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Súhrn 

Východiská: Drogová kriminalita je analyzovaná z pohIadu Spáchaných dro
gových trestných činov a počtu stíhaných alebo obžalovaných či odsúdených 
páchateľov . Uvedené údaje sa na Slovensku interpretujú zväčša agregovane za všet
ky "drogové paragrafy" spolu, bez ich podrobnejšieho členenia. Takto spracované 
dáta neumožňujú identifikovať štruktúru páchanej drogovej trestnej činnosti, 
pripadné zmeny v správaní sa užívateľov prechovávajúcich nelegálne drogy, t . j. pá
c}lateľov, z pohľadu množstva prechovávanej drogy alebo zamerania činnosti polície. 
Udaje o zachytení sa využívajú ako jeden z indikátorov, ktorým sa interpretuje nie
len vývoj rozšírenosti užívania drog, ale aj zmeny v charaktere drogových trhov 
a činnosti polície. Zamerali sme sa preto v rámci projektu na podrobnú analýzu za
chytenia drog podľa veľkosti jednotlivých zachytených vzoriek. 

CieLe: Podrobnejšou analýzou sme chceli získať odhad situácie na drogovej scéne, 
ktorý čo najviac zodpovedá reálnemu obrazu, a to z pohIadu počtu zachytených 
pripadov v závislosti od množstva drogy, ktorú mali páchatelia pri sebe. Sledovali 
sme, či páchatelia mali pri sebe 1, obvykle jednorazovú dávku, do 3, obvykle jedno
razových dávok, do 10 dávok a väčšie množstvo. Takéto rozdelenie umožňuje využiť 
zachytenie aj ako indikátor odrážajúci činnosť polície z pohľadu závažnosti zachy
tených pripadov. 

Metodika spracovania dát: Analyzovali sme dátový súbor poskytnutý v MS Excel. 
Analýza bola postavená na rozdelení pripadov zachytenia drog podľa pravde po-
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dobného množstva obvykle jednorazových dávok, ktoré by bolo možné zo zaisteného 
množstva drogy podľa Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru 
(dalej len "KEÚ PZ") pripraviť, čiže podla množstva, za ktoré by mohol byť páchateľ 
trestaný. Súbor: Údaje boli poskytnuté za 8-ročné obdobie 2000 - 2007, pričom cel
kový počet zachytených vzoriek podozrivej látky bol 15 374 a celkový počet pripadov 
bol 10 567. 

Výsledky: Najrýchlejšie rastie zachytenie pripadov s množstvom drogy 1 obvykle 
jednorazovej dávky, nasledované vzorkami do 3 dávok. Pomer zastúpenia pripadov 
s maximálnym množstvom drogy do 10 obvykle jednorazových dávok, t . j . podľa 
platného Trestného zákona "prechovávanie pre vlastnú spotrebu", v porovnaní s pri
padmi, pri ktorých už môžeme hovoriť o dílerstve, či obchodovaní, sa od r . 2004 po
hybuje na úrovni 77 % vs. 23 %. Pritom dochádza k badateľnému posunu zachytenia 
smerom k pripadom s menším množstvom drogy. V roku 2002 tvorili prípady do 
10 obvykle jednorazových dávok asi 68 %, v roku 2007 to už bolo 77 %. 

Záver: Zdá sa, že represívne zložky využívajú najmä svoju úlohu odstrašovania 
od užívania drog, a to stíhaním a trestaním samotných užívateľov, užívate
Iov-minidílerov. Na druhej strane, vyšší počet malých zachytení môže potvrdzovať aj 
to, že dochádza k zvyšovaniu miery užívania nelegálnych drog, čím vzniká vyššia 
pravdepodobnosť, že drobné zachytenia budú zaistené políciou. 

K r ú č o v é s lov á : evalvácia drogovej politiky - zachytenie drog - indikátor 
efektivity polície 

L. Kiššová: DRUG RELATED CRIMINALITY 
IN SLOVAKIA AND POLICE PERFORMANCE 
IN VIEW OF DRUG SEIZURES 

Summary 

Background: Drug related criminality is usually described by a number of drug 
related offences and offenders. This data in Slovakia is aggregated; referríng to a to
tal number of drug law offences without its detailed differentiation accordíng to in
dividual sections of the Criminal Code. Therefore, it does not reflect the structure of 
drug related criminality or the changes in behavior of drug law offenders/drug users 
from the point of the amount of possessed drugs; or the police activities. Drug seizu
res are used not only as an indirect indicators of drug use prevalence but also as an 
indicator of changes in drug market or police (law enforcement institutions) activi
ties. Therefore our Project focuses on a detailed analysis of different types of drug 
seizures - small amount vs. larger amount of drugs seized. 

