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Súhrn 

Príspevok v úvodnej časti stručne popisuje vývoj drogového problému na Slovensku. Nasle
dovne podáva výklad nej dôležitejších programov a politík boja proti drogám, popisuje pre
ventívne, represívne a resocializačné programy. Autor sa ďalej zaoberá problematikou a obsa
hom vyhláseného Národného programu boja proti drogám. V závere je predstavená úloha Cen
tra pre liečbu drogových závislosti. 
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republika 

J . Hejda: DRUGS PROBLEM IN THE SLOVAK REPUBLIC 

Summary 

The article deals with the schematic development of drugs problem in the Slovak Republic. 
Furthermore there are demonstrated the main programs and politics against drugs addiction, 
there are described preventive, repressive and resocialization programs. The paper is closed 
with description of the Centre against drugs addiction. 
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Isté znaky drogového problému boli na Slovensku už od 60. rokov , väčšinou však 
skryté, nepoznané a utajované. Po roku 1989 sa situácia začala meniť a drogový 
problém sa stával výraznejším, čo súvi selo s otvorením hraníc svetu. V tomto ob
dobí , teda okolo rokov 1989-1990, bol pre slovenskú spoločnosť typický sniffing, t .j . 
inhalácia prchavých látok, zneužívanie liekov na predpis a alkoholizmus, ktorý sa 
tiahne už storočia . Od roku 1991 sa začali objavovat nové a početnejšie prípady 
závislých od opiátov, predovšetkým od heroínu. Bol to prelom, pretože do tej doby 
boli na týchto oddeleniach umiestnení väčšinou alkoholici a vlastne i v tomto období 
bola ešte väčšia čast pacientov alkoholikov. S tým súvisel prístup k závislým 
umiestneným na psychiatriách - nebol k nim špecifický prístup, ale pracovalo sa 
s nimi podobne ako s alkoholikmi a taktiež nebolo diferencované ani obdobie hospi
talizácie. Väčšinou boli všetci spoločne umiestnení do zariadenia na tri mesiace a po 
uplynutí tejto doby boli prepu stení bez ohľadu na to , či .táto doba bola postačujúca 
alebo nie, alebo či nebola až prehnane dlhá. Už začiatkom roku 1993 sa počet zá
vislých na tvrdých drogách rapídne zvyšoval. V roku 1994 bola situácia na Slovens
ku charakterizovaná už ako drogová epidémia, ktorá postihla najmä hlavné mesto 
Brati slavu . Výrazný bol nízky vekový priemer konzumentov v rozpätí 14-19 rokov 
(vekový priemer v Holandsku bol 34 rokov), čo sa dovtedy nevyskytovalo. E šte aj 
v roku 1995 bolo užívanie drog sústredené najmä do Bratislavy a zvyšok Slovenska 
bol akoby mimo tohto problému . Súviselo to aj s tým, že Bratislava leží priamo na 
balkánskej trase a drogy sa cez toto mesto prevážajú , čo umožňuje ľahšiu dostup
nost aj pre užívateľov. J e však pravdou, že v Bratislave sú sústredení aj užívatelia 
drog iných končí n Slovenska. Postupne sa začali drogy šíriť i na slovenský vidiek 
a tento problém pocitovali aj iné časti Slovenska. O rozšírení drogového problému 
v slovenskej spoločnosti svedčia aj štati stické údaje , z ktorých vyplýva , že zatiaľ čo 
v roku 1989 bolo stíhaných len 6 páchateľov za trestný čin súvisiaci s nelegálnou 
držbou drog, v roku 1992 sa tento počet zvýšil na 20, v roku 1993 na 40, v roku 1995 
už na 314, v roku 1996 na 541, v roku 1997 na 852 páchateľov, pričom stav ku kon
cu roka 2001 bol taký, že v súvislosti s uvedenou trestnou činnosťou bolo na Slo
vensku stíhaných viac než 650 osôb (JUDr. L Segeš, seminár na tému "Zdokonalenie 
a ktivít v oblasti boja proti drogám na Slovensku", hotel Bôrik 6.-8. 2. 2002). 

Ešte v prvom polroku 1996 bola Slovenská republika predovšetkým tranzitnou 
krajinou na balkánskej trase, ale súčasne ožíva domáca drogová scéna a je charak
terizovaná rozvíjajúcim sa trhom a vlastnou produkciou predovšetkým cannabisu, 
ale i nezákonnou produkciou amfetamínov. Narastá množstvo osôb zneužívajúcich 
drogy, hlavne heroín, ktorý má najväčší podiel i v pripadoch predávkovania a náh
lych úmrtí. Slovenskí občania sa zapájajú do drogového obchodu a pôsobia ako dro
goví kuriéri. Významným a frekventovaným strediskom pašovania drog sa stal hra
ničný priechod Medveďovo , ale i leti sko M. R. Štefánika v Bratislave. 

