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Súhrn 

Boj s drogami nie je snahou drogový problém odstrániť, ale regulovať ho na společensky 
žiaducu mieru . Nasledujúcou polemickou diskusiou sa snažíme prispieť k ďalšiemu ujasneniu 
názorov na riešenie týchto otázok. Ako v Českej, tak aj v Slovenskej republike sú drogy stále 
sociálnym javom, o ktorom má verejnosť málo kvalifikované povedomie . Na boj s drogami sa 
používa široká škála rôznych nástrojov, ale len ich premyslená súhra môže vytvárať syner 
gické efekty a společenské prínosy. Snažíme sa takúto súhru načrtnúť . 

K r ú č o v é s lov á: drogový problém - organizácia - legislatíva - Česká republika - Slo
venská republika 
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J. Hejda, V. Krajník, P. Štrach: POLEMICS ON HOW 
TO IMPROVE ORGANISATION OF FIGHT AGAINST 
DRUGS IN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLIC 

Summary 

Drugs abatement is not an effort for drugs remove, but for certain regulation according to 
social climate. With the following discussion we try to contribute to shifting the attributes of 
potential questions. In the Czech, also in the Slovak Republic awareness knowledge of drugs is 
very low. Drugs abatement mu st be done with different set of methods, but only their quali
fied combination can create significant synergie and social effects. We want to present our 
view on this combination . 

K e y wo r ds : drugs problem - organisation - legislation - Czech Republic - Slovak 
Republic 

Jedným zo základných krokov pri riešení drogového problému je, podľa nášho 
názoru, rozdelenie drog do skupín podľa miery ich zdravotnej a spoločenskej nebez
pečnosti, a to bud do dvoch skupín, ako je to v Holandsku, alebo do troch skupín 
podla vzoru Veľkej Británie, ale s konopnými derivátmi preradenými zo skupiny B 
do skupiny C (najmenej rizikové). Rozhodnutie o tom, do akej skupiny tú ktor4 dro
gu zaradiť, by sa malo opierať o vedecké poznatky z oblasti zdravotníctva, psy
chológie, sociológie a iných vedných odborov, zaoberajúcich sa užívaním drog a dro
govou problematikou. Iba racionálny postup založený na vedeckých poznatkoch 
môže pri tvorbe a schvaľovaní návrhov zmien, protidrogovej legislatívy, viesť k po
zitívnym výsledkom. 

V oblasti represie považujeme za adekvátne využívať represívne prvky voči prie
kupníkom, aj ked sa domnievame, že v tomto prípade nie je snaha o ústretovosť 
efektívna. Myslíme si, že ak by sme sa pokúšali s dílermi komunikovať a dali im ne
jaké alternatívy, ktoré by im síce dovolili dalej prevádzkovať ich činnosť, nepadlo by 
to na úrodnú pôdu a snaha o komunikáciu by bola zneužitá. Máme napríklad in
formácie, že v Holandsku v praxi funguje projekt, v ktorom sú zapojení i predstavi
telia dílerov, ktorí sú určitým spôsobom známi i polícii. Ide tam o to, že sú zástupco
via dílerov, ktorí sa pravidelne stretávajú s políciou a spolupracujú. Díleri majú vy
tvorenú kvázi skupinu alebo organizáciu, ktorá ich zastrešuje a v rámci nej existujú 
isté pravidlá, za ktorých porušenie prestáva byt tento díler chránený a končí sa jeho 
pôsobenie v tejto sfére. Medzi pravidlá patrí napriklad to, že heroín musí mať určitú 
minimálnu percentuálnu čistotu, nesmú do neho byt vmiešané iné prímesi, musí 
mať adekvátnu cenu, ktorá je samozrejme vysoká ako na čiernom trhu, ale nesmie 
to byť absolútne prehnané. Podľa Theem van Dame z organizácie LSD (záujmová 
skupina užívateľov drog v Holandsku), tento projekt sa stretol s veľkým úspechom 
a v praxi veľmi dobre pracuje. No nezdá sa nám to využiteľné na slovenské pod
mienky. Možno projekt v Holandsku funguje a skutočne sa nezneužíva, a tak je pro
spešný, ale myslíme si, že Slovensko ešte ani zďaleka nie je na niečo podobné pri
pravené (je tu iná mentalita a iné myslenie). Navzdory tomu, že sa nám táto 
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myšlienka celkom páči, zdá sa nám ako nerealizovateľná a nemyslíme Sl, ze je 
vhodné preberať bezhlavo všetko, čo inde síce funguje a je odskúšané, no v našich 
špecifických podmienkach to vyskúšané zatiaľ nie je. Myslíme si, že i keď na našom 
území už zostáva veľké množstvo drog, nie je to také množstvo, aby nasýtilo vrecká 
všetkých priekupníkov, pôsobiacich na našom území, v prípade, že by museli 
dodržiavať určitú čistotu heroínu. Heroín, ktorý sa u nás dostáva k užívateľom, je 
v poslednom čase veľmi slabý, níekedy má iba pár percent (5 %) a väčšinou tvorí 
rôzne lieky a prímesi. Na jednej strane by mohlo byť efektívne kontrolovať kvalitu 
heroínu, čím by sa mohlo zabráníť nejednému zdravotnému poškodeniu užívatera 
z dôvodu práve rôznych prímesí alebo náhleho dodania relatívne kvalitného he
roínu, keď si užívateľ dá svoju dávku, ale tá je pre neho zrazu veľmi silná a pre
dávkuje sa. Nie sme si však istí, či by bolo reálne v silách represívnych zložiek robiť 
také kontroly kvality "tovaru", a tak v prípade zistenia nekvality stíhať konkrétnu 
osobu . Okrem toho, ako vieme, do drogového obchodu sú zapletené velKé a silné 
skupiny a na tie je krátka i represia, i liberálny prístup, aj keď represia má predsa 
len väčšiu silu. Myslíme si, že obchod s drogami je taký kolos, ktorý sa nedá zasta
viť, pretože sa zastaviť nechce. Veľká časť populácie by bola rada , ak by sa ho zasta
viť podarilo, ale je veľa tých, ktorí o to nestoja a tí sú silnejší . V drogovom obchode 
totiž níe sú zapletení iba díleri, ale často majú svoje "spojky" v radoch policajtov, 
štátnych úradníkov, politikov, a to na medzinárodnej úrovni . Pretože v obchode 
s drogami ide o neuveriteľne veľké peniaze, zainteresovaní nemajú záujem na spo
lupráci v zmysle zníženia dopytu a následného úplného obmedzenia predaja drog. 
Sú si vedomí toho, že k takým peniazom by sa nikdy nedostali legálnou prácou, ne
hovoriac o tom, že tam by museli určitým spôsobom pracovať. 

