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The Drug Policy of the Slovak Republic – Sociological Reflection about its Discourse and 
Methods. The article consists of two complementary parts. In the first part, the author sets out a 
brief description of the events, which he considers have played an important role in the process 
of „drug discourse“ construction in the Slovak Republic. Remains of the ideological taboo that 
has accompanied the use of illegal drugs during the communist era; absence of organizations 
that would reflect the consequences of illegal drug use upon the basis of modern and valid 
scientific knowledge; media-fabricated „moral panic“ and „sensation willing“ misinterpretation of 
reality; and, last but not least, intentional dramatization of the topic by politicians with the aim of 
gaining electorate; these have been the factors, which, among others, have contributed to the 
fact, that most of the knowledge constituting the character of the Slovak drug discourse could be 
characterized as belonging to the „common sense“ type. This in turn had a consequence in 
establishing a public policy based upon non-valid problem situation identification. The effects 
(although unintended) of this public policy were mainly revealed by further criminalisation and 
marginalisation of users of the illegal drugs, whereas almost no support was available for 
populations of users that had already been excluded and placed at the edge of society. 
 The second part deals particularly with the two so-called „pillars“ of the Slovak drug policy: the 
prevention of drug demand and the prevention of drug supply. Knowledge backgrounds of 
methods of the two types of prevention are confronted with the actual and scientifically verified 
research outcomes in the discussed fields. This critical analysis reveals that most of the 
knowledge background giving shape to these methods and their implementation presents non-
verified, sometimes even non-realistic expectations and images about the nature, causes and 
consequences of problem drug use. This gives support to the argument set in the first part of the 
text that methods of ameliorating problem consequences of illegal drug use constructed within 
Slovak drug discourse are mainly based upon „common sense“ type of knowledge. 
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Úvod 
 
Užívanie drog3 je jav, ktorý sa vyskytuje a vo väčšej či menšej miere pretrváva v každej 
spoločnosti od dôb, keď ľudia vlastnou skúsenosťou zistili, že požitím určitých látok je 
možné vyvolať zmeny vo vnímaní skutočnosti. Nie je preto prekvapujúce stretnúť sa 
s názorom, že užívanie psychoaktívnych látok je pre druh homo sapiens charakteristickým 
znakom a že schopnosť a možnosť meniť stav vedomia je pre človeka potrebou. (Pozri 
napr. Krajewski, K., 2001) Je nesporne zaujímavé, že sociálny jav, akým je užívanie 
                                                 

psychoaktívnych látok, sa po značné obdobie ľudskej histórie chápal ako prirodzená 
súčasť každodenného života človeka a nebola mu venovaná žiadna špecifická pozornosť. 
Aj napriek niektorým negatívnym dôsledkom (napr. poškodenie zdravia), ktoré ich 
užívanie malo potenciál vyvolať, tešili sa vďaka svojim pozitívnym (napr. úľava od 
bolesti) alebo želaným (napr. navodenie pocitu radosti) účinkom veľkej obľube medzi 
príslušníkmi všetkých spoločenských vrstiev bez rozdielu. Koncom 19. storočia však 
nastala v moderných západných spoločnostiach − predovšetkým v USA − pri nazeraní na 
tento jav zásadná zmena. Tá bola vyvolaná najmä vďaka pôsobeniu viacerých sociálnych 
hnutí snažiacich sa presadiť abstinenciu a striedmosť ako nevyhnutné atribúty morálneho 
života spoločnosti, pričom tento program našiel podporu najmä u náboženských a ekono-
mických zoskupení so značným spoločenským vplyvom. Najzreteľnejším dôsledkom uve-
denej zmeny bolo označenie užívania psychoaktívnych látok ako sociálny problém, ozna-
čenie užívateľov týchto látok ako deviantov a označenie psychoaktívnych látok samotných 
za zdroj morálneho a fyzického úpadku, ktorý mal byť príčinou iných, ešte závažnejších 
sociálnych problémov (pre podrobný opis vývoja a spoločenského pozadia tejto zmeny 
pozri napr. Davenport-Hines, R., 2004; Escohotado, A., 2003; Evans, K., 2003).  
 Uvedená zmena tak položila základný kameň pre vytvorenie, globálne šírenie a uplat-
ňovanie verejných stratégií (tieto neskôr dostali pomenovanie „drogová politika“), ktoré 
mali stav takto označeného sociálneho problému sledovať a zlepšovať, v ideálnom prípade 
problém ako taký (užívanie drog) odstrániť. Charakteristickým znakom a dlhodobo 
hlavnou metódou, od ktorej sa očakával úspech pri napĺňaní deklarovaných cieľov týchto 
stratégií, bola postupne čoraz intenzívnejšia kriminalizácia užívateľov, výrobcov a predaj-
cov drog. Táto metóda bola neskôr doplnená o snahy predchádzať ďalšiemu zintenzív-
ňovaniu problému prostredníctvom rôznych preventívnych aktivít zameraných na abstinu-
júcu populáciu, ako aj aktivít založených na dobových medicínskych poznatkoch, ktoré 
mali pomôcť užívateľom drog zbaviť sa ich návyku. Čas a skúsenosti však ukázali, že 
užívanie drog je z hľadiska uplatňovania takýchto priamych sociálnych intervencií založe-
ných prevažne na uplatňovaní disciplinárnej kontroly problémom ťažko kontrolovateľným 
a že snaha o jeho odstránenie v zmysle „spoločnosti bez drog“ patrí skôr do kategórie uto-
pických než reálnych cieľov. (Trebach, A. S., 1993) 
 Text je rozdelený do dvoch častí. V prvej časti by mal previesť čitateľa historickým 
vývojom a utváraním podoby slovenskej drogovej politiky a vôbec podoby „drogového 
diskurzu“, v rámci ktorého sa uplatňuje od svojich počiatkov až po súčasnosť. Druhá časť 
textu je venovaná vybraným problémom preventívnych a represívnych aktivít, uplatňova-
ných v rámci drogovej politiky SR. Východiskovými predmetmi analýzy oboch častí textu 
tak budú:  
1. Národný program boja proti drogám na obdobie 2004-2008 (ďalej len NPBPD) ako 
základný programový dokument v oblasti riešenia tzv. drogovej problematiky na Sloven-
sku.  

1 Tento text bol zostavený vďaka grantovej podpore VEGA2/5076/25 Drogy a protidrogová politika v slovenskej spoločnosti 
(medzinárodný kontext a perspektívy). 2. Súhrnná správa o plnení národného programu boja proti drogám za roky 1999-2003 

(ďalej len Súhrnná správa). 
2 Korešpondencia: Mgr. Radoslav Fedačko, Katedra sociológie, Filozofická fakulta UK Bratislava, Gondova 2, 818 01 
Bratislava, Slovenská republika. e-mail: radek.fedacko@gmail.com 
3 Pre korektnosť by sme mali snáď používať pojem „psychoaktívne látky“, teda látky schopné vyvolať štrukturálne alebo 
funkcionálne zmeny v ľudskom vnímaní. Ďalej v našom texte však zo štylistických dôvodov budeme používať pojem „drogy“ 
v jeho „common sense“ význame − teda všetky psychoaktívne látky, ktorých užívanie, výroba, dovoz, vývoz a predaj je 
nezákonné. 
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3. Vyjadrenia (získané metódou štandardizovaného expertného dotazníka4, ako i metódou 
obsahovej analýzy dennej a periodickej tlače5 za vybrané obdobie) expertov podieľajúcich 
sa na realizácii alebo analýze slovenskej drogovej politiky, ako i tých oficiálnych pred-
staviteľov Slovenskej republiky, ktorí majú možnosť priamo rozhodovať o podobe sloven-
skej drogovej politiky. 
4. Sekundárna analýza dát pochádzajúcich z informačného systému Generálneho sekreta-
riátu výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. 
 Cieľom tohto textu nie je hodnotenie teoretických východísk, inštitucionálneho a orga-
nizačného dizajnu alebo efektívnosti a užitočnosti (porovnanie „nákladov“ a „ziskov“) 
drogovej politiky SR. Je ním skôr pokus o stručný náčrt procesu utvárania tzv. „drogového 
diskurzu“6 v podmienkach SR ako posttotalitného štátu, subjektu zásadných sociálnych 
zmien a transformácií, sprievodným javom ktorých bolo rozšírenie užívania nelegálnych 
drog na dovtedy bezprecedentnú mieru. Zámerom textu je rovnako poskytnúť kritickú ana-
lýzu toho, aké mala daná podoba „drogového diskurzu“ a poznania ním produkovaného 
dôsledky na predstavy o cieľoch, funkčnosti a kauzálnej povahe preventívnych a represív-
nych mechanizmov uplatňovaných v rámci drogovej politiky SR. Posudzovacie kritérium 
takejto analýzy bude tvoriť súbor súčasne platných poznatkov v danej oblasti, ktoré boli 
dosiahnuté, resp. skonštruované vďaka použitiu vedeckých metód. Text si v neposlednom 
rade kladie za cieľ poukázať na niektoré nezamýšľané dôsledky, ktoré majú pôvod 
v uplatňovaní drogovej politiky v jej súčasnej podobe.  
 