Aims: The aim of the detailed analysis was to get a more factual/objective pictu
re of the drug scene and that is from the point of the amount of drugs possessed by 
the offender - one dose, up to three doses, up to a ten doses as defined for legal pur
poses (possession for personal use). 
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Methodology used: Analysis of database provided in the format of MS Excel. 
Analysis was based on the division of seizures by the am ou nt of drugs seized 
(number of doses for personal use) in one case - methodology of Forensic Institute. 

Sampling: Data provided covered 8 year period (2000-2007), the total of 15,374 
seized samples of drugs and 10,567 seizure cases. 

Results: Drug seizures equallint the amount of one do se as defined for legal pur
poses following the seizures of up to three doses have the steepest growing curve. 
The proportion of small seizures, e.g. npossession for personal use" (up to ten doses 
as defined for legal purposes) vs. larger amount in the last years (sinee 2004) is 
77 % vs. 23 %. We can, however, observe a shift towards seizures of smaller amount 
- while in 2002, seizures of up to ten doses represented 68 %, in 2007 it was already 
77 % of all seizures. 

Conclusions: The data analysis can lead us to the assumption that the law enfor
cement agencie s in Slovakia focus mainly on deterring individuals from drug use 
through prosecution and punishment of drug users. On the other hand, higher num
ber of smaller seizures can also reflect a higher prevalenee of drug use, thus higher 
possibility of police intervention. 

Key w o r ds : evaluation of drug policy - drug seizures - indicator of police per
formance 

Úvod - Východiská 

Cieľom kvantitatívneho výskumu v rámci subštúdie 3 bolo prispieť k na
plneniu hlavného cieľa projektu popisom, analýzou stavu a zistením trendov 
na slovenskej drogovej scéne prostredníctvom epidemiologických a krimino
logických ukazovateľov . Podľa Hartnolla (2004) sú poznatky o zmenách, kto
ré nastali v priebehu času v užívaní drog a v realizovaných opatreniach zá
kladnou informáciou hodnotenia vplyvu drogových politík. 

Kvantitatívna časť projektu reprezentuje makropristup, ktorý prispieva 
k popisu dynamiky vývoja drogovej situácie na Slovensku. Popisom vývoja 
dostupnosti a rozšírenosti drog sa môže poukázať na možné dôsledky pri 
uplatňovaní a aplikácii vybraných drogových paragrafov v jednotlivých ča
sových obdobiach, resp. poukázať na koreláciu medzi ich uplatňovaním a si
tuáciou v oblasti užívania nelegálnych drog. Na opis drogovej situácie 
v rámci subštúdie 3 sme použili dáta z tzv. piatich kľúčových epidemiolo
gických indikátorov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy 
(EMCDDA, 2001), a to populačné prieskumy, odhady problémových uží
vateľov drog, dopyt po liečbe, infekčné ochorenia súvisiace s drogami, úmr
tia a úmrtnosť užívateľov drog. Ďalej sme pracovali s indikátormi pon uky 
drog, ako je popis drogových trhov, ceny a čistoty drog, ktoré patria k hlav
nému súboru (core set) indikátorov drogovej epidemiológie a sú dôležité na 
získanie komplexného obrazu o drogovej scéne. 
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Analýza údajov z kvantitatívneho výskumu bola následne v rámci pro
jektu triangulovaná s dátami spracovanými v kvalitatívnej časti výskumu 
(Hičárová a kol., 2010). 

Jedným z aspektov, na ktorý sme sa v rámci projektu zamerali, bola aj 
charakteristika vývoja a popis zmien na drogovej scéne z pohľadu drogovej 
kriminality, pričom išlo hlavne o sledovanie vývoja v súvislosti s páchaním 
trestnej činnosti podľa paragrafov "držania drogy pre vlastnú potrebu" 
(§ 171 nového Trestného zákona/§ 186 starého Trestného zákona) a "pre
chovávanie drogy" (§ 172 ods. 1 písm. d) nového Trestného zákona/§ 187 
ods. 1 písm. d) starého Trestného zákona), a to vo vzťahu k prijatiu nového 
Trestného zákona aj novému zneniu paragrafov, upravujúcich prechováva
nie nelegálnych drog v roku 2006. 

