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Od 1. 10. 1994 nadobudla v Slovenskej republike účinnosť novela Trestného 
zákona a zákona o priestupkoch č. 248/1994 Zb . zákona v ktorej prišlo ku zmene 
doterajšieho ustanovenia § 187 Tr. zákona. 

Považujeme za vhodné zmieniť sa o podstate zmeny tohto ustanovenia. 

Predchádzajúca úprava 

Ustanovenie § 187 Tr. zákona č. 140/1961 Zb. , v znení noviel a doplnkov, do 
30. 9. 1994 obsahovalo trestný čin nedovolenej výroby a držania omamných a 
psychotropných látok a jedov, ktorého sa dopustil každ ý občan, ktorý bez povole
nia vyrobil, doviezol, vyviezol, previezol, zadovážil inému alebo pre iného precho
vával omamnú alebo psychotropnú látku alebo jed. 

Znak skutkovej PQdstaty trestného činu podľa § 187 ods. 1 Tr. zákona "bez po
volenia" je potrebné ustáliť posúdením konkrétneho činu a porovnať s ustanove
ním § 27 Nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. v znení ariadenia vlády SR č. 
232/1990 Zb . 

Podľa citovaného nariadenia zaobchádzať s omamnými a psychotropnými lát
kami alebo prípravkami môžu iba organizácie, ktoré majú na to povolenie . Povo
lenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami alebo príprav
kami vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR. Konanie vedúce nad rámec oprávnení 
citovaného vládneho nariadenia a akékoľvek konanie osoby nespíňajúcej požiadavky 
v ňom uvedené je konanie bez povolenia v zmysle ustanovenia § 187 ods. 1 Tr. 
zákona. 

Výrobou treba rozumieť akékoľvek konanie vedúce k vytvoteniu omamnej a 
psychotropnej látky. Výrobou sa najčastejšie označujú všetky postupy, ktorými 
možno získať omamné a psychotropné látky a zahŕňa takisto čisteni e a premenu 
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týchto látok na iné návykové látky . Tento výraz zahŕňa tiež výrobu prípravkov 
okrem tých. k tor é sa pripravujú v l e k árň ach n a lekársky predpis. 

Z dikcie uvedeného ustanoveni e Trestného zákona vyplýva, že trestnosť je 
za ložená u ž samotným faktom nedovolenej výroby, bez ohľadu na ďalši e naklada
ni e so spornou vecou. 

Z hľadiska trestnosti činu nie je rel evantné, či páchateľ vyrobenú omamnú 
a lebo psychotropnú látku spotrebuje sám a či ju s týmto cieľom vyrobil. 

Ak by páchateľ sám takú látku vyrobil a za odplatu, č i bezodplatne by ju dal 
inej osobe. naplnil by ďalší znak skutkovej podstaty trestného činu podľa § 187 
ods . l Tr. zákona - inému zadováži, ktorý by n esporne zvýšil nebezpečnosť 

konania pre spoločnosť . 

Výrazy "vývoz" , "pr evoz" a "dovoz" označujú každé podľa príslušného význam u 
fyzické premiestnenie omamnej a psychotropnej látky. zvyčajn e z jedn ého štátu 
do druhého. 

V súvislosti s vyššie uvedeným trestným činom považujeme za potrebné vy
medziť poj m y omamné a psychotropné látky. 

Podľa § 195 Tr. zákona vláda Slovenskej republiky ustanoví všeobecne 
záväzným právnym predpisom, čo sa považuje za omamné a psychotropné látky. 

Takýmto právnym predpisom je Nariadenie vlády SSR č. 206/1988 Zb . zá k. o 
jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu, v znení Nariadeni a vlády 
SR Č. 23:?/1990 Zb . 

Podľa § 1 citovan ého vládneho nariadenia niektorými inými látkami škodli
vými zdraviu sú žieraviny, omamné látky a psychotropné látky. 