Drogová situácia v SR, historický prehľad konštrukcie tzv. „drogového diskurzu“ 
 
Užívaniu ilegálnych drog sa v krajinách bývalého východného bloku z ideologických 
dôvodov nevenovalo mnoho pozornosti, a teda nebolo považované za aktuálny sociálny 
problém. (Škodáček, I., 1999, s. 18) Prejavilo sa to aj v absencii akýchkoľvek vedeckých 
teoretických východísk, rovnako i politických alebo mimovládnych organizácií, ktoré by 
slúžili ako zázemie pre formovanie podoby (cieľov, nástrojov ich dosahovania, 
definovanie cieľových populácií a kľúčových aktérov a pod.) drogových politík, čo platilo 
aj v prípade Československa. (Cohen, P., 1993, s. 3) 
 Po roku 1989 sa situácia okolo užívania nelegálnych drog značne zmenila, k čomu 
dopomohli sociálno-politické zmeny, ktoré sa v Československu udiali. Zatiaľ čo do roku 
                                                 

1989 sa na drogovej scéne z nealkoholových drog užívali najmä finančne relatívne ľahko 
dostupné „československé drogy“ (brown, pervitín, toluén), po otvorení hraníc zasiahla 
Československo vlna „nových“ drog7 (kokaín, heroín, iné syntetické drogy), pričom počet 
ich užívateľov prudko narastal. Obavy u obyvateľstva vyvolával tiež veľmi nízky prie-
merný vek užívateľov týchto drog − pohyboval sa v intervale od 15 do 19 rokov8. Zmeny 
nastali aj v preferovaných spôsoboch aplikácie drog. Do roku 1989 to bol predovšetkým 
sniffing (inhalácia prchavých látok), po roku 1989 a nástupe opiátov sa preferovaným 
spôsobom stala za daných podmienok pre zdravie užívateľa vysoko riziková injekčná 
aplikácia drog. (Hejda, J., 2003) 
 Tieto zmeny však nijako nereflektoval vtedajší systém liečby a prevencie drogových 
závislostí zameraný takmer výhradne na liečbu a prevenciu alkoholizmu. K užívateľom 
nealkoholových drog sa v rámci liečby a prevencie závislosti neuplatňoval nijako špeci-
fický prístup (napr. pri dobe trvania hospitalizácie) a v terapii sa s nimi pracovalo podobne 
ako s alkoholikmi. (Hejda, J., 2003, s. 270) 
 Všetky spomenuté okolnosti, ktoré sa udiali v relatívne krátkom čase, prispeli u po-
pulácie SR k rastu záujmu o problematiku užívania nelegálnych drog, najmä k zinten-
zívneniu obáv z drogových závislostí9.  
 V polovici roku 1994 sa počet ambulantne liečených pacientov užívajúcich heroín 
vyrovnal počtu pacientov s abúzom alebo závislosťou od alkoholu. (Provazník, V., 1994, 
cit. In: Kolibáš, Novotný, 1995, s. 16) Taktiež narastal počet prípadov predávkovania sa 
drogami a náhlych úmrtí spájaných s rizikovými spôsobmi užívania drog, najmä heroínu. 
(Hejda, J., 2003, s. 270) Pravdepodobne aj toto (ale napríklad aj znechutenie z takmer 
okamžitého zriadenia čierneho trhu s „novými“ nelegálnymi drogami) svojím dielom 
prispelo k novelizácii trestného zákona, podľa ktorej už bolo trestne stíhateľné aj držanie 
omamnej látky pre vlastnú potrebu. Rovnako sa zvýšili horné hranice uloženia trestov 
v súvislosti s prechovávaním alebo výrobou drog. Tieto opatrenia boli a sú z rôznych 
dôvodov kritizované10 viacerými autormi zaoberajúcimi sa drogovou problematikou, ako 
i expertmi pre verejnú politiku a problematiku znižovania ujmy spôsobenej užívaním drog 
z radov mimovládnych organizácií. (Napr. Hejda, J. − Krajník, V. − Štrach, P., 2003; 
Hičárová, T. − Očenášová, Z. − Staroňová, K. − Lauko, V. ml. Salner, A., 2004) Prijatím 
nového znenia paragrafu 187 Tr. zákona sa Slovensko zaradilo medzi štáty s tvrdým, 

4 Metóda bola použitá ako výskumná sonda v expertnom prostredí. Celkovo bolo dotazníkom oslovených 9 expertov z oblasti 
prevencie drogových závislostí, liečby drogových závislostí, resocializácie drogových užívateľov, z oblasti znižovania ponuky 
drog (represie) a z oblasti mimovládnych organizácií a občianskych združení zaoberajúcich sa danou problematikou. 
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                                                 5 Tento druh „textov“, resp. vyjadrení (podobne ako aj ich autori − v našom prípade predstavitelia decíznej sféry, resp. experti 
pre problematiku drog) totiž má veľmi významnú úlohu pri formovaní ideologického a sociokultúrneho chápania drogového 
fenoménu. (Laursen, L., 1996) 

7 Niektorí autori (napr. Hejda, J. − Klamo, R., 1992) dávajú tento jav do súvislosti taktiež s predstavou Československa ako 
z geografického hľadiska výhodnej, a preto preferovanej tranzitnej krajiny v rámci svetového obchodu s ilegálnymi drogami. 

6 V tomto texte budeme pracovať s kategóriou diskurzu tak, ako ju definujú Howarth a Stavrakakis (2000, s. 3-4, kurz. orig.). 
Diskurzy sú podľa nich „...systémy zmysluplných konaní, ktoré vytvárajú identity subjektov a objektov..., predstavujú konkrétne 
systémy sociálnych vzťahov a konaní, ktoré sú z vlastnej podstaty politické, pretože ich sformovanie je aktom radikálnej 
inštitucionalizácie, ktorá zahŕňa konštrukciu antagonizmov a vykreslenie politických hraníc medzi „etablovanými“ a „outsi-
dermi““. Nápomocný nám bude taktiež opis tejto kategórie, ako ho ponúka Csaba Szaló (2003, s. 23-24, podľa Foucault, M., 
1987, 1989, 1994): „Diskurz utvára primeraný spôsob hovoru, písania a myslenia o určitých objektoch. Takto produkuje 
poznanie, ktoré tieto objekty robia pochopiteľnými, pretože vytvára určité pojmy, otázky a argumenty vzťahujúce sa na tieto 
objekty..., zatiaľ čo na druhej strane vylučuje iné možnosti uvažovania ako nezrozumiteľné..., diskurz spočíva v jazyku, poznaní 
a praktikách.“ 

8 V roku 1994 bolo až 41,1% z liečených drogovo závislých vo veku 15-19 rokov (podľa ÚZIŠ). 
9 Podľa výsledkov reprezentatívnych výskumov, ktoré realizoval Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR, 
pociťovalo veľkú hrozbu drogovej závislosti pre seba alebo svoje dieťa, resp. rodinu v roku 1994 18% respondentov, no v roku 
1998 to bolo už 29% respondentov. V roku 2002 klesol počet respondentov, ktorí pociťovali veľkú hrozbu drogových závislostí, 
na 23%. (ÚVVM ŠÚ SR, 2002) 
10 Často používaným argumentom proti opatreniu je názor, že na túto zmenu doplácajú predovšetkým samotní užívatelia drog a 
nie díleri, voči ktorým malo byť toto opatrenie pôvodne namierené. Tento záver potvrdzuje aj vyjadrenie autorov dôvodovej 
správy k rekodifikácii Trestného zákona SR. 
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represívnym prístupom k problematike drogových závislostí a užívania drog11. (Kolibáš, 
E. − Novotný, V., 1996, s. 97-98) 
 Citlivosť témy, ako i snaha o operatívne riešenie novo vzniknutých problémov súvisia-
cich s užívaním nelegálnych drog (pre ktoré sa etabloval pojem „drogové problémy“) sa 
prejavili v spôsoboch, akými sa decízna sféra snažila situáciu zvládnuť. V roku 1995 bol 
zriadený Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog a Generálny sekretariát 
výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog (ďalej len GS VM DZKD) ako 
jeho exekutívny orgán. Rovnakým uznesením vlády SR bol prijatý aj NPBPD ako 
základný strategický a programový dokument koordinujúci postup vlády a ostatných 
zložiek štátnej správy v boji proti drogám. (Miková, Z., 1997) Pre dané obdobie boli 
charakteristické snahy čo najskôr emocionálne upokojiť spoločnosť, ktorá sa vďaka 
predramatizovaným a paniku vyvolávajúcim článkom denníkov a bulvárnych médií, 
vydávajúcich extrémne prípady problémového užívania nelegálnych drog za typické, cítila 
byť drogami a ich užívateľmi bytostne ohrozená12. V tejto súvislosti sa na Slovensku 
začalo zavádzajúco hovoriť o prepuknutí drogovej epidémie. Vtedajší poslanci Národnej 
rady Slovenskej republiky Tibor Šagát a Ladislav Polka neváhali použiť senzačný slovník 
a situáciu prirovnali k morovej epidémii13. Výraz „drogová epidémia“ použil v kontexte 
odhadu nárastu počtu užívateľov ilegálnych drog taktiež riaditeľ Národnej protidrogovej 
jednotky14 aj napriek tomu, že odhadovaný počet užívateľov nelegálnych drog 
dlhodobejšie stagnuje a počet užívateľov heroínu významne klesá. (ÚVVM ŠÚ SR, 2002) 
 Trochu exkluzívne zapôsobili pred parlamentnými voľbami v roku 2002 deklarované 
snahy politických strán SMER a SDA o normalizáciu prístupov k užívaniu drog v podobe 
dekriminalizácie prechovávania tzv. „ľahkých“ drog pre vlastnú potrebu. Z hľadiska ich 
ďalšieho pôsobenia na poli drogovej problematiky (aj keď sa cez brány parlamentu dostala 
iba strana SMER) je však možné tieto pokusy označiť iba za účelové spolitizovanie témy 
s cieľom zväčšiť svoj elektorát, predovšetkým z prostredia mladších ľudí a prvovoličov. 
 Drogová politika SR sa od svojich počiatkov až po súčasnosť uberala najmä smerom 
kriminalizácie typov správania (výroby, užívania, predaja drog a pod.), na ktoré sa hľadí 
ako na morálne nevhodné a protispoločenské, zatiaľ čo sociálnej podpore užívateľov drog 
sa venovala neporovnateľne nižšia pozornosť15. Veľmi výstižne to komentoval podpred-
seda vlády Pál Csáky, do ktorého kompetencií spadá i boj proti drogám: „Nebudeme 
uplatňovať žiadne mäkké prístupy. Žiadna tolerancia drog na Slovensku.“16 Zdôraznil, že 

