Napríklad látky 3-CMC a 4-CMC patria v poľskej legislatíve medzi
zakázané látky, avšak na Slovensku zakázané ešte v roku 2019 neboli. Najmä preto
páchatelia zakladali naprieč celým územím Slovenska nezákonné laboratóriá na ich výrobu.
Iba v roku 2019 policajti NAKA odhalili 6 týchto laboratórií.
V júni 2019 boli zadržané 3 osoby zaoberajúce sa výrobou, distribúciou a predajom
ďalších druhov nových psychoaktívnych látok. Išlo o látky zo skupiny syntetických
kanabinoidov MDMB-PINACA, MDMB-PICA a MDMB-BINACA v roku 2019 na
Slovensku nepatrili medzi zakázané látky. Tento nepriaznivý stav bol odstránený novelizáciou
zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
s účinnosťou od 1.1.2020.
Predaj extázy a amfetamínov prebiehal obdobne ako v iných regiónoch, teda
v kluboch, na internátoch alebo miestach, kde sa chodili mladí ľudia zabávať. Kokaín,
podobne ako v západoslovenskom regióne, bol užívaný osobami s vyššími finančnými
príjmami.
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2.4

Východoslovenský región
Východoslovenský región sa z pohľadu obľúbenosti konkrétneho typu omamných

a psychotropných látok u konzumentov od ostatných regiónov Slovenska nelíšil, marihuana
a metamfetamín boli na prvom mieste. Na mnohých miestach Východoslovenského kraja boli
odhalené políčka s marihuanou pestovanou outdoorovým spôsobom. Taktiež boli nájdené
menšie „pestiarne“, stany umiestnené v bytoch alebo rodinných domoch, kde páchatelia
pestovali marihuanu v menších objemoch indoorovým spôsobom.
V lesnom poraste v katastri obcí Zlatá Baňa a Lúčina pestoval páchateľ outdoorovým
spôsobom rastliny konope na viacerých políčkach s vybudovaným automatickým závlahovým
systémom, ktorý pravidelne kontroloval. V septembri 2019 bolo zaistených 12 kg rastlín.
V januári 2019 bol v Medzilaborciach zadržaný páchateľ, ktorý si minimálne od
septembra 2018 zabezpečoval z viacerých zdrojov v okrese Medzilaborce marihuanu
a distribuoval ju ďalším odberateľom. Policajti KR PZ v Košiciach u páchateľa zaistili
celkom 1 kg marihuany. Zaistená marihuana priemerne obsahovala 11,2-14,4% účinnej látky
THC, avšak v malom množstve bola zaistená aj marihuana s obsahom až 41,9% účinnej látky
THC.
Metamfetamín bol podobne ako v ostatných regiónoch prepravovaný na motorových
vozidlách od dodávateľov z rôznych okresov Slovenska ako aj od dodávateľov z Českej
republiky a následne distribuovaný menším dílerom alebo priamym konzumentom.
Policajti NAKA v októbri 2019 odhalili páchateľa, ktorý dlhodobo nakupoval
metamfetamín v Českej republike a následne ho motorovým vozidlom prevážal do
Východoslovenského kraja, kde ho distribuoval ďalším dílerom a konzumentom. Počas
realizácie bolo zaistených 726,5 g metamfetamínu s prímesou lieku s obsahom látky MSM .
Osobitným problémom regiónu východného Slovenska boli nové psychoaktívne látky,
predovšetkým zo skupiny syntetických kanabinoidov, tzv. „herba“ dovážaná najmä z
Maďarska. Užívali ju predovšetkým osoby zo sociálne znevýhodnených skupín,
predovšetkým Rómovia z dôvodu cenopvej dostupnosti. Išlo o usušený rastlinný materiál,
ktorý je postriekaný syntetickým kanabinoidom v tekutej forme. Najčastejšie syntetický
kanabinoid obsahoval zlúčeninu 5F-MDB-PICA. Užívali ju fajčením alebo vdychovaním cez
„bongo“ vyrobené z plastovej fľaše.
V médiách sa opakovane vyskytla informácia o

prípade úmrtia po užití herby.