Drogová kriminalita je obyčajne analyzovaná z pohľadu spáchaných 
trestných činov a počtu stíhaných, obžalovaných či odsúdených páchateľov, 
ktorých centrálnu evidenciu zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR, Generál
na prokuratúra SR a Ministerstvo spravodlivosti SR (NMCD, 2009). Pri in
terpretácii vývoja drogovej situácie a kriminality sa zväčša využívajú agre
gované dáta o páchateľoch trestných činov podľa tzv. drogových paragrafov, 
t . j. za všetky paragrafy drogovej trestnej činnosti súhrnne, bez ich bližšieho 
rozdelenia. Jedine údaje z Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré sú uvádza
né vo Výročných správach Národného monitorovacieho centra pre drogy, de
lia odsúdených páchateľov aj podľa jednotlivých paragrafov, ale už nie podľa 
odsekov. 

Takto uvádzané dáta od polície, prokuratúry či Ministerstva spravodlivo
sti SR majú svoje limity, keďže neumožňujú identifikovať jeden z dôležitých 
parametrov drogovej kriminality v SR, a to , s akým množstvom drogy boli 
páchatelia zadržanÍ. Zo zhromažďovaných dát nie je možné zistiť, či došlo 
v priebehu času, a najmä v dobe po zákonnej zmene, k nejakým posunom 
v správaní sa užívateľov/páchateľov z pohľadu množstva prechovávanej dro
gy, či došlo k zmenám v zameraní činnosti polície a pod. Práve tieto, doteraz 
nezodpovedné otázky, boli tie, na ktoré sme chceli nájsť odpoveď v rámci 
nášho výskumu. 

Skúsili sme preto využiť dáta z KEÚ PZ o zachytení drog, ktoré sme 
chceli podrobnejšie analyzovať podľa množstva zachytenej drogy v jednot
livých vzorkách a prípadoch. Zároveň sme dáta o prípadoch analyzovali aj 
podľa počtu určených obvykle jednorazových dávok, ktoré sa dali pripraviť 
z daného množstva látky podľa metodiky KEÚ PZ. Vzhľadom na zameranie 

l Tzv .• drogové trestné činy" zahŕňajú: nedovolené prechovávanie drogy pre vlastnú potrebu 
§ 171 nového Trestného zákona (NTZ) /§ 186 starého Trestného zákona (STZ); nedovolenú 
výrobu, obchodovanie alebo prechovávanie drogy (§ 172 NTZl187 STZ); nedovolenú výrobu, re
spektíve zadováženie predmetu určeného na výrobu drogy (§ 173 NTZI§ 188 STZ) a šírenie to
xikománie (§ 174 NTZ/§ 188 a STZ) (ÚV SR, NMCD, 2009). 
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projektu sme pri delení na kategórie pritom vychádzali z paragrafov nového 
Trestného zákona. 

Ciel štúdie: 

Jedným z cieľov nášho výskumného tímu, ktorý rozoberáme aj v tomto 
článku, bolo podrobnejšou analýzou dát o zachyteniach zistiť, ako sa vyvíjal 
počet zaistených pripadov vzhľadom na množstvo drogy, ktoré sa v rámci 
jedného pripadu zachytilo (1 obvykle jednorazová dávka, do 3 obvykle jed
norazových dávok, do 10 obvykle jednorazových dávok a väčšie množstvo) 
a dospieť tak k reálnejšiemu obrazu situácie na drogovej scéne z pohľadu 
zmien v správaní užívateľov/páchateľov alebo v zameraní činnosti polície 
(Kiššová, 2009; Hičárová a kol., 2010). 

Ďalšími cieľmi, na ktoré sa subštúdia 3 zamerala v rámci analýzy dát 
o zachytení drog bolo ilustrovať rozšírenosť a vývoj užívania nelegálnych 
drog na Slovensku, a to oddelene pre Bratislavu a zvyšok Slovenska, zistiť 
vývoj charakteristík (množstva, kvality a ceny) zachytených drog, a to 
v priamej súvislosti s rozdelením na kategórie - množstvo postačujúce na 
obvykle jednorazovú dávku, množstvo drog zachytené do 3 a lO-násobku ob
vykle jednorazovej dávky, a väčšie množstvo. Zistenia v týchto oblastiach 
však nie sú predmetom článku. 