odmieta aktivity občianskych združení o dekriminalizáciu užívania a prechovávania tzv. 
„mäkkých“ drog, pretože ich užívanie je „prvým krokom na ceste do pekla“ a vedie k zá-
vislosti od tvrdých drog17. Csáky takisto poprel, že vláda v budúcnosti povolí držanie 
určitého množstva drog pre vlastnú potrebu18. Pre slovenskú drogovú politiku sa tak stala 
charakteristickým znakom redukcia problematiky užívania nelegálnych drog na konti-
nuum prevencia-represia-liečba a názvy článkov typu Na výber je: abstinencia, basa alebo 
smrť19 tlačené v denníkoch veľkými písmenami. Takéto poňatie problematiky však 
ponúka len veľmi obmedzený priestor pre pochopenie komplexnosti sociálneho javu, 
akým užívanie drog nepochybne je. Dôsledky tejto skutočnosti sa prejavujú v zotrvaní 
zodpovedných ľudí a organizácií pri skeptických postojoch k zavádzaniu iných, resp. 
nových prístupov zvládania problémových dôsledkov užívania drog (k použitiu ktorých 
okrem iného vyzýva aj NPBPD), či vôbec v neochote o tejto téme diskutovať. V tejto 
súvislosti možno spomenúť vyjadrenie ministra vnútra SR Vladimíra Palka: “Diskusia 
o legalizácii marihuany je nezmyselná, a preto neužitočná. Je však rozumné a užitočné 
viesť diskusiu o ľavicovo liberálnych revolucionároch, ktorí chcú opäť búrať sveta starý 
základ...“20. Palko považuje snahy občianskych združení o diskusiu k zmene drogovej 
politiky SR za “prejav oneskoreného hipisáctva“21 22. Napokon vyjadrenie poslanca 
Mikloška: „...v počiatkoch demokracie treba byť trošku opatrnejší, možno až tvrdší...treba 
najprv, aby sa spoločnosť stabilizovala a upokojila a potom môžeme začať aj takéto 
diskusie“23 24. 
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17 Tvrdenie, ktoré použil podpredseda vlády, je v diskusiách o drogovej politike jedným z najčastejšie používaných mýtov. 
(Podľa Zimmerová, L. − Morgan, J., P., 2003) Hypotéza „vstupnej brány“ zakladá svoje opodstatnenie na tom, že väčšina 
užívateľov tzv. „tvrdých drog“ užívala (alebo stále užíva) aj tzv. mäkké drogy, najčastejšie sa však uvádza marihuana. Tieto 
drogy mali byť „vstupnou bránou“ pre užívanie nebezpečnejších „tvrdých drog“. Uvedený spôsob ustanovenia takéhoto 
kauzálneho vzťahu je predmetom kritiky viacerých štúdií a analýz. (Pre detaily pozri napr. MacCoun, R. J. − Reuter, P., 2001) 
Slovenskí experti sa v tejto otázke vyjadrili pomerne jednoznačne: s výrokom „určité drogy pôsobia ako vstupná brána pre 
užívanie nebezpečnejších drog“ súhlasilo 6 z 9 opýtaných (3 súhlasili úplne, 3 experti s výrokom skôr súhlasili). Naopak, 2 
experti s výrokom vôbec nesúhlasili a 1 s výrokom skôr nesúhlasil. Radi by sme upozornili na to, že väčšina zástancov hypotézy 
o „vstupnej bráne“ hovorí o vstupných drogách len v prípade ilegálnych drog. Väčšina (4) z expertov, ktorí s výrokom súhlasili, 
však považovali za vstupné drogy legálne substancie- tabak a alkohol. 
18 Zdroj: http://www.ctknews.com/thuslo.html 
19 Zdroj: denník Pravda, 12.9.2001, s. 4 
20 Zdroj: týždenník LIVE!, č. 4, 2004, s. 30 
21 Zdroj: tamtiež. 
22 Pokladáme za dôležité odôvodniť výber uvedených vyjadrení (ako i vyjadrení uvedených neskôr v texte). Cieľom obsahovej 
analýzy bolo prostredníctvom štúdia domácej dennej a periodickej tlače za uplynulých 5 rokov vyhľadať vyjadrenia, deklarácie 
alebo názory zodpovedných „expertov“ (najmä z decíznej sféry) k potenciálnym zmenám v drogovej politike SR. Nakoľko v SR 
boli za sledované obdobie najčastejšie a najmä najviditeľnejšie diskutovanými potenciálnymi zmenami drogovej politiky (1) 
prehodnotenie prístupu k tzv. „ľahkým drogám“ (takmer výhradne k marihuane), ako i (2) zmena trestného zákona a jeho 
„drogových“ paragrafov, vybrali sme tie výroky, ktoré by celkovému obrazu úrovne súčasne uplatňovaného poznania (resp. 
záujmu o jeho skvalitnenie) o problematike drog v prípade činiteľov, ktorí priamo rozhodujú o podobe drogovej politiky SR, 
zodpovedali najvýstižnejšie (kritériom bola miera podobnosti obsahu textu, resp. vyjadrenia a jeho formulácie). Je určite 
zaujímavé, že k prvej téme („ľahké drogy“) sa vyjadrovali najmä politici, pričom zaujímali v princípe dva druhy stanovísk: (1) 
jasné a principiálne, vychádzajúce prevažne zo súboru poznania vytváraného na úrovni „common sense“; (2) vyhýbavé, 
nekonkrétne, nevyjadrujúce žiadny identifikovateľný postoj. K téme zmeny trestného zákona sa vyjadrovali (prevažne 
v pragmaticko-kritickom zmysle) najmä predstavitelia občianskych združení, mimovládnych organizácii, sudcovia, prokurátori 
(vrátane zástupcu generálneho prokurátora) a lekári.  

11 G. Lubelcová (2005, s. 42) pripomína, že stratégie zavedenia prísnych alebo až exemplárnych trestov pre páchateľov trestnej 
činnosti majú na Slovensku oporu najmä v konzervatívne orientovaných častiach slovenského politického spektra, ktorého 
členovia sa v posledných volebných obdobiach podieľajú na výkone moci v rezortoch spravodlivosti a vnútra.  
12 Pre ilustráciu uvádzame niekoľko výrokov, ktoré tvorili titulky denníkov v období tesne pred a po rozdelení ČSFR: Droga- 
problém civilizácie (Telegraf, 19.12. 1992), Nebezpečenstvo zvané drogy! (Špígl, 20.7.1992), Drogový raj v srdci Európy (MF 
Dnes, 21.11.1992), Do dvoch rokov tu môžeme mať centrum narkomafie (Rudé právo, 25.4. 1992), Schody do pekla (Smena, 
31.5.1994). 
13 Zdroj:www.nrsr.sk/archiv/1-VO/Rozprava/011/doc/PL11Z-11.doc 
14 Zdroj: týždenník Plus 7 dní, č.50/ 2004 
15 Napríklad aj napriek jasne stanoveným zámerom vytvoriť sieť nízkoprahových centier pre užívateľov drog (aktualizácia 
NPBPD 2003, NPBPD 2004) na Slovensku neexistuje ani jedno zariadenie podobného typu.  
16 Zdroj: http://www.ctknews.com/thuslo.html 23 Zdroj: www.slobodnavolba.sk 
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 Pre drogový diskurz tak bolo (a dovoľujeme si tvrdiť, že stále je) charakteristické na 
jednej strane oportunistické politizovanie témy „užívanie drog“ v snahe získať priazeň 
potenciálnych voličov (poukazujúc napríklad na potrebu vlády „zákona a poriadku“ ako 
prostriedku pre riešenie stavov sociálnej dezorganizácie, obáv a pocitu ohrozenia obyva-
teľstva), no na strane druhej účelová diskreditácia tvrdení oponentov daného nastavenia 
drogovej politiky ako obhajujúce záujmy užívateľov drog, v dôsledku čoho majú byť ne-
vedecké, nereprezentujúce „spoločenský záujem“ teda nelegitímne a v konečnom 
dôsledku nepatriace do verejnej diskusie. 
 Drogová politika Slovenskej republiky sa už od počiatočných pokusov o zvládanie 
problémových dôsledkov spätých s užívaním drog, ako i pokusov o stabilizáciu situácie na 
svojej drogovej scéne nevydala cestou opatrení, ktoré by primárne zohľadňovali starosť o 
zdravie a sociálne potreby užívateľov drog. Zamerala sa predovšetkým na úsilie zabrániť 
vzniku tzv. primárnych dôsledkov užívania drog (teda akútnych psychických a somatic-
kých prejavov užitia drog). Tzv. sekundárne dôsledky (napr. sociálna stigmatizácia a 
degradácia užívateľov ilegálnych drog, ich sociálna a priestorová exklúzia, riziká prenosu 
infekčných ochorení alebo v absolútnej väčšine prípadov dlhodobo prudko klesajúca 
kvalita života užívateľov drog) jednoducho neboli na programe dňa, prípadne sa o nich 
uvažovalo ako o „zaslúženom treste“ za užívanie nelegálnych drog. Akékoľvek snahy o 
implementáciu humanistických prístupov k užívateľom drog boli z hľadiska vytýčených 
cieľov (spoločnosť bez drog, drogových užívateľov a drogových závislostí) označované za 
znaky slabosti, ústupčivosti alebo poddajnosti k drogám a problému, s ktorým sa je 
potrebné raz a navždy vyrovnať. Užívanie drog vnímané aj vďaka dlhodobej tabuizácii 
ako exkluzívne a fascinujúce správanie dostalo oficiálnu nálepku „morálne neprípustné“ a 
nazeralo sa naň výhradne ako na osobné zlyhanie jednotlivca než na komplexný mnoho-
dimenzionálny sociálny jav. 
 Pokusy o riešenie drogovej problematiky sú často deklarované ako prioritné záujmy 
vlády SR a inštitucionalizovali sa na najvyššej úrovni decíznej sféry (GS VM DZKD). 
Doteraz však nebol vyvíjaný žiadny zásadný a viditeľný tlak na posúdenie účinnosti, 
efektívnosti a následne opodstatnenosti uplatňovania daného prístupu k drogovej 
problematike. Za jedno z možných vysvetlení skepsy a neochoty uvažovať o zmene alebo 
zmenách dlhodobo uplatňovaných modelov drogovej politiky sa dá považovať neistota 
dôsledkov týchto reforiem. V prípade, ak sa o potenciálnych zmenách uvažuje v kategó-
riách depenalizácie alebo dekriminalizácie prechovávania ilegálnych drog, pramenia skep-
tické postoje predovšetkým z obáv prudkého nárastu počtu užívateľov drog. (MacCoun, R. 
J. − Reuter, P., 2001) 
 Tento názor však nemali dotazníkom oslovení slovenskí experti. Väčšina z nich totiž 
nesúhlasila s tvrdením, že depenalizácia prechovávania drog pre vlastnú potrebu (za 
                                                                                                                           