V roku 2000 zaznamenávame na drogovej scéne dva výrazné trendy, a to zvýše
nie priemerného veku závislého - pohybuje sa medzi 20. -24. rokom, čo by sme mohli 
charakterizovat ako pozitívny jav, a naopak negatívnym trendom je znižovanie roz
dielu medzi počtom závislých mužova žien. Bol tiež preukázaný prvý kontakt s ne
alkoholovou drogou už vo veku 13 rokov, a tu je potrebné poznamenať, že je to 
prípad, ktorý bol odhalený na základe liečby tohto klienta . Myslíme si, že je viac po-
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dobných prípadov i v nižšom veku, ktoré neboli odhalené, pretože sa radia do po
pulácie tzv. skrytých užívateľov drog. 

Slovenská protidrogová politika 

Vzniknutá situácia prinútila vládu Slovenskej republiky zamyslieť sa nad postu
pom v boji proti drogám. Vláda si veľmi rýchlo uvedomila, že sa tranzitné krajiny 
rýchle stávajú i konzumentskými krajinami. V roku 1993 slovenská vláda prijala 
"Koncepciu boja proti drogám". Minister zdravotníctva mal na základe tejto koncep
cie vytvoriť medzirezortnú komisiu, ktorá by sa venovala práve tejto problematike. 
Plneníe koncepcie však skrachovalo už na samotnom vytvorení komisie, ktorá sa 
nikdy nezišla. Aj napriek tomu však môžeme povedať, že bolo pozitívnym faktom, že 
sa vláda zaoberala vzniknutou situáciou. Neskôr, tiež v roku 1993, vznikla Rada 
vlády SR pre boj s protispoločenskou činnosťou (alebo pre prevenciu kriminality), 
v rámci ktorej pracovala i skupina pre drogovú problematiku. To boli úvodné opa
trenía slovenskej strany v rámci oblasti drogovej problematiky. Rada vlády pre boj 
s protispoločenskou činnosťou spolu s Koordinačnou radou pre podporu zdravia 
obyvateľstva a príslušné rezorty zodpovedali za protidrogovú politiku až do leta ro
ku 1995. Rada pre prevenciu protispoločenskej činnosti a v rámci nej pracovná sku
pina pre drogovú problematiku pôsobila na strane redukcie ponuky drog a Koordi
načná rada pre podporu zdravia obyvateľstva pôsobila na strane redukcie dopytu po 
drogách. Dostupné údaje o drogách a problémoch s nimi súvisiacimi sa začali syste
maticky zhromažďovať a pracovať s ními. Spravodajský systém zdravotných šta
tistík je od roku 1994 prispôsobený štandardom Pompidou Group, Rady Európy. 

Národný program boja proti drogám 

Aktívnu protidrogovú politiku však Slovensko začalo skutočne realizovať až od 
8. 8. 1995, kedy vláda Slovenskej republiky akceptovala návrh Národného programu 
boja proti drogám. Národný program boja proti drogám pripravilo a predložilo Mi
nisterstvo vnútra SR a v súvislosti s ním bol zriadený nadrezortný orgán Výbor mi
nistrov pre drogové závislosti a kontrolu drog a Generálny sekretariát Výboru mi
nistrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. Národný program boja proti drogám 
sa stal základným programovým dokumentom v oblasti riešenia drogovej problema
tiky na Slovensku. Národný program boja proti drogám sa zameriava na tri hlavné 
oblasti protidrogovej politiky na Slovensku, a to na oblasť účinného predchádzania 
vzniku a šírenia drogových závislostí, zabezpečenia komplexnej starostlivosti o dro
govo závislých jednotlivcov a na oblasť zamedzenia výroby, tranzitu a obchodu s dro
gami. Opatrenía ustanovené v tomto prvom programe boja proti drogám sa zameria
vali predovšetkým na legislatívne úpravy týkajúce sa drogovej problematiky a zria
ďovanie špecializovaných pracovísk. V Národnom programe boja proti drogám (ďalej 

len "NPBD") sú vyjadrené základné princípy a východiská tohto multidiscipli
nárneho problému. Konkrétny charakter postupnej realizácie protidrogovej politiky 
v zmysle cieľov a stratégií NPBD je spracovaný do úloh pre jednotlivé minísterstvá 
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a rezorty. Tieto úlohy sú každoročne priebežne vyhodnocované a spracúvané do 
správ.'" 

Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog je rozhodujúcim orgá nom 
vlády na určova ni e stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam. J eho hlav
ným pos laním je uplatňovať, rozvíjať a aktualizovať NPBD a vyhodnocovať plnenie 
programu. Generá lny sekretariát Výboru ministrov ("GS VM") je zodpovedný za re
alizáciu prijatých záverov výboru, za koordináciu aktivít smerujúcich k plneniu 
NPBD. 

