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Súhrn
Protidrogová politika a jej kontext
V roku 2013 bola prijatá v poradí piata Národná protidrogová stratégia (ďalej len NDS) na
obdobie 2013-2020 a participujúce subjekty v rámci štátnej správy  postupne pripravovali
svoje akčné plány na prvé obdobie NDS (2013-2016).
Podľa uznesenia vlády SR 610/2012 z 31. októbra 2012 o prenose pôsobností v oblasti protidrogovej politiky
a monitoringu drogovej situácie na Slovensku sa stala gestorom tejto úlohy ministerka zdravotníctva.
V rámci priorít štvorročného vládneho programu prijatého v roku 2012 nie je drogová problematika explicitne
zmienená. V oblasti medzinárodnej spolupráce vládny program však zdôraznil  spoluprácu v rámci globálnych
protidrogových programov Úradu OSN pre drogy a kriminalitu a v oblasti zdravotnej politiky, ochrany a podpory
zdravia sú to opatrenia voči  fajčeniu, alkoholu a drogám.
Legislatívne a organizačné zmeny v koordinácii protidrogovej politiky
Po 15 rokoch pôsobenia poradného a konzultačného orgánu vlády SR - Výboru ministrov pre drogové závislosti
a kontrolu drog - sa prijatou legislatívou (20102) problematika drog  vypustila z pôsobnosti podpredsedu vlády
pre ľudské práva a menšiny, kde patrila od roku 1995. O rok neskôr  sa uznesením vlády SR č.135/2011 zrušili
niektoré poradné orgány vlády a niektoré boli pretransformované do všeobecnejšej Ministerskej rady, čo bol aj
prípad poradného a konzultačného orgánu vlády SR – Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog.
Ministerská rada, s pôsobnosťou na štyri ďalšie transformované poradné štruktúry vlády, neobnovila prepojenie
s odbornými kapacitami podporujúcimi činnosť predchádzajúceho Výboru ministrov pre drogové závislosti
a kontrolu drog.
Na základe uznesenia vlády SR č. 610/2012 k návrhu prenosu pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a
monitoringu drogovej situácie na Slovensku, prijatého 31. októbra 2012, bol odbor, ktorý dovtedy vykonával
exekutívu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog3 od 1. januára 2013 delimitovaný z Úradu vlády
SR na Ministerstvo zdravotníctva SR. Podľa Organizačného poriadku MZ SR účinného od 1. januára 2013, je
odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog4 začlenený do sekcie zdravia.
30. apríla 2013 schválila vláda SR štatút nového poradného orgánu vlády, a to Rady vlády  SR pre protidrogovú  
politiku. Predsedníčkou rady je ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, členmi sú ministri vnútra, spravodlivosti,
financií, zahraničných vecí, hospodárstva, školstva,vedy, výskumu a športu, práce,sociálnych vecí a rodiny, kultúry
a generálny prokurátor, splnomocnenec vlády SR pre občiansku spoločnosť5 a riaditeľ Odboru koordinácie
protidrogovej stratégie a monitorovania drog.
Piaty koncepčný dokument pre agendu drogovej problematiky - Národná protidrogová stratégia na roky 20132020 -  bol schválený 10. júla 2013
Pod gesciou MZ SR sú aj ďalšie národné programy, (minimálne tri6), ktoré sa v rôznej úrovni prelínajú a prekrývajú
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Uvádzané štatistické údaje sú za rok 2012
Novela zákona  č.575/2001 Z. z. o činnosti vlády a ústrednej štátnej správy
Úlohy exekutívy VM DZKD - Generálneho sekretariátu vykonával aj naďalej odbor premenovaný na odbor koordinácie
protidrogovej stratégie (OKPS), v rámci ktorého – ako jedno z troch oddelení - pôsobilo aj Národné monitorovacie centrum
pre drogy. Neskôr sa tento názov NMCD priradil  odboru, ktorý okrem pôvodnej a primárnej agendy NMCD prevzal
úlohy bývalého OKPS, respektíve Generálneho sekretariátu VM DZKD (úlohy v oblasti koordinácie národnej protidrogovej
stratégie, agendu dotačnej schémy na podporu  aktivít  v rámci stratégie ako aj agendu medzinárodnej spolupráce v rámci
Európskej komisie a globálnych štruktúr (Úrad OSN pre drogy a kriminalitu, Komisia pre narkotické látky ai).
http://www.health.gov.sk/?organizacna-struktura, čl.21 až 23  Org.poriadku MZ SR
Táto pozícia nie je v súčasnosti obsadená
Národný   akčný plán na kontrolu tabaku na obdobie 2012-2014, aktualizovaný Národný program podpory zdravia;
Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013-2020

pokiaľ ide o uvedenú problematiku užívania a zneužívania psychoaktívnych látok, osobitne v oblasti prevencie či už
pre cieľovú skupinu všeobecnej populácie alebo pre zraniteľnejšie a rizikové skupiny. Prenos pôsobností pre oblasť
kontrolovaných, hlavne nelegálnych, drog z Úradu vlády na MZ  SR vytvoril predpoklady pre kohéziu opatrení  
minimálne na úrovni rezortu zdravotníctva. Rovnako pokiaľ ide o doterajší systém zberu údajov v oblasti alkoholu
a tabaku – mnohé prieskumy v tejto oblasti sa odvíjajú od medzinárodných modelov (napr.HBSC, ESPAD, EHIS) by bolo vhodné v budúcnosti uvažovať o systémovejšej integrácii v oblasti užívania a zneužívania psychoaktívnych
látok bez ohľadu na ich právny status.
Právny rámec
Právny rámec, ktorý pokrýva oblasť dopytu po drogách a oblasť ponuky drog sa, čo do počtu legislatívnych
nástrojov, nezmenil a tvorí ho 21 zákonov7.
V rokoch 2011-2013 sa prijali najmä novely zákona 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach
a prípravkoch, ktoré sa týkali
1. kontroly nových syntetických látok :
• zákonč.43/2011Z.z.ktorýmsameníadopĺňazákonč.139/1998Z.z.oomamnýchlátkach,psychotropných
látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov – účinnosť od 1.marca 2011
• zákon č. 40/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach,
psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov - Podľa § 16a ods. 1 tohto zákona sa
riziková látka zaradí do zoznamu rizikových látok, ak je odôvodnené podozrenie, že sa zneužíva na trvalé
alebo ojedinelé úmyselné a nadmerné užívanie, ktoré je sprevádzané škodlivými fyzickými reakciami alebo
duševnými reakciami. Zoznam rizikových látok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá MZ
SR. Prvá Vyhláška č.298/2013  účinná  od 1.10.2013 obsahuje  v tomto zozname 11 rizikových látok.
• zákon č.43/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných
látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov – účinný od 15.3.2014
2. zmeny trestnej sadzby za drogový trestný čin
Novela Trestného zákona a Trestného poriadku účinná od 01.08.2013 (zákon č. 204/2013 Z.z.), v  § 172 ods. 1  
znížila dolnú hranicu trestnej sadzby zo štyroch na tri roky. Obžalovaný, ktorý a)vyrobí, b) dovezie, vyvezie,
prevezie alebo dá prepraviť, c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo d) prechováva po akúkoľvek dobu, omamnú
látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody
na tri roky až desať rokov.
Finančné zabezpečenie protidrogovej politiky
Finančné prostriedky vynakladané na podporu protidrogových aktivít majú mnoho zdrojov. Aktuálne nie je možné
zhromažďovať a spracovávať údaje a finančné toky v danej oblasti. Odhadom možno konštatovať, že zdroje
financovania protidrogových aktivít v SR pochádzajú ako z medzinárodných, resp. nadnárodných zdrojov (možné
sponzorstvo nadnárodných korporácií pre neziskový sektor); rôzne európske fondy; prostriedky štátneho rozpočtu;
donorstvo, sponzorstvo, darovanie 2% daní atď.
V roku 2011 v snahe označiť, vyčísliť a sprehľadniť vynakladané finančné prostriedky štátneho rozpočtu
v protidrogovej oblasti, bol zriadený Medzirezortný program s názvom Protidrogová politika. Gestorom
programu bol/je Úrad vlády SR, ktorý je zároveň jedným z 13 účastníkov medzirezortného programu s vlastným
podprogramom. Program však nikdy nebol komplexne využívaný jednotlivými účastníkmi, čím stráca na svojom
opodstatnení.  

7

http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/d/aktualizacia_drogove/sk/drogova_legislativa.html

máj 2014

3

Účelové dotácie na podporu protidrogových aktivít poskytoval do mája 2009 Protidrogový fond8. Neštátny
Protidrogový fond sústreďoval a prerozdeľoval peňažné prostriedky na prevenciu drogových závislostí, na liečbu
drogových závislostí a na resocializáciu drogovo závislých osôb od roku 1997; jeho najväčším a často jediným
prispievateľom bol štát (ročne štát poskytoval cca 50 mil. Sk / 1,7 mil. Eur). Od roku 2009 prevzal kompetencie
Protidrogového fondu Úrad vlády SR a ďalej poskytoval dotácie na protidrogové aktivity v rámci podpory plnenia
cieľov Národnej protidrogovej stratégie 2009-2012.
Delimitáciou celej protidrogovej problematiky z Úradu vlády SR na Ministerstvo zdravotníctva SR od roku 2013,
prešla do kompetencie tohto ministerstva aj dotačná podpora a finančné prostriedky štátneho rozpočtu účelovo
viazané na podporu protidrogových aktivít.
Treba konštatovať, že zdroje zo štátneho rozpočtu medziročne klesajú; od roku 2009 o cca 0,5 mil. eur ročne.
V prehľade dotácií v Tab. 1: Prehľad dotácií na podporu protidrogových aktivít v rokoch 2009 - 2013 a z Obr. 1
je zrejmá táto redukcia objemu pridelených prostriedkov na aktuálnu jednu tretinu (v porovnaní s rokom 2009) ,
čo sa premieta do znižujúceho sa počtu podporených projektov v priebehu 5 rokov  (zo 73 v roku 2009 na 20
v roku 2013).
Tab. 1: Prehľad dotácií na podporu protidrogových aktivít v rokoch 2009 - 2013
2009
Finančné prostriedky na dotácie (€) 1 493 726,00

2010
995 818,00

2011
500 000,00

2012
515 000,00

2013
515 000,00

celkový objem žiadaných
finančných prostriedkov (€)
3 662 857,03 2 133 666,69 1 215 425,05 2 485 318,06 2 648 271,71
poskytnuté dotácie (€)
1 461 176,00
639 203,00
500 000,00
484 025,00
515 000,00
počet podporených projektov v roku
73
46
50
38
20

Obr. 1: Grafické znázornenie dotačnej podpory za obdobie rokov 2009 – 2013

V roku 2013 boli dotácie poskytnuté  na aktivity, deklarované ako prevencia na rôznej úrovni/vrátane harm
reduction, v nasledovnom členení:
Tab. 2: Oblasti/formy prevencie podporené v roku 2013
harm reduction

33 369,00 €

informácie prostredníctvom masovokomunikačných a informačných technológií

261 460,26 €

vzdelávanie a práca s deťmi

175 044,22 €

dovybavenie liečebného ústavu

45 126,52 €
515 000,00 €
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zrušený zákonom č. 121/2011 Z.z. o zrušení Protidrogového fondu, z 5. apríla 2011

Obr. 2: Grafické znázornenie poskytnutých dotácií v roku 2013

Nové psychoaktívne látky

V priebehu rokov  2011- 2013  sa podnikali opatrenia na redukciu „legálnych psychoaktívnych látok“, (smart
drugs, dizajnérske drogy), ktoré sa objavili na Slovensku a boli distribuované prostredníctvom internetových,
ale aj kamenných obchodov  (Crazy Shops, Euphoria Shops a i). Tieto látky a ich razantný vstup9 na drogovú
scénu prakticky na celom svete sú predmetom pozornosti politikov a odborníkov na jednej strane a na druhej
strane deklarovanými účinkami, legálnym statusom, dostupnosťou a cenou fascinujú mladých ľudí, ktorí s nimi
experimentujú. Neuvedomujú si vážne zdravotné riziká konzumácie takýchto látok, často ich užívajú aj v kombinácii
s inými látkami, osobitne alkoholom, čo už len v rámci Európy viedlo k niekoľkým desiatkam smrteľných prípadov
reportovaných do európskeho Systému včasného varovania (EWS - Early Warning System).
Podľa definície EMCDDA (a globálnej definície UNODC10) ide o potenciálne návykové látky, ktoré či už v čistej
forme alebo forme prípravku nie sú kontrolované medzinárodnými konvenciami, ale ktoré môžu spôsobiť
ohrozenie verejného zdravia, resp. predstavujú porovnateľnú hrozbu ako kontrolované drogy.11 V tomto kontexte
označenie „nová“ neznamená nevyhnutne len novovyvinutú látku, ale aj látku, ktorá sa novo objavila na drogovej
scéne. Vo všeobecnosti je pojem nová psychoaktívna látka/substancia (ďalej len NPS) zastrešujúcim termínom
pre nekontrolované (nové) psychoaktívne látky alebo produkty, ktoré napodobňujú účinky kontrolovaných
psychoaktívnych látok.