Metodika spracovania dát 

Dáta potrebné na analýzu boli poskytnuté KEÚ PZ Bratislava. Dátový 
súbor o zachytených drogách bol poskytnutý za roky 2000 - 2007 a za jed
notlivé druhy drog ako heroín, konopné drogy (zvlášť konopná sušina "mari
huana" a zvlášť hašiš), pervitín, extáza a kokaín v databáze vo formáte Mi
crosoft Excel. Dáta boli poskytnuté v štruktúre, ktorá umožňovala identifi
kovať jednotlivé analyzované vzorky v rámci prípadu (jeden prípad mohol 
obsahovať aj viac vzoriek), množstvo zabavenej drogy a koncentráciu účin
nej látky v jednotlivých vzorkách. Ďalej umožňovala identifikovať množstvo 
obvykle jednorazových dávok, ktoré bolo možné podľa KEÚ PZ z daného 
množstva drogy získať v rámci prípadu2

• Mohli sme tak vďaka tomu sledo
vať trendy vývoja pripadov s množstvom drogy do jednorazovej dávky, do 3 
dávok, do 10 dávok a viac. 

Pri analýze poskytnutých dát sme vychádzali z ich rozdelenia na "pripa-

2 Konkrétne určenie množstva dávok v jednotlivých prípadoch, tak ako boli uvedené v spise 
prípadu, nie sú k dispozícii. Prepočet pre potreby našej štúdie však podIa expertného názoru 
koreluje so skutočnosťou, pričom prípadné rozdiely v určeni počtu jednotlivých dávo~ v rámci 
našej analýzy a v reálnych pripadoch sú minimálne (osobný rozhovor s expertom KEU PZ, feb
ruár 2008). 
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dy" a "vzorky''''. Za prípad sme považovali jeden policajný zásah, pri ktorom 
mohlo byť zaistených viac druhov drog, resp. viac vzoriek jednej drogy. Ako 
príklad možno uviesť, že pri jednom prípade (policajnom zásahu) mohli byť 
zachytené 3 rôzne vrecká sušiny konope rovnakej alebo rôznej kvality. Tri 
analyzované vrecká sušiny konope sú v analýze považované za 3i vzorky, 
ale spolu tvoria jeden prípad. Výsledný počet obvykle jednorazových dávok 
za jeden prípad bol stanovený ako súčet určených dávok v jednotlivých vzor
kách. Takéto spracovanie nám umožnilo sledovanie trendov v počte prí
padov podľa dávok bez vplyvu zmeny dikcie zákona v drogových paragra
foch4 (Kiššová a Bolf a kol., 2009). 

Odborná expertíza KEÚ PZ stanovuje pri určovaní počtu obvykle jedno
razových dávok rozpätie , minimálny a maximálny počet, ktorý je možné 
podľa expertízy z daného množstva nelegálnej drogy s určitou koncentráciou 
získať, čo spracovanie dát podľa dávok komplikovalo. Rozhodli sme sa preto 
vychádzať zo zaužívanej praxe pri trestno-právnom konaní, a to zo zásady 
"in dubio pro reo" (v pochybnostiach v prospech obžalovaného), tzn. za urču
júce je považovaná dolná hranica určených dávok. 

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru bolo tiež požiadané 
o spoluprácu v rámci projektu a poskytlo dáta o stíhaných páchateľoch 
v štruktúre podľa paragrafov, za ktoré boli stíhaní. 

Využitie dát o zachytení pre charakteristiku 
vývoja drogovej kriminality 

Pohľad na agregované dáta nám hovorí o raste drogovej kriminality od 
roku 2000 to, že rastie počet stíhaných páchateľov drogovej trestnej činno
sti, počet spáchaných drogových činov a rovnako každý rok rastie počet za
chytenia drog. (NMCD, 2009; Ministerstvo vnútra SR, 2007) Menej pozor
nosti sa už venuje štruktúre drogovej trestnej činnosti. 

Podrobnejšia analýza zachytenia drog rozdelených podla počtu obvykle 
jednorazových dávok (Kiššová a Bolf a kol., 2009), ktoré bolo možné z da
ného množstva drogy vyrobiť a rovnako porovnanie vývoja kriminality, t. j. 
počtu stíhaných, podla jednotlivých paragrafov Trestného zákona ukázala, 
že uvádzaný nárast je spôsobený hlavne nárastom "drobnej kriminality". 

3 Pri pomenovaní sme vychádzali z anglického pomenovanía využívaného EMCDDA: seizures 
- zachytenía/pripad a samples - vzorka. Aby nedochádzalo k zamieňaníu pojmu "zachyteníe", 
ktorý sa používa v slovenských správach vo význame "vzorka" (samples) rozhodli sme sa tento 
pojem radšej nepožívať. Preto seizures=pripad, samples=vzorka. 
• Vývoj počtu stíhaných osôb, ktoré boli charakterizované ako užívatel podla štatistík PPZ ale
bo Minísterstva spravodlivosti SR, je ovplyvnený zmenou znenía drogových paragrafov. Podla 
starého Trestného zákona sa za uŽÍvatela považoval páchatel stíhaný podla §186 s množstvom 
drogy rovnajúcim sa maximálne obvykle jednorazovej dávke, podla nového zákona §171 sa za 
užívatela považuje páchatel držiaci max. desaťnásobok obvykle jednorazovej dávky. 