Aby sme sa však vrátili k nášmu názoru na represiu v tejto oblasti, máme pocit, 
že to je jediné riešenie, pokial sa však represia uplatňuje skutočne rovnakým me
trom na všetkých. Sme teda zástancami represie, ako možnej prevencie z hľadiska 
obchodovania s drogami. Pokiaľ by nehrozili riziká a tresty za obchodovanie s droga
mi, určite by sme mali oveľa viac priekupníkov a obchod by bol ešte dokonalejšie 
prepracovaný a rozvinutý. Nepáči sa nám však až taká represia, aká sa uplatňovala 
v Thajsku, kde hrozil trest smrti každému, u koho našli akékoľvek množstvo drogy 
(v súčasnosti údajne od toho upustili a existuje "iba" trest doživotia, na základe 
správy z Amnesty International). Takáto prísna represia sa nám zdá byť prehnane 
tvrdá, no hlavne je tu obrovská hrozba nezvratných rozhodnutí o smrti nevinných 
ľudí. Nemyslíme si, že práve trest smrti je tým pravým prostriedkom v boji proti ob
chodovaniu s drogami. Je to pre mnohých velká výstraha a radšej nebudú podnikať 
v tejto oblasti, to je pravda, ale kto chce, nájde si na to ľudí, ktorí budú riskovať svo
je životy (či už vedome alebo . nevedome). Môže na to doplatiť vera nevinných 
naivných ľudí, ktorí sa možno i nevedomky zapletú do pašovania drog. Okrem toho, 
dalo by sa to veľmi dobre zneužívať a niektorí ľudia by sa tak elegantne mohli zba
viť nechcených osôb tým, že by im podstrčili drogu a zamerali na nich pozornosť 
príslušných orgánov. Je to niečo podobné ako diskusia okolo eutanázie, ktorá má 
svoje výhody, ale i nevýhody a možné spôsoby zneužitia. 

Zdá sa nám, že v tejto oblasti má Česká, aj Slovenská republika relatívne dobrú 
legislatívu, ktorá upravuje obchodovanie s omamnými látkami a stanovuje patričné 
tresty za priekupníctvo. Tresty za obchodovanie by síce mohli byť aj vyššie , a le ešte 
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lepšou alternatívou sa nám zdá prenechať trochu viac slobody sudcovi, aby udelil 
podľa konkrétneho prípadu tvrdší a lebo ľahší trest. Myslíme to v tom zmysle , že 
pokiaľ ide o osobu všeobecne známu ako díler, ktorá už mala problémy so zákonom, 
tam by mohol stanoviť tvrdší trest ako napríklad u osoby netrestanej, u ktorej je 
predpoklad ná pravy, pokiar to nie je jej dlhoročný obchod a podobne. V tomto prípa
de je nutná i aktivita a záujem sudcovo dôsledné prešetrenie každého jednotlivého 
prípadu . 