9
len v roku 2012 bolo identifikovaných 251 NPS a v roku 2013 ďalších 100, čo je viac ako počet všetkých kontrolovaných
  látok v troch medzinárodných dohovoroch
10
http://www.unodc.org/wdr/en/nps.html
11
http://www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs
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V zmysle novely12 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch z roku
2011, k iniciácii ktorej významne prispelo Národné monitorovacie centrum pre drogy, kde pôsobí koordinátor
systému včasného varovania (EWS), sa kontrola  rozšírila na 43 nových látok, z toho 38 je zaradených do
I. skupiny. Od 1.apríla 2013 je účinná ďalšia novela13 tohto zákona, ktorá umožnila MZ SR vyhláškou vydávať
zoznam rizikových látok a pružnejšie tak reagovať na situáciu s novými syntetickými látkami. Takýmto legislatívnym
opatrením sa obmedzil 11 rizikovým látkam prienik na trh. Slovensko sa tak stalo jednou z prvých14 členských
krajín EÚ, ktoré pristúpili k obmedzeniu NPS pokiaľ ide o ich dostupnosť.
Monitoring drogovej situácie
Drogovú situáciu na Slovensku v roku 2012, resp. v prvej polovici 2013 monitorovalo Národné monitorovacie
centrum pre drogy (ďalej len NMCD) podľa kľúčových indikátorov EMCDDA a údaje a informácie  z oblasti
ponuky drog (trh s drogami – drogová trestná činnosť) a redukcie ponuky drog (opatrenia), čo je agenda nového
kľúčového indikátora.
Stav drogovej problematiky z pohľadu napĺňania cieľov rezortných Akčných plánov Národnej protidrogovej
stratégie sledujú aj jednotlivé rezorty, vychádzajúc z vlastných štatistických zisťovaní a výnimočne aj z výskumných
aktivít v tejto oblasti. Tieto zisťovania sú nastavené na širší kontext a rešpektujú priority rezortu, formulované
v Akčných plánoch.
Kľúčové indikátory monitoringu

  Užívanie drog vo všeobecnej  populácii – indikátor GPS
Užívanie drog vo všeobecnej populácii (General Population Survey - GPS) je jedným z kľúčových15 indikátorov
EMCDDA, ktorý sa používa na deskripciu stavu v užívaní legálnych a nelegálnych látok. Rozsah a spôsob užívania
rôznych drog vo všeobecnej populácii (obvykle vo veku 15-64, prípadne v špecifických vekových skupinách a/
alebo kohortách), názory a postoje k užívaniu drog v rámci rôznych populačných skupín sa zisťujú prostredníctvom
prieskumov využívajúcich štandardné sociologické a psychologické metódy (štandardizovaný dotazník, interview
face-to-face, telefonické interview a prostredníctvom internetu – on line). Pre porovnateľnosť údajov v rámci
Európy a aj globálne, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti odporúča, aby indikátor
GPS obsahoval  údaje sformulované v tzv. Európskom modelovom dotazníku (EMQ, 2002). EMQ pri každej
psychoaktívnej látke (vrátane tabaku a alkoholu) zisťuje  základné premenné: Prevalencie, vek prvého kontaktu
s drogou, frekvenciu užívania (alebo množstvo konzumovanej drogy). Dotazník EMQ je otvorený zmenám
a doplneniam16, ktoré pripravuje EMCDDA v spolupráci s užšou skupinou expertov.
Údaje z takmer všetkých harmonizovaných17 populačných/školských prieskumov  realizovaných v rokoch 20102011 naznačili stabilizáciu, niekde dokonca mierny pokles najmä pokiaľ ide o skúsenosť a experimentovanie
s nelegálnymi „klasickými“ drogami. V rámci tohto trendu však ostáva dominantnou drogou marihuana.
pozri časť Právny rámec
Zákon č.40/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a
prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
14
spolu s Portugalskom
15
V roku 2013 pribudol k piatim indikátorom šiesty  pre oblasť redukcie ponuky
16
Napr. v roku 2013 odporúčaný modul EMQ zisťovania nových psychoaktívnych látok
17
s medzinárodnými metodikami (Európsky modelový dotazník, Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách,
   Zdravie školákov (Health Behaviour of School Children), ai.)
12

13
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Samotné NMCD v rokoch 2012/2013 nerealizovalo ani inak neparticipovalo na žiadnom harmonizovanom
(európskom) prieskume; na druhej strane využilo nový modul EMQ týkajúci sa skúseností osôb s novými
psychoaktívnymi látkami v selektívnej vzorke, resp. osôb zo špecifickej komunity.
V Tab. 3 je uvedený prehľad prieskumov, ktoré sa v rokoch 2012 až 2013 na Slovensku zaoberali – podľa
vlastných metodík – zisťovaním užívania psychoaktívnych látok (bez ohľadu na ich právny status).
Tab. 3: Prehľad niektorých prieskumov realizovaných na Slovensku v rokoch 2012-2013
Užívanie
psychoaktívnych
látok v
špecifických
prostrediach,
resp.skupinách
kap.2.3

Názov
prieskumu

Zdravie a zdravotná Konzumácia legálnych
starostlivosť. ISSP a nelegálnych drog u žiakov
Slovensko 2012
základných a stredných škôl

Užívanie návykových látok
na základných a stredných
školách v meste
Ružomberok

Autori

Džambazovič, R. Pétiová,M et al.
Gerbery, D. - Sopóci, Ústav informácií a prognóz
J.
školstva

Almášiová A. et al.
Katolícka univerzita Ružomberok

Národné
monitorovacie
centrum pre drogy

Rok
realizácie

2013

2012

2012

2013

Typ
prieskumu

reprezentatívny SR

reprezentatívny reprezentatívny regionálny/lokálny
školský
školský

on-line
prostredníctvom
„drug friendly“
web stránky

Metóda

Face-to-face /
interview

pen&paper

pen&paper

On-line dotazník

Veková
skupina

18+

12-16 rokov

Počet
účastníkov
prieskumu N=

1128

Alkohol

13.2% pije rizikovo

Tabak

denne fajčí 26%

Nelegálne
psychoaktívne látky
spolu

2012

15-18 rokov

Face-to-face/interview
11-19 rokov
7 -15 rokov
(SŠ)
(ZŠ)

15 – 35+

732

810

1141

726

191

pije často 7.9%
denne fajčí
9.6%

pije často
20.4%
denne fajčí
23.7%

LTP 47.2%

0.9% pije
denne
denne fajčí
19.8%

na

LTP 29.4%

na
3.7% z N=191
resp. 8.4% z 83
(LTP) uviedlo aj
marihuanu v rámci
užívania viacerých
drog

LTP 22.1%

LTP 37.8%

LTP 11.65%

LTP 21.1%,
najčastejšie
marihuana

Nové psychoaktívne látky na

na

na  

na

na

pozná NPS
počet/podiel

na

na  

na

na  

na

157/ 82.19%

LTP – užil/a
NPS, má
skúsenosť

na

na

na

na  

na

83 / 43.45%

LYP- užil/a
NPS počas
uplynulých 12 na
mesiacov

na

na

na

na

40 / 20.94%

na

19 / 10%
salvia divinorum
11 / 5.75% Spice

Najčastejšie
skúšané NPS
Iné

17/1.5%
Tramal -

27/ 3.7%
Tramal -

2 / 1.04%
Tramal

Z prehľadu údajov o experimentovaní (LTP) a užívaní (LYP) je zrejmé prvenstvo najužívanejších  psychoaktívnych  
látok, a to: alkohol, fajčenie tabaku a marihuany. S výnimkou prieskumu UIPŠ, kde sa dajú - vzhľadom na
opakovaný prieskum - určiť trendy, u ďalších uvedených sa takéto porovanie nedá spraviť.
Pozornosť však  môže vyvolať aj zistené experimentovanie žiakov a študentov s opioidovým analgetikom Tramal,
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ktoré v lokálnom prieskume (N=1867) žiakov a študentov vo veku od 7 do 19 rokov predstavuje celkovo 2,36%,
ako aj výrazná preferencia NPS rastlinného pôvodu.
Objavenie a nárast nových psychoaktívnych, najmä syntetických látok18, ktoré sú pre mladých ľudí lákavé ako
legálna možnosť experimentovať s psychoaktívnymi látkami s cieľom dosiahnuť zmenu psychiky, môže optimizmus  
pokiaľ ide o zistené stabilizačné resp. mierne klesajúce trendy v užívaní klasických  nelegálnych látok do roku 2012
vo všeobecnej populácii ovplyvniť, keďže úbytok v klasických drogách mohlo nahradiť experimentovanie s novými
psychoaktívnymi  látkami.
Existuje aj dosť dôkazov na to, že v zraniteľných a rizikových skupinách, prípadne komunitách a prostrediach
označovaných ako rekreačné19 je užívanie akýchkoľvek psychoaktívnych látok rozšírenejšie. Prieskumy na malých
vzorkách respondentov v rokoch  2011 až 2013 v špecifických prostrediach (u návštevníkov letného festivalu,
návštevníkov špecifickej webovej stránky) poskytli vyššie zastúpenie  tých, ktorí už nové látky vyskúšali (18,7% v roku
2011, 8,9% a 42,40% v roku 2012 ,v roku 2013  43,45% (N=83) ). Pri ostatnom spomenutom on-line prieskume
respondenti uvádzali druh skúšanej NPS a mali možnosť vyjadriť svoje názory na vyskúšané nové drogy (Obr. 3).
Jednoznačne medzi nimi prevyšovali látky rastlinného pôvodu (až 37 druhov) a takmer v štvrtine, šalvia divotvorná.
Pokiaľ ide o zdroj NPS, najviac respondentov uviedlo špecializovaný/é obchod/y20, nasledovaný ponukou/ resp.
predajom od kamarátov.

Obr. 3: Rozdielne názory na NPS (NMCD 2013 – On-line prieskum o NPS, N=83)

Vyššiu afinitu ku konzumácii alkoholu,fajčeniu a skúšaniu drog zaznamenali aj v opakovaných prieskumoch UIPŠ 
v prostrediach špeciálnych školských výchovných zariadení, kde sú sústredené deti a dospievajúci s poruchami
správania. Prieskumy UIPŠ21 uskutočňované v rokoch 1998, 2005 a 2011 v reedukačných a diagnostických
centrách na vzorke chovancov týchto centier poukázal na vyššie prevalencie užívania legálnych a ilegálnych
psychoaktívnych látok. Podľa získaných údajov UIPŠ  sa podiel tých, ktorí skúsili nelegálnu drogu zvýšil zo 66%
v roku 1998 na takmer 84% v roku 2011.

http://www.sme.sk/c/6627441/mefedron-fentanyl-ma-4-nova-droga-pribudne-v-europe-kazdy-tyzden.html
zábavné podniky, bary, diskotéky, letné hudobné festivaly, podujatia v prázdninových a dovolenkových rezortoch
20
Na Slovensku bola prevádzka Crazy a Euphoria shopov  zastavená v lete 2012
21
UIPŠ uskutočňuje aj opakovaný populačný prieskum na vzorke 15-26 ročných respondentov
18
19
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Monitoring reziduí psychoaktívnych látok v komunálnych odpadových 
vodách
K anonymným dotaznikovým metódam zisťovania užívania psychoaktívnych látok pribudla v roku 2013 ďalšia
podporná metóda, a to monitoring reziduí psychoaktívnych látok v komunálnych odpadových vodách, ktorý sa
stáva vhodným objektívnym potvrdením ich užívania v danej lokalite a odhadov užívania získaných prostredníctvom
prieskumov užívania.
Pre ilustráciu je uvedený22 graf, znázorňujúci získané údaje z prieskumu, ktorý realizovali odborníci23 Slovenskej
vysokej školy technickej s cieľom zistiť  prítomnosť psychoaktívnych látok - na vtoku odpadových vôd  do jednotlivých
troch bratislavských ČOV počas 24 hodín vo februári  2013. Podobne ako aj následné24 projekty STÚ, aj tento
pilotný mal za primárny  cieľ skúmať biodegrabilitu čistených vôd. Výstupy z analýz vzoriek týkajúce sa drog sú
v tomto zmysle druhotnou záležitosťou,  vo vzťahu k populačným prieskumom o rozšírenosti užívania  nelegálnych
drog sú však potvrdením tzv. „soft“ údajov. Zistenia preukázali v Bratislave (február 2013) prvenstvo užívania
kanabisu, nasledovaného pervitínom25 (tak ako aj v prieskumoch GPS). V užívaní oboch  vedie mestská časť
Petržalka (Správa 2012, kap.12.3)  
Zistená prítomnosť kokaínu, resp.metabolitov kokaínu na “tretej” pozícii je novou skutočnosťou. Číselné hodnoty
z prieskumov GPS a monitorovania odpadových vôd nie sú porovnateľné, ale  prevalencie kokaínu zistené
prostredníctvom GPS boli v SR vždy dlhodobo nízke. (Správa 2012 - prieskum GPS, NMCD, 2010: kokaín,
vrátane cracku: LTP 0.61; LYP 0.2; LMP 0.11), čo prinajmenšom môže znamenať nezachytenie užívateľov  kokaínu  
do súboru respondentov a užívanie kokaínu v hlavnom meste vo vyššej miere než sa odhadovalo z prieskumov.
Nízke hodnoty pre rezíduá amfetamínov – konkrétne extázy – získané z odpadových vôd v bežnom pracovnom
dni v zimnom období by mohli  prispieť k potvrdeniu rekreačného profilu tejto stimulačnej látky.
Ostatný monitoring, iniciovaný NMCD, sa sústredil na analýzu odpadových vôd v 9 väčších mestách  Slovenska a
aj na dve “rekreačné prostredia” letných hudobných festivalov Pohoda (30 000 účastníkov) a Lodenica (10 000
účastníkov). Štúdia bola zameraná na analýzu 26 psychoaktívnych látok (drogy, liečivá a ich metabolity) a analýzy
prebiehali na 12 komunálnych čistiarňach odpadových vôd. Týmto spôsobom boli od júla po november 2013
zmonitorované odpadové vody od asi 1,2 milióna obyvateľov. Bratislava si svoje prvenstvo udržala, hoci údaje je
potrebné interpretovať opatrne.26

