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Úvod 

Problematika testovania vodičov motorových vozidiel v cestnej premávke 
na drogy je aktuálnou témou. Poukazuje na to okrem iného i to, že proble
matika bola vybraná ako téma spracovaná v osobitnej publikácii Európske
ho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť v Lisabone 
(EMCDDA 2007), výskumné projekty Európskej komisie ROSITA a DRUID, 
existencia nejednotných špecifických zákonných noriem vo vyspelých kra
jinách, ako aj úsilie o novelizáciu relevantných častí nášho zákona č . 219/ 
1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb s cieľom spresnenia postu
pov umožňujúcich efektívne uplatňovanie testovania vodičov na drogy 
v praxi. Odborné názory medicíny, špecialistov psychiatrov so zameraním 
na adiktológiu majú v tomto procese nezastupiteľnú, hoci nie suverénnu po
zíciu. 

Keďže sme odborne participovali a boli konzultovaní v legislatívnom pro
cese pri návrhu novely zákona č . 219/1996 Z. z. v roku 2008, radi by sme sa 
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podelili s odbornou verejnosťou o skúsenosti a poukázali na úskalia, kritické 
body, ktoré boli a sú predmetom zložitých diskusií pri hľadaní riešení. 
Očakávame, že zákon č. 219/1996 Z. z. bude potrebné v tomto paragrafe 
v budúcnosti opäť modifikovať. 

Súčasný stav problematiky 

Principiálne sú dva okruhy východísk, ktoré determinujú riešenia a ich 
uplatňovania v praxi: (1) filozofia - zámery, ktoré sa premietajú do zá
konných noriem a (2) "state of art" vedeckých poznatkov, ktoré viac alebo 
menej podporujú, či vyvracajú opodstatnenosť filozofických zámerov testo
vania a sú limitujúcimi predpokladmi technických, profesionálnych riešení 
premietnutých do vykonávacích predpisov, odborných vyhlášok a protoko
lov. 

Kým prvá oblasť východísk je doménou politickou a spoločenských discip
lín, druhá oblasť predpokladov je založená na prírodovedných, vedecky pre
verených dôkazoch. Problematické je neraz zosúladenie spoločensky deter
minovaných postojov a zámerov s vedecky doloženými faktmi. Navyše je to 
sťažené tým, že ani v rámci spoločenských cieľov nie je jednotnosť a v obla
sti vedecky preukázaných faktov je množstvo doposiaľ nepreskúmaných 
otázok. Ako uvádza Voas (2008), vplyv politických činiteľov na testovanie 
vodičov nebol na rozdiel od ostatných aspektov systematicky analyzovaný. 
Pri nazeraní na legislatívny proces nemožno ignorovať ani existenciu ko
merčných záujmov výrobcov testovacích prostriedkov. 

Ilustratívny je v tomto smere alkohol (1). Podľa názoru niektorých by al
kohol nemal byť v žiadnom prípade prítomný v organizme vodiča počas šofé
rovania, keďže podľa nich vždy a v akomkoľvek množstve znižuje schopnosti 
riadenia. Vedecky je to však nepotvrdené. Jedným z vážnych dôsledkov za
ložených na tomto názore bolo v minulosti deformované rozhodovanie po
lície a súdov, ktoré v prípade zistenia prítomnosti alkoholu u jedného 
z dvoch vodičov, účastníkov dopravnej nehody, vždy označili za vinníka šo
féra, ktorý bol testovaný pozitívne na alkohol. A to neraz bez toho, aby skú
mali ďalšie okolnosti. V súčasnosti došlo u nás už v praxi k zmene (2). Iní 
zastávajú nulovú toleranciu voči alkoholu u vodičov z preventívnych dôvo
dov, hoci pripúšťajú, že malé množstvo alkoholu v organizme vodiča nemusí 
zhoršiť jeho šoférske schopnosti. Vychádzajú z veľkej inter- a intrapersonál
nej variability, keďže sa nevie presne stanoviť, kedy a u koho môže k ne
gatívnemu ovplyvneniu jeho vodičských schopností dôjsť, preto je podľa nich 
lepšie nepripustiť pitie vôbec (3). Väčšina krajín Európskej únie však má 
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stanovenú istú hranicu koncentrácie alkoholu v krvi u vodičov, po ktorú je 
možné beztrestne ho konzumovať. Vychádzajú z predpokladu, že do určitej 
koncentrácie alkoholu v krvi je pravdepodobnosť výskytu dopravných nehôd 
v dôsledku pitia spoločensky zanedbateľná. Sú to krajiny, kde je povolené 
množstvo alkoholu 0,4 promile a viac (4). Ďalší, ktorí majú povolené isté 
detegovateľné množstvo alkoholu u vodičov vychádzali z premisy, že pri 
malých množstvách je problematické odlíšiť pôvod alkoholu - z niektorých 
ex definitionem nealkoholických nápojov, alebo napríklad z niektorých pro
striedkov na hygienu ústnej dutiny, liekov a tiež z nezanedbateľnej možno
sti falošnej pozitivity prístroja pri zistení malých koncentrácií v dôsledku 
technicky prípustnej odchýlky, či chyby najmä v teréne na ceste. Ide pre
važne o krajiny, ktoré povoľujú koncentráciu alkoholu v krvi do hodnoty 0,3 
promile. 