V tomto prípade sa jednalo o osobu dlhodobo závislú na drogách a alkohole, ktorá viackrát
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neúspešne absolvovala toxikologickú liečbu. Pred užitím herby skonzumovala nemalé
množstvo domáceho alkoholu pochybnej kvality a užila aj ďalšie lieky.
Záujem o heroín bol vo východoslovenskom regióne minimálny. Užívatelia zo
sociálne slabých vrstiev obyvateľstva uprednostňovali rôzne „solvenciá“ dostupné aj
v maloobchodnej sieti.
Kokaín, pravdepodobne aj vzhľadom na „kúpnu silu“ obyvateľov regiónu, nepatril vo
východoslovenskom regióne medzi vyhľadávané drogy.
Amfetamíny a tablety s obsahom účinnej látky MDMA a pod. (extáza), boli naďalej
populárne medzi mladými ľuďmi najmä v Košiciach a Prešove, kde sú situované aj viaceré
stredné a vysoké školy v regióne.
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3

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Problém omamných a psychotropných látok nie je iba problematikou odhaľovania

drogových trestných činov, ale presahuje do oblasti prevencie, spolupráce s rezortmi
zdravotníctva, hospodárstva na národnej úrovni ako aj do spolupráce rôznych orgánov
a organizácií na medzinárodnej úrovni.
3.1

Medzinárodná spolupráca v rámci EÚ
Slovenská republika ako členská krajina EÚ plnila všetky úlohy vyplývajúce z jej

členstva v pracovných skupinách a orgánoch.
3.1.1 Horizontálna skupina pre drogy pri Rade Európskej únie
Horizontálna skupina pre drogy pri Rade Európskej únie (ďalej iba HDG) v priebehu
roku 2019 zasadala celkovo 12-krát. Keďže pracovná skupina HDG patrí k štruktúram Rady
Európskej únie, jej zasadnutia sa konajú v Bruseli. Rokovaní sa zúčastňovali národní experti.
K prioritným témam rokovaní HDG v roku 2019 patrili:
-

návrh stanoviska EÚ k návrhu WHO o preradení kanabisu a jeho produktov zo
IV. skupiny do II. skupiny zoznamu zakázaných látok Dohovoru OSN
o psychotropných látkach z roku 1961,

-

jednotná pozícia členských krajín EÚ pri hlasovaní týkajúcom sa zaraďovania
látok na zoznamy zakázaných látok OSN na 62. zasadnutí CND,

-

nové psychoaktívne látky,

-

zneužívanie umelej inteligencie v súvislosti s omamných a psychotropnými
látkami,

-

príprava novelizovaného dotazníka ARQ spracovávaného na úrovni OSN,

-

nadviazanie spolupráce s ČĽR a Iránom.

V súvislosti s prípravou jednotnej pozície členských štátov EÚ pri hlasovaní na 62.
zasadnutí CND o látkach zaradených na zoznamy zakázaných látok OSN boli uskutočnené
viaceré diskusie, nakoľko členské štáty EÚ nesúhlasili s postupom EK vyžadujúcej jednotné
stanovisko všetkých členských štátov. Predmetom diskusie boli predovšetkým látky
v niektorých štátoch používané ako liečivá.
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Súčasťou Stratégie EÚ proti drogám na roky 2013-2020 je aj jej hodnotenie, v rámci
ktorého boli národní experti členských štátov oslovení nezávislou hodnotiacou organizáciou
a na základe pripraveného dotazníka hodnotili nielen efektívnosť, ale aj možné nedostatky
a problémy pri jej realizácii.
3.1.2 Výbor EK pre prekurzory drog
Skupina expertov pre drogové prekurzory pri Výbore EK pre drogové prekurzory
vypracovala jednotné stanoviská EÚ na 63. zasadnutie CND k prekurzoru MAPA
zneužívanému na výrobu metamfetamínu a amfetamínu.
Na svojom 25. zasadnutí 28. - 29. novembra 2019 skupina zvážila návrh delegovaného
nariadenia EK týkajúceho sa zaradenia určitých drogových prekurzorov do zoznamu určených
látok. Diskusia sa týkala najmä prahovej hodnoty pre červený fosfor vo vzťahu k nariadeniu
(ES) č. 273/2004 a nevyhnutnosti zaradiť túto látku do nariadenia (ES) č. 111/2005.
V súčasnom období prebiehajú jazykové a technické konzultácie.
3.1.3

Europol a Eurojust
NAKA bola v roku 2019 okrem iných aj v oblasti páchania tzv. drogovej trestnej