   Problémové užívanie drog – indikátor PDU
Definícia problémového užívania drog (problem drug use), ktorá sa používa pri odhadoch prevalencie a incidencie
drog v Slovenskej republike ako aj pre zber a analýzu údajov pre správu o situácii korešponduje s operačnou
definíciou EMCDDA pre tento indikátor PDU.
Problémové užívanie drog je „injekčné užívanie drog alebo dlhodobé/ pravidelné užívanie opioidov,
kokaínu a/alebo amfetamínov vo vekovej skupine 15-64 v danom roku“27.
Informácia o tejto aktivite bola súčasťou národného abstraktu na stretnutí expertov GPS 2013
Bodík I. et al.(2013): Drogy v odpadových vodách – monitorovanie a odstraňovanie.
24
http://tech.sme.sk/c/6996967/v-splaskoch-je-vela-drog-omamuju-aj-ryby-najviac-pervitin.html ;
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/307846-kanaly-plne-liekov-a-drog/
25
MUDr.Ľubomír Okruhlica, CSc., riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave poukazuje na to, že hlavné
mesto je všeobecne najväčším miestom, kde sa užíva najviac drog už aj z pohľadu počtu obyvateľov, aj finančných
možností. Myslí si však, že štatistiky nie sú vo všetkých prípadoch smerodajné. „Látku, ktorú obsahuje pervitín, napríklad
majú aj lieky proti prechladnutiu a kašľu, takže to nemusí znamenať hneď aj užívateľov drog,“ myslí si Okruhlica a
dodáva, že v prípade marihuany by sa dalo podľa analýzy vedcov určite orientovať.
Zdroj: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/307846-kanaly-plne-liekov-a-drog
26
Ing. Tomáš Mackuľak, PhD., Ing. Dr.tech. Jaroslav Škubák, PhD.,doc. Ing. Igor Bodík, PhD. Záverečná správa: Výskyt
psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska – január 2014. (vypracovaná na základe Zmluvy č.225/2013
o poskytnutí výskumných služieb v oblasti monitoringu drog v odpadových vodách pre potreby monitorovania drogovej
situácie v Slovenskej republike podľa požiadaviek Európskej únie)
27
EMCDDA: Kľúčový epidemiologický indikátor: Prevalencia problémového užívania drog. EMCDDA odporučila navrhované
technické nástroje a smernice. Lisabon, EMCDDA, 2004
22
23
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V SR sú pre indikátor PDU  k dispozícii dva hlavné zdroje údajov:
1. Štandardné zisťovania Národného centra zdravotníckych informácií (Hlásenie liečby drogovej závislosti)
2. Od roku 2005 NMCD realizuje28 prostredníctvom mimovládnych agentúr, ktoré pôsobia ako nízkoprahové29
terénne  služby  dotazníkový prieskum/zisťovanie užívania drog u svojich klientov – čo je aspoň sčasti
„skrytá“ populácia užívateľov drog, ktorá menej často vyhľadáva špecializovanú pomoc v zdravotníckych
zariadeniach. V roku 2012 boli zozbierané  údaje o klientoch z 10 programov od piatich mimovládnych
organizácií pôsobiacich v 6 slovenských mestách poskytujúcich služby harm-reduction.
Tab. 4: Štruktúra klientov nízkoprahových programov
Zdroj: Správa nízkoprahových programov na rok 2012 (NMCD 2013)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012
%

Klienti

3979

3957

4023

3542

3769

2267

2306

2030

-

z toho užívatelia

3773

3722

3812

3310

3588

2134

2221

1960

100

Z toho injekční

3576

3560

3658

3184

3489

2075

2213

1958

99,9

Heroín

1430

1452

1341

1489

1225

656

705

443

22,6

Kokaín
Pentazocín
(Fortral)
Pervitín
Užívanie viacerých
psychoaktívnych látok
Buprenorfín

0

7

6

0

44

0

1

0

0

247

162

107

27

7

n.a.

-

-

-

1418

1403

1314

1146

1510

852

810

747

38,1

436*

437*

722

474

652*

556

645

691

35,3

109

109

102

50

75

60

52

57

2,9

8

0,4

Ďalšie opioidy
Prchavé látky
/rozpúšťadlá
Extáza
Kanabionidy
Ostatné (napr. alkohol
atď.)
* odhad

5

5

22

0

42

0

1

2

0,1

10

10

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

2

2

2

2

2

0,1

112

131

198

2

31

1

5

2

0,1

Charakteristika klientov nízkoprahových programov
Napriek otvoreniu ďalšieho programu v roku 2012  počet klientov v týchto programoch klesá ako je zrejmé z Tab. 4.
Užívanie opioidov medzi klientmi nízkoprahových služieb  zastupuje hlavne užívanie heroínu vyše jednou pätinou
všetkých klientov - v súlade s dlhodobým vývojom ide o klesajúci podiel. V rámci skupiny stimulancií amfetamínového
typu je pervitín jedinou drogou a takíto klienti reprezentujú podiel 38%. Narástol  nahlásený počet  polyvalentných  
užívateľov (zo 645 až na 691) a tento spôsob užívania drog predstavoval viac než jednu tretinu medzi všetkými
klientmi nízkoprahových služieb aj keď treba brať do úvahy, že v tomto teréne nie je jednotné chápanie kritéria
polyvalentného užívania na rozdiel od detailného kódovania  v rámci medicínskej  diagnostiky.
Hoci poškodenie zdravia je jednou z hlavných komplikácií spojených s problémovým užívaním drog, nie všetci
28

29
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Pozri: NMCD – Slovakia New development, trend and in-deep information on selected issues, national report for Reitox/
EMCDDA, Bratislava, 2010, s. 72.
Nízkoprahové programy vykonávajú sociálnu a nelekársku, tzv. predklinickú prácu medzi užívateľmi drog v hlavnom
meste a v rôznych väčších mestách Slovenska. Sú vedené väčšinou vysokoškolsky vzdelanými, kvalifikovanými sociálnymi
pracovníkmi a vznikli ako nevládne, neziskové organizácie registrované Ministerstvom vnútra, ale pôsobia pod záštitou
Ministerstva sociálnych vecí a rodiny, ktoré poskytuje ich akreditáciu. Ich hlavné aktivity sú zamerané na výmenu ihiel,
sociálnu mediáciu v uliciach medzi marginalizovanými skupinami užívajúcich drogy, ktorí boli nezamestnaní, bezdomovci,
resp. z oblasti sexbiznisu. Sociálna pomoc poskytnutá týmto osobám, poskytnutie služieb zameraných na redukciu škôd a
podpora vstupu do liečby sú hlavnými cieľmi (Okruhlica, 2013).

problémoví užívatelia drog vyhľadávajú liečbu. Cca jedna pätina klientov sa liečila v roku 2010 aj v roku 2011.
Na otázku  či absolvovali liečbu v ostatnom mesiaci, bola kladná odpoveď iba u 10,2%  klientov v roku 2011 a u
8% roku 2012.  Pomer mužov a žien bol podobný ako v predchádzajúcom roku (1,28 : 1 v roku 2012). Menej
než 1% klientov bolo vo veku do 18 rokov, žiadny nebol mladší ako 15 rokov.
Charakteristika pacientov liečených v zdravotníckych zariadeniach
Pacienti, ktorí spĺňali podmienky aktuálnej EMCDDA operačnej definície problémového užívania drog tvoria značný
podiel v rámci  všetkých liečených pacientov -  viac ako dve tretiny všetkých liečených sú problémoví užívatelia drog.
Tento podiel sa líši pri porovnaní skupiny tých, ktorí sa liečia po prvýkrát a tých, ktorí sa liečia opakovane – kým
v prvej skupine podiel predstavoval takmer 70%, v druhej skupine dosiahol podiel PDU viac ako 80%.
Osoby  liečené vo väzenských zariadeniach sú ešte rizikovejšou skupinou; u podskupiny opakovane liečených osôb
vo väzniciach sa až 93,6 % liečilo kvôli užívaniu opioidov, stimulancií alebo viacerých drog v porovnaní so 78,6
% v zdravotníckych zariadeniach. Podiel  pacientov, ktorí uviedli injekčné užívanie drog za ostatných 30 dní, vo
väzenských liečebných jednotkách, predstavoval 71,7% kým v civilných zdravotníckych zariadeniach  bol tretinový
(30,4%). Podľa ďalších zistení neexistujú žiadne výrazné kvalitatívne alebo kvantitatívne zmeny u problémových
užívateľov drog, ktorí nastúpili na liečbu v roku 2012. Určitý nárast bol zaznamenaný v skupine pacientov liečených
kvôli problémom so stimulanciami amfetamínového typu (pervitín), a to u všetkých liečených či už vo väzenských
liečebných zariadeniach alebo zariadeniach rezortu zdravotníctva, bez ohľadu na to či boli liečení po prvýkrát  
alebo opakovane.

  Indikátor „Treatment demand“, dopyt po liečbe (TDI)
Zber dát pre tento indikátor je na národnej úrovni realizovaný prostredníctvom hlásení o liečbe užívateľa drog, ktoré
Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) predkladajú jednotliví poskytovatelia liečebnej starostlivosti -  
zdravotnícke zariadenia, väzenské zdravotnícke zariadenia a terapeutické komunity. NCZI každý rok spracováva
tieto údaje aj podľa požiadaviek NMCD pre štandardné štatistické tabuľky30 siete REITOX.
Celkove sa podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácíi31 v zdravotníckych zariadeniach rezortu
zdravotníctva a zariadeniach rezortu  spravodlivosti v roku 2012 liečilo 2193 osôb, čo je menej ako v roku 2011.
Počet liečených mužov  bol 1817 (1 896 v roku 2011) a 376 žien  (417 žien v roku 2011). V 70 % boli  liečení
užívatelia drog vo veku od 20 do 34 rokov.
Vo vekovej skupine do 19 rokov sa liečilo 318 osôb, z toho 18 detí  do 14 rokov.
Uvedený počet reprezentuje 40,6 osôb liečených kvôli problémom s drogami na 100 000 osôb celkovej
populácie. Z dlhodobého hľadiska ide o stabilizovaný trend; napr. v roku 2003 bolo liečených 2136 pacientov,
čo znamená 39,7 pacientov na 100 000 osôb (Okruhlica, 2013).
V roku 2012 sa v zdravotníckych zariadeniach MZ SR liečilo 1501 pacientov – menej než v roku 2011 (1609
pacientov).
V rámci rezortu Ministerstva spravodlivosti SR bolo hlásených 692 osôb (610 mužov a 82 žien).