U nás požiadavku na novelizáciu zákona kvôli zefektívneniu možností te
stovania vodičov na drogy dala Rada vlády pre bezpečnosť cestnej premávky 
a aktívne ju prezentovali na rokovaniach so zástupcami Ministerstva zdra
votníctva SR (je gestorom zákona č. 219/1996) predstavitelia dopravnej polí
cie z rezortu Ministerstva vnútra SR. Práve im bola niekoľkokrát položená 
zo strany zdravotníckych expertov otázka o čo im ide. Ide im o zvyšovanie 
bezpečnosti na cestách redukovaním časti nehodovosti, ktorá je spôsobená 
užitím drog (širšie všetkých psychoaktívnych látok) vodičmi, alebo im ide 
o boj proti drogám prostredníctvom testovania vodičov. Bolo to najmä v mo
mentoch, ked sa objavili návrhy na novelizáciu textu zákona tak, aby mali 
policajti právo testovať na drogy aj študentov a žiakov škôl, ľudí na praco
viskách, či divákov na športových podujatiach. Bol to odklon od, a rozšírenie 
pôvodného zámeru. 

Roeber (2006) charakterizoval uvedenú legislatívnu otázku ako rozhod
nutie medzi antidrogovými zákonmi a zákonmi na zamedzenie nehodovosti. 
Jej rozriešenie sa premieta následne i do koncentrácie ilegálnej (kontro
lovanej) psychoaktívnej látky, ktorú zákon u vodičov toleruje. Analogicky sa 
to týka i alkoholu. Ak je stanovená nulová tolerancia, ide o rozšírenie re
presívnej zložky boja proti drogám formou testovania vodičov . Vtedy nie je 
potrebný žiadny další výskum vzťahu koncentrácie látky v organizme k ne
hodovosti . Naopak, ak je stanovená hraničná, minimálna koncentrácia ile
gálnej látky, u vodiča musí to byť podložené preukázaním existencie vzťahu 
vyšších koncentrácií látky s vyššou mierou nehodovosti . Zaujímavé je, že 
u nás nastal istý posun v pohľade polície na koncentráciu alkoholu u vo
dičov, kde súčasne v návrhu tej istej novely iniciovali okrem postupov testo
vania vodičov na drogy i zmenu z nulovej tolerancie alkoholu na povolenú 
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koncentráciu do 0,2 promile v krvi. Vychádzalo sa hlavne zo skutočnosti 
zosúladenia zákona a laboratórnej korektnosti, a nie preto, aby sa vodičom 
umožnilo u nás beztrestne konzumovať menšie množstvá alkoholu, ktoré 
zásadne neovplyvnia ich vodičské schopnosti. 

