
Rada vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku  
 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády SR dňa 

30.4.2013 materiál „Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku“  
v zmysle úloh, vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 610 z 31. októbra 
2012. 
  

Štatút reaguje na prenos pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu 
drogovej situácie na Slovensku z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky, vrátane personálneho zabezpečenia, materiálno-
technického vybavenia, zmluvnej agendy a finančného zabezpečenia. V nadväznosti  na 
uvedené sa zriaďuje nový poradný orgán vlády Slovenskej republiky „Rada vlády 
Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku“ (ďalej len „rada“), ktorý bude plniť 
koordinačné a odborné úlohy v oblasti protidrogovej politiky a problematiky nelegálnych  a 
legálnych drog.  

Rada preberá kompetencie a úlohy Výboru ministrov  pre drogové závislosti a 
kontrolu drog (zriadeného uznesením vlády Slovenskej republiky  č. 583 z 8. augusta 1995 a 
následne uzneseniami vlády Slovenskej republiky  č. 147 z 21. februára 2007 a č. 104 zo 4. 
februára 2009) a Ministerskej rady (zriadenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 135 z 
2. marca 2011).  

Garantuje realizáciu priorít   a cieľov jednotlivých oblastí Národnej protidrogovej 
stratégie a koordinuje aktivity všetkých zainteresovaných ministerstiev, ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy a ďalších ústredných orgánov, organizácií a inštitúcií podieľajúcich sa 
na jej plnení.  

Zabezpečuje kontinuitu prijatých opatrení a aktivít z hľadiska vecného, časového, 
priestorového  a i z hľadiska spôsobov ich realizácie. Rada tiež koordinuje plnenie úloh 
vyplývajúcich   z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná na základe 
členstva   v Európskej únii a v medzinárodných organizáciách. Rozpracováva zámery a ciele 
Protidrogovej stratégie Európskej únie a Európskeho akčného plánu boja proti drogám, 
zabezpečuje ich realizáciu na národnej úrovni. V rámci multidisciplinárnej spolupráce 
sprostredkováva prenos informácií zo zahraničia, najmä z Európskej únie, Organizácie 
Spojených národov, Rady Európy, Svetovej zdravotníckej organizácie a ďalších 
medzinárodných orgánov, organizácií a inštitúcií, zaoberajúcich sa znižovaním ponuky 
drog a dopytu po drogách a iných návykových látkach. 

 Štatút je vypracovaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, 
zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými  je 
Slovenská republika viazaná, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,  ako aj 
uzneseniami vlády a Národnej rady Slovenskej republiky. 

Účelom štatútu je zabezpečenie podmienok pre formálne ustanovenie  rady  pričom 
sa podrobnejšie vymedzuje jej pôsobnosť, úlohy či zásady. 
 V súvislosti so zložením rady je ustanovený predseda rady, ktorým je ministerka 
zdravotníctva Slovenskej republiky 
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