30

31

Vykazuje sa počet pacientov v rezidenčnej (ústavnej) a v ambulantnej liečbe v zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR
a osobitne v zariadeniach Ministerstva spravodlivosti SR
NCZI 2012, ZŠ 44/2012
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Obr. 4: Vývoj počtu osôb liečených pre závislosť/problémy s heroínom,
stimulantmi a marihuanou od roku 2001. Zdroj NCZI, ZŠ 44

Charakteristika pacientov v liečbe 
Užívanie viac druhov drog súčasne (polyvalentné)   spojené  so závislosťou (polydependencia), je hlavným
dôvodom klientov, ktorí  sa v súčasnosti na Slovensku  podrobujú liečbe. Od roku 2006 NCZI sleduje v štatistickom
zisťovaní kombinované užívanie psychoaktívnych látok (F19), v roku 2012 podiel liečených užívateľov s touto
diagnózou dosiahol 8,6%.
Táto sub-populácia v liečbe bola odlišná od rekreačných užívateľov marihuany, alebo od tých, ktorí drogy užívali
nepravidelne na večierkoch, napr. extázu.
Aktuálni pacienti  sú odlišní od tých, ktorí nastúpili na liečbu  pred desiatimi alebo päťnástimi rokmi, kedy prevládali  
užívatelia jedného – ľahko identifikovateĺného - druhu drog (opiáty – heroin) a menej  často boli diagnostikované
komorbidné mentálne poruchy. Od doby heroínu ako primárnej drogy  je teraz oveľa častejší alkoholizmus a je to  
mimoriadne často prítomný jav medzi starnúcimi pacientmi v opioidnej substitučnej liečbe, ale aj medzi viacerými
užívateľmi metamfetamínu, ktorí konzumujú nadmerné množstvo alkoholu. Diagnostická štruktúra liečených
pacientov sa v priebehu ostatného desaťročia zmenila.
Opiody
Poklesol počet pacientov s problémami spojenými s heroínom, a to  o 60 % (z 1050 v roku 2003 na  536 v roku
2011 a 424 v roku 2012). Mierny nárast dopytu po liečbe z dôvodu závislosti na iných opioidoch v období 10
rokov z 1.1 na 1.9 pacienta na 100 000 osôb, ale tento pomer je na ústupe v posledných troch rokoch z 3.8 na
1.9 pacientov na 100 000 osôb všeobecnej populácie. Menšia časť užívateľov opioidov, ktorá nastúpila na liečbu
v roku 2012 kombinovala užívanie opiátov s inými psychoaktívnymi látkami, hlavne s konope, metamfetamínmi,
resp. sedatívami (benzodiazepíny), ale hlavne niekedy s nadmerrnou konzumáciou alkoholu. Títo pacienti boli
diagnostikovaní ako závislí od viacerých druhov drog (F19.2.) Predpokladá sa, že opioidy boli súčasťou “koktailu”
asi v polovici prípadov. V roku 2006 bolo 190 pacientov so závislosťou na viac druhov drog a 189 v roku 2012.
Táto diagnóza sa zdá byť stabilná, ale je potrebné rozlišovať medzi závislosťou na viacerých druhoch drog a
užívateľmi viacerých druhov drog.
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Stimulanty
Nárast dopytu po liečbe je u osôb, ktoré majú problém so stimulantmi. Ich podiel sa v roku 2012 zvýšil zo 7,0
roku 2003 na 16,6 na 100 000 ľudí všeobecnej populácie. Je to stabilný, postupný nárast o 136% za desať

rokov. Okrem toho je užívanie stimulantov - hlavne metamfetamínov - veľmi rozšírené ako sekundárna droga
medzi pacientmi, ktorých primárnou drogou boli opiáty  a tiež medzi pacientmi liečenými zo závislosti na viacerých
druhoch drog (F19.2 – podľa MKCH-10). Metamfetamín nahradil heroín ako nezákonnú drogu číslo jedna, ktorú
užívajú problémoví užívatelia na Slovensku, nie iba pacienti v liečbe. Z pohľadu  verejnosti je však pozitívny  fakt, že
medzi užívateľmi metamfetamínu je oveľa menej injekčných užívateľov drog, než bolo a je medzi užívateľmi, ktorí
nastúpili na liečbu z dôvodu závislosti na opioidoch.
Kanabis
Počet pacientov prijatých na liečbu pre problémy súvisiace s konope bol v roku 2012 vyšší než počet pacientov so
závislosťou na heroíne. Bolo to po prvýkrát v celej histórii  sledovania tohto indikátora  na Slovensku. V roku 2012
tento  počet - 432 pacientov - reprezentoval 8,0 na 100 000  osôb a bol najvyšší od roku 2003 (299 pacientov –
5,6 na 100 000 obyvateľov. U všetkých pacientov bola marihuana primárnou drogou.
Iné látky
Medzi pacientmi v liečbe v roku 2012 boli veľmi málo zastúpené: sedatíva a hypnotiká (1,4:100 000), prchavé
látky (1,1:100 000), kokaín (0,2 pacientov na 100 000 osôb).Ešte zriedkavejšie boli ópium, metadon, buprenorfín,
dolzín, pentazocín, petidín, kodeín, dihydrokodeín, psilocybín.
Ako sekundárna droga bola zaznamenaná MDMA (extáza), LSD a halucinogénne huby, v 15% alkohol, v 32%
metamfetamín a kanabis zaznamenaný ako sekundárna droga u 40% liečených pacientov.
V opakovanej liečbe bolo 73% pacientov so závislosťou od opioidov, 44% pacientov so závislosťou od
metamfetamínu a 26% pacientov s poruchami súvisiacich s kanabisom.
Rodové rozdiely
Pokiaľ ide o podiel mužov a žien je medzi liečenými pacientami stále viac mužov - 77% v roku 2003 a 83 % v
roku 2012. V medziobdobí boli zaznamenané výkyvy v rámci celku, ale aj v rámci primárneho dôvodu liečby.
Tradične  najvyšší podiel 94% mužov sa zaznamenal pri  kanabise a  tradične najnižší podiel – 51 % – medzi
pacientmi liečenými zo závislosti od sedatív a hypnotík. Po prvý krát však v roku 2012  ženy neprevažovali v tejto
diagnostickej kategórii.
Vek
Pacienti, ktorí sa podrobujú liečbe drogovej závislosti pomaly ale isto starnú. Priemerný vek užívateľov heroínu v
liečbe bol 31 rokov, užívateľov metamfetamínov 26 rokov, užívateľov konope 23 rokov, ale najstarší boli pacienti
závislí od sedatív a hypnotík – 47 rokov. Zatiaľ čo pred desiatimi rokmi bola  najpočetnejšia skupina vo veku  medzi
20 a 24 rokmi,   v roku 2012  bolo najviac pacientov  vo veku  od 25 do 29 rokov. V roku 2003 nebol ani jeden
pacient starší  než 39 rokov, o desať rokov neskôr už 7 % pacientov bolo vo veku 40 rokov a viac a  29 pacientov
patrilo do vekovej kategórie 55 rokov a viac. Na druhej strane, poklesol počet adolescentov v liečbe z 22 % v roku
2003 na 15 % v roku 2012.
Vek a druhy drog
V tomto vzťahu premenných vznikla  typická veková postupnosť v troch najfrekventovanejšie užívaných druhoch
drog: 20–24 rokov – kanabis, nasledovaný metamfetamínmi (pervitín) vo veku 25–29 rokov a napokon  medián
veku 30–34 rokov u pacientov so závislosťou od opiátov (heroín). Je to ďalší dôkaz toho, že užívatelia drog na
Slovensku starnú. Ženy – pacientky sú väčšinou v priemere o päť rokov mladšie.
Spôsoby užívania drog
Injekčná aplikácia a fajčenie sú rovnako zastúpené 30% podielom užívateľov drog v liečbe, 23% drogy vdychovalo
a 9% ich prijímali formou jedenia alebo pitia.
Vzdelanie a zamestnanosť
Väčšina pacientov v liečbe mala najvyššie dosiahnuté vzdelanie stredoškolské, nasledovalo  základné vzdelanie
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a najmenšia skupina mala vysokoškolské vzdelanie. V čase vstupu do liečby (2012) bolo 58% nezamestnaných,
25% z nich malo pravidelnú, alebo prechodnú prácu a 9% boli študenti.
Hodnotenie účinnosti liečby
Dlhodobá štúdia CPLDZ v Bratislave trvala dvanásť rokov a hodnotila  stav  pacientov s ohľadom na ich užívanie drog/
abstinenciu a pracovný stav. Hodnotenie sa uskutočňovalo po prvom a treťom roku od prepustenia z liečby. Ostatná  
kohortová štúdia, ktorá začala v roku 2009 a bola vyhodnotená v roku 2012, zistila abstinenciu u 80% dohľadaných
bývalých pacientov. Najvyšší podiel abstinentov, 77%, bol medzi pacientmi s diagnózou užívania viacerých
druhov drog (F19) a s poruchami súvisiacimi s užívaním amfetamínových stimulantov (metamfetamín - pervitín - F15).
Na druhej strane, najnižší podiel  úspešnosti  bol zistený po troch rokoch medzi užívateľmi opiátov - 67% abstinujúcich).

Obr. 5: Abstinujúci vs. neabstinujúci bývalí pacienti s poruchou psychiky a
správania zapríčinené užitím opiátov (F 11.-), kanabinoidov (marihuana, hašiš – F 12.-), iných stimulujúcich látok (F 15.-), užitím viacerých
drog a iných psychoaktívnych látok (F 19.-). Zdroj: CPLDZ

Výsledky liečby a sociálnej integrácie boli prezentované v záveroch dlhodobej klinickej štúdie (Okruhlica a kol.,
2013) v CPLDZ v Bratislave. Návratnosť bola 72% na vzorke 615 pacientov liečených v CPLDZ z dôvodu ich
drogovej závislosti. Abstinencia bola považovaná za hlavný indikátor ich zlepšenia. Po jednom roku bolo 72%
a po troch rokoch 77% abstinujúcich. Najlepšie výsledky dosiahli pacienti so závislosťou na metamfetamínoch
77%, nasledovali ich tí so závislosťou na opiátoch so 67% abstinujúcich: z nich 50% bolo úplne čistých bez drogy
a 17% v OST32.
Zaujímavé výsledky sa ukázali pri porovnaní počtov abstinujúcich v štyroch skupinách s úrovňou ich zamestnanosti
po troch rokoch od začatia liečby. Napriek nástupu finančnej a ekonomickej krízy najvyššia úroveň ekonomicky
aktívnych pacientov – 80% bola v skupine, ktorá začala liečbu v roku 2009.
Z maximálneho počtu 420 pacientov  v programe substitučnej liečby počet poklesol na približne 350 pacientov na
začiatku roku 2012 a tento trend  poklesu  pokračuje.  Súvisí to s poklesom počtu pacientov v liečbe závislosti od
opioidov  v CPLDZ v Bratislave. Tí, čo vystúpili z udržiavacieho metadónového programu neboli nahradení novými
pacientmi, ako to bolo bežné pred desiatimi rokmi.
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32

OST = opiátová substitučná liečba

Úmrtia spojené s užívaním drog 
– indikátor DRD (Drug Related Deaths)
Monitoring úmrtí spojených s psychoaktívnymi látkami je zložitý vzhľadom na klesajúci počet  pitvaných osôb
a súčasne náročnosť toxikologickej expertízy, Táto zohráva úlohu najmä v prípadoch kombinovaného užívania
psychoaktívnych látok a výskyt nových syntetických látok na drogovej scéne situáciu v tomto ohľade ešte viac
komplikuje.
V roku 2012 zaznamenali súdnolekárske pracoviská 26 prípadov priamych úmrtí v dôsledku intoxikácie - v
20 prípadoch (77%) išlo o mužov v priemernom veku 36,5 rokov a 6 žien (23%) v priemernom veku 53,8
rokov. V 17 (65%) prípadoch boli príčinou fatálnych intoxikácií opiáty, v 9 (35%) iné psychoaktívne látky.
Retrospektívna, popisná štúdia (Šidlo, 2013) analyzovala pitvy zosnulých, ktorých úmrtie bolo spojené so
psychoaktívnymi látkami (okrem alkoholu) v Bratislavskom a Trnavskom kraji  za obdobie 17 rokov (1996-2012).
Kritériám zodpovedalo 499 prípadov – t.j. 3% všetkých pitiev, 85% podiel tvorili muži, ženy 15%. Vo vekovej
kategórii od 1 do 34 rokov  bolo  v čase úmrtia 82% prípadov. Opiáty a opioidy boli najčastejšie zistenou látkou
v 85 % prípadov priamych úmrtí a v 37% prípadov nepriamych úmrtí. Najčastejšia kombinácia dvoch látok
pozostávala z opiátov a benzodiazepínov a pri troch látkach z opiátov, benzodiazepínov a etanolu.
Druhý aspekt  tohto indikátora predstavuje sledovanie úmrtnosti a príčin smrti  u  užívateľov drog (kohortové štúdie
mortality). Retrospektívna, kohortová štúdia úmrtnosti medzi pacientmi liečenými v CLDZ v Bratislave pokryla
obdobie od roku 1999 do roku 2011.  Vzorka pozostávala z 2954 pacientov, priemerný vek 23,5 roka, 73%
boli muži. Z celkovej vzorky zomrelo 112 (3,8%) bývalých pacientov. Najvyššia miera úmrtnosti bola u pacientov
zo závislosťou na sedatívach – 25 úmrtí na 1000 osôb – za rok, nasledovaná inhalantmi – 21,3 úmrtí na 1000
osôb, ďalej so závislosťou na opioidoch so 7,3 úmrtiami na 1000 osôb za celé sledované obdobie. Celková miera
úmrtnosti bola 6,1 úmrtí na 1000 pacientov za jeden rok.
Infekčné choroby spojené s drogami 
– indikátor  DRID (Drug Related Infectious Diseases)
Krvou prenášané infekčné choroby najmä HIV/AIDS nasledovaná hepatitídou typu C a typu B, boli v centre
epidemiologického sledovania zdravotných súvislostí a dôsledkov užívania drog na Slovensku v roku 2012.
Dôvodom bolo vysoké riziko prenosu týchto infekcií medzi injekčnými užívateľmi drog a možné závažné následky
na verejnom zdraví v prípade rozšírenia epidémií zo subpopulácie užívateľov drog do všeobecnej populácie.
Pravidelní užívatelia drog, obzvlášť tí, ktorí drogy užívajú injekčne (problémové užívanie drog), sú vystavení
vyššiemu riziku infekcií a ich liečba je náročná a nákladná.
Menší dôraz bol kladený na skríning iných infekcií medzi užívateľmi drog, ako je napr. hepatitída typu B, sexuálne
prenosné ochorenia (STD), tuberkulóza, tetanus,botulizmus pretože sú menej často prenášané pri  injekčnej  
aplikácii  drog. Počet problémových užívateľov drog infikovaných vírusom hepatitídy typu B je po niekoľko rokov
nízky z dôvodu pokračujúceho očkovania všetkých novorodencov.
Zdroje údajov
Údaje o HIV incidencii a prevalencii sa zbierajú v rámci zdravotníckeho sektoru - vNárodnom referenčnomcentre
pre HIV/AIDS33. Centrum používa európsku metodológiu zberu údajov so špecifikáciou premennej - spôsobu
prenosu. Z údajov prezentovaných na Obr. 6 vyplýva  prevládajúci  spôsob prenosu vírusu HIV – homosexuálnym
stykom.
Centrumpreliečbudrogovýchzávislostí(CPLDZ) v Bratislave je  hlavným zdrojom údajov o incidencii a prevalencii
hepatitídy typu C, HIV, syfilisu,  tuberkulózy, a ďalších infekcií, ktoré môžu byť prenášané zdieľaním  použitého
injekčného vybavenia a  v spojení s rizikovým  správaním. CPLDZ  má najpočetnejšiu klientelu a disponuje časovými
sériami údajov od polovice  deväťdesiatych rokov.
33
Od roku 1982 existuje národný register všetkých HIV pozitívnych prípadov nálezov   osôb testovaných na Slovensku.
Realizuje sa dvojkrokové HIV testovanie, prvostupňový imuno-analytický test a pretestovanie využívajúce metodológiu
Western-Blot. Okrem testovaných užívateľov drog boli testované takmer všetky tehotné ženy a väčšina pacientov, ktorí
podstúpili operácie.
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Úrad verejného zdravotníctva SR zbiera notifikácie nových infekcií na národnej úrovni; tieto údaje sú však
limitované rôznou úrovňou spolupráce zo strany lekárov. Hlavnú metódu predstavovalo testovanie biologických
vzoriek, hlavne krvi, a údaje o správaní získané selfreportingom. Použitie kvalitatívnych informácií je sporadické.
Dodatočné zdroje sú z „ad hoc“ prieskumov a štúdií, prevažne na populácii liečenej v zdravotníckych zariadeniach.
Tento prístup bol využívaný za účelom získania informácií o výskyte psychiatrických a somatických komorbidít.
Štúdie sa zameriavali na vznikajúce zdravotné problémy v klinickej praxi, ktoré boli často spájané s užívaním drog.
Väčšina z nich bola kvantitatívna, klinická a retrospektívna s jednoduchou štatistickou analýzou.
HIV – V roku 2012 bolo na Slovensku v zdravotníckych zariadeniach uskutočnených 185 571 testov. Nebola
zaznamenaná žiadna podstatná zmena v incidencii a prevalencii HIV infekcie vo všeobecnej populácii alebo
medzi užívateľmi drog na Slovensku a nebol dosiahnutý stupeň epidémie. Iba  približne  jedna z 10 reaktívnych
vzoriek bola v Národnom referenčnom centre pre HIV/AIDS potvrdená ako pozitívna na HIV infekciu.
Prevalencia HIV vo všeobecnej populácii bola však na pomalom vzostupe34. Od začiatku sledovania v roku 1985
do roku 2012 bolo na Slovensku potvrdených 459 osôb ako HIV pozitívnych.  
Spôsoby prenosu HIV medzi tými, u ktorých bola zistená infekcia počas celého obdobia testovania na HIV od roku
1985 do konca roku 2012 (Obr. 6) bolo nasledovné: homosexuálnym pohlavným  stykom 64%, heterosexuálne
24%, injekčným užívaním drog 3% a neurčene 9%.