Ďalším aspektom ilustrujúcim filozofiu iniciátorov zákona a zákonodar
cov je to, aké psycho aktívne, respektíve psychotropné látky chcú na základe 
tejto úpravy u vodičov zisťovať. Doterajšie výskumy preukázali, že v Európe 
po alkohole sa u vodičov najčastejšie vyskytujú v organizme benzodiazepíny, 
teda lieky a nie ilegálne drogy. Benzodiazepiny podobne ako alkohol patria 
k skupinám psychoaktívnych látok, ktoré môžu výrazne negatívne ovplyv
ňovať riadenie. Okrem toho štúdie preukázali, že reakčný čas a dalšie dôle
žité funkcie pre vodiča v cestnej premávke významne negatívne ovplyvňuje 
aj užívanie antidepresív, antihistaminík a niektorých dalších liekov, ktoré 
by nemali chýbať v kompletnej palete testovaných látok, ak nám ide 
o zníženie počtu dopravných nehôd. 

Preto i to, ako sa náš zákon a potom policajná prax vysporiada s testo
vaním ostatných látok u vodičov, bude indikovať odpoved na Roeberovu zá
kladnú legislatívnu otázku. Pri doterajšej pracovnej diskusii sa prevažne 
hovorilo o testovaní ilegálnych látok a iba okrajovo o benzodiazepínoch. Prí
stroje , ktoré by pre policajtov na ceste prichádzali do úvahy to umožňujú, 
nemajú však technické parametre na zisťovanie dalších skupín farmák, 
antidepresív, či antihistaminík. Toľko k filozofii zámerov a východísk vy
plývajúcich zo spoločenskej požiadavky. 

Aj ked výskumne podložené vedomosti, pokiaJ ide o vplyv alkoholu na 
bezpečnosť cestnej premávky, majú tiež daleko k dokonalosti (Voas, 2008), 
ešte oveJa viac medzier existuje vo výskume vplyvu ostatných psychoaktív
nych látok. Preto ako nerealistická vyznieva občas sa objavujúca požiadavka 
na našich zdravotníkov, aby pre potreby polície vypracovali: rýchle, presné 
a lacné metodiky na detekciu drog u vodičov. Nie náhodou už veJa rokov 
prebieha vo väčšine krajín Európskej únie vysoko nákladný spoločný vý
skumný projekt 19 krajín DRUID (riadenie motorových vozidiel pod vply
vom drog) a v minulosti ROS ITA. Závery ROSITA boli nejednoznačné. Cie
ľom projektu DRUID je nájdenie optimálnych metód zisťovania vplyvu psy
choaktívnych látok na schopnosť vodičov riadiť motorové vozidlá a vypraco
vanie odporúčaní a smerníc na protokol pre krajiny Európskej únie. Projekt 
má termín ukončenia v roku 2010, kedy by mali byť známe závery. Sloven
sko na projekte neparticipuje. 

Ak by testovanie vodičov na drogy bolo jednoducho realizovateJnou po
žiadavkou a odborne technicky vyriešeným problémom, nebola by v roku 
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2008 publikovaná v renomovanom odbornom časopise Addiction práca navr
hujúca odporúčania pre další výskum v tejto oblasti (Walsh a kol., 2008). Na 
zložitosť a nepreskúmanosť poukazuje aj fakt, že autori uvádzajú 64 od
porúčaní pre budúci výskum. Odporúčania sú obsahovo zoskupené do troch 
skupín: (A) behaviorálne, (B) epidemiologické a (C) toxikologické. 

Výskumy behaviorálne súvisiace s rizikom dopravných nehôd pod vply
vom drog odporúčajú zamerať sa na zisťovanie úrovne zautomatizovaného 
konania dobre naučených zručností ako je riadenie volantom, udržanie sme
ru, dalej na vigilitu a udržanie pozornosti (napr. Mackworthovým testom 
hodín). Tiež na kontrolované konanie ako je dodržiavanie vzdialenosti, po
hybové performačné testy, manévrovanie, na reakčný čas, na schopnosť roz
deľovania pozornosti, vnímanie, plánované správanie, riskovanie, impulzivi
tu (napr. signalizáciu stop, Iowa gambling test), na schopnosť spracovávania 
informácií, úlohy na selekciu a sústredenie pozornosti, kognitívne úlohy 
a úlohy so zameraním na úsudok. Performačné testy používané na alkohol 
môžu slúžiť ako štandardné referenčné testy pre kvantifikáciu narušenia 
v dôsledku drog. Vzorka krvi je minimálnou požiadavkou na zisťovanie 
akútnych účinkov drog na správanie, platí to aj pre závery toxikologických 
analýz. 