Omamnými a psychoptropnými látkami podľa § 2 písm. CI citovaného vládne
ho nariadenia sú také látky, pri ktorých vzniká nebezpečenstvo chorobného 
návyku. a lebo psychických zmien nebezpečných pre spoločnosť a lebo pre toho, kto 
ich bez odborného dohľadu opakovane užíva a sú uvedené v zoznamoch týchto 
látok. 

Psychotropnou látkou rozumieme každú látku, ktorá má schopnosť vyvol ať 

podráždenie či útlm centrálnej nervovej sústavy, spôsobujúca zmenu vnímania, 
spr ávani a. nálady, myslenia a vyúsťujúca v halucinácie a ktorá týmito vlast
nosťami predstavuj e verejný problém zdravotný alebo sociálny. 

ariadenie vlády SSR č. 206/1988 Zb . podrobnejšie upravuj e problematiku 
súvisiacu so zaobchádzaním, výdajom, evidenciou, prepravou, skladovaním a od
borným dozorom omamných a psychotropných látok v tretej časti. 

Zoznamy omamných a psychotropných látok sú uvedené v prílohách 3 a 4 toh 
to nariadenia. 

a vládne n ariad enie č. 206/1988 Zb . n adväzovala Vyhláška Ministerstsva 
spravodlivosto SSR č. 238/1988 Zb ., ktorá určuj e, čo sa považuje za omamné pros
triedkyajedy v zmysle Trestného zákona. 

Uvedené vládne nariadenie bolo doplnené nariadením vlády SR č . 232;1990 Zb. 
V súvislosti s psychotropnými látkami je potrebné uvi esť, že dňa 21. 2. 1971 

bol vo Vi edni doj ednaný Dohovor o psychotropných látkach. Dohovor nadobudol 
p l atnosť dňa 16. 8. 1976. 
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Bývalé Československo k nemu pristúpilo dňa 13. 10. 1988 s výhradami obsia· 
hnutými vo Vyhláške ministra zahraničných vecí č. 6211989 Zb . 

V preambule k Dohovoru o psychotropných látkach je psychotropná látka defi· 
novaná ako každá látka, či prírodná alebo syntetická, alebo každý prírodný mate
riál, uvedený v Zozname 1. , II , III. alebo IV . 

Výrazy Zoznam L, II. , III. , IV. označujú príslušné očíslované zoznamy psycho
tropných látok, pripojené k tomuto Dohovoru, ktoré sa môžu pozmeniť podľa čl. 2. 

Omamné a psychotropné látky sú spoločne s alkoholom a ostatnými látkami 
spôsobilými nepriaznivo ovlyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo 
rozpoznávacie schopnosti, alebo sociálne správanie zaradené v ustanovení § 89 
ods. 13 Tr. zákona medzi návykové látky . V prípade, ak trestno-právne zodpo
vedný subjekt sa dopúšťa trestnej činnosti, ktorá sa pácha v opojení návykovou 
látkou je možné pri splnení zákonom požadovaných podmienok takéto konanie 
posúdiť ako trestný čin pod vplyvom návykovej látky podľa § 201 Tr. zákona, 
alebe ako trestný čin opilstva podľa § 201a Tr. zákona. Návyková látka v zmysle 
§ 89 ods. 13 Tr. zákona nemusí vyvolať návyk, rozhodujúce sú znaky uvedené v 
zákonnej definícii. 

Popri Trestnom zákone je úprava návykových látok upravená predovšetkým 
zákonom č. 46/1989 Zb . o ochrane pred alkoholom a inými toxikomániami. 

V prvej časti zákona sú uvedené základné ustanovenia. Za negatívne javy 
spôsobujúce značné celospoločenské škody sa označuje alkoholizmus a iné toxiko
mánie včítane fajčenia . Za iné látky než alkohol sú v § l ods. 3 označené omamné 
látky, psychotropné látky a ostatné chemické látky, ktorých užívanie môže vy
volať závislosť od nich, poškodzuje zdravie a vedie k inej toxikománii než alko
holizmu. Zákon odkazuje na vymedzenie omamných látok , ktoré je obsiahnuté v 
Nariadení vlády SSR č . 206/1988 Zb . v znení Nariadenia vlády SR č. 23211990 Zb. 
o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu. 