Obr. 6: Spôsoby prenosu infekcie HIV v rokoch 1985-201

Väčšina oznámených prípadov HIV vo všeobecnej populácii bola zo západných regiónov, z Bratislavy a najnižšia
prevalencia bola vo východných častiach Slovenska.
Výskyt 12 prípadov medzi užívateľmi drog v roku 2012 indikoval HIV prevalenciu 0,01 % podľa TDI; 0,1 % medzi
PDUs a 0,3% medzi injekčnými užívateľmi drog v liečbe.  V roku 2012 sa vyskytol jeden nový prípad infekcie HIV
zistený cez sentinelové monitorovanie. Relatívne riziko pre súčasných zatiaľ neinfikovaných injekčných užívateľov
drog získať HIV infekciu bolo RR=4, čo znamená štvornásobne vyššie riziko ako pre osobu zo všeobecnej populácie
na Slovensku.
Hepatitída typu C (HCV)
Najčastejšou cestou prenosu vírusu hepatitídy typu C bolo zdieľanie  použitých injekčných ihiel a striekačiek.  
Medzi užívateľmi drog existuje epidémia hepatitídy typu C (HCV), ktorá trvá viac než 10 rokov. Nálezy nepotvrdili  
hypotézu spoločného výskytu šírenia HIV spolu s HCV v tejto subpopulácii.
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34
Od roku 1985 do 31.12.2013 bolo v Slovenskej republike diagnostikovaných a registrovaných spolu 639 prípadov HIV
   infekcie (512 u občanov SR a 127 u cudzincov).

Výskyt HCV infekcie medzi užívateľmi drog, ktorí po prvý krát žiadali o liečbu v CPLDZ v Bratislave poklesol z 15%
(34) v roku 2011 na 10% (16) v roku 2012 čo predstavuje najnižšie zaznamenané hodnoty vôbec (61 prípadov
v roku 2005 a 54 v roku 2009).
Prevalencia HCV medzi prvoliečenými pacientmi, ktorí užívali drogy injekčne, poklesla v  sentinelovej vzorke na
38% v roku 2012 v porovnaní so 40% v roku 2011 a s 50% v roku 2009. Absolútny počet testovaných injekčných
užívateľov poklesol o jednu tretinu v porovnaní s predchádzajúcim rokom a takmer o 50% pri porovnaní s
výsledkami roku 2008. Celkové číslo anti-HCV pozitívnych injekčných užívateľov poklesol z 27 prípadov v roku
2011 na 14 v roku 2012
Ako sa predpokladalo, počet pacientov s pozitívnymi výsledkami HCV testov súvisel s rastúcim vekom injekčných
užívateľov drog; 23% vo vekovej skupine pod 25 rokov, 38% vo vekovej skupine od 25 do 34 rokov a až do 54%
vo vekovej skupine pacientov starších ako 34 rokov. Platnosť týchto výsledkov je limitovaná malou veľkosťou vzorky.
O niečo  presvedčivejší je dôkaz vyššieho počtu  infikovaných užívateľov  narastajúceho  s časom, ktorý uplynul od
prvého injekčného užitia. Zatiaľ čo 10%, resp. 17% HCV pozitívnych pacientov je medzi užívateľmi, ktorí injekčne
užili drogy po prvý krát  pred menej ako dvoma rokmi, resp. pred 2 až 5 rokmi, takmer 63%, respektíve 100%
pozitívnych na HCV bolo v skupine tých, ktorí prvý krát užili drogu injekčne pred 5 až 10 rokmi, resp. pred viac ako  
10 rokmi.  Naďalej  je  najvyšší podiel–75% – HCV infekcií zistený medzi injekčnými užívateľmi drog, závislými
od opioidných látok a iba 28% medzi inými, ktorých primárnou drogou bola iná látka, väčšinou metamfetamíny
– pervitín. Tento nález spolu s poklesom problémových a injekčných užívateľov a počtov  infikovaných pacientov
virusom hepatitídy typu C od začiatku sentinelového monitoringu v roku 2008 by mohlo naznačovať  recesiu
epidémie HCV medzi užívateľmi drog. Opatrnejšia interpretácia je potrebná, keďže výsledky pochádzajú
z malých vzoriek a zo sentinelového sledovania, hoci z najväčšej špecializovanej liečebnej inštitúcie a odkazujúc na
niektoré iné ukazovatele, obzvlášť TDI, naznačujú rovnaké smerovanie.
Hepatitída typu B (HBV)
V roku 2012 bol zistený iba jeden pacient s pozitivitou na HBsAg medzi problémovými užívateĺmi vstupujúcimi  po
prvýkrát do liečby v CPLDZ Bratislava. Je to  najnižšie číslo od roku 2008, kedy bola prevalencia 10 prípadov (11%).
Anti-HBc prevalencia medzi prvokontaktmi zo všetkých užívateľov drog (IDUs aj nie-IDUs spolu) sa znížila z 8%
v roku 2011 na 7% v roku 2012 a zo 17 na 10 prípadov. Pre porovnanie, najvyššia zaznamenaná prevalencia
anti-HBc bola 13%, t. j. 29 prípadov v roku 2008. Celková prevalencia pozitívnych anti-HBc prípadov bola 28%
medzi IDUs prvokontaktmi v CPLDZ Bratislava v roku 2012 v porovnaní s 23% v roku 2011, čo bol mierny nárast.
Ale celkový počet osôb s prítomnosťou markera sa systematicky znižuje z 23 v roku 2008 na 14 v roku 2012
a klesá až na 9 v roku 2012. 50% anti-HBc pozitivity bolo zistených v skupine s najdlhšou históriou injekčného
užívania, t.j. po dobu 10 alebo viac rokov, a najnižšie percento – 11% v skupine s menej než 2-ročným injekčným
užívaním pred súčasnou liečbou. Na rozdiel od HCV protilátok, prevalencia HBV neprekročila 50% v žiadnej
skupine IDUs vo vzťahu k dĺžke intravenózneho užívania drog. Nižšia prevalencia bola zistená medzi injekčnými
užívateľmi opioidov (17%) než  medzi medzi užívateľmi s inou primárnou drogou, väčšinou metamfetamínmi –
31%. Vysvetlením tu môže byť aj odlišná sexuálna aktivita. Na rozdiel od HCV, počty nakazených HBV boli také
nízke, že predstavujú takmer „dno“ jej  prevalencie. Očkovanie hrá hlavnú úlohu.				
Ostatné vírusové hepatitídy – testovanie na prítomnosť hepatitídy typu A a D nebolo zahrnuté v zozname rutinných
krvných testov na vírusové infekcie pre epidemiologické účely – v spojení s užívaním drog je výskyt týchto typov
hepatitíd veľmi nízky.
Syfilis
V CPLDZ  v Bratislave  bola prevalencia syfilisu medzi prvoliečenými  injekčnými užívateľmi drog 10% (4 zo 40). Je
podobná ako v roku 2010 – 11%, ale vyššia ako v roku 201135, kedy to bolo iba 1,5 % a 3% v roku 2008. Počet
pacientov pozitívnych na syfilis sa v rokoch pozorovania pohyboval od 1 do 7.
Skríning  iných sexuálne prenosných infekcií  nebol uskutočnený, hoci klinická prax ukazuje, že aj tieto sa často
vyskytujú medzi užívateľmi drog. U tých, čo pôsobia  v sexbiznise je častákvapavka a trichomoniáza.
Nie sú informácie ani dôkazy o výskyte prípadov tuberkulózy medzi užívateľmi drog a po desaťročia nebol  
u týchto pacientov zaznamenaný prípad infekcie tetanom. Ďalšie infekcie, ako napr. abscesy alebo endokarditída,
35