Čo sa týka represie zameranej na užívateľov drog, tam je náš názor dosť li
berálny. Užívatelia drog sú podľa nášho názoru obeťami drog, či už sa do tohto 
bludného kruhu dostali vlastným pričinením, nevedomosťou , experimentovanim ale
bo vedome. Podporujeme názor, že naším cieľom má byť užívateľov drog nie trestať, 
ale li eč i ť a je potrebné na nich pozerať nie ako na zločincov, ale ako na osoby choré. 
Myslíme si, že nie je najvhodnejšie riešenie trestať i držanie drogy pre vlastnú po
trebu. Samozrejme, akceptujeme názor, že je ťažké určiť , čo je "množstvo pre 
vlastnú potrebu", ale náš názor je taký, že pokiaľ má človek pri sebe dávku do 
jedného gramu, dá sa to akceptovať ako dávka pre vlastnú potrebu. Nemyslíme si 
totiž , že obyčaj ný užívate ľ drog by mal pri sebe väčšie množstvo drogy pre svoju po
trebu, pokiaľ by sa sám obával jednak represívnych orgánov, skínov a súčasne i svo
jich "kolegov užívateľov", ktorí by ho o drogu rýchlo pripravili . Sú, samozrejme 
výnimky, kedy je užívateI súčasne aj dílerom, ale spravidla na tomto obchode veľa 
nezarobí, skôr prerobí , pokiaľ drogu distribuuje neraz i svojim známym zadarmo 
(tzv. na sekeru ). Tu sa to pochopiteľne bude považovať za obchodovanie s drogami, 
ale pri udeľovaní trestu by sme vzali do úvahy skutočnosť, že je to užívateľ drog, 
ktorý zača l s týmto druhom obchodu zo zištných dôvodov. Dali by sme mu na výber 
medzi trestom odňatia slobody a možnosťou liečby závislosti , s následnou "skúšob
nou lehotou", v rámci ktorej by sa uplatnil i v texte uvedený probačný pracovnik 
(ktorým by bol sociálny pracovník). Tak by si mohol sám vybrať, či bude v jeho 
prípade uplatňovaná represia, alebo liberálny pri stup a sám by sa rozhodol, čo je 
pre neho vhodnejšie. Odporcovia by mohli argumentovať tým, ako budú schopní so
ciálni pracovníci kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v rámci "skúšob
nej lehoty". My si myslíme, že pokia!" by to boli pracovníci z terénu, napr. streetwor
keri , boli by toho schopní, pretože poznajú relatívne dobre svojich klientov, majú 
s nimi vybudovaný vzťah založený na dôvere a je tu zároveň veľká kontrola zo stra
ny ostatných klientov, ktorí s radosťou donesú novinky o svojich "kolegoch". V tejto 
oblasti teda vidíme možnosť vytvorenia pracovných postov pre sociálnych pra
covníkov. 

V súvislosti s predchádzajúcou otázkou však vidíme jeden problém , ktorý neza
padá úplne do našich predstáv. Myslíme si totiž, že obligatórne nariadená liečba nie 
je efektívna a to podľa je nás zbytočné vyhadzovanie finančných prostriedkov. 
Zastávame názor, že rozhodnutie podrobiť sa liečbe závislosti musí vychádzať pria
mo od klienta , musí ho on sám chcieť a veriť tomu, inak nemá zmysel. Tu sa nám 
javí na mieste otázka, vychádzajúca z predchádzajúcich riadkov. Pokíaľ bude mať 
klient na výber medzi väzbou a liečbou , či sa nerozhodne pre liečbu iba preto, aby sa 
nedostal za mreže. Možno práve tu by zohrali veľkú rolu sociálni pracovníci, fun
gujúci ako akási kontrola a bolo by to dostačujúce pre adekvátne rozhodovanie sa 
klientov medzi danými dvoma možnosťami . Navzdory tomu si myslíme, že túto pro-

164 



J. REJDA, V. KRAJNÍK, P. ŠTRACH / POLEMIKA O TOM, AKO ZLEPŠIŤ 
ORGANIZÁCIU BOJA S DROGAMI V ČR A SR 

blematiku by bolo treba ďalej doriešiť vhodným spôsobom, nie však čisto re
presívnym. V súvislosti s aktívnymi užívateľmi drog sa nám páči postup uplatňo
vaný vo Švajčiarsku a Holandsku, kde má polícia príkaz, aby konzumentov pri 
prvom pristihnutí (že užíva drogy) nezatýkala, ale ich iba varovala. Na to, aby ich 
varovali, sú predvedeni na policajnú stanicu, kde ich uniformovaný policajt napome
nie, aby drogy nebrali a v prípade, že budú mať problémy, poradí im, na koho sa 
majú obrátiť. Samozrejme by to chcelo, aby v policajných radoch boli policajti vyško
leni špeciálne pre prácu so závislými od drog, ale nemyslíme si, že by to bolo na ško
du. Táto myšlienka sa nám páči z toho dôvodu, že ak by sa s užívateľmi drog 
zaobchádzalo takýmto Judským" spôsobom zo strany polície , možno by bola väčšia 
dôvera k polícii , a aj užívatelia by lepšie spolupracovali. Je pochopiteľné, že by sa 
nešli prihlásiť na policajnú stanicu, ak by práve mali za sebou úspešné vlámanie, 
ale spolupráca by mohla fungovať i na úrovni prevencie. Užívatelia by boli evidovaní 
v policajných štatistikách a v prípade zadržania klienta s drogou by sa vedelo, že je 
to užívateľ drog a má drogu pre svoju potrebu, čím by sa nemuseli zvyšovať štatisti
ky drogovej trestnej činnosti podľa § 187. 

Ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti by malo stanoviť stíhanie pe
stovania, výroby a užívania ľahkých drog pre vlastnú spotrebu ako najnižšiu priori
tu a zamerať sa na potláčanie distribúcie nebezpečných tvrdých drog. V nadväznosti 
na toto rozhodnutie by mal najvyšší prokurátor (SR) alebo štátny zástupca (ČR) 
využiť svoju právomoc zjednocovať a usmerňovať postup prokuratúry (SR) alebo 
štátnych zastupiteľstiev (ČR) a upraviť ich činnosť v trestnom konaní pri aplikácii 
jednotlivých skutkových podstát podľa § 187, § 187 písm. a), § 188 a § 188 písm. a) 
trestného zákona, a to hlavne vo vzťahu k využívaniu rôznych foriem odklonov 
v trestnom riadeni a využívani možnosti alternatívnych trestov. V tomto smere vi
díme do budúcnosti veľkú úlohu predovšetkým pre probačnú a mediačnú službu. 
Jednou z podmienok pri aplikácií týchto odklonov by malo byt stanovenie povinnosti 
podrobovať sa v priebehu výkonu alternatívnych a podmienečných trestov testom na 
užívanie drog, pričom pozitívna detekcia by pre danú osobu znamenala napr. sprís
nenie postihu, pri opakovaní pozitívneho testu napr. znovuzačatie súdneho konania . 