presne stanovených kritérií) bude mať zásadný vplyv na zmenu v počte užívateľov drog. 
Tento názor vyjadrilo celkovo 7 expertov. Naopak, iba 1 expert s tvrdením úplne súhlasil a 
1 expert sa k výroku nevedel vyjadriť.  
 Nazdávame sa, že uvedené skutočnosti mali významný podiel na vnímaní problema-
tiky užívania nelegálnych drog skôr v rovine „common sense“ než cez pragmatickú 
a moralisticky nezaťaženéhú optiku. Prejavilo sa to najmä v tomto: 
 1. Konštrukcia a etablovanie diskurzu, cez ktorý sa na užívanie drog a užívateľov 
nazerá (pojmy, predstavy o kauzálnych vzťahoch medzi uplatňovanými intervenciami 
a želanými cieľmi drogovej politiky, akceptovanie definícií identít a pod., vytvorenie 
organizačného a inštitucionálneho pozadia pre riešenie tzv. „drogových problémov“ 
a pod.). Keďže bolo užívanie drog prezentované ako „importovaný“ sociálny problém, 
spolu s problémom sa „importovali“ aj návrhy na jeho riešenie. V dôsledku toho sa dá 
v rámci daného diskurzu odvolávať na medzinárodnú tradíciu, na „prirodzenosť“ 
prístupov k riešeniu problémových dôsledkov užívania drog. Tieto prístupy boli založené 
najmä na nástrojoch znižovania ponuky drog, ktoré sa však rýchlo obrátili proti tým, 
ktorých mali chrániť- proti užívateľom drog. 
 2. Zákazom predaja, užívania, výroby drog sa vytvoril mechanizmus sociálnej kontroly 
nad marginalizovanými a exkludovanými populáciami v spoločnosti (členovia rôznych 
subkultúr, ľudia pracujúci v sexbiznise). Navyše ide o kontrolu, ktorá sa opiera o trestný 
systém spravodlivosti, má k dispozícii prostriedky formálneho sankcionovania. 
 3. V rámci drogového diskurzu sa začal uplatňovať pojem „feťák“, ktorý označoval 
ľudí užívajúcich nelegálne drogy (akékoľvek a akýmkoľvek spôsobom.). Vytvorilo sa tak 
nové kritérium polarizácie spoločnosti na etablovaných a outsiderov. Drogová politika SR 
sa v podobe, ako sa uplatňovala najmä v počiatočných fázach svojho vývoja, nielenže 
sústredí na marginalizované populácie, ale sama marginalizuje. Vznikla kategória ľudí, 
ktorých je potrebné kontrolovať, ktorých je odrazu prirodzené sa báť, voči ktorým je 
legitímne použiť silu a ktorí by sa mali podrobiť disciplíne väčšiny. 
 Szaló (2003, s. 24) pripomína, že diskurz produkuje tri druhy kategórií: (1) objekty 
poznania, (2) prípadný spôsob uvažovania o týchto objektoch a (3) prípadný spôsob 
konania voči týmto objektom a spôsobom uvažovania. Za jeden zo znakov charakterizujú-
cich slovenský drogový diskurz je možné považovať aj etablovanie výrazu „drogové 
problémy“ v každodennom jazyku expertov, politikov, médií či radových občanov. „Dro-
gové problémy“ ako dôsledky užívania nelegálnych drog vystupujú v rámci tohto diskurzu 
ako objekty poznania a konania, preto sa nazdávame, že je tento pojem možné označiť za 
jeho ústrednú kategóriu. Sme toho názoru, že východiská a spôsoby uvažovania o 
„drogových problémoch“ ako o objekte poznania je v rámci slovenského drogového 
diskurzu možné charakterizovať skôr ako patriace do kategórie „common sense“ než 
vedecky konštruovaného poznania.  
 24 Pre načrtnutie výhľadu na možnú zmenu drogovej politiky boli zámerne vybrané vyjadrenia politikov, a to z troch dôvodov: 

(1) dôležitú úlohu v nastavení podoby diskurzov ovplyvňujúcich podobu verejných politík zohrávajú často štátne byrokratické 
a mocenské elity; (2) naše rozhodnutie vybrať výroky politikov podporilo i vyjadrenie hlavného odborníka ministerstva 
zdravotníctva SR pre drogy a drogové závislosti MUDr. Ľubomíra Okruhlicu o tom, že zmena drogovej politiky je výsostne 
politická otázka; (3) napokon sám NPBPD explicitne deklaruje, že prostredníctvom GS VM DZKD bude presadzovať expertné 
a politické stanoviská Slovenskej republiky pri (protidrogových pozn. R.F.) dokumentoch pripravovaných do Komisie stálych 
predstaviteľov členských krajín v EÚ (COREPER) a následne do Európskeho parlamentu a Európskej rady (NPBPD 2004-2008, 
kurz. R.F.). 

„Drogové problémy“ ako ústredná kategória drogového diskurzu 
 
Podobu predstáv o funkčnosti nástrojov verejnej politiky ako stratégie zvládania určitých 
sociálnych problémov do značnej miery ovplyvňuje definícia samotného problému diskur-
zom, v rámci ktorého je tento problém odhaľovaný a diskutovaný. Verejná politika je však 
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taktiež nástrojom utvárania „skutočnosti“, a teda jej uplatňovanie v rovnakej miere 
formuje aktuálnu podobu platného diskurzu. Aj keď je v NPBPD možné nájsť spojenia 
ako „Slovenská republika si je vedomá zložitosti a závažnosti problému drog“, „riešenie 
úloh spojených s bojom proti drogovému nebezpečenstvu“, „boj s drogovým problémom“ 
či „riešenie drogového problému“, tvorcovia dokumentu nikde explicitne nedefinujú 
pojem „drogové problémy“. Hovoria o rizikách užívania drog, medzi inými o zmene 
základných životných hodnôt, oslabovaní vôle, narušovaní medziľudských vzťahov či 
postupnom rozpade rodín. Odhliadnuc od neopodstatnenej paušálnosti takéhoto nazerania 
na dôsledky užívania drog alebo implicitnej predpojatosti (napríklad v prípade zmeny 
životných hodnôt), autori NPBPD vnímajú užívanie drog (z dôvodu negatívnych 
sociálnych, ekonomických a bezpečnostných dosahov, ktorých má byť príčinou) ako 
hrozbu pre zdravý vývoj spoločnosti, verejné zdravie, všeobecný poriadok a bezpečnosť 
v mestách a obciach. Môžeme sa teda domnievať, že za drogové problémy je v tomto 
kontexte považovaný súbor neželaných dôsledkov, ktoré užívanie drog vyvoláva, či skôr 
má potenciál vyvolať tak na individuálnej, ako i spoločenskej úrovni. Aké konkrétne 
dôsledky však mali autori NPBPD na mysli, nie je známe. Na tomto mieste by sme radi 
vysvetlili pohnútky k takémuto „puntičkárskemu“ uvažovaniu. S nejasnou definíciou 
negatívnych aspektov užívania drog vzniká nejasná situácia okolo výberu indikátorov 
a metód pre meranie toho, čo sa za „drogový problém“ vlastne považuje. V dôsledku toho 
sú možnosti merania alebo odhadu rozsahu „drogových problémov“ značne limitované, 
navyše nie sú viazané žiadnymi štandardmi, čo umožňuje interpretovať rozsah „drogových 
problémov“ takmer nezáväzne k skutočnosti a navyše spôsobom, ktorý vyhovuje 
sprostredkovateľovi danej interpretácie. Táto neurčitosť sťažuje i komparáciu rozsahu 
„drogových problémov“ v rôznych časových úsekoch alebo miestach a výsledne tak zne-
hodnocuje možnosti zhodnotenia účinnosti a efektívnosti prijatých opatrení. (Zimmring, F. 
− Hawkins, G., 1992) Napokon takéto explicitné definovanie ani nie je dosť dobre možné, 
pretože dôsledky spôsobené určitým konaním môžu byť „objektívne“ vnímané ako ujma, 
pričom jednotlivec, ktorého sa tieto dôsledky priamo alebo nepriamo dotýkajú, ich za 
ujmu považovať nemusí. To isté samozrejme platí aj pri zmene perspektívy do podoby 
jednotlivec − spoločnosť25. 
 Situáciu okolo merania závažnosti „drogových problémov“ môže aspoň do istej miery 
vyjasniť prehľad štandardizovaných indikátorov, na základe ktorých EMCDDA vyhodno-
cuje realizáciu drogových politík krajín EÚ. Ide o (1) prieskumy všeobecnej populácie, (2) 
odhady prevencie užívania drog, (3) dopyt po liečbe, (4) s drogami súvisiace úmrtia, (5) 
s drogami súvisiace infekčné ochorenia. (Okruhlica, Ľ., 2001, s. 125) 
 Pri snahe o zloženie nežiaducich aspektov užívania nelegálnych drog do určitého 
indexu, ktorý by vyjadroval závažnosť alebo rozsah tzv. „drogových problémov“, sa však 
stretávame s mnohými prekážkami. Neexistuje totiž jednoznačný kľúč pre rozhodnutie, či 
je daný aspekt užívania drog (alebo inej manipulácie s ilegálnymi drogami) možné 
zo spoločenského hľadiska považovať za negatívny jav pre konkrétneho jednotlivca. 
V prípadoch úmrtí či poškodenia zdravia, ktorých jednoznačne preukázateľnými (v zmysle 