202 



L. KIŠŠOV Á / VÝVOJ DROGOVEJ KRIMINALITY NA SLOVENSKU 
A ČINNOSŤ POLÍCIE Z POHĽADU ÚDAJOV O ZACHYTENÍ DROG 

z pohľadu zachytenia je spomínaný nárast spôsobený hlavne rastom ab
solútneho počtu pripadov s malým množstvom drogy, t. j. s množstvom dro
gy postačujúcej v rozsahu maximálne desaťnásobku jednorazovej dávky. 
Najviac rastie počet pripadov s množstvom drogy v objeme do jednej, obvy
kle jednorazovej dávky, a potom do trojnásobku obvykle jednorazovej dávky. 
Zachytenia väčšieho rozsahu sa z dlhodobého hľadiska zdajú byť stabilné 
a vykazujú v posledných rokoch len mierny rast (graf 1). 

Najväčší podiel na zachyteniach pritom majú konopné drogy, hlavne ma
rihuana (konope sušina), ktorá tvorila 56 % zachytení v r . 2007, potom me
tamfetamín (pervitín) tvoril 31 % zachytení v roku 2007 a napokon heroín , 
ktorý tvoril 9 % zachytení v r. 20075

• Práve v pripade konopných drog do
chádza k veľmi výraznému trendu prevažujúceho zabavovania malých vzo
riek tejto drogy oproti väčším zachyteniam. Kým vzorky zabavenej konopnej 
drogy - sušiny do 1,5 g (cca 3 dávky) tvorili v r. 2000 38 %, v roku 2007 sa 
ich podiel zvýšil na takmer 66 %. Oproti tomu podiel hmotno stne väčších 
zachytení sa znížil, a to pri vzorkách s hmotnosťou do 5 g z 22 % na 13 %, 
pri vzorkách s hmotnosťou do 100 g látky z 26 % na 15 %. Podobne je to aj 
pri metamfetamíne (pervitine), vzorky do 0,2 g pervitinu (cca 3 dávky) tvo
rili v roku 2000 39 % a v roku 2007 53 % z celkového počtu vzoriek. 

Keď sa ďalej pozrieme na pomerné zastúpenie pripadov s maximálnym 
množstvom drogy do desaťnásobku jednorazovej dávky v porovnaní s pri
padmi, pri ktorých už môžeme hovoriť o dílerstve, či obchodovanf, zistíme, 
že tento pomer sa v posledných rokoch pohybuje 77 % vs. 23 %. V priebehu 
rokov badať posun v celkovom počte zaistených prípadov, a to smerom 
k pripadom s množstvom drogy určenej pre vlastnú potrebu. V roku 2002 
tvorili prípady s množstvom do desaťnásobku obvykle jednorazovej dávky 
asi 68 %, v roku 2007 to bolo už 77 %. Podrobná analýza však nepotvrdila 
obavy, podľa ktorých nový zákon vyvolá zmenu správania sa páchateľov 
trestnej činnosti, a to v tom zmysle, že díleri budú mať pri sebe množstvo 
drogy postačujúce na 10 dávok, aby využili tzv. užívateľský" paragraf, na 
ktorý sa vzťahuje privílegovaná skutková podstata. 

Tak ako naznačujú výsledky analýzy dát o zachyteniach, podobný trend 
vidieť aj z údajov o stíhaných páchateľoch a Spáchaných drogových činoch 