Podľa právnej úpravy účinnej do 30. 9. 1994 nebol možný trestný postih 
páchateľov, u ktorých bolo zistené držba drogy Ci vo väčších množstvách), ak 
takéto osoby na svoju obhajobu uviedli , že ich majú pre vlastnú potrebu. 

Domnievame sa, že právna konštrukcia skutkovej podstaty trestného činu ne
dovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok a jedov podľa § 187 
ods . l Tr. zákona, účinná do l. 10. 1994, bola nevyhovujúca. V praxi sme sa 
stretávali s prípadmi, že boli zaistené drogy u páchateľa , ktorý na svoju obhajobu 
uviedol, že ich má výlučne pre svoju potrebu , i keď vzhľadom k množstvu drogy 
bolo možné o tom pochybovať . 

V konečnom dôsledku páchateľa však nebolo možné trestne postihnúť . 

Nová právna úprava 

Novelou Trestného zákona v ustanovení § 187 Tr. zákona výrazom "pre seba" 
prišlo k rozšíreniu trestnej zodpovednosti za trestný čin nedovolenej výroby a 
držania omamných a psychotropných látok a jedov n a osoby, ktoré majú v držbe 
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drogy bez zisteného motívu, alebo pre osobnú spotrebu, čo podľa nášho názoru 
lepšie pomáha riešiť vzniknutú situáciu v oblasti nealkoholovej toxikománie. 

Rozšírenie trestnosti i na osoby, ktoré sú závislé od drog, nebude mať za 
následok nespravodlivý či neprimeraný postih. Ak bude v trestnom konaní 
preukázaná držba drog pre vlastnú potrebu, súd môže uložiť ochranné liečenie, 
peňažný trest, či upustiť od potrestania. 

Zmena § 187 Tr. zákona korešponduje s odporúčaniami uvedenými v čl. 36 
ods. 1 písm. bi Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1965, čl. 22 ods. 
l písm.bl Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971 a čl. 2, čl. 4 písm. bi rl 
Dohovoru OSN proti nedovolonému obchodu s omamnými a psychotropnými lát
kami z roku 1988, ktoré tvoria súčasť nášho právneho poriadku. 

Myslíme si, že aj samotný trestný postih držby drogy nevyrieši problematiku 
drogovej závislosti, pokiaľ nie je sprevádzaný dostatočnými preventívnym i opa
treniami. 

Považujeme za naivné názory, že uvedeným spôsobom sa dokážeme zbaviť 
problému s nealkoholovými drogami . 

Samotné požitie omamných a psychotropných látok je naďalej beztrestné, čo 
vyplýva zo zásady, že sebapoškodzovanie nie je trestné. 

Do výpočtu predmetov, ktorých výroba, dovoz, vývoz, prevoz, zadováženie (pre 
páchateľa alebo pre iného), alebo prechovávanie môže byť trestným činom , sú ok
rem omamných a psychotropných látok a jedov zaradené i tzv. prekurzory. 

Pojem "prekurzor" nie je v našom právnom poriadku vymedzený. Zmieňuje sa 
však o ňom v časti 1. (zvlášť nebezpečné látky a jedy, omamné látky, psy
chotropné látky, prekurzory a pomocné chemické látky) príloha "D" (zoznam 
tovaru podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze) vyhlášky č. 

560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na vývoz a dovoz 
tovaru a služieb v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Prekurzormi sa rozumejú chemické látky na výrobu niektorých omamných a 
psychotropných látok a jedov. Cieľom riešenia je zamedziť nakladaniu s prekur
zormi a znížiť tak možné riziko výroby a zneužívania omamných a psychotro
pných látok a jedov na našom územÍ. 