Čo sa týka tzv. "ľahkých drog" domnievame sa, že by mal policajný prezident 
v súvislosti s pestovanim, výrobou a užívaním marihuany pre vlastnú potrebu po
dobne upraviť prácu polície pri odhaľovani a postihovaní tohto protiprávneho kona
nia. Polícia by mala postihovať nebezpečných predajcov drog, ktorých sleduje, alebo 
pokiaľ má dôvodné podozrenie, že ide o takúto osobu, a naopak menej tvrdšie posti
hovať závažné prípady výroby, užívania a distribúcie v uzavretých skupinách ľudí. 
Pokiaľ niekto oznámi polícii prípad pestovania konope (a z praxe vieme, že k takejto 
sociálnej kontrole dochádza), polícia je podľa princípu oficiality povinná sa týmto 
prípadom zaoberať. Právo prvotného posúdenia je však práve v jej kompetencii . Ak 
by pestovateľ vyhlásil, že konope používa ako korenie či na okrasný účel a pod., 
môže sa na toto konanie pozerať ako na priestupok podľa § 30 priestupkového záko
na, a nie ako na trestný čin. Polícia by teda mala každý protiprávny čin tohto typu 
posudzovať individuálne, s ohľadom na osobu a okolnosti, za ktorých bol tento čin 
spáchaný. 

Domnievame sa, že by táto forma dekriminalizácie viedla k tomu, že by si drobni 
užívatelia pestovali konope pre svoju potrebu a z tejto produkcie uspokojovali i po-
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trebu osôb z okruhu svojich známych, čím by v konečnej fáze došlo k odklonu 
užívateľov konopných derivátov od čierneho trhu s výrazne nebezpečnejšími 

omamnými a psychotropnými látkami. Ako sme už uviedli v kapitole "Legalizácia", 
domnievame sa, že práve nakupovanie ľahkých drog u predajcov drog tvrdých má za 
následok konverziu užívateľov konope na užívateľov drog s vysokým rizikom. Vyššie 
zisky, ktoré plynú týmto predajcom z predaja týchto drog, sú pre dílerov impulzom 
k nabádaniu kupujúcich marihuany k experimentom s inými látkami (prvá dávka 
zdarma, bagatelizovanie rizík, chválenie účinkov a pod.). Mohli by sme namietnuť, 

že by sa nebezpečný čierny trh v snahe o udržanie klientely snažil využiť svoju "kon
kurenciu" v podobe malopestovateľov, ako nových distribučných kanálov tvrdých 
drog. Vo fáze uskutočňovania týchto snáh by však dílerovi stáli v ceste dve ťažkosti. 
Tou prvou by bola nutnosť skontaktovať celkom cudziu, neznámu osobu, u ktorej sa 
dá predpokladať, že nie je závislá od tvrdých drog (jej motivácia k jednaniu s díle
rom je teda nízka) a neistota, akým spôsobom sa kontaktovaný človek zachová, čo 
znamená podstúpenie vysokého rizika . Tou druhou by bola nízka motivácia malo
pestovateľov k takému kroku pristúpiť. Odstrašujúco by tu pôsobila predovšetkým 
hrozba vysokých represívnych postihov. Okrem toho nie každý je schopný svojim 
priateľom a známym nebezpečnú drogu ponúknuť. 

V oblasti primárnej prevencie sa nám zdá, že sme priliš liberálni, a to v zmysle, 
že sa jej venuje prakticky ktokoľvek a akokoľvek. V súčasnosti je veľa projektov 
a organizácií, ktoré s drogami nemajú nič spoločné, ale pretože je to "moderná" 
téma a je šanca na získanie peňazí , prihlasujú si preventívne projekty športové klu
by a podobne. Nejde im o nič iné , než o zabezpečenie chodu svojej organizácie a nové 
športové vybavenie. Pritom prevenciu realizujú akoby tým, že občas usporiadajú ne
jaký turnaj a niekto, kto sa v drogách nemusí vyznať, povie pár slovo tom, aké sú 
drogy zlé. Máme pocit, že i na školách prevencia nie je zabezpečená na takej úrovni, 
ako by bolo potrebné. Ešte stále sú to predovšetkým nárazové akcie, ktoré nemajú 
žiadnu koncepciu a predovšetkým nie sú komplexné a kontinuálne. Opakuje sa na 
nich stále dookola to isté. Je potrebné, aby sa poskytla možnosť uplatniť sa práve na 
tomto mieste mladým sociálnym pracovníkom pracujúcim napr. v neziskových orga
nizáciách, ktorí majú zodpovedajúce vzdelanie a sú vyškolení pre prácu drogového 
preventistu. Tí by si mali vytvoriť určitú koncepciu a držať sa jej, a nie realizovať 
jednu akciu za rok. Možno by bolo vhodné pouvažovať nad zaradením drogovej pre
vencie a výchovy k tolerancii do školských osnov ako predmetu, ktorý sa bude pravi
delne vyučovať alebo prednášať a súčasne by sa mohlo kontrolovať, na akej odbornej 
a informačnej úrovni sa uskutočňuje . 