Koncentrácie látok v krvi korelujú lepšie so správaním ako ústna tekuti
na. Preto sa preferuje odber plnej krvi. Ďalej uvádzame niektoré odporú
čané kritické tzv. cut-off koncentrácie pre najfrekventovanejšie testovateIné 
psychoaktívne, respektíve psychotropné látky u vodičov v krvi: alkohol 1 gil, 
morfín 10 ng/ml, kodeín 10 ng/ml, 6-acetylmonill 10 ng/ml, tramadol 
20 ng/ml, buprenorfín 1 ng/ml, metadón 10 ng/ml, THC 1 ng/ml, diazepam 
20 ng/ml, alprazolam 10 ng/ml, zolpidem 20 ng/ml, zopiclone 20 ng/ml, ami
triptylín 25 ng/ml, LSD 0,5 ng/ml, ketamín 10 ng/ml, GHB 5000 ng/ml. 
V slinách: akohol 1 gil, morfín 20 ng/ml, kodeín 20 ng/ml, 6-acetylmorfín 
5 ng/ml, kokaín 10 ng/ml, amfetaminy, metamfetamíny MDMA, MDA, 
MDEA - každá z týchto látok má cut-off 20 ng/ml, THC 2 ng/ml. Pri se
datívach ako sú benzodiazepíny, neboli ešte na výskumné účely stanovené 
kritické hodnoty, ale predpokladá sa, že ich cut-off koncentrácie budú nižšie 
ako v krvi . 

Minimálne odporúčané skupiny látok na testovanie u vodičov sú okrem 
alkoholu aj kokaín, (met)amfetamíny, benzodiazepíny a morfín. Vždy by 
mala byť pre prípad trestnoprávnych dôsledkov k dispozícii na toxikologickú 
analýzu dalšia vzorka z toho istého času odberu. 
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Záver 

Podľa našej mienky, keby išlo zákonodarcom o minimalizovanie rizika 
dopravných nehôd z dôvodu zníženia schopností vodiča riadiť motorové vo
zidlo, zamerali by sa dominantne na behaviorálne prejavy bez ohľadu na ich 
príčiny a podporovali by v budúcnosti prednostne taký výskum, ktorý by 
viedol k vývoju dostupných prístrojov umožňujúcich signalizáciu poklesu 
uvedených schopností v priebehu jazdy s následným vylúčením vodičov 
z cestnej premávky. Až následne by prichádzala do úvahy analýza možných 
príčin. Nemáme napríklad z literatúry vedomosť o existencii štúdie atribu
tatívneho rizika zavinenia dopravnej nehody kvôli užitiu alkoholu vodičmi 
a podielov, ktoré je možné pripísať na vrub iným subjektívnym dôvodom, 
ako je choroba, alebo únava. Bolo však zistené, že únava spojená s mikro
spánkom je v Európe najčastejšia subjektívna príčina dopravnej nehody za
vinenej vodičmi. Dopravná polícia v austrálskej Viktórii, v niektorých štá
toch USA najprv vykoná u vodiča test na behaviorálne prejavy, až potom 
testuje alkohol a prípadne iné psychoaktívne látky, ak je alkohol u vodiča 
negatívny. 

Prehlad súčasného riešenia problematiky vo svete poukazuje na veľké 
medzery chýbajúcich vedecky podložených dôkazov, na ekonomickú náklad
nosť testovania vodičov na drogy, ale aj na politickú nejednotnosť v prístu
poch. Preto sme názoru, že aj naše právne normy a praktické uplatňovanie 
testovania vodičov dozná v budúcnosti ešte viacero i podstatných zmien. 
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