Tieto fluktuácie nastali kvôli malej veľkosti testovanej vzorky.
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neboli systematicky zaznamenávané vo vzťahu k užívaniu drog, napriek ich neoficiálnemu klinickému výskytu
oveľa menej často ako tomu bolo pred 10-15 rokmi – dôvodom  je podstatný pokles v prevalencii problémových
užívateľov drog  ktorí užívajú drogy injekčne a dostupnosť lekárskej starostlivosti.
Súčasné trendy indikátora DRID prepojené s TDI údajmi zdanlivo naznačujú obmedzenie rizika epidémií krvou
prenášaných ochorení u užívateľov drog na Slovensku. No aj naďalej je menšia čast užívateľov drog injekčným
spôsobom  vystavená vyššiemu riziku a aj  rozšírenie HCV v tejto malej skupine je pretrvávajúcim problémom aj
keď je to vo všeobecnosti nižšie.
Opatrenia
Prevencia
Prevencia s osobitným dôrazom na deti a mládež je od  počiatku etablovania národných  protidrogových  
stratégií na Slovensku jedným z jej základných pilierov. Kľúčovú zodpovednosť vo vzťahu k tejto cieľovej skupine
má ministerstvo školstva (MŠVVaŠ SR) v spolupráci s rezortom zdravotníctva, rezortom práce, sociálnych vecí
a rodiny a rezortom vnútra. Na rôznych úrovniach má charakter opatrení, resp. zásahov (intervencií), smerujúcich
k jednotlivým cieľovým skupinám počínajúc od všeobecnej populácie (univerzálna prevencia) cez zraniteľné a
ohrozené skupiny (selektívna prevencia) k predisponovanejším jedincom vyžadujúcim formy indikovanej prevencie,
a to v prostrediach školy, komunity a rodiny s cieľom predísť  a vyhnúť sa budúcim problémom.
Hodnotenie účinnosti preventívnych zásahov a programov, teda toho čo a či to vôbec funguje by malo
byť neoddeliteľnou súčasťou a bezpodmienečnou podmienkou každého programu a aktivity – je však
ojedinelé36. Podobne ako v mnohých ďalších krajinách, vzťahuje sa to hlavne na úroveň univerzálnej
prevencie,ktorábysaokremcieľovejskupiny–školskejpopulácie–malarealizovaťajprerodiny,komunity,
všeobecnú populáciu a návštevníkov zábavných/rekreačných podujatí/prostredí (partygoers).
S výnimkou niekoľkých dlhoročne realizovaných a hodnotených programov37 realizovaných v sektore školstva
na II. stupni ZŠ a v na stredných školách38 sa účinnosť často finančne náročných projektov deklarovaných ako
preventívne vôbec nesleduje. Môže to byť dôsledok rôznych rezortných priorít, ale aj pretrvávajúcej absencie
domácich štandardov prevencie39, resp. kvality ponúkaných preventívnych aktivít pre deti a mládež , čo platí pre
väčšinu subjektov  občianskej spoločnosti, obcí a miest pokiaľ dôsledne nespolupracujú s kvalifikovanými Centrami
psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie.
Spôsob krátkodobého financovania40 (max. na 1 rok) sú ďalšími príčinami, ovplyvňujúcimi kvalitu prevencie a jej
posun do izolovaných a jednorazových aktivít na úkor dlhodobých a hodnotených programov. Do klasického
delenia úrovní prevencie (univerzálna – pre všeobecnú populáciu, s dôrazom subpopuláciu detí a mládeže,
selektívna – pre ohrozené a zraniteľné skupiny, resp pre návštevníkov a indikovanú – pre jedincov) sa podľa
EMCDDA má zaradiť aj environmentálna prevencia, čo znamená zmeny bezprostredného kultúrneho, sociálneho,
fyzického a ekonomického prostredia, v ktorom si jedinec volí možnosť užívať alebo neužívať psychoaktívne látky.
Celý rad environmentálnych opatrení vo vzťahu k alkoholu a tabaku je sformulovaný v spomenutých strategických
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36
V šk. roku 2010/2011 bolo napr. hodnotených len 49 programov z 894 čo reprezentuje podiel 5,48%.
   (UIPŠ,Slovíková 2012)
37
na úrovni zpätnej väzby účastníkov – obvykle v anonymných dotazníkoch
38
V úrovni univerzálnej prevencie v šk. roku 2011/2012 CPPPaP zrealizovali  spolu 1 108 programov, čo predstavuje nárast
o takmer 20% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Tradične bol najvyšší počet programov smerovaný k cieľovej skupine
„žiaci základných škôl“ - 595 programov, k stredoškolákom viac ako pätina.
Preventívny program „CESTA k emocionálnej zrelosti“ (program typu MUSTAP) v šk.roku 2011/2012 sa v 60 okresoch
SR zapojilo celkom 218 škôl, 848 tried, absolvovalo ho 11 875 žiakov a program realizovalo 399 učiteľov. Program sa
hodnotí v dvojročných intervaloch, a to zo strany pedagógov a žiakov).
Program rozvoja osobnosti žiaka so zameraním na prevenciu DZ (program typu MUSTAP) - cieľovou skupinou sú žiaci vo
veku 13 až 18 rokov. 20 hodín programu je rozložených v rámci 9 mesiacov šk. roku. V šk. roku 2011/12 ho absolvovalo
5 995 žiakov.
„Vieme, že” .... (program typu MUSTAP) Je určený pre 12 až 16 ročných žiakov. 36 hodín programu je rozložených v rámci
10 mesiacov školského roku. Absolvovalo ho 8 833 žiakov a realizovalo 250 pedagógov na 202 školách (Slovíková,
2013, SQ 25M).
39
MŠVVaŠ SR  pre potreby rezortu zabezpečilo preklad a distribúciu publikácie “Európskych štandardov kvality protidrogovej
prevencie“ a ďalšieho manuálu pre prevenciu a vyhodnocovanie  
40
Viaczdrojové financovanie zo štátnych dotácií a súkromných zdrojov