V tejto súvislosti by sme radi poznamenali niekoľko myšlienok taktiež k pozícii 
tzv. protidrogového koordinátora na základných a stredných školách. Ide o relatívne 
nový a inovačný projekt v našich podmienkach, na ktorom spolupracovalo niekoľko 
štátnych i mimovládnych organizácií a odborníkov. Ako myšlienka je to podľa nášho 
názoru veľmi zaujímavá a potrebná. Vieme, že boli vypracované i Minimálne štan
dardy koordinátora drogovej prevencie, ale v skutočnosti pracovať v pravom zmysle 
slova nezačali . Sú to totiž ľudia, ktori často nemajú k tejto práci vzťah a venujú sa 
jej viac-menej z donútenia, pretože niekto to na škole robiť musí. Väčšinou majú 
mnoho iných povinností, pretože musia okrem toho ešte vyučovať svoje predmety 
alebo robia ešte výchovných poradcov a nemajú a ni dostatok priestoru na takúto 
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prácu. A keď už sú motivovaní pre túto prácu, z uvedených dôvodov na to nemajú 
vyhovujúce podmienky a stretávajú sa s nepochopením a nevychádzaním v ústrety 
zo strany ostatných kolegov, kto ri jeho prácu považujú za zbytočnú a nenáročnú. 
Domnievame sa, že túto pozíciu by bolo treba profesionalizovať, mal by ju vykonávať 
človek s patričným vzdelaním, so vzťahom k deťom a s pozitívnym postojom voči 
drogám (v zmysle otvorenosti vzdelávať sa v danej problematike a komunikovať 
o nej ďalej) a predovšetkým by nemal mať okrem tejto pozície žiadne iné pracovné 
úlohy na škole, aby sa jej skutočne mohol venovať naplno a kvalitne. 

Popri protidrogovej osvete je potrebné taktiež pracovať na výchove detí a mlá
deže k zdravému životnému štýlu a posilňovaniu ich sebavedomia. V tejto oblasti by 
štát mal začať plošne rozsiahlu dlhodobú mediálnu kampaň, s využitím osobností 
z kultúrnej a športovej sféry, ktoré sú jednotlivými vekovými skupinami detí 
a mládeže uznávané. V ideálnom prípade by realizáciou týchto opatrení mohlo dôjsť 
k zmene postojov mladej generácie, ktorá by začala na užívanie drog pozerať ako na 
"hlúpu nemodernú zábavu". V posledných rokoch tiež výrazne ochabla štátna podpo
ra "voľnočasových aktivít". Zodpovednosť za naplňovanie voľného času detí nesú 
úrady miestnej samosprávy, školy, záujmové a športové organizácie a pod. Domníe
vame sa, že by sa v tomto smere mali zvýšiť štátne dotácie týmto organizáciám. Sme 
presvedčení, že takto vydané peniaze štátneho rozpočtu sú investíciou, ktorá sa 
štátu bezpochyby v dlhodobom časovom horizonte vráti. 

Ďalšou oblasťou našich polemík je substitučná liečba drogovo závislých . V rámci 
Slovenskej republiky zatiaľ reálne funguje iba jedna metadónová substitučná liečba, 
a to v Bratislave v Centre pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici . V Čes
kej republike existuje celkove 8 pracovisk poskytujúcich túto službu s celkovou ka
pacitou 318 klientov. Myslíme si, že táto liečba nie je reálne schopná pokryť potreby 
praxe, pretože má obmedzený počet klientov a týka sa predovšetkým klientov z Pra
hy a Bratislavy. Faktom je, že drogovo závislí sú už niekolko rokov níelen v hlav
ných mestách, i keď práve tu sa ich sústreďuje najväčší počet. Pretože metadónová 
substitúcia sa podáva klientom denne, je to nereálne pre klientov, ktorí sú z inej 
časti krajiny. Okrem toho máme pocit, že tým, že je to jediná liečba tohto druhu, a je 
po nej veľký dopyt, vzníká tu riziko korupcie a do liečby sa dostanú iba "tí lepší". 
Týmto nechceme nikoho obviňovať ani predkladať tu nepodložené informácie, iba 
konštatujeme, že je to možné riziko súvisiace s jedinečnosťou a velkým dopytom, 
a zdá sa nám byť veľmi reálnym. Veľmi radi by sme boli, keby sa táto liečba realizo
vala na viacerých pracoviskách a na celom území našich republík. Bolo by to určite 
plne využívané, i keď o efektivite by sa tiež dalo polemizovať, pretože to je iba droga 
za drogu. Je to však pre spoločnosť prijateInejšie a predovšetkým, je to substitúcia 
distribuovaná lekárom, značne znižuje kriminalitu páchanú s cielom získať finančné 
prostriedky na drogu a je to látka, ktorej zloženie je kontrolované, a tak sa dajú do
predu predpokladať možné zdravotné problémy s ňou súvisiace. Zároveň tým, že sa 
podáva perorálne, znižuje sa riziko prenosu a šírenia infekčných ochorení , ako 
i iných zdravotných problémov spôsobených intravenóznym aplikovaním drogy. 