vylúčenia podielu iných faktorov) príčinami bolo užitie drog, nás rozhodnutie nenecháva 
na pochybách. Iná situácia však nastáva v prípade, ak by sme za negatívny aspekt užívania 
mali považovať napríklad slabý pracovný výkon či ušlú príležitosť kariérneho postupu, 
zmenu kvality sociálnych vzťahov alebo podobne. V danom prípade je na mieste otázka: 
Je slabý pracovný výkon alebo premrhaná príležitosť pracovného rastu vždy individuálnou 
a sociálnou ujmou? Ak áno, do kategórie faktorov, ktoré spôsobujú nežiaducu sociálnu 
ujmu, by sme museli začleniť napríklad sociálne a individuálne „náklady“, ktoré vyžaduje 
náboženská viera, udržiavanie rodinných vzťahov či široké spektrum rekreačných aktivít. 
(Zimmring, F. − Hawkins, G., 1992, s. 34) 
 Ďalšia z ťažkostí, s ktorou sa je možné stretnúť pri pokuse o meranie závažnosti tzv. 
„drogových problémov“, spočíva v tom, že pri určovaní rozmeru problémov sa do úvahy 
berú iba „náklady“, resp. ujma, ktorú užívanie drog sprevádza, pričom sa úplne ignorujú 
možné „zisky“. Za takýchto okolností je možné sledovať zdanlivý paradox: čím užívanie 
drog naberá na rozsahu, tým by mala rásť ujma, ktorú obnáša, napriek tomu väčšina 
užívateľov môže užívať drogy v dôsledku pocitu, že „zisky“ prameniace z užívania určitej 
drogy sú väčšie než spôsobená ujma. (Tamtiež) 
 Môžeme teda ponúknuť záver, že dôsledky užívania drog, ktoré sa v určitej spoločnosti 
pokladajú za negatívny aspekt, nemusia byť hodnotené rovnako v spoločnosti inej 
a naopak. Taktiež určité dôsledky užívania drog, povedzme, u dvoch jednotlivcov, ktoré sa 
z objektívneho pohľadu zdajú byť rovnaké, resp. rovnako nežiaduce, nemusia byť takto 
vnímané danými jednotlivcami. Takáto arbitrárna podstata dichotomizácie dôsledkov na 
kategórie želané − neželané prípadne na ujma (náklady)-zisk nám dovoľuje konštatovať, 
že s výnimkou možnosti utrpenia ujmy na zdraví (ktorá sa napokon ako jediná vyjadruje 
cez sledovanie už spomínaných štandardizovaných indikátorov) neexistuje niečo, čo by 
sme mohli súhrnne označiť ako univerzálne „drogové problémy“26. To pramení z uvede-
ného predpokladu − pojem a obsah pojmu „drogové problémy“ je vlastne sociálnym 
konštruktom, a preto nemá a ani nemôže mať akýsi objektívny a reálny ekvivalent alebo 
obraz vo svete mimo sociálnej skutočnosti. Inštitucionalizáciu pojmu „drogové problémy“ 
je v tejto súvislosti možné hodnotiť ako vydarený pokus o vytvorenie a etablovanie (na 
úrovni „common sense“) rutinne prijímaného (taken for granted), no po definičnej stránke 
nekompletného prostriedku pre súhrnné označenie spoločensky nežiaducich javov 
akokoľvek (a z akéhokoľvek dôvodu) asociovaných alebo pripísaných užívaniu (výrobe, 
predaji a pod.) drog. Inak povedané, každodenné používanie pojmu „drogové problémy“ 
má aj napriek absencii ujasnenia jeho obsahu za následok to, že problémy prezentované 
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26 Preto navrhujeme namiesto označenia „drogové problémy“ používať pojmy „problémové užívanie drog“ a „problémové 
dôsledky užívania drog“. Vyhneme sa tak možnosti, že za „drogové problémy“ označíme skutočnosti alebo javy, ktoré nie sú 
(alebo nemusia byť) dôsledkom užívania drog. Naopak, problémové užívanie drog je pojem, ktorý sa dá na individuálnej úrovni 
merať (prítomnosť − neprítomnosť, intenzita) pomerne ľahko, a to sledovaním indikátorov vo vybraných dimenziách života 
jednotlivca (napr. individuálna-psychická, sociálna, ekonomická, zdravotná, právna a pod.) Či je možné užívanie drog označiť za 
problémové, by tak bola otázka sledovania prítomnosti alebo intenzity vybraných znakov, ktoré by sa sledovali práve 
spomenutými indikátormi. Nazdávam sa, že konštrukcia a štandardizácia takýchto indikátorov by mohla byť vhodnou témou pre 
ďalší výskum. Za problémové dôsledky užívania drog navrhujeme označiť javy alebo skutočnosti, ktoré spĺňajú tieto tri 
podmienky: (1) existencia štatistického vzťahu medzi užívaním drog a daným javom alebo skutočnosťou, (2) musí byť splnená 
podmienka časovej následnosti −  výskyt daného javu nesmie predchádzať užívaniu drog a (3) nesmie ísť o falošnú koreláciu. 
Užívanie drog tak budeme považovať skôr za rizikový faktor, ktorý môže prispieť k vzniku alebo zväčšeniu intenzity 
problémového užívania drog a problémových dôsledkov užívania drog, než za ich priamu príčinu. 

25 Veľmi podnetné pojednanie o problematike zlučiteľnosti individualistických a holistických perspektív pri pohľade na prejavy 
a návrhy riešení sociálnych problémov ponúka napr. Henshel (1990).  

Sociológia 38, 2006, č. 2 135



ako drogové sa za také i pokladajú. Implicitný predpoklad existencie priameho kauzálneho 
vzťahu medzi užívaním (alebo inou v rámci danej spoločnosti neželanou manipuláciou s 
drogami) drog a výskytom „drogových problémov“ je tak v mnohých spoločnostiach 
natoľko zaužívaný a považuje sa za taký samozrejmý, že nevyvoláva potrebu empirického 
testovania takýchto kauzálnych hypotéz či vôbec operacionalizácie pojmu „drogové 
problémy“. Na tento fakt je dôležité upozorniť najmä v súvislosti s tvrdeniami viacerých 
autorov (napr. Engelsman, E., 1990; MacCoun, R. J. − Reuter, P., 2001; Trebach, A. S., 
1993), ktorí sa nazdávajú, že príčinou vzniku mnohých neželaných javov, ktoré sa 
označujú za „drogové problémy“, sú v skutočnosti nezamýšľané dôsledky určitých 
postupov a stratégií „riešenia“ drogovej problematiky a nie samotné užívanie drog. 

 Tento model aj napriek značnému zjednodušeniu vytvára analytický rámec pre pocho-
penie vzťahov medzi faktormi ovplyvňujúcimi užívanie drog. Z nášho pohľadu bude plniť 
užitočnú úlohu pri pokusoch zodpovedať otázky typu: Ako je nastavená prevencia 
užívania drog na Slovensku? Na ktorý z týchto determinantov sa sústreďuje najväčšia 
pozornosť? Stratégie nasmerované k samotným substanciám sa viažu predovšetkým na 
ciele a prostriedky obmedzenia ponuky drog a uplatňovania práva. V prípade prevencie 
dopytu po drogách však stále ostáva priestor pre analýzu preventívnych opatrení smerujú-
cich k (potenciálnym) užívateľom drog, ako i k environmentálnemu kontextu užívania 
drog. 
 Úlohou preventívnych opatrení je ovplyvňovať rozhodovanie a v dôsledku toho i sprá-
vanie cieľovej populácie v zásade dvoma rozličnými spôsobmi − podporovať rozhodnutie 
neužívať drogy u tých ľudí, ktorí drogy neužívajú a priviesť zmenu v správaní tých ľudí, 
ktorí drogy užívajú. Prevencia v rámci protidrogovej politiky SR sa primárne zameriava na 
tú časť populácie, ktorá drogy neužíva, najmä na mladých ľudí. Z toho vyplýva i prefero-
vaný charakter deklarovaných preventívnych prístupov protidrogovej politiky SR. Ústred-
nú úlohu by medzi nimi mali zohrávať informačné mediálne a edukačné kampane 
zdôrazňujúce riziká a možné nebezpečenstvá užívania drog, prípadne kampane zameriava-
júce sa na propagovanie zdravého životného štýlu a zmysluplného využitia voľného času, 
s ktorými je podľa NPBPD užívanie drog nezlučiteľné.  