činnosti aktívnym účastníkom v dvoch projektoch Europolu, tzv. EMPACToch (EMPACT
kokaín, heroín a marihuana a EMPACT syntetické drogy a nové psychoaktívne látky).
V rámci týchto EMPACTov bola zapojená do 24 operačných aktivít týkajúcich sa
problematiky výroby syntetických drog a nových psychoaktívnych látok, pašovania kokaínu,
heroínu a marihuany, pestovania marihuany, odhaľovania organizovaných skupín západnej
Afriky, Balkánu, likvidácie drogových laboratórií, predaja omamných a psychotropných látok
prostredníctvom internetu a ďalších.
Spolupráca s Eurojustom bola zameraná na vyšetrovanie orgánov presadzujúcich
právo v konkrétnych prípadoch s medzinárodnou účasťou, predovšetkým v rámci tzv.
spoločných vyšetrovacích tímov.
V marci 2019 bolo začaté vyšetrovateľom NAKA trestné stíhanie vo veci pre zločin
falšovania liekov a zdravotníckej pomôcky podľa § 170b ods. 1, ods. 3 písm. b) s poukazom
na § 138 písm. b), písm. i) Trestného zákona a neoprávnené zaobchádzanie s látkami s
anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa § 176 ods. 1, ods. 2 písm. c)
Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b), písm. i) Trestného zákona.
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V júni 2019 bol založený spoločný česko-slovenský vyšetrovací tím s krycím
názvom Tovarys.
3.2

Medzinárodná spolupráca mimo EÚ
Keďže oblasť omamných a psychotropných látok a prekurzorov globálne zasahuje

všetky krajiny sveta, orgány presadzujúce právo jednotlivých krajín spolupracujú priamo
alebo prostredníctvom rôznych organizácií.
3.2.1 Medzinárodné školenia
Na medzinárodnej úrovni sa policajti NAKA ako lektori aktívne podieľali na školení
policajných zložiek Ugandy a Zambie, ktoré bolo zamerané na prácu s tzv. PNR dátami
a následné činnosti na letisku realizovanom v rámci projektu Európskej komisie EU - ACT
v spolupráci s belgickou a britskou protidrogovou službou.
.
3.2.2

Akčné dni INCB
V priebehu roku 2019 sa zapojila NAKA v rámci platformy INCB do tzv.

spoločných akčných dní v celkovej v dĺžke 4 týždne. Išlo o spoločné akčné dni v rámci
operácií IONICS a Crocodilius II.
Pri spoločných akčných dňoch operácie IONICS bola medzirezortne koordinovaná
činnosť príslušníkov NAKA a Kriminálneho úradu Finančnej správy Ministerstva financií
Slovenskej republiky zameraná na kontrolu tzv. „cargo“ zásielok obsahujúcich vybrané druhy
liečiv s obsahom tramalu a tramadolu.
Počas spoločných akčných dní v operácii Crocodilius II policajti NAKA aktívne
participovali na medzinárodnej akcii zameranej na nelegálnu prepravu syntetických drog,
najmä metamfetamínu v rámci kontrol kamiónovej dopravy smerujúcej z oblasti Balkánu cez
Slovenskú republiku a Českú republiku do Poľska, resp. západnej Európy.
3.2.3 Dotazníky a iné štatistické údaje
V priebehu roku 2019 boli medzinárodným organizáciám, napríklad Úradu OSN pre
drogy a organizovanú kriminalitu, Europolu, EMCDDA
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ako aj národným orgánom

zaoberajúcim sa protidrogovou politikou poskytnuté rôzne štatistické údaje týkajúce sa
represívnych a preventívnych aktivít, omamných a psychotropných látok a prekurzov a pod.
Spracované boli nielen rôzne dotazníky, napr. Výročný dotazník o drogách (ARQ) pre Úrad
OSN pre drogy a organizovanú kriminalitu, ale aj podklady pre vyhodnotenie Stratégie
Európskej únie boja proti drogám na roky 2013-2020, Akčného plánu Slovenskej republiky
proti drogám na roky 2017-2020 za rok 2018 atď.
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4

MEDZIREZORTNÁ SPOLUPRÁCA

4.1

Medzirezortný expertný koordinačný orgán
V súvislosti s činnosťou medzirezortného expertného koordinačného orgánu pre boj so

zločinnosťou bola 27. septembra 2019 vydaná a schválená Metodika zásahu v prípade
výskytu nebezpečných látok pre pracovnú skupinu protichemické zabezpečenia NAKA P PZ.
Metodická pomôcka bola taktiež zverejnená na intranete MV SR.
Do Plánu výcviku PPZ v roku 2019 bola zaradená aj úloha týkajúca sa špeciálnej
chemickej prípravy príslušníkov PZ, v rámci ktorej