dokumentoch gestorovaných ministerstvom zdravotníctva napr.:Národný akčný plán na kontrolu tabaku
2012-2014; nový Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020. Národný program
podpory zdravia apod.
O environmentálnej prevencii možno hovoriť aj pokiaľ ide o ciele a smerovanie opatrení ktoré vyplývajú z Kľúčových
oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 – 2013.
Unplugged program na Slovensku
V roku 2012 začala na Slovensku príprava medzinárodného EU-DAP Unplugged programu41 univerzálnej
prevencie užívania drog, ktorý je určený žiakom vo veku 12-14 rokov. Je založený na stratégii sociálneho vplyvu
v prevencii užívania drog, a osobitná pozornosť je venovaná korekcii normatívnych presvedčení týkajúcich sa drog
a ich užívania. Program kombinuje stratégie podávania informácií a rozvoja životných spôsobilostí. Na Slovensku
sa realizuje ako výskumný projekt v spolupráci s Českou republikou.
Do výskumu sú zaradené metodiky, ktoré umožnia realizovať analýzu s cieľom odpovedať na otázky vplyvu/
účinnosti na rizikové správanie dospievajúcich. Príprava/tréning učiteľov sa realizoval v roku 2013, ako aj prvé dve
etapy zberu dát (pred a po ukončení programu na základných školách, v nasledujúcich rokoch budú prebiehať
ďalšie zbery dát). Vo výskumnej vzorke je spolu 1 800 žiakov 6. ročníkov základných škôl ( 30 žiakov z každej
zo zaradených 60 škôl), ktorí sú rozdelení do experimentálnej a kontrolnej skupiny (po 900 žiakoch) Samotný
program pozostáva z 12 lekcií, vedených školenými učiteľmi – je interaktívny a opiera  sa o model komplexného
vplyvu sociálneho prostredia na užívanie návykových látok u dospievajúcich.
Liečba drogovej závislosti: dopyt po liečbe a dostupnosť liečby
Cieľom opatrení v oblasti liečby je jednak umožniť dostupnosť samotnej liečby pre užívateľov drog, udržiavať a
zvyšovať jej kvalitu a znižovanie negatívnych zdravotných dopadov, vrátane najzávažnejších, ktorými sú úmrtia.
V roku 2012 neboli zaznamenané žiadne neočakávané potreby a zmeny v dopyte po liečbe.
Liečba v zmysle definície EMCDDA zahŕňa tak lekárske, ako aj nelekárske prístupy.  Liečba je akýkoľvek zámerný
zásah poskytnutý užívateľovi drog so štruktúrovaným, cieľovo-orientovaným plánom. Môže byť rezidenčný alebo
realizovaný v komunitách. Zásahy, ktoré sú považované za liečbu sú nasledovné: detoxikácia, strednodobá alebo
dlhodobá rezidenčná alebo ambulantná liečba zameraná na abstinenciu, substitučná liečba, skupinová terapia,
domy na polceste, krátke zásahy, povinná liečba vo väzení nariadená súdmi.
To, čo v tejto definícii liečby nie je zahrnuté, je liečba predávkovaní na pohotovostiach, výmena ihiel a striekačiek
v uliciach, liečba iných súvisiacich zdravotných problémov týkajúcich sa užívania drog, ako je liečba hepatitídy C.
Anonymná alebo neanonymná žiadosť o informácie ohľadom možnostiach liečby uskutočnená cez telefón, e-mail,
alebo osobne sa  tu za liečbu nepovažuje a nie je tu zahrnutá ani liečba (kodependencia) rodinných príslušníkov
alebo blízkych osôb.
Napriek tejto rozsiahlej definícii, ktorá obsahuje rôzne druhy liečebných zásahov pre užívateľov drog, historicky
prevažujú liečebné programy, bez ohľadu na to, či ide o hospitalizovaného alebo ambulantného pacienta, ktoré
poskytujú  poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach. Sociálne a iné formy terapie42
mimo sektor zdravotníctva pĺnia dodatočnú, menej dôležitú úlohu.
Dôležitý je rozdiel medzi dobrovoľnou alebo povinnou liečbou nariadenú súdom. To sa odzrkadľuje aj pri zbere
dát pre monitoring indikátora  dopytu po liečbe (TDI). Dobrovoľná liečba má hlavný podiel  v  prijatiach  do liečby,
menší – i keď stále významný – je podiel súdom nariadenej  liečby. Vo väzenských zariadeniach je to naopak a len  
obmedzený počet väzňov bol liečený na základe ich dobrovoľného rozhodnutia  liečiť sa počas výkonu trestu.
Dostupnosť43 a cenová prístupnosť liečebných služieb bola vo všeobecnosti  dobrá. Len výnimočne, ak bola kapacita
programu úplne plná, sa v niektorých zariadeniach zaradili pacienti na čakacie listiny, mali však  vždy možnosť
liečby v inom programe. Prístupnosť služieb sa odvíja od  zmluvných vzťahov medzi  zdravotnými poisťovňami a
Orosová O.et al (2013)  UPJŠ APVV–0253–11 výskumná úloha: Užívanie  drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi
   - na výskumných dátach založená prevencia užívania drog.
42
Behaviorálne prístupy, terapeutické komunity a sociálna terapia sú hlavnými prvkami týchto programov.  
43
Sieť kliník pokrýva celú krajinu, s rozsiahlejšou škálou odborných programov pre závislých v mestách, kde je vyššia
    koncentrácia užívateľov drog.
41
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poskytovateľmi zdravotných  služieb.
Liečba je organizovaná v ambulantných a nemocničných/ústavných  zariadeniach, pričom existuje kontinuita
medzi týmito dvomi formami liečby. Všetci pacienti liečení v nemocniciach by mali pokračovať v ambulantnej
liečbe, opačný prípad vždy neplatí; významný počet ľudí sa lieči iba ambulantne, buď formou čistej liečby  alebo
v substitučných programoch, bez potreby alebo predchádzajúceho pobytu v nemocnici. Forma čistej liečby má
dve fázy: detoxikácia a fáza prevencie recidívy. Substitučná liečba sa považuje za dočasnú fázu pre tých, ktorí to
potrebujú, pred ich následnou detoxikáciou. Nárast dopytu po liečbe a dôležitosť formy čistej liečby  sa zaznamenal
hlavne v minulom desaťročí, čo vyplynulo z nárastu žiadostí o liečbu zo  strany užívateľov neužívajúcich  opiody, ktorí  
nemajú alternativu  substitučného lieku. Väčšina liečebných zariadení je zmiešaná a prijíma pacientov s problémami
súvisiacimi s psychoaktívnymi látkami bez ohľadu na právny status týchto látok. Liečebné postupy a programy šité
na mieru môžu byť potom odlišné v rámci liečebného zariadenia. V súčasnosti sa zaznamenal nárast pacientov
s kombináciou psychoaktívnych látok( napr.nelegálne drogy a alkohol). V liečbe je aplikovaná farmakoterapia a
psychosociálne prístupy. Lieky sú súčasťou liečby, väčšinou ako pomocná symptomatická liečba vo fáze detoxikácie
a v rámci substitučnej liečby. Farmakologicky podporená detoxikácia je pravidlom, ak je potrebná.
Opatrenia zamerané na zdravotné súvislosti a dôsledky užívania drog
Indikátor dopytu po liečbe (TDI) a indikátory DRID a DRD (infekčné ochorenia súvisiace s drogami  a úmrtia súvisiace
s drogami zohrávajú dôležitú úlohu pri nastavovaní opatrení smerujúcich k redukcii, resp.eliminácii výskytu týchto
dôsledkov). Na Slovensku sú zavedené tradičné, vedecky podložené prístupy, ako napr. poskytovanie  sterilných
ihiel a injekčných striekačiek, dostupnosť liečby pre užívateľov drog, opiátová substitučná liečba. Popri nich sa
vyžadujú aj ďalšie nové prístupy reagujúce na  nové problémy napríklad v prípade nových psychoaktívnych látok,
kde dôležitú úlohu na národnej úrovni má systém včasného varovania (EWS). Systém poskytovania zdravotnej
starostlivosti poskytuje dostupnú a prístupnú starostlivosť pre všetkých, ale jednotlivec má aj právo ju odmietnuť. Je
potrebné upozorniť na túto krehkú hranicu medzi dopytom po individuálnej liečbe a potrebami verejného zdravia.
Nariadená liečba užívateľov drog je súčasťou opatrení na Slovensku.
Programy injekčných ihiel a striekačiek (NSP44) poskytujú sterilné ihly a injekčné striekačky a iné vybavenie
užívateľom drog za účelom prevencie poškodenia zdravia. Poskytnutie sterilných ihiel a injekčných striekačiek je
bezplatné, výmenou za použité, alebo môžu byť užívateľmi drog zakúpené v sieti lekární. Málo programov ich
poskytuje úplne zadarmo bez akýchkoľvek požiadaviek (v CPLDZ v Bratislave), niektoré nízkoprahové programy
poskytujú sterilné vybavenie výmenou za použité. Injekčné vybavenie je najčastejšie kupované v lekárňach, je
lacné, cenovo prístupné a ľahko dostupné pre užívateľov drog z dôvodu pokrytia Slovenska  sieťou lekární. Jedna
sterilná ihla s injekčnou striekačkou stála v roku 2012 okolo 0,15 €. Krátky prieskum medzi pacientmi v CPLDZ
v Bratislave – v prostredí, kde sú dostupné všetky uvedené možnosti - odhalil, že užívatelia si ich najčastejšie kupovali
v lekárňach. Programy poskytovania ihiel a striekačiek  sú prevádzkované vo väčších mestách: v Bratislave, Nitre,
Košiciach, Banskej Bystrici, buď v Centrách pre liečbu drogových závislostí alebo ako programy – nízkoprahové –
prevádzkované mimovládnymi organizáciami (MVO). Tento typ nízkoprahových  programov poskytoval hlavne
nelekárske, sociálne služby ako napr. NSP programy bez úhrady, služby v teréne (street work), sociálnu pomoc
a mediáciu pre aktívnych užívateľov drog. Kmeňový personál tvorili sociálni pracovníci a študenti – dobrovoľníci.
Anonymita klientov je pri tomto type nízkoprahových programov bežná. Programy sú často súčasťou iných
projektov, napríklad programu pre ľudí bez domova a osoby pracujúce v sexbiznise.
Druhým typom nízkoprahových programov boli programy opiátovej substitučnej liečby. Mali menšiu cieľovú
skupinu, ľudí so závislosťou na opioidných látkach. Metadón a buprenorfín s naloxonom sú hlavné lieky  používané
v zdravotníckych programoch prevádzkovaných profesionálnym zdravotníckym personálom v špecializovaných
zariadeniach, kde sú dostupné aj iné programy pre osoby s poruchami súvisiacimi s užívaním psychoaktívnych
látok.
Prevencia urgentných prípadov ohrozenia zdravia drogami a obmedzenie úmrtí spojených s užívaním drog  úzko
súvisia s indikátorom úmrtí spojených s drogami (DRD) a systémom včasného varovania (EWS), čo sú najdôležitejšie
nástroje na vyhodnotenie situácie a rýchlu reakciu na novovznikajúce riziká. Počet úmrtí súvisiacich  s drogami je
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nízky. V sledovanom období  sa na drogovej scéne neobjavili žiadne  nové drogy ktoré by mohli spôsobovať
závažné intoxikácie alebo dokonca úmrtia. Väčšinu intoxikácií na oddeleniach urgentnej medicíny na Slovensku
v roku 2012 predstavovali intoxikácie alkoholom. Boli zaznamenané aj smrteľné intoxikácie  samotným alkoholom
a v podstatnej časti smrteľných intoxikácií bol prítomný alkohol v kombinácii s drogami.
Pokiaľ ide o opatrenia hlavnú úlohu zohrávalo všeobecné zdravotné vzdelávanie a univerzálna  prevencia
zavedená do vzdelávacieho systému, do osnov základných a stredných škôl. Všeobecná prevencia sa realizovala
vo vzájomnej spolupráci MŠVVaŠ  a MZ SR.
Programy špecifickej prevencie sa zameriavali na užívateľov drog, a to s reálnymi inštrukciami ako predchádzať
smrteľným intoxikáciám a ako sa vyhnúť predávkovaniam. Realizovali ich  mimovládne organizácie v rámci  
terénnych činností a tiež špecializované centrá pre liečbu drogových závislostí v ich harm - reduction programoch.
Dôležitú rolu v kontexte obmedzenia urgentných prípadov ohrozenia zdravia drogami malo aj  zníženie  počtu
injekčných užívateľov drog a obzvlášť pokles v počte užívateľov opiátov, k čomu nepochybne prispela prevažne
abstinenčne orientovaná liečba a substitučná liečba, so svojimi dlhodobo priaznivými výsledkami.
Prevencia a liečba infekčných ochorení súvisiacich s drogami
Preventívne činnosti pozostávali zo vzdelávacích programov pre všetkých užívateľov drog a špecifickej selektívnej
prevencie zameranej na injekčných užívateľov drog (t.j. NSP s cieľom predísť infekčným chorobám pri spoločnom
používaní použitého injekčného vybavenia. Chronickým užívateľom opiátov bola poskytnutá substitučná
liečba (s metadónom a buprenorfín-naloxonom), ktorá bola najúčinnejším nástrojom prevencie šírenia HIV.
Prevencia šírenia krvou prenášaných ochorení by nemohla byť dosiahnutá bez zavedenia, dobrej dostupnosti
a jednoduchého prístupu k špecializovanej liečbe závislostí, k čistej takzvanej bezdrogovej liečbe a k lekárskej
starostlivosti vo všeobecnosti.
Pozitívnym znakom bol jednak pokles v dopyte po liečbe u problémových užívateľov  a zníženie dopytu po
substitučnej liečbe. Náročnou úlohou bolo nájsť účinné opatrenia zabraňujúce šíreniu infekcií medzi užívateľmi
metamfetamínov, ktorí injekčne užívali pervitín, čo  sa aspoň čiastočne vyriešilo zavedením  účinnej čistej  liečby pre
tých, ktorí o ňu požiadali a ponukou programu NSP pre užívateľov nezaradených do liečenia.
Testovanie na HIV, HCV a HBV bolo prvým krokom k odhaleniu už infikovaných osôb,ktoré boli ďalej motivované  
k  špecifickej antivírusovej liečbe, ale tiež k  liečbe samotnej drogovej závislosti a najmä substitučnej liečbe, ak bola
prítomná indikácia. Pred – a potestové poradenstvo tvorilo súčasť procesu. Samotné testovanie má významný
vplyv   čo sa týka zmeny v prevencii infekcií u testovaných s negatívnymi výsledkami testov, alebo v motivácii k liečbe
u tých s pozitívnymi výsledkami testov. Z hľadiska verejného zdravia to obmedzilo a predchádzalo rozšíreniu
epidémií HIV, HCV a HBV.
HIV liečba je  pre pacientov bezplatná a plne hradená zdravotnými poisťovňami.
HCV liečba  je rovnako bezplatná a dostupná. Hepatitída typu C predstavovala hlavnú a jedinú krvou prenášanú
infekciu s prevalenciou epidémie v podskupine injekčných užívateľov drog, ktorá bola prenášaná týmto spôsobom.
Pretrvávajúcim problémom bol fakt ako priviesť k liečbe už infikovaných užívateľov, ktorí zdôvodňovali vyhýbanie
sa liečbe obavami z negatívnych vedľajších účinkov liečby a neprítomnosťou zdravotných problémov spôsobených
infekciou. Dobrým znamením bol pokles novo zistených prípadov s prítomnosťou anti-HCV protilátok medzi
užívateľmi drog, ktorí nastúpili liečbu v roku 2012.
HBV liečba je bezplatná a dostupnosť testovania pre súčasné a minulé infekcie hepatitídou typu B sa vzťahovala
na tých užívateľov drog, ktorí kontaktovali služby zdravotnej starostlivosti. Liečba sa odporúčala a bola poskytnutá
všetkým pacientom s pozitívnymi výsledkami na prítomnosť anti-HBsAg. Očkovanie proti HBV infekcii bolo
ponúknuté všetkým s negatívnym výsledkom na prítomnosť antigénu HBc. Dôležitú úlohu zohrávali vzdelávacie
programy zamerané na zmenu sexuálneho správania keďže hepatitída typu B je tiež bežne prenášaná aj
nechráneným pohlavným stykom. Vzhľadom na to, že populácia u ktorej bolo zavedené na Slovensku očkovanie
proti HBV vstupuje do veku, ktorý je kritický pre  nástup rizikových foriem správania či už súvisiacich s drogami alebo
sexualitou, predpokladá  sa ďalší pokles nových HBV infekcií medzi užívateľmi drog v budúcnosti.
Edukácia týkajúca sa ďalších pohlavne prenášaných chorôb, ako aj bezpečného sexu, testovania na syfilis
s odkazom na špecifickú liečbu je pravidelnou súčasťou poradenstva.
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Komorbidita45 u užívateľov drog je sledovaná individuálne pre potreby klinickej, diagnostickej a liečebnej praxe.
Psychiatrickákomorbiditasazaoberalaspoločnýmvýskytompsychotickýchporúchhlavneupacientovsozávislosťou
na metamfetamínoch – pervitíne, ale tiež na marihuane. Izáková a kol. (2012) v retrospektívnej porovnávacej
klinickej štúdii porovnávala dve skupiny hospitalizovaných pacientov: s primárnou schizofrenickou poruchou
a s toxickou psychózou a zistili postatné rozdiely. André a Izáková (2013) analyzovali úlohu metamfetamínov
a THC ako činiteľov spúšťajúcich nástup schizofrenických porúch u jednotlivcov s predispozíciami a zhoršujúcich
priebeh ich psychózy. Sexuálnymi poruchami  u pacientov so závislosťou sa zaoberal  Chovanec a kol. (2013).
64 hospitalizovaným pacientom liečeným zo závislosti na psychoaktívnych látkach predložili špecifické dotazníky46
a zistili problémy so sexuálnou túžbou v 17% prípadov, dysfunkciu erekcie u 16% a ťažkosti so vzrušením v 11%
prípadov. Alexanderčíková a kol. 2013 v klinickej štúdii ohľadne sexuálnych porúch predložila ASEX dotazníky
522 pacientom vstupujúcim do liečby. Údaje  ukázali  najvyšší podiel porúch (33%) u pacientov so závislosťou na
opioidoch, nasledovaný závislosťou od alkoholu (21%), od metamfetamínov s 19% a prakticky neovplyvnené
sexuálne funkcie mali pacienti so závislosťou na marihuane iba s 2% porúch a neodlišovali sa od pacientov
liečených z patologického hráčstva, ktorí slúžili ako kontrolná skupina so 6%-nou prevalenciou sexuálnych porúch.
Prevažujúcou poruchou v celej vzorke bol pokles sexuálnej túžby.
Neexistujú žiadne kvantitatívne údaje o poruchách spojených s konzumáciou alkoholu a zdravotných následkoch
u užívateľov drog, ako napr. alkoholická porucha pečene, porucha pankreasu a iné. Avšak ich častý výskyt je
známy z každodennej klinickej praxe, obzvlášť u pacientov zaradených v substitučnej liečbe závislosti od opioidov.
Problém je predmetom prebiehajúcej výskumnej štúdie.
Zabezpečenie kvality
Kvalita služieb bola pod dohľadom Ministerstva zdravotníctva SR, odborov zdravotníctva úradov samosprávnych
krajov a Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tieto inštitúcie  sú  zodpovedné za dohľad nad
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, či vo svojej klinickej praxi postupovali v súlade s právnymi predpismi
v oblasti zdravotníctva, v súlade s metodologickými odporúčaniami, usmerneniami pre diagnostické a liečebné
postupy, s požiadavkami kvality, s kvalifikáciou a počtom personálu, ako aj diagnostickým a technickým vybavením.
Podobné, dokonca náročnejšie boli kvalitatívne požiadavky vyžadované od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
zdravotnými poisťovňami. Za účelom súladu s týmito kvalitatívnymi požiadavkami, špecializované centrá pre liečbu
závislostí a psychiatrické liečebne vstúpili do procesu pokračujúcej certifikácie kvality - ISO 9001:2000. Zariadenia
zdravotnej starostlivosti mali aj interné systémy kontroly kvality, kde je dôležitá súčasť spätná väzba od pacientov/
klientov.
Systém včasného varovania (EWS)
- pred novými psychoaktívnymi (syntetickými) drogami umožňuje monitorovanie a medzinárodnú výmenu
informácií o látkach a ich kombináciách, spôsobujúcich smrť ich užívateľov. Prostredníctvom EWS sa tieto informácie
a varovania dostávajú do terénu (lekári v klinickej praxi, terénne programy harm reduction, rizikové prostredie
väzníc, biochemické a toxikologické pracoviská) a umožňujú informačnú prípravu na úspešnejšie zvládnutie
podobných situácií, prípravu organizačných a administratívnych opatrení voči prieniku nebezpečných látok
k potenciálnym užívateľom.
Testovanie na infekčné ochorenia
Z hľadiska ochrany verejného zdravia sú významné programy testovania infekčných ochorení súvisiacich
s drogami a dostupnosť testovania. Hoci pacienti sú o výsledku vyšetrenia krvi informovaní, neexistujú zákonné
prostriedky, ktoré by ich v prípade pozitívneho nálezu donútili k liečbe. Z tohto pohľadu je potrebná osveta
a informovanosť medzi užívateľmi drog o nebezpečenstve chorôb, možnostiach liečby a najmä o možnostiach
ochrany pred nakazením. V oblasti liečby infekčnej hepatitídy C  boli v tomto období zavedené do praxe nové
prípravky – telaprevir a boceprevir pre špecifický genotyp vírusov. Liečbu infekčnej hepatitídy C môžu podstúpiť aj
45
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Komorbidita je spoločný výskyt psychiatrických a somatických porúch spolu so závislosťou na drogách.
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pacienti v substitučnej liečbe. Poisťovňa takúto liečbu z väčšej časti hradí, okrem prípadov aktívnych problémových
užívateľov drog. Napriek tomu, podľa publikovaných výsledkov štúdie (Slezáková & Okruhlica, 2011), z 290
pacientov s infekciou hepatitídy C sa 45% neliečilo kvôli podmienkam poisťovne, 22% nemalo záujem o liečbu,
6% sa obávalo vedľajších účinkov a 27% udalo iný dôvod. Na určenie výskytu psychóz, ako závažnej komorbidity
vyskytujúcej sa najmä pri užívaní syntetických stimulancií, je potrebné včasné toxikologické vyšetrenie, ktoré sa však
– aj z ekonomických dôvodov – často zanedbá, čím sa následne komplikuje a zdržiava postup liečby.
Súčasťou opatrení je aj priebežné školenie a vzdelávanie profesionálov prichádzajúcich do kontaktu s užívateľmi
drog. V tomto procese zohrávajú význam najmä profesijné združenia a motivujúci akreditačný systém.
Významným nástrojom šírenia odborných poznatkov je špecializovaný časopis Alkoholizmus a drogové závislosti,
vydávaný Slovenskou lekárskou spoločnosťou. Vrcholným odborným podujatím v oblasti adiktológie je výročná
AT konferencia „Bojnické dni“ organizovaná Psychiatrickou spoločnosťou SLS.
Resocializácia – sociálna integrácia
Drogovo závislí a osoby s iným druhom závislosti nie sú osobitnou skupinou v rámci špecifických opatrení na
prevenciu sociálneho vylúčenia a opatrení na opätovné začlenenie sa do spoločnosti. Všetky dostupné možnosti
v rámci nastavených opatrení  v tomto smere môžu využívať.  
Naviac sú pre nich sú určené osobitné rezidenčné zariadenia, poskytujúce služby rehabilitácie a resocializácie, a
aj sociálne služby, ktoré majú uľahčiť osobám   návrat do prirodzeného prostredia (najmä rodiny) a začlenenie sa
do spoločnosti (kritériá sociálnej integrácie : vzdelávanie, zamestnanosť a bývanie). Tieto  resocializačné zariadenia
(ďalej len RZ) sú mimo sektoru zdravotníctva.
NMCD opakovane sleduje 19 (18  akreditovaných MPSVaR pre výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí
a sociálnej kurately a 1 RZ zriadené v hlavnom meste)  RZ  pokiaľ ide o štruktúru klientov (primárny dôvod, ktorý
viedol k ich pobytu v RS) a poskytované služby. Resocializačné zariadenia sú pre výkon opatrení sociálno-právnej
ochrany detí a kurately čo je zákonný rámec fungovania resocializačných stredísk - akreditované Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny, na zabezpečenie  kvalifikovanej pomoci pri opätovnom začlenení sa klientov do
spoločnosti a rodiny.
Podľa prieskumu NMCD v roku 2013 (údaje 2012) celkovú kapacitu  431 miest   v  19 RZ využilo v roku 2012  807  
klientov (menej  ako v roku 2011 – 842), väčšina z nich boli  muži47 - 58%. V roku 2012 prišlo do RZ 441 nových
klientov.  Vo veku 16-18 rokov bolo 116  osôb  (14.4%)  
Z ilustračného grafu (obr.7) je zreteľná dominancia zneužívania alkoholu,nasledovaná metamfetamínom
a užívaním viacerých drog. Na rozdiel od alkoholu, kde  podiel klientov stúpa, pri pervitíne a polyužívaní  sú
podiely viac menej stabilizované. Podiel klientov, u ktorých pred resocializáciou, resp. pred samotnou liečbou
prevažovala  injekčná aplikácia drogy  klesá, aj keď v roku 2012 ich bolo 155 ( viac  než v predchádzajúcom
roku, kedy ich bolo 140).
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Z 19 resocializačných zariadení je 9 určených výhradne pre mužskú klientelu.
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Obr. 7: Vývoj počtu klientov RZ s problémom v kľúčových psychoaktívnych látkach
v rokoch 2007-2012, Zdroj: Prieskumy NMCD 2007-2012