Na tomto mieste je vhodné vyjadriť sa i k preskripcii drog. Náš názor je i v tejto 
oblasti dosť liberálny, stotožňujeme sa s ideou predpisovania drog dlhodobým uží
vateľom. Zdôrazňujeme však slovo dlhodobým, aby nedošlo k mylnému vysvetleniu , 
že chceme predpisovať drogy každému, kto ich chce skúsiť, a tým podporovať užíva-
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nie drog. Zdá sa nám efektívne predpisovať medicínsky dlhodobým užívateľom drog 
ich drogu v tom prípade, ak už nie je nádej na abstinenciu. Pokiar užívateľ berie 
drogy niekoľko rokov (napríklad 10 rokov) a absolvoval neúspešne niekorko liečení 
rôzneho charakteru (či už s tvrdým režimom alebo vornejším , rodinného typu a po
dobne, ambulantná li ečba, hospitalizácia ... ), je malá pravdepodobnosť, že prestane 
užívať drogy. Z tohto dôvodu si myslíme, že by bolo vhodné im predpisovať napr. 
heroín, o ktorom by lekár vedel, že je kvalitný, mohol by svojho závislého pacienta 
pravidelne sledovať (po zdravotnej stránke) a súčasne by tento klient nemusel 
zháňať finančné prostriedky proti zákonnou činnosťou, čím by sa znižila drogová 
trestná činnosť. Čo sa týka ceny heroínového programu, myslíme si, že jednak he
roín nie je taký drahý, za koľko sa predáva na čiernom trhu (to si nemyslíme, ale 
vieme) a jednak , že by sa dal získať zo zadržaného množstva drog na našich hrani
ciach. V tejto otázke si nie sme úplne istí, pretože naše informácie sú také, že tieto 
drogy (zadržané) sa musia v celom množstve zneškodniť tým, že sa znehodnotia. 
Náš návrh znie, aby sa určitá časť týchto omamných látok, určená na základe in
formácií z terénu a v predpokladanom množstve potrebných látok, vyčlenila na 
zdravotnícke použitie, prešla by prisnou kontrolou kvality a v pripade vyhovujúcej 
kvality by sa využívala na uvedené účely . Pochopiteľne by bolo potrebné vytvoriť 
príslušné právne ustanovenia a opatrenia na zabezpečenie toho, že by sa dané drogy 
nezneužívali iným spôsobom ako na medicínske predpisovanie, čím myslíme pre
dovšetkým to, že by sa vyčlenené množstvo zadržanej drogy dostalo na správne mie
sta, ale nie späť na čierny trh . Toto riešenie, pokiaľ by bolo reálne, sa nám zdá ako 
vhodné a efektívne z hľadiska celospoločenského. Bolo by totiž postarané o nelieči
te ľných užívateľov drog a súčasne by to bolo pozitívne riešenie i pre ostatnú časť po
pulácie, pretože by sa znížilo riziko prenosu infekčných ochorení, znížil by sa počet 
užívateľov drog túlajúcich sa po uliciach s cielom zháňania financií a drog, drogy by 
im boli aplikované odborne v zdravotníckom zariadení, čím by sa znížil počet 

užívateľov aplikujúcich si drogu na ulici a súčasne by sa znížila kriminalita páchaná 
s cieľom získať finančné prostriedky na drogu. Zásadným pravidlom by však muselo 
byť striktne určené dlhoročné užívanie drog, aby skutočne nedošlo k tomu, že bude 
voľná distribúcia drog komukoľvek, kto pride k lekárovi so žiadosťou o predpísanie 
drogy. Podmienkou by podľa nás malo byt jednak dlhoročné užívanie (napr. už uve
dených 10 rokov), a jednak absolvovanie viacerých liečení z drogovej závislosti. Z to
ho vyplýva, že by išlo predovšetkým o užívateľov vo veku okolo tridsať rokov, ak 
predpokladáme, že problémy s drogovou závislosťou u nich nabrali prudký spád oko
lo dvadsiatky a približne v tomto období prvýkrát absolvovali liečbu v niektorom 
liečebnom zariadení. 

Vzhľadom na desivé škody prinášané masovou konzumáciou tabaku a alkoholu 
zastávame názor, že je bezpodmienečne nutné prehodnotiť súčasný postoj k "le
gálnym drogám". Nedomnievame sa, že je v Českej republike prilišný priestor pre 
prohibíciu týchto látok, nie menej zastávame názor, že by štát mal podniknúť ra
dikálne kroky vedúce k zníženiu ich spotreby. Štát by mal v tejto oblasti zvýšiť 
sankcie za priestupky uvedené v ods. 1 § 30 priestupkového zákona, a to prevažne 
písm. f) (umožnenie neoprávneného používania omamných a psychotropných látok 
osobe mladšej ako osemnásť rokov, ak nejde o čin prisnejšie trestný), tieto priestup
ky dôslednejšie odhaľovať a tvrdo exemplárne sankcionovať. Ďalej by mal byt noveli-
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zovaný zákon o reklame č. 40/1995 Zb. Novelizácie by mali obsahovať obmedzenie 
reklamy na alkoholické nápoje a tabakové výrobky len na miesta predaja. K úpl
nému zákazu reklamy na tabakové produkty doposiaľ pristúpili iba štyri štáty: 
Nórsko, Fínsko, Nový Zéland a Francúzsko. Výsledky tohto prístupu zhrnula Jarmi
la Prdečková z Ligy proti rakovine, vo svojom vyjadrení pre Redakciu BBC takto: 
"Po piatich rokoch boli hodnotené výsledky štátov, v ktorých bola kompletne 