boli uskutočnené tri inštruktážno-

metodické zamestnania. Členovia pracovnej skupiny protichemického zabezpečenia NAKA
PPZ, policajti UOU a vybraných útvarov a HaZZ, inštruktori PPÚ OPP KR PZ, MZJ OHCP
Sobrance, KEÚ PZ, KCHL CO Jasov a STU Bratislava sa zúčastnili zamestnaní zameraných
na manipuláciu s toxickými chemickými a rádioaktívnymi látkami, služobné zákroky
v laboratóriách na výrobu omamných a psychotropných látok a prekurzorov.
Členovia pracovnej skupiny protichemického zabezpečenia NAKA PPZ sa taktiež
zúčastnili medzinárodného vojenského cvičenia „Toxic Valley 2019“. Predmetom spoločného
cvičenia príslušníkov PZ, HaZZ a vojakov armád NATO bol nácvik zameraný na špecifické
činnosti odberu vzoriek a následnú identifikáciu toxických chemických látok.
4.2

Iné aktivity
V roku 2017 a 2019 príslušníkmi NAKA, ktorá v zmysle čl. 29 ods. 2 písm. l) bod 5

Organizačného poriadku MV SR (Nariadenie ministra vnútra SR č. 39/2015) plní úlohy
odborného gestora protidrogovej politiky v rámci MV SR, odhalené 2 laboratória na výrobu
nových psychoaktívnych látok 3-CMC a 4-CMC .
Dňa 30.mája 2019 bolo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky požiadané
listom prezidenta

PZ o zaradenie nových psychoaktívnych látok

3-CMC a 4-CMC na

Zoznam zakázaných látok zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných
látkach a prípravkoch.
Dňa 12. júla 2019 uplatnilo MV SR zásadnú pripomienku k návrhu novely zákona č.
139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, v ktorej žiadalo
doplniť na Zoznam zakázaných látok uvedeného zákona ešte ďalších 9 látok. Nové
psychoaktívne látky navrhované MV SR na zaradenie do zákona č. 139/1998 Z.z.
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o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch boli schválené a s účinnosťou od
1.1.2020 patria medzi zakázané látky.
4.3

Projekty
Organizačné zložky MV SR, vrátane útvarov PPZ sa zúčastňovali na príprave a plnení

úloh vyplývajúcich z rôznych projektov, tak na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni.
Projekty sú orientované do rôznych oblastí boja proti drogám, najmä do represívnej
a preventívnej oblasti. Cieľom projektov je v rámci spolupráce na rôznych úrovniach
zabezpečiť výmenu skúseností a zaviesť tzv. best practices (najlepšie skúsenosti) do praxe aj
na Slovensku. V roku 2019 bol realizovaný aj projekt orientovaný do oblasti vedeckého
výskumu.
4.3.1 Projekt „System“
V septembri 2018 bol otvorený projekt System financovaný z prostriedkov EÚ v rámci
programu Horizon 2020. Ide o vedecký a inovačný program zameraný na monitorovanie
odpadových vôd so zameraním na látky využívané pri výrobe omamných a psychotropných
látok, výbušnín, prekurzorov a pre-prekurzorov drog a výbušnín.
Nakoľko je celý projekt vedený v zmysle pokynov príslušných orgánov EÚ
uskutočňovaný v režime utajenia, nie je možné túto aktivitu NAKA ďalej konkretizovať.

4.3.2

Projekt „CO3DIL“
Vo februári 2019 bol otvorený projekt CO3DIL financovaný z prostriedkov EÚ.

Zameraný je na medzinárodnú spoluprácu pri odhaľovaní a likvidácii nelegálnych laboratórií
na výrobu omamných a psychotropných látok, predovšetkým metamfetamínu.
V rámci projektu boli realizované spoločné akčné dni v spolupráci krajín SR-ČRBulharsko - Bosna a Hercegovina-Srbsko. Cieľom akčných dní bola operatívna kontrola
nákladnej kamiónovej a leteckej dopravy s „online“ výmenou informácií v jednotlivých
krajinách.
Na hraničnom priechode Rajka bolo skontrolovaných 23 osobných vozidiel, 13
autobusov, 89 nákladných vozidiel do 3,5 T a 22 nákladných vozidiel nad 3,5 T ( spolu 147
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vozidiel). V rámci kontroly tzv. CARGA na letisku Bratislava bolo preverených 3772 ks
listových a balíkových zásielok.
Pri výkone operatívnych kontrol na hraničnom prechode Rajka boli v osobnom
motorovom vozidle s nemeckým evidenčným číslom odhalené a následne zadržané 4 osoby,
ktoré boli predvedené vyšetrovateľovi národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii PPZ.
Voči občanovi Turecka bolo vznesené obvinenie pre trestný čin prevádzačstva. Ostatní traja
zadržaní, nezistenej štátnej príslušnosti, boli vrátení do Maďarskej republiky.