 
Prevencia užívania drog ako hlavná metóda znižovania dopytu po drogách 
 
NPBPD sa v zásade opiera o dva druhy prevencie27. Ide o prevenciu dopytu po drogách a 
prevenciu ponuky drog. Keďže prevencia ponuky drog by sa podľa NPBPD mala realizo-
vať predovšetkým cez perspektívu obmedzovania ponuky prostredníctvom vynucovania 
platnosti práva, necháme ju zatiaľ bokom a budeme sa jej venovať v príslušnej časti. 
 Základný argument pre úsilie o predchádzanie užívaniu drog tvorí všeobecne akcepto-
vaná predstava, že užívanie drog škodí ľudskému vedomiu a má negatívne dôsledky na 
zdravie populácie. Užívanie drog sa teda považuje za správanie, ktorému je treba predchá-
dzať, pričom jednu z hlavných úloh má v tomto úsilí zohrávať prevencia dopytu po 
drogách. Prevencia dopytu po drogách sa uplatňuje najmä prostredníctvom vzdelávania a 
informovania populácie. (Buisman, W. R., 1990, s. 114-115) Ako vhodný nástroj pre 
analýzu prevencie dopytu po drogách v rámci protidrogovej politiky SR sa ponúka 
preskúmanie preventívnych opatrení pri troch kľúčových komponentoch, tak ako ich na 
obrázku č. 1 znázorňuje tzv. epidemiologický trojuholník: 
 
Obrázok č. 1: Epidemiologický trojuholník 
 
                                                                užívateľ 
 
 
 
 
                                         droga                                environmentálny 
                                                                                          kontext 
 
(Prevzaté podľa: Buisman, W.,: Drug prevention in The Netherlands: review and perspective. In: Ghodse, H. A. 
− Kaplan, C. D. − Mann, R. D., (Eds.): Drug Misuse and Dependence. Parthenon Publishing Gropu Ltd., 
Carnforth, 1990, s. 115) 

                                                 
27 Pokladáme za dôležité uviesť, že NPBPD uvádza celkovo 5 oblastí, v ktorých sa majú realizovať ciele slovenskej drogovej 
politiky. Ide o (1) znižovanie dopytu po drogách, (2) znižovanie ponuky drog, (3) hodnotenie a monitoring, (4) koordinácia 
protidrogovej politiky a (5) medzinárodná spolupráca. V texte sa však budeme venovať iba dvom z nich, o ktorých sa nazdávam, 
že poslúžia ako najvhodnejší príklad spôsobu uvažovania o problémových dôsledkoch užívania drog v rámci drogovej politiky 
SR. 
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 V princípe existujú dva druhy preventívnych informačných kampaní. Jeden typ kam-
paní sa zakladá na pravdivom informovaní cieľovej skupiny (zväčša užívateľov drog alebo 
tzv. „skupín s rizikovým správaním“- napríklad ľudí, ktorí sa rozhodli drogy užívať 
príležitostne) o všetkých (a teda nielen nežiaducich) potenciálnych dôsledkoch užívania 
drog. Takisto poskytuje informácie o tom, ako čo najúčinnejšie predchádzať tým dôsled-
kom (resp. ako ich intenzitu zredukovať na čo najúnosnejšiu mieru), ktoré sa môžu preja-
viť ako nežiaduce. Tieto kampane vychádzajú z presvedčenia, že dramatizovanie alebo 
nepravdivé informovanie o účinkoch užívania drog je v konečnom dôsledku kontrapro-
duktívny prístup, ktorý môže prispieť najmä k zhoršeniu zdravia populácie tak medzi 
užívateľmi drog, ako i tej časti, ktorá sa rozhodla drogy neužívať. 
 Druhý typ informačných kampaní nekladie prílišný dôraz na faktickú a pravdivostnú 
stránku komunikovaného obsahu, čo je z daného pohľadu obhájiteľné vznešenosťou vytý-
čených cieľov v zmysle „účel svätí prostriedky“. Tento druh kampaní sa totiž zameriava 
najmä na odradenie potenciálnych užívateľov drog (súčasných abstinentov) často pros-
tredníctvom pripisovania rôznych negatívnych vlastností drogám (napr. že majú akúsi 
„magickú“ moc vytvoriť závislosť) alebo prostredníctvom zveličovania negatívnych 
dôsledkov užívania drog. Samotné drogy, ktoré sú primárnym predmetom záujmu tohto 
druhu kampaní, sa v nich prezentujú ako niečo inherentne zlé a na drogových užívateľov 
poukazujú ako na nezodpovedných ľudí, ktorí si svojou neuváženosťou spôsobili takmer 
neriešiteľné, život a spoločnosť ohrozujúce problémy. 
 V NPBPD nájdeme časť, ktorá spomína „skvalitňovanie informovanosti širokej verej-
nosti o rizikách spojených s užívaním drog“ a taktiež „poskytovanie informácií o nových 
druhoch drog“. (NPBPD 2004-2008) Na inom mieste si NPBPD kladie za cieľ „zvýšiť 
informovanosť širokej verejnosti o nebezpečenstve a rizikách užívania drog a účinkoch 
sociálneho vylúčenia jednotlivcov“. Čo mali autori NPBPD pod pojmami „skvalitňovanie 
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informovanosti“ na mysli, však nie je vôbec jasné, na veľmi všeobecnej úrovni opisu 
ostávajú i metódy dosahovania týchto cieľov a v neposlednom rade aj evaluácia ich 
úspešnosti. Ani vo svojej aktualizácii (na rok 2004, úlohy pre ministerstvo školstva) sa 
NPBPD neodpútava od všeobecných formulácií cieľov v oblasti prevencie, neuvádza 
konkrétne metódy ich realizácie ani metódy zhodnotenia ich efektívnosti. Pomerne podro-
bne však aktivity zamerané na prevenciu hodnotí Súhrnná správa o plnení národného 
programu boja proti drogám za roky 1999-2003. Indikátormi pre hodnotenie preventív-
nych aktivít sú napr. sledovanie vydávania metodických publikácií alebo sledovanie počtu 
uskutočnených projektov zameraných na prevenciu. Súhrnná správa taktiež ponúka 
vyhodnotenie výsledkov rôznych školských prieskumov zameraných na oblasť užívania 
ilegálnych drog a pod. Správa v prípade prevencie nepoužíva štandardizované indikátory 
hodnotenia efektívnosti. 
 Deklarácie uvedené v NPBPD nevytvárajú veľké pochybnosti pri identifikovaní 
cieľovej skupiny prevencie. NPBPD jasne hovorí o „širokej verejnosti“ a vôbec sa 
nezmieňuje o užívateľoch drog samotných (či už o spomínaných skupinách s rizikovým 
správaním). Kľúčovou náplňou informačných kampaní by mali byť informácie 
o substanciách samotných, resp. o nežiaducich primárnych dôsledkoch užívania drog (zo 
sekundárnych sa spomína len efekt sociálneho vylúčenia). To všetko nám dovoľuje 
formulovať predpoklad, že pod pojmom “prevencia drogových závislostí“ sa v NPBPD 
chápe súbor nástrojov a postupov slúžiacich najmä na odradenie alebo odstrašenie 
potenciálnych užívateľov drog od ich užívania. V tejto súvislosti je určite zaujímavé 
uviesť, že za jeden z hlavných problémových nedostatkov v oblasti prevencie považovali 
dotazovaní experti neobjektívne, zaujaté, jednostranne na nežiaduce dôsledky zamerané a 
často na mýtoch založené metódy prevencie dopytu po drogách. 
 Ak teda prevenciu definujeme ako špecifický druh informovania určitej časti populácie 
s cieľom podporiť ju v jej správaní alebo naopak so snahou navodiť v jej správaní zmenu, 
ostávame konfrontovaní s celým radom problémov. Ako upozorňuje napríklad Dorn 
(Dorn, N., 1990, s. 143), spojenia medzi porozumením publikovaných správ v preventív-
nych informačných kampaniach a zmenami v správaní cieľovej populácie sú slabé, kom-
plexné a závislé od rôznych okolností. Dorn napokon tvrdí, že prehľady hodnotenia pre-
ventívnych programov uskutočnených v rôznych podobách (prostredníctvom zastra-
šovania, používania faktov, prostredníctvom programov zameraných na osobnosť či zmie-
šaných prístupov) jasne poukazujú na to, že doposiaľ nie sú známe účinné metódy, ktoré 
by zaznamenali úspechy pri predchádzaní experimentovaniu s drogami. (Dorn, N., 1990, 
s. 144) Aj keď je takýto typ komunikácie založený pravdepodobne na predpoklade 
uplatnenia teórie racionálnej voľby (ak ľudia pochopia správami prezentované riziká 
užívania drog, mali by byť menej naklonení možnosti experimentovať s nimi), percepcia 
premietaných rizík užívania drog nemusí a väčšinou ani nie je jediným či rozhodujúcim 
faktorom pri rozhodovaní o užití alebo neužití drogy, resp. drog. Rovnako je ťažké 
zamerať preventívnu stratégiu k rizikovým skupinám (najmä k mladým ľuďom) bez toho, 
aby sa táto skupina vyhla spoločenskej stigmatizácii. (MacCoun, R. J. − Reuter, P., 2001, 
s. 35-36) Navyše viacerí autori (napr. de Haes, W. F., 1990, s. 180) sa odvolávajú na 
výsledky výskumov, ktorých zistenia poukazujú na to, že informácie o drogách podané 
akoukoľvek formou pôsobia na cieľové skupiny a užívanie drog v rámci nich skôr 