. zakázaná reklama. Spotreba cigariet sa v priemere znížila o 27 percent. Je teda vi
dieť, že zákaz zmysel má."l 

Ďalším efektívnym, avšak politicky iste veľmi nepopulárnym opatrením v oblasti 
obmedzovania dopytu po týchto látkach, by bolo výrazné zvýšenie spotrebných daní. 
Popri znížení dopytu by sa tento krok prejavil i zvýšením príjmu štátneho rozpočtu . 

Štúdia vypracovaná tabakovým koncernom PhiJlip Morris uvádza, že "spotreba ta
bakových výrobkov priniesla Českej republike v roku 1999 príjmy vo výške 5,8 mi
liárd korún."2 Podľa nášho názoru sa možno domnievať, že by prinajmenšom v k rát
kodobom časovom horizonte tieto príjmy vzrástli. Myslíme si, že by tento razantný 
krok rozhodne mal byť účinný. 

Ďalej navrhujeme rozšíriť ustanovenie § 4 ods. 2 písm. f) (miesta, kde je zaká
zané fajčenie ) zákona Č. 37/1989 Zb., o ochrane pred alkoholizmom a inými toxi
komániami, v znení neskorších predpisov, o všetky verejné budovy a všetky verejné 
priestranstvá, kde by fajčením mohli byť obmedzované ostatné osoby. K podobným 
opatreniam už pristúpili niektoré mestské úrady (napr. Mestský úrad v Karlových 
Varoch), čo svedčí o tom, že je vôľa problém fajčenia riešiť. Sme si vedomí, že by táto 
zmena zákona nemusela byť verejnosťou prijatá pozitívne, pretože by sa mohla po
važovať za obmedzovanie osobnej slobody. Na druhej strane zastávame názor, že ne
fajčiari majú právo na to, aby neboli dymom obťažovaní. V súvislosti s fajčením na
vrhujeme taktiež zvýšiť hornú hranicu sankcií u právnických osôb a fyzickýc h osôb 
za predaj alkoholu a tabakových výrobkov osobám mladším 18 rokov (§ 4 ods. 1 
písm. a), f)). Nemyslíme si, že by odstrašujúci efekt týchto zmien sám osebe zmenil 
správanie fajčiarov a zamestnancov predajných miest. Konečný efekt by závisel pre
dovšetkým od dôsledného zisťovania a exemplárneho sankcionovania tohto pro
tiprávneho konania. V tomto ohľade sa najviac obávame malej vôle policajtov zaobe
rať sa týmito drobnými deliktmi. V súvislosti s odhaľovaním protiprávneho predaja 
alkoholu a tabakových výrobkov neplnoletým osobám navrhujeme častejšie a dôsled
nejšie kontroly predajných miest prislušnými orgánmi (obchodné inšpekcie, polícia). 
Alkohol a tabak by sa taktiež mali stať neoddeliteľnou súčasťou popísanej štátnej 
mediálnej protidrogovej kampane. 

Vedecké štúdie dokazujúce liečebné účinky marihuany pri rade ochorení, nútia 
k zamysleniu, či by nebolo pri nosné legalizovať konope na lekárske účely. Úpravou 
zákona č. 167/1998 Zb. o návykových látkach by bolo možné špeciálne upraviť výro
bu a zaobchádzanie s konope a konopnými derivátmi a jeho užívanie ťažko chorými 
pacientmi. Konope by mohol užívať každý, koho by lekár uznal ako vážne chorého 

l Votýpková, D. ČR se pripojila k celosvétovému boji s fajčením, Česká redakcia BBC: éR pod 
lupou, 8. 11. 2001 
2 Dudek, P ., Kytka, L Fajčení se státu vyplatí , tvrdí Phillip Morris , Česká redakcia BBC: éR 
pod lupou , 17. 7. 2001 
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a zároveň v jeho prípade užívanie tejto látky odporučil. Toto odporučenie by muselo 
byť potvrdené udelením povolenia Ministerstva zdravotníctva na základe doku
mentácie o zdravotnom stave pacienta. Veľkou otázkou je však spôsob produkcie lie
kov obsahujúcich účinnú látku THe. Licencia na produkciu marihuany by bola ude
lená buď pacientovi, alebo ním určenému zástupcovi (v prípade, že by pacient ne
chcel, nebol schopný alebo nemal prostriedky na pestovanie). Licencia by špecifiko
vala maximálny počet rastlín, ktoré by mohli byť pre daného pacienta pestované. 
Tento počet by bol závislý od denného dávkovania určeného lekárom. Licencia by 
dovoľovala skladovanie a prepravu látky k pacientovi , pokiaľ by sa miesto produkcie 
líšilo od miesta bydliska pacienta. Pacientom určený zástupca by musel na získanie 
licencie predložiť výpis z trestného registra. Zástupcovi by nebola licencia udelená 
v prípade, že by bol v minulosti uznaný vinným za porušenie akéhokoľvek zákon
ného ustanovenia tykajúceho sa drog. Táto podmienka by sa však nemala vzťahovať 
i na pacienta. Držite! licencie by bol povinný urobiť potrebné opatrenia na ochranu 
rastlín a skladovaných konopných derivátov pred krádežou a písomne oznámiť prí
slušnému policajnému oddeleniu miesto, kde bude na základe udelenej licencie, kto
rej overenú kópiu by bol povinný k oznámeniu priložiť, konope pestovať. Zákon by 
taktiež stanovil mechanizmy umožňujúce kontrolu rozsahu pestovaných rastlín 
a skladovaných produktov. Ťažko odstrániteľným problémom by bola kontrola ko
nopných semienok. Vzhľadom na súčasný rozsah nelegálnej domácej produkcie 
a ľahkej dostupnosti ako finálnych produktov, tak aj semienok konopy, sa nedom
nievame, že by obťažná kontrolovateľnosť tejto komodity mala v praxi závažný 
význam. 