R epresívne protidrogové orgá ny v SR 

V oblasti represie a obmedzenia obchodu s drogami bola v roku 1995 zriadená 
Národná protidrogová jednotka na Prezídiu policajného zboru, ktorá nadviazala na 
činnosť bývalej Protidrogovej brigády a Centrály pre boj s narkotikami. Koncom ro
ku 1995 boli zriadené i samostatné protidrogové oddelenia Kraj ských riaditeľstiev 
Policajného zboru a ich úlohou bolo odhaľovať a zasahovať v prípadoch trestných či
nov s drogovým prvkom. Dôležitú úlohu pri pátraní po skupinách a páchateľoch 

trestných činov, ktoré súvisia s drogami, zohráva tiež Colné riaditeľstvo, ktoré spo
lupracuje so Svetovou colnou organizáciou (WCO). 

Prevencia v SR 

Ako vidieť na predchádzajúcich informáciách, Slovensko nie je už tak pevne 
sústredené na drogovú represiu , a le sú tu snahy i o aplikáciu liberálnejších zásad 
v prístupe k da nej problematike. Svedčí o tom i exi stencia niektorých neziskových 
mimovládnych organizácií , ktoré sa venujú práci s drogovo závislými, alebo i ex
istencia metadónovej substitučnej liečby, prípadne rôzne formy liekovej substitúcie. 
Pravdou však je, že metadónový program je na Slovensku zatiaľ len jeden, a to pi
lotný program v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, Hraničná ul. 2. 
Myslíme si, že tento program je nedostatočný pre potreby praxe a reality, hlavne pre 
mimobratislavských užívateľov . Nie je pre nich reálne denne dochádzať po dávku 
metadónu . Centrá pre liečbu drogových závislostí sú i v ďalších mestách na Slovens
ku a je veľmi pozitívne, že sa v nich realizuje výmena injekčných striekačiek a očko
vanie proti infekčnej hepatitíde. S čím však nie úplne súhlasíme, sú pravidlá výme
ny striekačiek v centre na Hraničnej ulici , kde je potrebné zaregistrovať sa a násled
ne preukazovať preukazom. Nejde teda o anonymnú službu a mnoho klientov práve 
táto vec odradzuje a obchodujú potom so stri ekačkami na ulici s kamarátmi , alebo 
na to úplne prestanú myslieť. J e to však záležitosť kompetentných osôb tohto zaria
denia , a pokiaľ im to vyhovuje a klienti k nim chodia v dostatočnom počte, je to v po
riadku. 

Približne od roku 1998 v Bratislave prakticky pracuje Občianske združenie Ody
seus a od roku 1999 OZ PRIMA, ktoré robia záslužnú prácu v rámci street worku. 
Ide o prácu, kde pracujú s klientmi aktívne závislými od drog, ktorí nie sú motivo-

* Z. Pánisová, in P. Ondrejkovič, E . Poliaková a kol. 1999, s. 149 
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vaní pre li ečbu. Táto služba poskytovaná priamo v ich sociálnom prostredí je podľa 
nás veľmi potrebná a prospešná , pretože sa prostredníctvom nej minimalizujú riziká 
spojené s užívaním drog nielen pre užívateľov, ale i pre celú populáciu. Problémom 
v legislatíve sa nám javí fakt, že v zákone o sociálnej pomoci nie je zabudovaný 
inštitút streetworkera ani street worku ako oblasti sociálnej práce. Je to veľkou ne
výhodou a komplikuje to i samotnú prácu. Máme s tým skúsenosti z našej praxe 
a vieme, že nie vždy sa stretávame s pochopením na príslušných miestach. S tým 
súvisí aj neexistencia nízkoprahového zariadenia pre aktívnych užívateľov drog na 
celom Slovensku. Problémom je predovšetkým neotvorenosť tomuto projektu zodpo
vedných pracovníkov štátnej správy a taktiež verejnosti . Možno by pomohlo, keby 
bolo zákonne stanovené, že takéto zariadenie je potrebné na ucelenie záchrannej 
siete starostlivosti o drogovo závislých. Chápeme, že táto téma je nepopulárna a ne
zaistí poslancom, či už mestských zastupiteľstiev alebo iných , ich zvolenie v ďalšom 
období , a preto nebudú riskovať. Niekoľkokrát sme sa stretli i s občanmi a informo
vali sme ich o možnosti otvorenia takéhoto centra v blízkosti ich sídiel, neboli však 
tomu naklonení. A rozumieme im. Nie sme si istí, či by sme my boli nadšení, i keď 
s touto klientelou pracujeme, keby v našej blízkosti malo byť vytvorené centrum, 
kde by sa sústreďovali aktívne drogovo závislí . 