5 Údaje o hmotnosti zachytených konopných drog (marihuany) sa v tomto článku a v záve
rečnej správe z projektu líšia od iných už publikovaných správ ako napr. Výročná správa o sta
ve drogovej problematiky na Slovensku (NMCD, 2007), a to z toho dôvodu, že naša analýza 
pracuje s hmotnosťou konopnej sušiny a nie s dátami o nevysušenej konope, ako je to v prípa
de spominanej Výročnej správy o stave drogovej problematiky. 
6 Pri analýze sme pritom vychádzali z delenia, ktoré definuje súčasný Trestný zákon, teda pre
chovávanie drogy pre vlastnú potrebu ako max. trojnásobok a desaťnásobok obvykle jednora
zovej dávky. 
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z evidencie Prezídia policajného zboru. Rozdelenie7 spáchaných činov a stí
haných páchateľov podľa jednotlivých paragrafov Trestného zákona (pred
chádzajúceho a platného) ukazuje, že počet t restných činov, aj stíhaných za 
trestné činy "držby drogy pre vlastnú pot rebu" spolu s trestným činom "pre
chovávanie drogy" rastú rýchlejšie ako počet trestných činov a stíhaných za 
ostatné paragrafy. Znamená to , že kým v r. 2000 tvoril podiel uvedených 
činov 51 % a stíhaných 46 %, v r . 2007 sa ich podiel zvýšil na 82 % (činy) 
a 73 % (stíhaní). 

Využitie dát o zachyteniach ako indikátora 
činnosti polície 

Represia sa svojou činnosťou snaží prispieť na jednej strane k zníženiu 
užívania drog tzv . "odrádzaním" od ich užívania, zamedzením distribúcie , 
a to pomocou zadržania, postihovania a trestania užívateľov drog, a na dru
hej strane k zníženiu ponuky drog - stíhaním a trestaním dodávateľov a ob
chodníkov s drogami, rozložením drogových trhov (Reuter a Stevens, 2007) 
a snahou o komplexné zvyšovanie "transakčného rizika," ktoré má udržovať 
vysokú cenu drog (McCoun a Reuter, 2001). 

Údaje o zachyteniach drog sa využívajú ako nepriamy indikátor rozšíre
nosti užívania drog a ich dostupnosti (EMCDDA, 2008). Skôr sa však po
važujú za priamy indikátor aktivity represívnych zložiek pri potlačovaní po
nuky drog. Tendencia rastu počtu malých zachytení drog a ich vysoký po
diel na celkovom počte zaistených prípadov naznačuje, že polícia a ďalšie re
presívne zložky využívajú pri znižovaní dopytu po drogách a rozšírenosti 
užívania najmä svoju úlohu odstrašovania od užívania drog stíhaním a tre
staním samotných užívateľov . 

N a druhej strane sa však nastoľuje otázka efektivity zamerania činnosti 
polície na priliš vysoký počet realizovaných malých zachytení z pohľadu dro
gového trhu. Keď napr. zoberieme do úvahy, že v posledných rokoch sa na 
Slovensku zachytí celkovo približne 200 - 300 kg marihuany a porovnáme 
to s výsledkom, ktorý prinesie vyše 60 % zachytených vzoriek marihuany do 
1,5 g zistíme, že efekt takéhoto úsilia na drogový trh je mizivý. Napr. zachy
tenia do 1,5 g marihuany tvorili v roku 2007 takmer 66 % z celkového počtu 
a sumárne sa zachytilo necelého 0,6 kg marihuany v ekonomickej hodnote 
115 800,- Sk - 231 600,- Sk, - (3 844,- € - 7 688,- €). 

7 Aby sme mohli v našej analýze sledovať vývojové trendy a ich prípadné zmeny v počte 
páchateľov trestných činov prechovávania drogy, museli sme brať do úvahy trestné činy "držby 
drogy pre vlastnú potrebu" spolu s trestným činom "prechovávanie drogy" súhrnne, čiže bez 
ich vzájomného delenia. V článku sa preto vyskytuje ich pracovný súhrnný názov "trestný čin 
držania drogy" 
8 § 187 (okrem § 187 ods. 1 písm. d)) a § 183, § 172 (okrem § 172 ods. 1 písm. d)) a § 173. 
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Sú aj ďal šie otázky, na ktoré výsledky analýzy poukazujú. Nebolo pre
ukázané, že pristup zastrašovania a trestania drobných užívateIov znižuje 
úroveň prevalencie užívania drog v populácii (Reuter, 2001 ; Caulkins 
a MacCoun, 2003). Mnohé medzinárodné štúdie a výskumy naznačujú , že 
uplatňovanie práva na užívateľskej úrovni, t . j. trestanie užívania drog, ich 
držania pre vlastnú potrebu a iné bezprostredne súvisiace činnosti, majú 
veľmi malý vplyv na úroveň užívania drog (Reuter a Stevens, 2007; Man
ning, 1980; Mahe a Dixon, 1999). Navyše, kriminalizácia užívateľa môže 
viesť k jeho sociálnemu vylúčeniu alebo k posilneniu už existujúceho so
ciálneho vylúčenia , k zvyšovaniu zdravotných škôd ako je rizikovosť užíva
nia a s ním súvisiaci vyšší výskyt rizikových priležitostí pri užívaní. (Wood 
a kol., 2004; Booth, 2004; Mazerolle, 2007; Ken a kol., 2005) . Ako spomína 
Klobucký (2009), sociálne vylúčenie sa väčšinou spája so samotným užíva
ním drog, ale i samotná kriminalizácia užívateľov môže vyvolať ich nega
tívnu stigmatizáciu s dôsledkami na ich pracovný či osobný život, ktoré mô
žu viesť k sociálnemu vylúčeniu . 