Pri našich konzultáciách s Theem van Damem sme sa dozvedeli , že v Holandsku 
aktívne pracuje záujmová skupina užívateľov drog. Táto myšlienka nás veľmi zauja
la , pretože sa táto skupina snaží vystupovať navonok, otvára sa spoločnosti, obhaju
je svoje názory pred lokálnym parlamentom a jej predstavitelia sú v kontakte i s po
litikmi národnej úrovne. Spoločne sa stretávajú nielen navzájom, ale okrem iných 
i s policajtmi, ktorých informujú o svojich aktivitách, dokonca mali kvázi "školenia", 
kde predvádzali policajtom, ako si aplikujú drogu. Toto predvedenie aplikácie drog 
malo ukázať policajtom, že ak si drogu aplikuje užívateľ niekde osamote, nemôže 
tým nikomu ublížiť, ak po sebe dokonale zneškodni použitú striekačku a ostatný 
zdravotnicky materiál , ktorý používa. Súčasne to bolo pre mnohých policajtov prvé 
stretnutie s reálnou aplikáciou drogy a bolo to pre nich niečo nové. Z nášho pohľadu 
to znie veľmi zaujímavo i preto, že si nedokážeme úplne jasne predstaviť podobnú 
spoluprácu u nás. Domnievame sa, že u nás je problém v tom, že chýba záujem o po
dobnú spoluprácu na obidvoch stranách. 

Myslíme si, že ideálnym stavom by bola spolupráca medzi všetkými článkami 
tohto reťazca. Ak totiž hovoríme o probléme drog a o drogovo závislých, musíme si 
uvedomiť, že oni sami svoju situáciu nevyriešia. Jednoducho je potrebné, aby im po
mohli jednak odborníci pracujúci v oblasti terénnej práce (streetworkeri), v oblasti 
liečby a resocializácie, ale aj represívne zložky by sa mali aktívne podieľať na spo
lupráci pri riešeni tohto problému, ale súčasne i široká verejnosť. V tomto smere by 
sa mohlo u nás vyskúšať vytvoriť skupinu užívateľov drog, ktorá by mohla komuni
kovať so zástupcami štátu, či už s lokálnymi politikmi alebo lokálnymi autoritami, 
s políciou a podobne. Represívne zložky by sa mali podieľať nielen tým, že budú 
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vyšetrovať trestnú činnosť a "robiť si čiarky" za vyriešené prípady, ale i komuniko
vať so závislými a udržiavať kontakty s organizáciami, ktoré s touto časťou po
pulácie pracujú. Mala by to byt aktívna spolupráca mimovládnych, štátnych orga
nizácií a všetkých ľudí v spoločnosti. Nie je vhodné zachovať sa ako mŕtvy chrobák 
a tváriť sa, že nás sa to netýka, pretože nikto nemôže dopredu povedať, že jeho nič 
podobné nestretne. Potom, ked už máme doma závislého syna alebo dcéru, je pre
važne neskoro snažiť sa všetko vrátiť späť a kontaktovať všemožných odborníkov. Je 
nevyhnutné vsadiť na dobrú a kvalitnú prevenciu, ktorú budú realizovať ľudia, ktorí 
to skutočne vedia. 

Na záver už iba jedno konštatovanie, ktoré sme už určite v texte uviedli, a síce, 
že je nevyhnutné zaoberať sa problémom drog a závislosti a brať ho vážne. Mali by 
sme spoločne skúsiť vytvoriť kvalitný a fungujúci systém, ktorý by zabezpečoval sta
rostlivosť o drogovo závislého od samého začiatku a veľkú pozornosť venovať 

mladým rudom ešte pred vyskúšanim drogy, teda zamerať sa na kvalitnú prevenciu. 
V tejto oblasti nie je konkurencia na mieste, a to by si mali uvedomiť štátne orgány, 
ako i mimovládne organizácie. Malo by nám ísť predovšetkým o klienta a o vyrieše
nie problému, nie o naše štatistiky a suché čísl a, ktoré budeme prezentovať pri pre
svedčovani o našej úspešnosti. Nie je vhodné, aby sme medzi sebou bojovali a snaži li 
sa vyhnúť spolupráci, pretože jedine spoločnými silami sa môžeme pohnúť vpred. 
A to platí nielen pre organizácie a orgány pracujúce v zmysle liberálnych myšlie
nok, ale i pre orgány v oblasti represie a vo vzájomnej spolupráci a výmene in
formácií. 
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