4.3.3 Projekt „Zavedenie nástrojov a metód pre boj proti drogovej a farmaceutickej
kriminalite“
Projekt bol otvorený v marci 2017 a prebieha na národnej úrovni. Financovaný je
z finančných zdrojov EK pre oblasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Primárne je projekt
orientovaný na zvýšenie efektivity odhaľovania drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti
zavedením štandardných nástrojov, nových metód a overených postupov.
4.4

Preventívne aktivity
Počas roka 2019 policajti NAKA uskutočnili aj nasledujúce aktivity v oblasti

prevencie:
1. 11. apríla 2019 – Medzinárodná konferencia Revolution Train – prevence 2,0 v Prahe,
2. 14. apríla 2019 – praktický seminár k použitiu Revolution Train v Prahe,
3. 2. mája 2019 – prednáška zameraná na prevenciu drogových závislosti, oboznámení sa
so základným prehľadom drog a ich účinnosti na organizmus, trestov
za drogové trestné činy pre žiakov ZŠ (8. a 9. ročník) a 1. ročník
gymnázia Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách,
4. 21. – 22 mája 2019 – inštruktážno - metodické zamestnanie príslušníkov PZ služobne
zaradených na úseku prevencie na Donovaloch,
5. 14. - 15. 8. 2019 - školenie v rámci prípravy preventívnej aktivity – Revolution Trian
v Prahe,
6.

05.12.2019 – 2 prednášky na ZŠ Biskupická, Bratislava II, pre 6.-7. ročník a 8.- 9.
ročník ZŠ zamerané na prevenciu drogových závislosti, oboznámení sa
so základným prehľadom drog a ich účinnosti na organizmus, trestov za

38

drogové trestné činy ako aj liečbou a resocializáciou drogovo závislých
osôb.
4.5

Iné
Aktivity zložiek PZ ako aj verejnej správy okrem represívnych, preventívnych ,

koordinačných a monitorovacích aktivít zahŕňajú aj ďalšie činnosti potrebné pre efektívne
napĺňanie a vytyčovanie strategických cieľov a plnenie úloh boja proti drogám.
V roku 2019 bolo spracovaných 394 odborných vyjadrení k stanoveniu hodnoty
zaistených omamných a psychotropných látok, liekov a prekurzorov a tiež anabolických látok
potrebných pre trestné konanie vyžadované podľa § 141 Trestného poriadku. V porovnaní
s rokom 2018 sa počet žiadostí o odborné vyjadrenie zvýšil o 27% .
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ZÁVER
Ľudstvo počas celej svojej existencie hľadalo spôsob ako liečiť rôzne choroby, ale aj
ako pozmeniť stav svojho vedomia, stimulovať alebo utlmiť energiu, vidieť udalosti
a problémy pozitívnejšie. Aj napriek mnohým snahám a dosiahnutým úspechom, boj proti
drogám nekončí ani v roku 2020.
Na základe informácií uvedených v tejto správe je možné predpokladať, že v roku
2020 bude pokračovať:
-

zvyšovanie konzumácie marihuany a teda aj jej produkcie, dovozu a
distribúcie,

-

zvyšovanie konzumácie metamfetamínu, jeho produkcie, dovozu, distribúcie
ako aj záujmu o prekurzory potrebné k jeho výrobe,

-

zvyšovanie konzumácie nových psychoaktívnych látok spojené s ich
zaobstarávaním cez internet a zneužívanie kuriérskych a poštových služieb na
ich dovoz,

-

stagnácia záujmu o klasický heroín spojený so zvyšovaním záujmu
o syntetické opiáty a opiody obsiahnuté v liekoch, napr. fentanyl,

-

zapájanie skupín páchateľov pochádzajúcich z Balkánskeho polostrova do
nezákonného obchodovania s heroínom a kokaínom v Slovenskej republike,
-

podobne ako v ďalších krajinách Európskej únie rast záujmu o tzv. „rajský
plyn“,

-

zneužívanie internetu pri obchodovaní s omamnými a psychotropnými látkami,

-

zvyšovanie záujmu niektorých skupín obyvateľstva a občianskych združení
o zmenu legislatívy v oblasti omamných a psychotropných látok, napr.:
vyradenie LSD a pod.,

-

zvyšovanie záujmu sociálne slabých skupín najmä na východe Slovenska
o solvenciá, nakoľko sú cenovo dostupné,

-

presadzovanie organizovaných skupín, ktorých členovia pôsobia v rôznych
krajinách

a zaoberajú

sa

nezákonným

obchodovaním

s omamnými

a psychotropnými látkami a prekurzormi,
-

obmena organizovaných skupín zaoberajúcich sa drogami.