stimulujúco než odradzujúco. (Pre bližšie informácie pozri de Haes, W. F., 1990) Príčinou 
toho môže byť najmä to, že mnoho preventívnych informačných kampaní je nerealistic-
kých, skutočnosti vzdialených, z čoho vyplýva aj ich nedôveryhodnosť, ktorú ešte 
posilňuje perspektíva tzv. „dvojitého metra“, cez ktorú tieto kampane nazerajú na legálne 
drogy na jednej strane a ilegálne drogy na strane druhej. Napokon, mnohé z týchto kam-
paní sú aj obsahovo nevyvážené, keďže sa zameriavajú iba na jednostranné zdôrazňovanie 
negatívnych dôsledkov užívania drog, pričom ignorujú alebo nevysvetľujú význam, 
zmysel či funkciu, ktoré môže užívanie nelegálnych drog pre určité skupiny ľudí v ich 
každodennom živote plniť. (Böllinger, L. − Stöver, H. − Fietzek, L., 1995, s. 92-93) 
 Problémom ďalej ostáva to, že bežne realizované preventívne informačné kampane, 
ako i metódy komunikácie, ktoré používajú (najčastejšie v podobe rôznych príručiek, 
audiovizuálneho materiálu a pod.), sa orientujú prevažne na tzv. strednú triedu. (Buisman, 
W. R., 1990, s. 125) To znamená, že informácie predávané týmito kampaňami nebudú 
„pretlmočené“, alebo sa len ťažko dostanú k tým, ktorí ich potrebujú najviac a tak pove-
diac akútne − k potenciálne najviac marginalizovaným skupinám (bezdomovcom, prob-
lémovým užívateľom drog, pracovníkom v sexbiznise a pod.). Tento fakt je zjavne 
aktuálny aj v prostredí slovenskej drogovej scény, keďže dotazníkom oslovení experti 
považovali za jeden z nedostatkov v oblasti prevencie práve problém nedostatočne 
rozvinutej prevencie zameranej na populácie s rizikovým správaním. 
 Isté problémy sa spájajú s evaluáciou prevencie, konkrétne so zvážením účinnosti a 
efektívnosti preventívnych informačných kampaní. Neexistencia účinného systému 
evaluácie účinnosti a efektívnosti preventívnych aktivít bola v oblasti prevencie expertmi 
považovaná za najzávažnejší problém. Podľa ich názoru by vytvorenie práve takéhoto 
evaluačného systému spolu s definovaním minimálnych štandardov pre vykonávanie 
prevencie mali byť hlavnými prioritami drogovej politiky SR pre oblasť prevencie 
drogových závislostí, resp. problémového užívania drog28. Problémy pri evaluácii 
preventívnych aktivít je možné sledovať najmä v prípadoch, ak je za indikátor úspe-
chu/neúspechu stanovený nárast/pokles prevalencie a incidencie užívania ilegálnych drog 
za isté časové obdobie. Výskumy monitorujúce zmeny prevalencie a incidencie užívania 
ilegálnych drog uskutočnené v spoločnostiach, v ktorých je držanie (prípad Slovenskej 
republiky) alebo užívanie drog trestné a užívatelia drog spoločensky stigmatizovaní, budú 
totiž s nemalou pravdepodobnosťou skreslené. Dá sa totiž reálne očakávať, že v takomto 
prostredí nebude väčšina respondentov ochotná pravdivo odpovedať na otázku, či užili 
alebo neužili nejakú drogu, čo sa v konečnom dôsledku pravdepodobne prejaví v nižšom 
počte „nových“ alebo „častých“ užívateľov drog, než je to v skutočnosti. Interpretácie 
takýchto výskumov, ktoré sú nezriedka prezentované ako úspech pri výbere a uplatňovaní 
tej ktorej preventívnej stratégie, však nie je možné označiť inak ako skutočnosti nezod-
povedajúci artefakt. 
 V súvislosti s užívaním drog sa často hovorí o environmentálnom kontexte či o riziko-
vých a protektívnych faktoroch. Rizikové faktory sa viažu na pravdepodobnosť, že 
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28 Medzi ďalšie priority experti zaradili aj vytvorenie systému prevencie, ktorý sa zakladá na pravdivých informáciách namiesto 
mýtov. V oblasti prevencie by sa podľa expertov mala sústrediť pozornosť namiesto moralistického odstrašovania na 
pragmatickosť, otvorenosť a na povzbudzovanie informovaných rozhodnutí v primárnej prevencii. 
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jednotlivec začne užívať drogy (prípadne, že ich užívanie sa zmení na problémové) alebo 
na výskyt určitej udalosti, ktorá môže pôsobiť ako predispozícia k (problémovému) 
užívaniu drog. Niektorí autori (napr. Pearson, G., 1990) za takéto kontextuálne faktory 
pokladajú na osobnostnej úrovni napríklad vek, pohlavie, rasu a etnicitu, v prípade 
sociálnych faktorov sa medzi inými spomína nezamestnanosť alebo sociálna deprivácia. 
Súčasné vedecké štúdie poukázali napríklad na existenciu štatistickej závislosti medzi 
mierou nezamestnanosti a počtom evidovaných užívateľov heroínu v krajine. (Lenke, L. − 
Olsson, B., 1996) Aj keď je to informácia zaujímavá, pri interpretácii takéhoto zistenia je 
potrebná istá miera zdržanlivosti. Existencia samotného štatistického vzťahu totiž ešte 
nepotvrdzuje vzťah kauzálny, keďže štatistická závislosť je len nevyhnutnou, nie však 
postačujúcou podmienkou pre ustanovenie takéhoto vzťahu. Uvažovať o rizikových fakto-
roch podmieňujúcich užívanie drog je teda nutné s vedomím, že do príčinného reťazca 
medzi, povedzme, nezamestnanosťou a užívaním drog pravdepodobne vstupuje ešte 
množstvo iných premenných, resp. viacero rizikových faktorov, ktorých presné pôsobenie 
(pokiaľ ide o ich smer a intenzitu) v rámci predpokladaného kauzálneho vzťahu nie je 
vždy jednoduché alebo možné odhaliť. NPBPD − aj keď nepriamo − ako potenciálne rizi-
kové environmentálne faktory rozoznáva chudobu, sociálne vylúčenie, sociálnu deprivá-
ciu, nezamestnanosť alebo bezdomovectvo, z osobnostných rizikových faktorov spomína 
vek29. Aj keď ide na prvý pohľad o relatívne široký záber vnímania rizikových faktorov, 
v NPBPD sa im okrem vymenovania nevenuje žiadna ďalšia pozornosť. 
 Slovenská drogová politika kladie v prevencii najväčší dôraz na tzv. primárnu preven-
ciu (zo všetkých aktivít zameraných na prevenciu bolo viac ako 85% z nich venovaných 
primárnej prevencii, necelých 14% bolo zameraných na skupiny s rizikovým správaním),30 
z čoho vyplývajú deklarácie o potrebách sústredenia pozornosti na už spomínané rizikové 
faktory − teda také faktory, o ktorých sa predpokladá, že môžu prispieť k tomu, aby sa 
z abstinenta stal pravidelný alebo nepravidelný užívateľ drog.  
 V prípadoch zamerania preventívnych aktivít v rámci drogových politík iných krajín 
(napr. Holandsko, Veľká Británia, Švajčiarsko) na rozdiel od Slovenska nestojí na prvom 
mieste starosť o užívanie drog, ale snaha zabrániť zhoršovaniu stavu užívateľov drog. 
Nezameriavajú sa výlučne na odstránenie či potlačenie vplyvu rizikových faktorov. 
Namiesto toho sa ich snahy o zvládanie drogových problémov prejavujú v posilňovaní tzv. 
protektívnych faktorov. Za protektívne faktory budeme považovať tie premenné (udalosti), 
ktoré majú štatisticky významný vplyv na zníženie pravdepodobnosti výskytu užívania 
drog. (Bry, B., 1996) Často používanými príkladmi protektívnych faktorov sú napr.: 
pozitívny vzájomný vzťah rodičov a detí, absencia deviantného člena v rodine, absencia 
užívania drog v rodine, kompletnosť rodiny, vyznávanie náboženskej viery, sociálna 
                                                 

podpora okolia, dostatok finančných prostriedkov, stotožnenie sa so sociálnymi normami 
a pod. (Bry, B., 1996, s. 59; Committee..., 1996, s. 118) Príkladom opisujúcim fungovanie 
protektívnych faktorov je taktiež vytvorenie siete nízkoprahových zariadení, v ktorých si 
majú užívatelia drog možnosť nechať aplikovať kvalitatívne overenú drogu v malých 
dávkach pod lekárskym dohľadom. Funkcia nízkoprahových zariadení nespočíva len 
v úsilí odstrániť nepríjemné fyzické dôsledky vyvolané neprítomnosťou drogy u človeka 
s vyvinutým návykom. Tieto zariadenia si kladú za cieľ najmä chrániť zdravotne alebo 
sociálne najviac ohrozených užívateľov drog od vystavenia extrémnym životným 
situáciám a prispieť tak k stabilizovaniu užívateľa na funkčnú úroveň homeostázy ako 
základného predpokladu pre potenciálne zlepšenie kvality života, ako i celkového stavu 
užívateľa. (Podľa Kaplan, C. D. − de Vries, M. W. − Grund, J. − Adriaans, N., 1990, 
s. 167-169) Na Slovensku zatiaľ nízkoprahové centrum podobného charakteru neexistuje. 
 
Znižovanie ponuky drog − represívne aktivity 
 
Za ďalší z „pilierov“, na ktorých je postavená protidrogová politika SR, považuje NPBPD 
aktivity zamerané na oblasť znižovania ponuky drog a presadzovanie práva v boji proti 
drogám − znižovanie ponuky drog prostredníctvom represívnych nástrojov. Tieto sú 
v NPBPD bližšie definované ako „súbor zákonných opatrení a aktivít smerujúcich 
k potlačovaniu ponuky drog“. (NPBPD 2004-2008) 
 Už z názvov dvoch „pilierov“ protidrogovej politiky SR − znižovanie dopytu po dro-
gách a znižovanie ponuky drog − vyplýva, že protidrogové stratégie rozoznávajú v tejto 
problematike aj jej ekonomickú dimenziu. Akceptujú existenciu určitých samoorganizujú-
cich a samoregulujúcich sa systémov tvorených vzťahmi a intencionálnym konaním 
prevažne ekonomického charakteru (za významné kategórie sa v rámci týchto systémov 
považujú napr. strata, zisk, výmena, dopyt, ponuka). 
 Bližší pohľad na ne nám dovoľuje rozlíšiť tri druhy konštituujúcich aktivít: (1) výrobu, 
(2) distribúciu a (3) konzumáciu drog, pričom za najdynamickejšiu zložku sa považuje 
distribúcia drog. (McBride, R., 1984, s. 529-546, cit. In: Dorn, N., 1990, s. 134) Sú na to 
najmä dva dôvody: (1) bez distribúcie drog by neexistovalo spojenie medzi výrobou 
a konzumáciou (prípadne by toto spojenie bolo natoľko komplikované, až by nemuselo 
byť pre zúčastnené strany ekonomicky výhodné- pozn. R.F.); (2) s expanziou distribuč-
ných systémov sa alokuje viac zdrojov produkcie drog, čo vedie k zvýšeniu ich dostup-
nosti a teda i k zvýšenej miere konzumácie. (Tamtiež)31 Vzhľadom na to, že užívanie, 
výroba a distribúcia drog je v absolútne prevažujúcej väčšine spoločností považované za 
nežiaduce, spoločným znakom aktivít podieľajúcich sa na vytváraní, udržiavaní alebo roz-
širovaní drogových trhov je ich nelegálnosť. Keďže je vďaka skúsenostiam zozbieraným 
za takmer jedno celé storočie zrejmé, že kriminalizácia týchto aktivít nemá zásadný vplyv 
na ich výskyt v spoločnosti (pozri napr. Zimmring, F. − Hawkins, G., 1992; Escohotado, 
A., 2003; Westermeyer, J., 1996 a mnohí iní), zamýšľaným cieľom represívnych opatrení 