Diskusia 

Využitie existujúcich zdrojov dát z verejných inštitúcií v procese eval
vácie rôznych programov a politík, vrátane hodnotenia dosahu zmien legis
latívy, je v zahraničí bežnou praxou. Bird (2008) uvádza, že štatistická 
analýza dostupných databáz je najdôležitejším zdrojom dát o drogovej si
tuácii a opatreniach zavedených na riešenie vznikajúcich problémov. Otáz
ka reliability a validity dát z rutinného sledovania štatistických systémov 
inštitúcií je však značne komplexná. Úroveň spoľahlivosti dát sa líši od in
dikátora k indikátoru, od jedného systému monitoringu k druhému a do 
veľkej miery závisí od mnohých faktorov vrátane povahy samotného sys
tému zberu dát (WHO, 2000). 

Údaje použité z KEÚ PZ tiež podliehajú istým limitom. Určenie počtu ob
vykle jednorazových dávok použitých v našej analýze prináša istú mieru 
skreslenia v porovnaní so skutočnosťou. Nejde totiž o počet obvykle jednora
zových dávok tak, ako boli uvedené v spise pripadu. Tieto údaje nie sú elek
tronicky evidované v informačných systémoch KEÚ PZ. Pre potreby našej 
štúdie bol preto robený jednotný prepočet za všetky pripady na území Slo
venska. Bola nutná veľmi úzka spolupráca s expertmi KEÚ PZ, ktori pre
počet sami robili. V tomto pripade sme sa opierali o ich vyjadrenia, že na 
účely štúdie robený prepočet koreluje so skutočnosťou , pričom pripadné roz
diely v určení počtu jednotlivých dávok a v reálnych pripadoch sú mi
nimálne (Kiššová a Bolf a kol. , 2009). Výskumný tím nemal ako túto sku
točnosť overiť. Zároveň sa zotreli všetky pripadné rozdiely v určovaných ob
vyklých jednorazových dávkach, napr. medzi jednotlivými pracoviskami 
KEÚ PZ, ktoré sa v skutočnosti môžu vyskytnúť. 
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Pri použití zachytení drog ako indikátora aktivity polície si treba uvedo
miť, že aktivita represívnych zložiek závisí od ich stanovených priorít, zdro
jov, zvolenej taktiky atď. pri potlačovaní ponuky drog (EMCDDA, 2009). 
Analýza zachytenia drog podľa množstva bola využitá napr. v Anglicku. 
Rovnako bolo konštatované, že získané informácie a ich interpretácia sú ne
jasné, pokiaľ nie sú k dispozícii dodatočné informácie o policajnej práci, cie
ľoch, politike, systéme práce a procese dosiahnutia cieľov polície. (Chatter
son a kol., 1995). 

Dáta o zachytení drog majú dvojitú povahu. Na jednej strane môže na
stať situácia, keď polícia zdokonalí metódy svojej práce, zmení taktiku, zvýši 
počet policajných príslušníkov venujúcich sa drogám. Vďaka tomu začne byť 
aktívna na nových miestach, v ktorých dochádzalo k užívaniu drog, ale boli 
mimo dosahu polície. Týmto dôjde k zvýšeniu počtu prípadov zachytenia, 
ale bez toho, aby sa v skutočnosti nejako prevalencia užívania drog v danom 
meste zmenila. Na druhej strane môže nastať aj to, že zvýšením prevalencie 
užívania drog v populácii sa zvyšuje pravdepodobnosť, že užívatelia/díleri 
budú zachytení políciou bez toho, aby táto zmeníla nejako svoju činnosť 
(WHO, 2000). Využitie údajov o zachyteniach nie je jednoznačné. Vo vzťahu 
k dostupnosti a rozšírenosti užívania drog sa preto využívajú ako nepriamy 
indikátor a len ako dopÍňajúce informácie dokresľujúce obraz zistený inými 
nástrojmi. 