V poslednom období sa začal klásť väčší dôraz i na primárnu prevenciu , ktorá sa 
začína realizovať systémovejšie. V rámci preventívnych stretnutí majú mladí ľudia 
možnosť porozprávať sa otvorene o drogách a o všetkom, čo s nimi súvisí. V priebehu 
roka 2001 bol v Bratislave realizovaný inovatívny preventívny projekt Bratis
lavského divadla tanca a OZ PRIMA, ktorý sa skladal z dvoch častí - kultúrnej 
a diskusnej. Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom, ale už sa v ňom nepokračuje, 
pretože nie vždy boli vhodne volené zúčastnené školy. My si myslíme, že tento pro
jekt bol pre deti dosť náročný a možno ani nebol všetkým pochopiteľný, aj keď bol 
založený na divadelnom spracovaní drogovej závislosti . 

V súčasnosti sa pracuje i na príprave projektu pre vzdelávanie policajtov v zmys
le väčšej akceptácie a účinnejšej spolupráce s drogovo závislými.* Vieme, že na
príklad v Holandsku bol takýto projekt realizovaný v spolupráci s Holandskou záuj
movou skupinou užívateľov drog (LSD-Landelijk Steunpunt Druggebruikers) a vy
značuje sa vysokou úspešnosťou . My sme tejto možnosti spolupráce s políciou naklo
neni , pretože si myslíme, že je nevyhnutné, aby spolupracovali všetky zložky 
podieľajúce sa akýmkoľvek spôsobom na práci s užívateľmi drog a taktiež v rámci 
preventívnych aktivít. Ako bude daný projekt a spolupráca prebiehať, to bude závi
sieť predovšetkým od jednotlivých zúčastnených, od ich ochoty podieľať sa na obdob
nom projekte. Veríme, že sa táto spolupráca ukáže ako efektívna. 

Centrum pre liečbu drogouých záuislostí** 

Poslanim práce je pomôcť všetkým, ktorí majú problémy s návykovými látkami 
a tým, ktorí trpia rôznymi závislosťami. Cieľom je zlepšenie zdravia klientov: 

* osobná konzultácia s Tatianou Rajniakovou-Hičárovou . OSF Slovensko, 2001 
** Hraničná 2, P . O. Box 51,82799 Bratislava, tel: 07/53417467, 07/53417464, 
fax : 07/53417475 e-mail: idz@drogy.sk (oficiálny e-mail: cpldz@cpldz .sk l, zdroj : www.resoc.sk 
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zlepšenie kvality ich života, ako i snaha o jeho predíženie. 
Rovnaký dôraz sa kladie na ďalší, súbežný cieľ, a to je upevnenie verejného zdra

via . Podporuje preto tie činite l e, ktoré posilňujú zdravý životný štýl. Zavádza do pra
xe také opatrenia, ktoré v súvislosti s užívaním návykových látok znižujú riziká 
šírenia chorôb, kriminality a iných negatívnych javov v komunite . 

Naša starostlivost je v zásade pre ľudí, ktorí ju chcú a potrebujú, a nie pre tých, 
ktorí ju odmietajú. Centrum neplní represívnu úlohu. Ponúka služby na princípe 
dobrovoľnosti, rešpektuje ľudské práva pacientova uprednostňuje občiansky 

princíp. Zariaden ie je multimodálne, t.j. poskytuje rôzne typy programov. Tým sa 
prakticky pre všetkých vytvára príležitost, aby si zvolili im vyhovujúcu formu sta
rost livosti. Ponuka tzv. nízkoprahovej služby, ktorá je dostupná pre každého, ale 
i s vyšším prahom, ktorú je možné využit len po splnení predbežných podmienok. 

Centrum je nez iskovou štátnou zdravotníckou organizáciou. Zásadnú čast pro
gramov poskytovaných centrom tvoria programy platené, a to buď cestou zdra
votného poistenia zdravotnými poisťovňami, alebo priamou platbou od klienta. 

Centrum pre li ečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici v Bratislave poskytu
je vysoko odborné služby v 12 programoch. Má skoro päťdesiat stálych zamestnan
cov a skoro 25 exte rných spolupracovníkov. Personál tvoria lekári špecialisti - psy
chiatri, internisti, pediatri, psychológovia, sociá lni pracovníci, špeciálni pedagógo
via. Väčšina zamestnancov, ktorí sú v kontakte s klientom, má psychoterapeutický 
výcvik. Spolupracuje s mnohými zahraničnými zariadeniami podobného zamerania. 
Okrem vymenovaných dávame do pozornosti ďalšie Centrá pre li ečbu drogových 
závislostí. V súčasnosti je ich na Slovensku sedem (Bratislava, Nitra, Nové Zámky, 
Žilina, Banská Bystrica, Predná Hora, Košice). 
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