Omamné a psychotropné látky predstavujú závažný problém a riziko nielen pre ich
konzumentov. Poškodzujú totiž nielen ich zdravie, ale sú problémom pre verejné zdravie
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z dôvodu šírenia rôznych infekčných ochorení, sociálnym, bezpečnostným, trestno-právnym,
preventívnym, enviromentálnym. Z týchto dôvodov je potrebná trvalá a efektívna spolupráca
všetkých zložiek štátnej správy ako aj ďalších orgánov a organizácií nielen na národnej , ale aj
medzinárodnej úrovni.
PZ v spolupráci s ostatnými orgánmi verejnej správy bude naďalej vyvíjať aktivity
smerujúce k zvyšovaniu účinnosti boja proti drogám a k potláčaniu negatívnych dopadov
vyplývajúcich z drogovej trestnej činnosti.
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PRÍLOHY
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Tab. č.1: Počet drogových trestných činov a páchateľov v rokoch 2013-2019

Rok

Trestné
činy

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Počet
trestných
činov

1930

1609

1750

1493

1480

1573

1723

Počet
objasnených
trestných
činov

1417

1222

1270

1156

1105

1161

1252

Objasnenosť v
%
Počet
páchateľov

73,42

75,95

72,57

77,43

74,66

73,81

72,66

1733

1468

1467

1352

1253

1378

1451

127

99

98

80

80

88

71

4

0

0

0

3

1

1

Páchatelia
spolu
Mladiství
Maloletí

Tab. č.2 - Záchyty omamných a psychotropných látok za roky 2017- 2019

ROK

2019
jednotka

Hašiš
Marihuana
Rastliny konope
Heroín
Kokaín
Amfetamín
Metamfetamín (pervitín)
Tabletky extázy - MDMA
prášok MDMA
LSD
Iné
Spolu

kg
kg
ks
kg
kg
kg
kg
tableta
kg
dávka

2018

2017

počet
zaistené
počet
zaistené
počet
zaistené
záchytov množstvo záchytov množstvo záchytov množstvo
27
0,485
22
0,259
26
595
1075
131,361
1016
52,509
1122
143,359
41
1611
28
904
31
2299
50
1,517
62
1,003
29
367,15
51
0,348
32
1,245
42
2,62
10
0,042
5
0,006
5
1,57
752
8,836
648
4,444
638
4,204
65
1301
72
6041
58
1301
35
0,25
18
0,144
15
2448
5
16
7
138
8
262
165
119
132
2276
2029
2106
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Tab. č.3: Záchyty nových psychoaktívnych látok za rok 2019
Nová psychoaktívna látka
2C-I
3-CMC
3-CMC + 3-CEC
3-MeO-PCP
3-MMC
4-CMC (prášok)
4-CMC (roztok)
4-CMC + 3-CEC
4-CMC + 4-CEC
CMC + CEC
4F-MDMB-BINACA (prášok)
4F-MDMB-BINACA (rastlina)
5C-AKB-48 (prášok)
5F-ADB (prášok)
5F-ADB (rastlina)
5F-ADB + AMB-FUBINACA (rastlina)
5F-ADB+5F-MDMB-PICA (rastlina)
5F-Cumyl-PeGaClone (rastlina)
5F-Cumyl-PeGaClone (roztok)
5F-MDMB-PICA (prášok)
5F-MDMB-PICA (rastlina)
5F-MDMB-PICA + 4F-MDMB-BINACA (rastlina)
5F-MDMB-PICA + 5F-MDMB-PINACA (rastlina)
5F-MDMB-PICA + MDMB-4en-PINACA (rastlina)
ADB-CHMINACA (rastlina)
ALD-52
AMB-FUBINACA (rastlina)
alprazolam
durman (semená)
bromazepam
buprenorfín
buprenorfín (náplasť)
butyhexedrón
citalopram, olanzapín
Cumyl-CH-MeGaClone (rastlina)
diazepam
diazepam (roztok)
dihydrokodeín
DMT
EMC (roztok)
escitalopram
fenibut
fentanyl (náplasť)
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Jednotka
trip
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
ml
g
g
g
g
g
g
trip
g
tbl
g
tbl
tbl
ks
g
g
g
tbl
ml
tbl
tbl
ml
tbl
tbl
ks

Počet
záchytov
1
4
1
1
1
6
1
1
1
2
2
4
1
1
6
2
2
1
1
2
13
2
1
2
1
1
1
12
1
2
3
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
10