Do RZ prišlo v roku 2012 najviac klientov z liečebných zdravotníckych zariadení  (36%). Tretinu klientov motivovali
k tomuto typu terapie rodičia/rodina a takmer pätina klientov prišla do RZ z vlastnej iniciatívy. Počet a podiel klientov
RZ, ktorí využili služby resocializácie  ako formu postpenitenciárnej starostlivosti – t.j. prišli do RZ po prepustení
z väzby je malý – v roku 2012 ich bolo 10 /1,2% (premenná sa sleduje od roku 2009 kedy prišlo do RZ 12
osôb/1,4%; v roku 2010 -17/2,1%;  2011 – 9/1% ).
Od roku 2012  sa v prieskumoch sleduje  aj minulosť klientov z hľadiska trestnoprávneho – teda či boli vo väzení
alebo v podmienke pre drogovo trestné činy, prípadne prišli do kontaktu s políciou. 17  RZ  uviedlo spolu  205
klientov, ktorí takúto skúsenosť mali  – čo je štvrtina  všetkých resocializovaných klientov (25,4%).
Skúsenosť svojich klientov s novými psychoaktívnymi látkami reportovalo niekoľko RZ, a uviedli spolu počet 16
klientov – najviac mladých klientov v počte 9 v RZ Komunita Ľudovítov.  
Pokiaľ ide o sledované kritériá sociálnej integrácie (vzdelávanie,bývanie, zamestnanosť) sledované RZ aj v šiestom
roku tohto prieskumu uvádzali relatívne vysoké počty dohľadaných  bývalých klientov, ktorí mali po roku od
ukončenia resocializačného programu vyriešenú otázku bývania (144 v roku 2013), zamestnania (94 klientov)
a ďalšieho vzdelávania (50 klientov).
Indikátor monitorovania ponuky a redukcie ponuky48
Trh s drogami
K najdostupnejším a najzneužívanejším drogám na Slovensku patrili aj v roku 2012  marihuana a metamfetamín,
ktoré pochádzali predovšetkým z domácej produkcie.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom (2011) klesli záchyty takmer všetkých druhov drog s výnimkou heroínu
a extázy. Najvyšší pokles zaznamenali záchyty marihuany (o 17,9 %).
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Koncepčný rámec pre monitorovanie ponuky nelegálnych drog doteraz, ale aj v budúcnosti – už v pozícii ďalšieho kľúčového
   indikátora – zahŕňa  tri zložky: trh s drogami, kriminalitu spojenú s drogami a opatrenia na redukciu ponuky drog.

Z pohľadu množstva zaistených drog bol  však pozorovaný nárast objemu zaistenej marihuany a pervitínu; pri
súčasnom poklese počtu ich záchytov to naznačuje v oboch prípadoch distribúciu vo väčšom množstve. Na druhej
strane pokleslo množstvo zaistených čerstvých rastlín konope pokleslo – jednak  v dôsledku zníženia záchytov
týchto rastlín ako aj zaistením iba menších produkčných miest v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V roku 2012
bol pozorovaný trend rozširujúcej sa cezhraničnej spolupráce medzi organizovanými skupinami pôsobiacimi v SR
a v okolitých krajinách (v Maďarsku, ČR), v oblasti výroby a pašovania nielen drog a prekurzorov, ale i nových
psychoaktívnych látok (GBL a 4-FA).
Trend zaznamenaný (2010-2011), kedy bol heroín v dôsledku jeho poklesu na trhu a nízkej koncentrácii, postupne
nahrádzaný fentanylom, sa v roku 2012 nepotvrdil. Naopak v roku 2012 stúpli záchyty heroínu, pričom stúpla aj
jeho čistota. Priemerná koncentrácia heroínu sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer zdvojnásobila, čo
sa odzrkadlilo i na zvýšenej cene heroínu v roku 2012 (25-80 Eur/g).
Z pohľadu vývoja cien jednotlivých drog – sa rok 2012 vyznačoval nárastom cien heroínu a kokaínu, miernym
poklesom ceny marihuany a stabilizáciou ceny metamfetamínu. Najvýznamnejšie vzrástla cena heroínu (z 20,55
€/g v roku 2011, na 25,80 €/g, v roku 2012) - jedným z dôvodov mohol byť nárast jeho čistoty a koncentrácie v
roku 2012.
Drogová kriminalita
Stíhaní páchatelia
V roku 2012 klesol počet páchateľov, ktorých polícia stíhala za trestnú činnosť súvisiacu s drogami na 1715 osôb
(o 14,7% menej ako v predchádzajúcom roku). Z pohľadu regiónov významne stúpla drogová kriminalita
v nitrianskom kraji, ktorý sa dostal po prvýkrát hneď za bratislavský kraj vyznačujúci sa dlhodobo najvyššou
drogovou kriminalitou.
Odsúdení za drogové trestné činy
Počet odsúdených za drogové trestné činy v roku 2012 mierne stúpol na 1214 osôb. Najvyšší podiel tvorili odsúdení
za prechovávanie drogy pre osobnú potrebu (51,5%) za ktorým  nasledovali páchatelia odsúdení za výrobu,
obchodovanie, dílovanie (44,5%) a odsúdení za iné trestné činy súvisiace s ponukou drog (4%). Počet odsúdených
za prechovávanie pre osobnú potrebu dosiahol v roku 2012 úroveň predchádzajúceho roku (N=626). Hoci počet
odsúdených za prechovávanie pre osobnú potrebu sa po roku 2010 stabilizoval, počet odsúdených ktorí pre
osobnú potrebu prechovávali max. tri dávky drogy mierne stúpal i v roku 2012 (+1,5%). V prípade odsúdených
za výrobu, obchodovanie, dílovanie došlo po prvý krát od roku 2006 k miernemu medziročnému poklesu (20112012) cca o 2%, avšak i naďalej stúpal počet odsúdených za pašovanie a obchodovanie s drogami.  
Štruktúra a poradie drog v súvislosti s ktorými boli páchatelia najčastejšie trestne stíhaní a odsúdení sa v roku 2012
nezmenil. Najviac páchateľov bolo odsúdených za trestné činy súvisiace s marihuanou 60%, po ktorej nasledoval
metamfetamín (20,1%) a iné amfetamíny (7,2%). Podiel heroínu na drogovej kriminalite v roku 2012 klesol na
najnižšiu úroveň od roku 2008 (5,6%), čo môže súvisieť s jeho nedostatkom na trhu od roku 2009 a nízkou
koncentráciou v porovnaní s ostatnými drogami.
Súdy v roku 2012 páchateľom drogových trestných činov najčastejšie uložili podmienečný trest, vrátane
podmienečného trestu s probačným dohľadom (61,2%).  Uvedený trest bol uložený takmer dvom tretinám
páchateľov odsúdeným za prechovávanie drogy pre osobnú potrebu (63,1%). K nepodmienečnému trestu bola
odsúdená cca štvrtina páchateľov, predovšetkým za nedovolenú výrobu, obchodovanie alebo dílovanie. Za
posledné tri roky (2010-2012) významne stúpol i podiel odsúdených, ktorým sudca za prechovávanie drogy pre
osobnú potrebu uložil alternatívny trest povinnej práce.
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Drogy vo väzení
Vo väzeniach v roku 2012 stúpol počet evidovaných užívateľov drog na 2057 osôb, pričom ich podiel na celkovom
počte obvinených a odsúdených dosiahol dosiaľ najvyššiu úroveň 19,2%.

Obr. 8: Rast podielu užívateľov drog vo väzniciach

V roku 2012 bolo realizovaných 1881 skríningových vyšetrení na prítomnosť drog v moči a slinách odsúdených,
v ktorých bola v 10% zistená pozitivita. Poradie najčastejšie identifikovaných psychoaktívnych látok sa v porovnaní
s rokom 2011 nezmenilo. Väzni boli najčastejšie pozitívni na benzodiazepíny (N=69), THC (N=66) a amfetamíny49
(N=36).
Okrem spomínaného typu skríningu bolo v roku 2012 podrobených celkom 5999 väzňov vyšetreniu na prítomnosť
vybraných infekčných ochorení. Hoci celkovo klesol podiel pozitívnych prípadov zo 7% v roku 2011 na 5% v roku
2012, v prípade najrozšírenejšej HCV, i napriek poklesu seropozitívnych prípadov (11%), konfirmačné PCR testy
potvrdili dvojnásobný nárast incidencie tohto ochorenia v populácii testovaných väzňov v roku 2012 (v porovnaní
s predchádzajúcim rokom).

Zdroje:
Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku – edícia 2010 (údaje 2009) – v AJ
Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku – edícia 2011 (údaje 2010) – v AJ
Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku – edícia 2012 (údaje 2011) – v AJ
Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku – edícia 2013 (údaje 2012) – v AJ 
www.infodrogy.sk
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Predovšetkým metamfetamínu

Národné monitorovacie
centrum pre drogy je zastúpením decentralizovanej európskej agentúry
– Európskeho monitorovacieho centra pre drogy
a drogovú závislosť (EMCDDA) a členom siete REITOX (Európska informačná sieť o drogách a drogových závislostiach) na Slovensku.

Od januára 2013 je NMCD súčasťou
Odboru koordinácie protidrogovej
stratégie a monitorovania drog, ktorý
pôsobí v rámci organizačnej štruktúry
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky.

Od svojho vzniku v roku 2002 sa NMCD
– v spolupráci s odborníkmi z mnohých
oblastí – podieľa na tvorbe európskej správy poskytovaním objektívnych
informácií zo Slovenska. Tieto informácie NMCD získava monitorovaním domácej situácie prostredníctvom piatich
štandardných a ďalších indikátorov,
umožňujúcich definovať situáciu v oblasti dopytu po drogách a ponuky drog.

www.infodrogy.sk

Zavedenie takýchto indikátorov monitoringu podľa EMCDDA umožňuje koncentráciu na najdôležitejšie aspekty drogového fenoménu, sledovanie vývoja
a trendov, ako aj možný vplyv opatrení na
redukciu dopytu po drogách a ponuky drog.

Adresa sídla:
MZ SR
Limbova ul.2
P.O. BOX 52 837 52 Bratislava 37
Tel.: ++421 2 593 73 111, kl. 237
Fax.: ++421 2 547 77 983

Ďalšie informácie a detaily o Národnom monitorovacom centre pre drogy,
jeho agende a konkrétnej činnosti si
možno vyhľadať na webovej stránke:
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