Z hľadiska objektívnej stránky predmetného trestného činu zostáva 
diskutovanou otázka množstva drogy. Zákon síce neustanovuje, aké množstvo 
omamných prostriedkov, psychotropných látok alebo jedov sa vyžaduje na 
spáchanie tohto trestného činu , avšak z účelu tohto ustanovenia vyplýva, že na 
trestný postih stačí také množstvo, ktoré znamená nebezpečenstvo pre život a 
zdravie. Preto záleží na okolnostiach prípadu, najmä na druhu a účinnosti 

omamného prostriedku, psychotropnej látky alebo jedu, Cl zistené množstvo 
omamných prostriedkov, psychotropnej látky alebo jedu je spôsobilé ohroziť 

zdravie. 
Takýto výklad jednak núti k úvahe, či je myslené jednorazovo také množstvo, 

ktoré bezprostredne ohrozuje zdravie, alebo či je potrebné viac dávok postupne 
vedúcich k ohrozeniu zdravia či života, jednak z hľadiska dnešného posudzovania 
tejto problematiky takýto výklad nepovažujeme za zodpovedajúci. 
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Na tento problém sa častejšie naráža v aplikačnej praxi a poukázalo na to 
zovšeobecňujúce stanovisko bývalého Najvyššieho súdu ČSR. 

Pre zabezpečenie jednotného postupu orgánov činných v trestnom konaní 
bude potrebné riešiť túto časť problému nealkoholovej toxikománie výkladovým 
stanoviskom Najvyššieho súdu SR. 

Vzhľadom na to, že od účinnosti novely Trestného zákona (od 1. 10. 1994) 
prešlo viacero mesiacov, možno konštatovať, že pri hodnotení súčasného vývoja v 
oblasti drogovej závislosti sa u nás ukazuje, že ide o veľmi znepokojujúci a vážny 
stav. V tejto súvislosti môžeme s poľutovaním konštatovať , že u nás sa vyskytujú 
prípady zneužívania takých silných drog, ako je napríklad heroín , aj to, že 
prudko vzrástla konzumácia nealkoholových drog (najmä marihuany, hašiša). 

Liberalizácia pohybu a prepravy tovaru cez slovenské štátne hranice sa však 
podľa dostupných informácií predovšetkým v poslednom čase výrazne premieta i 
do snáh o zneužitie týchto ciest k nezákonnej preprave nealkoholových drog, č i už 
do SR, alebo do ďalších spotrebiteľských krajín. 

Tieto snahy tak predstavujú reálnu hrozbu pre rozšírenie množstsva a druhu 
nealkoholových drog medzi jednotlivé skupiny slovenských občanov, čo sa môže 
prejaviť veľmi negatívne v raste kriminality páchanej narkomanmi , ako aj 
zvýšením počtu osôb, ktoré sa môžu dostať do nebezpečenstva drogovej závislosti. 

Domnievame sa, že pokiaľ ide o prognózy o vývoji počtu evidovaných toxiko
manov v SR, budúci vývoj je závislý od niektorých faktorov . 

Predovšetkým od toho, či gangy pôsobiace v krajinách západnej Európy sa 
budú snažiť rozšíriť obchody s drogami na Slovensko. 

V súčasnosti sme významnou tranzitnou krajinou, cez ktorú putujú drogy po 
stabilnej ceste východ-západ. Nie je v súčasnosti v našich silách. aby sme tomu 
zabránili. 

Ďalej si myslíme, že keby bola koruna konvertibilná, už dnes by boli dostupné 
kokaín, LSD, crack a iné tzv. tvrdé drogy v našich mestách . 

Zastávame názor, že je nevyhnutné pripraviť sa na to, že v prípade dôsledných 
zmien v našej ekonomike naša koruna bude konvertibilná. Avšak okamžite po 
tom, čo obchodníci s drogami zaregistrujú konvertibilitu našej meny, nepochybne 
príde k rozšíreniu medzinárodného obchodu s drogami aj v našom štáte. Čím ne 
skôr v rezorte Ministrestva vnútra SR a Ministerstva zdravotníctva SR dôjde k 
vyčleneniu ľudí na boj s drogami , tým rozsiahlejšie dôsledky dopadu drog na 
našich občanov zaznamenáme. 