Zaistené
množstvo
6
148,201
0,762
1,085
3,309
915,42
0,734
4,288
0,251
29,425
1,789
64,322
0,743
0,179
82,22
1,157
1,11
9,889
100
24,087
46,616
106,009
0,254
0,27
6,025
10
0,14
297
2,225
23
4
4
0,01
0,125
182,676
6
3
63
1
60
6
2,909
146

fentanyl (roztok)
GBL (roztok)
heroín (roztok)
katín
klonazepam
kodeín
konopný olej
konopná masť
LSD + 1P-LSD
maková slama
metamfetamín (roztok)
MMB–FUBINACA (prášok)
morfín
morfín (roztok)
N-etylheptedrón
N-etylnorpentedrón
psilocín (huby Psilocybe)
tramadol
zolpidem (prášok)
zolpidem
bk-MPA

ml
ml
ml
g
tbl
tbl
g
g
trip
g
ml
g
tbl
ml
g
g
g
ml
g
tbl
g
Spolu:

2
1
2
1
2
1
3
1
1
1
19
1
1
1
4
1
10
1
2
3
1
165

1,6
7
0,9
3,593
3
571
10,427
1032,2
5
6,245
1100
0,557
8
3
5,398
117,808
429,422
6
0,671
94
0,08

Tab. č.4: Záchyty nových psychoaktívnych látok za rok 2018
2018

Nová psychoaktívna látka
2C-B
3-FEA
3-FMA + 3-FPM + FEA
3-FPM
3-MeO-PCP
4-CMC
4-chloro-α-PVP
4-metylpentedrón
5F-ADB (prášok)
5F-ADB (rastlina)
5F-AKB57 (prášok)
5F-MDMB-PICA (rastlina)
ADB-FUBINACA + 5F-ADB (rastlina)
AMB-FUBINACA (prášok)
AMB-FUBINACA + 5F-ADB (rastlina)
α-PVP (rastlina)
α-PVP (prášok)
alprazolam
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Jednotka

Počet záchytov

Zaistené
množstvo

tbl
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
tbl

2
1
1
1
1
1
1
1
2
20
1
2
1
1
5
1
1
4

4,5
1,023
0,743
0,438
2,957
0,78
0,02
0,15
0,264
395,1
3,149
2,044
0,33
9,512
30,833
0,55
0,259
104

bromazepam
buprenorfín
CUMYL-PEGACLONE (rastlina)
dextrometorfán
diazepam
dihydrokodeín
DOI
etizolam
fentanyl (náplasť)
GBL (roztok)
heroín (roztok)
ketamín
ketamín (roztok)
klonazepam
klonazolam
konopný olej
konopná masť
konopný extrakt
metamfetamín (roztok)
MDPHP
MDMB-FUBICA (rastlina)
N-etylhexedrón (prášok)
N-etylnorpentedrón (prášok)
psilocín (huby Psilocybe)
skopolamín
tramadol
zolpidem
Spolu:

1
3
1
3
3
1
1
1
10
1
6
1
1
1
1
1
2
1
20
1
1
1
1
4
1
1
3

tbl
tbl
g
g
tbl
tbl
trip
g
ks
ml
ml
g
ml
tbl
g
g
g
g
ml
g
g
g
g
g
g
tbl
tbl

2
31
0,327
102,459
16
59
1
0,116
44
50
5,56
2,538
1500
4
0,423
3
159,79
4,67
17,74
0,313
6,96
0,203
2,292
8,475
1,511
13
21
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Tab. č.: 7: Záchyty nových psychoaktívnych látok za rok 2017
2017
Nová psychoaktívna látka

Jednotk
a
trip
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

2C-I
3-CMC
4-CMC
4-CMC + 4-fluoropentedrón
4-chloro-α-PVP
4-CEC
5-MEO-MiPT
5F-ADB (prášok)
5F-ADB (rastlina)
5F-MDMB-PICA (rastlina)
5F-MDMB-PINACA (rastlina)
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Počet
záchytov
2
1
2
1
1
3
1
1
5
1
2

Množstvo
zaistenej látky
27
0,04
10,11
0,39
4,65
970,42
0,85
2,736
18,65
0,3
13,67