Viaceré štúdie zaoberajúce sa hodnotením práce a úspešnosti polície 
a ďalších represívnych zložiek sa zhodujú v tom, že indikátory, ako počet 
a objem zachytení alebo počet zadržaných a stíhaných páchateľov, samy 
osebe nestačia (Leggett, 2003). Tieto údaje by mali byť interpretované voči 
napr. celkovému kontextu, praktickým aspektom činnosti polície (Willis 
a Anderson, 2010), možným externým faktorom (Chatterson a kol., 1995), 
mali by byť porovnané s inými indikátormi, napr. údaje typu množstva 
drog, ktoré neboli úspešne zabavené, páchateľov a organizované skupiny, 
ktoré sa nepodarilo odhaliť a pod. (Dom, 2000). Porovnávanie jednotlivých 
typov zachytení v dlhšom časovom období, napr. množstva veľkých a malých 
zachytení, je jedným z viacerých doporučení, ako zvýšiť kvalitu a možnosti 
interpretácie dát (Leggett, 2003). 

V r ámci našej štúdie nebol priestor, aby sme sa zaoberali otázkou spolo
čensko-ekonomických dosahov (nákladov), ktoré prináša zameranie činnosti 
polície, ako sú napr. výdavky štátu na stíhanie "drobných" užívateľov pre
chovávajúcich množstvo nelegálnej drogy do 1 a 3 trojnásobku obvykle jed
norazovej dávky, pracovné zaťaženie zamestnancov trestno-právnych orgá
nov s riešením prípadu jedného takéhoto užívateľa, na druhej strane stig
matizácia pre samotných užívateľov (zápis v registri trestov atď. ) dosahy na 
ich pracovný a celkový život. Ďalšie štúdie v tomto kontexte sú na Sloven
sku jednoznačne potrebné, pretože otázka efektivity činnosti polície by mala 
byť zasadená do širšieho sociálno-ekonomického kontextu (Dorn, 2000). 
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Závery 

Od uvedenej analýzy sme očakávali, že poskytne dáta a relevantnejšie 
podklady k hodnoteniu situácie z hľadiska počtu zadržaných a stíhaných 
páchateľov (v našom ponímaní prípadov) za drogové trestné činy v závislosti 
od množstva drogy, a to bez vplyvu zmeny dikcie zákona . Získané dáta by 
dalej mohli lepšie odrážať zmeny v trestnom stíhaní a prístupe/zameraní 
polície. 

Trendovo dochádza v posledných 8 rokoch k zvyšovaniu počtu prípadov 
zachytenia drog na celom území SR a k rastu počtu prípadov stíhaných 
páchateľov drogovej trestnej činnosti. Z analyzovaných dát vyplynulo, že 
najvýraznejšia rastová krivka je pozorovateľná pri prípadoch, pri ktorých 
bolo zaistené množstvo drogy určené ako postačujúce na maximálne desať
násobok obvykle jednorazovej dávky. V priebehu rokov je badateIný posun 
v zaistených prípadoch, a to smerom k pripadom s menším množstvom dro
gy. V roku 2002 tvorili prípady s množstvom drogy do 10 dávok asi 68 %, 
v roku 2007 to už bolo 77 %. 

Na jednej strane to potvrdzuje, že dochádza k rozširovaniu užívania drog 
a tým je vyššia pravdepodobnosť, že drobné zachytenia/prípady budú zai
stené políciou (WHO, 2000). Na druhej strane však z uvedených výsledkov 
vidieť zreteľný posun zachytení k drobným užívateľom drog. Uvedené svedčí 
o tom, že polícia a represívne zložky využívajú najmä svoju úlohu odstrašo
vania od užívania drog, a to stíhaním a trestaním samotných užívateľov. 
Nastoľuje sa otázka efektivity zamerania činnosti polície na príliš vysoký 
počet realizovaných malých zachytení, tak z pohľadu drogového trhu, eko
nomicko-spoločenských nákladov pre spoločnosť, alebo sociálnych dôsledkov 
pre samotného užívateľa . 
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Graf 2. Vývoj zachytenia marihuany v hmotnostných kategóriách 
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Zdroj: KEÚ PZ. Spracovanie: autori správy z projektu (Kiššová, Bolf a Dolejš, 2009) 

Graf 3. Vývoj podielu stíhaných a Spáchaných činov trestných činov 
"držania drogy pre vlastnú potrebu" a "prechovávanie drogy" spolu 
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Zdroj: Prezídium Policajného zboru. Spracovanie: autori správy z projektu (Kiššová, Bolf 
a Dolejš, 2009) 
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