Mementom pre nás by mali byť údaje, že v Bratislave v Centre pre liečbu dro
gových závislostí evidovali v roku 1994 445 toxikomanov nad 18 rokova 123 do 
18 rokov. Celkový počet evidovaných konzumentov drog bol v roku 1993 2 567 a v 
roku 1994 zvrástol o 437 % počet "heroinistov". Takmer tretina stredoškolákov už 
skúsila konzumáciu drog, pričom skutočný počet narkomanov sa odhaduje v roz 
pätí od 10000 - 20 000 ľudí. 

Vďaka skutočnosti, že Slovensko iba začína byť cieľovou s'tanicou medziná
rodného obchodu s drogami, že jednotlivé drogové kariéry ešte nie sú dlhodobé, 

141 



J. ČENTÉŠ / TRESTNÝ ČIN NEDOVOLENEJ VÝROBY A DRŽANIA 
OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK, JEDOV A PREKURZOROV 

neopakujú sa viacnásobné recidívy. nestretávame ešte "brlohových" narkomanov 
a dealerskú sféru ešte neriadia teroristické drogové kartely, je uvedený počet re· 
latívne nízky. Ak však sledujeme vývin drogového problému v krajinách EU, kde 
počet závislých sa odhaduje na 20 - 30 miliónov, môžeme očakávať explóziu dro· 
gových závislostí aj u nás . 

Musíme si uvedomiť, že rýchle rozširovanie drog si vyžaduje nový prístup po· 
sudzovania drogovej závislosti a prijatie opatrení na jeho zamedzenie . K proble· 
matike u žívania drog sa treba postaviť rozhodne a nevyhnutné je snažiť sa hľadať 
východiská, ako zabrániť jej vzniku a ako najúčinnejšie postupovať pri liečbe 

drogovo závislých ľudí. 
Jedným z prostriedkov riešenia uvedeného problému bolo prijatie zákona č. 

249/1994 Zb . zák. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažn ejších, najmä organi · 
zovaných foriem trestnej činnosti účinného od 1. 10. 1994. 

Trestná je i výroba, zadováženie alebo prechovávanie predmetu určeného na 
výrobu omamnej a psychotropnej látky, alebo jedu, upravená v § 188 Tr. zákona, pri· 
čom zásadne nerozhoduje, akým cieľom páchateľ taký predmet vyrobil, zadovážil 
alebo prechovával. V danom prípade ide o skutkovú podstatu trestného činu, ktorá má 
charakter prípravného konania k trestnému činu podľa § 187 Tr. zákona. 

Účinnosť novelizovan ého ustanovenia § 187 ods. 1 Tr. zákona sa v praxi pre· 
javí až po dlhšom období. Predpokladáme, že by sa mal znížiť počet drog v pre· 
daji , avšak uvedomujeme si. že len samotná represia bez dostatočného doplnenia 
preventívnymi opatreniami so spoločenskou podporou sa môže minúť účinku. 

Súbežne s trestnými sankciami je potrebné aplikovať i mimotrestné, prevažne 
terapeutické opatrenia a na to je nevyhnutné vybudovať organizačne aj perso· 
nálne systém liečebného a rehabilitačného zaobchádzania s osobami závislými od 
návykových látok . 

Súhrn 

Autor sa zaoberá novelizovaným ustanovením trestného činu nedovolenej výroby a 
držania omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov podľa § 187 Tr. zákona. 
Porovnáva odlišnosti predchádzajúcej úpravy od novej, ktorá umožňuje prísnejší postih. 
Zdôrazňuje nielen pozitíva, ale aj negatíva právnej úpravy. 
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