ADB-FUBINACA (rastlina)
AMB-FUBINACA (rastlina)
AMB-FUBINACA (prášok)
α-PVP
α-PVP + 2-DPMB
alprazolam
bromazepam
dextrometorfán
DMT
ephylone
fentanyl (náplasť)
fentermín
flunitrazepam
GBL (roztok)
heroín (roztok)
ketamín
ketamín (roztok)
khat
klonazepam
konopný olej
konopná masť
metamfetamín (tbl)
metamfetamín (roztok)
MDA
MDPHP
MDPHP + N-ethylpenthylone + N-ethylhexedrone
MDPHP + N-ethylhexedrone
metadón
metylfenidát
N-ethylhexedrone (tbl)
N-ethylhexedrone (prášok)
N-ethylpenthylone + N-ethylhexedrone
N-ethylpenthylone + N-ethylhexedrone +
metamfetamín
psilocín (huby Psilocybe)
oxykodón
tilidín
α-PHP

47

g
g
g
g
g
tbl
tbl
g
g
g
ks
cps
tbl
ml
ml
g
ml
g
tbl
g
g
tbl
ml
g
g
g
g
ml
tbl
tbl
g
g
g
g
tbl
tbl
g

4
1
2
4
1
6
3
1
1
2
11
1
1
1
12
3
1
2
4
4
3
1
20
1
1
1
1
3
1
1
4
1

321,98
0,33
1,527
5,04
0,02
52
5
0,94
0,986
3,594
499
100
3
20
3,65
513,177
60
7014,723
70
846,975
1697,229
21
629,8
0,168
32,2
0,12
22,99
27,48
3
1
79,93
1,27

1

0,21

4
1
1
2

18,358
3
170
0,97

Tab. č. 8: Koncentrácia účinnej látky v omamných a psychotropných látkach v roku
2019
2019

Koncentrácia účinnej
látky
Hašiš (% THC)
Kanabis(% THC) (10)
Heroín (%)
Kokaín (%)
Amfetamín (%)
Metamfetamín (%)

Predaj
maloobchod
maloobchod
maloobchod
maloobchod
maloobchod
maloobchod

Počet
vzoriek

Minimum

Maximum

Aritmetický
priemer

33

0,3

42,3

16,2

1379

0,01

42,2

10,8

144

3

24,3

9,6

53

12

87,5

52,6

10

6

74,3

35,7

888

0,1

80,4

56,4

1329

19,17

223,45

141,54

Extáza (mg MDMA
v tableta/jednotka)
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Tabuľka monitorovania cien vybraných omamných a psychotropných látok
na území Slovenskej republiky
rok 2019

Druh OPL
Konope
Hašiš
Pervitín
Heroín
Kokaín
Amfetamín
MDMA - Extáza
LSD
Ketamín
subotex/suboxon
fetanyl -náplaste

iné**

odbor
Bratislav
a
3,50-15
10-20
25-70
20-45
40-110
a/n
5-10
10
a/n
a/n
a/n
a/n
a/n
a/n
a/n
10
a/n

Jednotková cena v EUR*
odbor Západ
odbor Stred
Banská
Trnava Trenčín Nitra
Bystrica
Žilina
3-20
8-10
4,50-10
5-15
5-10
20-25
10
30
10
10-20
25-50
60-100
50-90
30-100
20-100
30-55
30-60
50-55
40-100
40-100
60-100
100
50-120
45-100
75-100
30-50
a/n
45
a/n
a/n
10-12
5-10
10-12
8-10
5-11
10-15
10
13-20
a/n
8-10
a/n
a/n
120
a/n
a/n
a/n
10-30
10-30
5-15
a/n
40-60
45-50
35-70
a/n
a/n
35
40
40
a/n
a/n
20-25
40
30-35
a/n
a/n
10
10
10
a/n
a/n
10
10
10
a/n
a/n
a/n
a/n
a/n
a/n
a/n
a/n
a/n
8-10
1-5
2-5

49

Poznámky
odbor Východ
Košice
3-10
10-12
30-100
40-50
40-100
15-40
3-7
6-8
a/n
a/n
a/n
a/n
a/n
a/n
7-10
a/n
1-2,50

Prešov
2-10
5-13
30-100
50-70
60-120
40
5-10
5-10
a/n
a/n
a/n
a/n
a/n
a/n
10
a/n
a/n

SR

2-20
5-13
20-100
20-100
40-120
15-45
3-12
5-20
120
5-30
35-70
35-40
20-40
10
7-10
10
1-10

za 1 gram
za 1 gram
za 1 gram
za 1 gram
za 1 gram
za 1 gram
za 1 ks - tableta
za trip
1 balenie+ obsah
1 ks tabletka + obsah účinnej látky

za 1 ks 100 μg/h
za 1 ks 70 μg/h
za 1 ks 50 μg/h
za 1 ks 25 μg/h
za 1 ks ústrižku 1cm²
DOM za 1 ks tripu
1 gram HERBA