29 Na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny však boli prijaté viaceré rámcové dokumenty (napr. Národný akčný plán 
sociálnej inklúzie 2004-2006, Koncepcia prevencie sociálno-patologických javov a resocializácie, Národný akčný plán pre deti), 
ktoré by sa mali venovať problematike zabránenia vzniku, resp. redukcie pôsobenia rizikových faktorov a posilneniu 
protektívnych faktorov bližšie. Aj tieto dokumenty sa však problematike rizikových a protektívnych faktorov venujú veľmi 
povrchne. Často ostávajú iba pri identifikácii užívateľov drog ako rizikovej populácie, na ktorú by mali byť zamerané aktivity 
sociálnej prevencie a sociálnej ochrany. Konkrétne metódy identifikácie, posilňovania, resp. redukovania pôsobenia 
protektívnych alebo rizikových faktorov však v týchto dokumentoch nie sú uvedené, prípadne ich je možné označiť za veľmi 
všeobecné . 
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31 Toto tvrdenie je však len jednou z hypotéz o vplyve dostupnosti drog na mieru ich konzumácie. Vzájomný vzťah týchto dvoch 
premenných je stále predmetom mnohých analýz a diskusií, ktoré neprichádzajú k jednoznačným záverom. (Pozri napr. 
MacCoun, R. J. − Reuter, P., 2001) 30 Zdroj: Súhrnná správa o plnení národného programu boja proti drogám za roky 1999-2003. 
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zameraných na tieto aktivity je pravdepodobne úsilie čo najviac redukovať ich rozsah 
a teda i dôsledky, ktoré sú ich pôsobeniu pripisované. 
 V úvode podkapitoly sme spomenuli tzv. „drogovú ekonomiku“ ako ústredný predmet 
záujmu represie zo strany štátu. Prečo je táto ekonomická dimenzia taká dôležitá? 
MacCoun a Reuter (MacCoun, R. J. − Reuter, P., 2001, s. 76) tvrdia, že podľa základných 
mikroekonomických predpokladov by razantné uplatňovanie prohibície malo mať za 
následok zvýšenie ceny drog, vďaka ktorému by sa ich dostupnosť k užívateľom znížila. 
Ak predpokladáme, že dopyt po drogách je citlivý na ich cenu, zvýšenie ceny drog by 
malo nepriamo úmerne pôsobiť na dopyt po nich. Tento jav je často nazývaný ako 
„elasticita dopytu“. Niektorí autori (napr. Dorn, N., 1990, s. 134-135) sa však nazdávajú, 
že zvyšovanie cien drog pôsobí na distribútorov motivujúco najmä v zmysle rozšírenia 
ponuky drog a zvýšenia ich dostupnosti. Naopak, pokles cien drog by mal podľa Dorna 
mať za následok zníženie potenciálneho zisku z predaja drog a teda i pokles záujmu o 
distribúciu samotnú. Viacero ekonometrických analýz užívania drog však poukazuje na 
„neelastickosť dopytu“ − dopyt po drogách je citlivý na ich cenu len vo veľmi nízkej 
miere, ktorá sa ešte líši v rámci jednotlivých vzorcov užívania drog. (Lewit, E. M. − 
Coate, D. − Grossman, M., 1981; Wagstaff, A. − Maynard, A., 1988, cit. In: Bickel, 
DeGrandpre, 1996, s. 36) Napokon MacCoun (MacCoun, R. J., 1993) uvádza, že úspechy 
represívnych opatrení v obmedzení tak dostupnosti drog, ako i pri snahe o zvýšenie cien 
na drogových trhoch sa dajú považovať prinajlepšom za skromné. Takisto pripomína, že 
stanovenie hraníc, za ktorých by nízka dostupnosť a vysoká cena znemožnili užívanie 
drog, je v princípe nedosiahnuteľným cieľom.  
 Z uvedeného teda vyplýva, že predstava o znížení dostupnosti a dopytu po drogách ako 
o dôsledku zvýšenia ich ceny (čo môže a často aj je dôsledkom uplatňovania represívnych 
opatrení) sa nezakladá úplne na skutočnosti. Navyše vplyv prostriedkov presadzovania 
práva na cenu drog (resp. úsilie o znižovanie ich ponuky) môže ovplyvniť mnoho ďalších 
aspektov správania užívateľov (aj potenciálnych) drog − od zmien v preferencii 
jednotlivých drog až po zmeny v preferencii spôsobov ich aplikovania. (Committee..., 
1996, s. 251) Pokus o zvýšenie ceny drog však nie je jediným nástrojom na zníženie ich 
ponuky a teda i dostupnosti. 
 Pre kriminológov, ktorí vnímajú rozhodnutie jednotlivca o spáchaní alebo nespáchaní 
trestného činu v kvázi ekonomickej rovine (napr. Wilson, J., 2003) ako výsledok zvažova-
nia pomeru medzi potenciálnym „ziskom“, ktorý by z vykonania určitého činu plynul na 
jednej strane a subjektívne vnímanou pravdepodobnosťou pristihnutia pri realizácii tohto 
činu, ako i prísnosťou zodpovedajúcej sankcie v prípade odhalenia na strane druhej 
predstavuje využívanie najmä formálnych noriem sociálnej kontroly prostriedok na 
zvýšenie „nákladovej“ časti tohto vzťahu. Spoliehajú sa na funkčnosť tzv. mechanizmov 
racionálnej voľby a odstrašovania. Tie sú založené na predpoklade, že aktéri si budú pre 
sledovanie svojich cieľov vyberať prostredníctvom racionálneho zvažovania také pros-
triedky, ktoré pre naplnenie daných cieľov považujú v porovnaní s ostatnými prostried-
kami za najužitočnejšie. Mechanizmus odstrašovania (ako hrozba uplatnenia formálnych 
sankcií) by mal v tomto predstavovať metódu pre zníženie „atraktivity“ tých prostriedkov 
a cieľov, ktorých využitie alebo dosiahnutie je v spoločnosti z určitých dôvodov nežia-
duce. Teória racionálnej voľby a odstrašovania tak má významný vplyv na formovanie 

všeobecne prijímanej predstavy o tom, ako by mal fungovať mechanizmus znižovania 
ponuky drog prostredníctvom vynucovania práva. 
 MacCoun (MacCoun, R. J., 1993 cit. In: MacCoun, R., J. − Caulkins, J., 1996, s. 178-
179) identifikoval sedem mechanizmov (tak ako to ukazuje schéma na obr. č. 2), ktoré 
môžu v konečnom dôsledku ovplyvňovať rozhodnutie o užívaní, resp. neužívaní drog 
(alebo o inej nežiaducej forme manipulácie s nimi). 
 
Obrázok č. 2: Schéma pôsobenia mechanizmov formálnej a neformálnej kontroly pri 
uplatnení teórie racionálnej voľby v oblasti znižovania ponuky drog 
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Prevzaté podľa: MacCoun, R. J. − Caulkins, J.: Examining the Behavioral Asumptions of 
the National Drug Control Strategy. In: Bickel, W.& DeGrandpre, R., (Eds.), Drug Policy 
and Human Nature. Psychological Perspectives on the Prevention, Management and 
Treatment of Illicit Drug Abuse (s. 179). Plenum Press, New York, 1996. Upravil: R.F. Ak 
to nie je vyznačené inak (-), vzťahy sa považujú za priamo úmerné. 
 
 Tri z nich sú založené na teórii racionálnej voľby: ide o (1) strach z uplatnenia práv-
nych sankcií a už spomínané (2) cena drog a (3) dostupnosť drog. MacCoun a Caulkins 
(MacCoun, R. J. − Caulkins, J., 1996, s. 176) s odvolaním sa na existujúcu vedeckú litera-
túru ale upozorňujú, že (1) vzťah medzi skutočnou šancou a subjektívne vnímanou 
pravdepodobnosťou zisku plynúceho z porušenia právnych noriem je zanedbateľný alebo 
dokonca neexistujúci; (2) existuje slabý, ale reliabilný nepriamo úmerný vzťah medzi 
pravdepodobnosťou uplatnenia sankcie a porušením právnych noriem viažucich sa na 
nedovolenú manipuláciu s drogami, tento vzťah má pravdepodobne kauzálny charakter; 
(3) subjektívne vnímanie prísnosti postihu má zanedbateľný alebo úplne žiadny vplyv na 
porušovanie týchto noriem a (4) jednotlivci nevnímajú riziko postihu tak, ako to 
predpokladajú modely založené na teórii racionálnej voľby. (Pre bližšie zdôvodnenie pozri 
napr. MacCoun, R. J. − Reuter, P., 2001, s. 84) Vidíme teda, že uplatňovanie represívnych 
aktivít, ktorých opodstatnenie sa zakladá na teórii racionálnej voľby, ako i na teórii odstra-
šovania, celkovo neprináša očakávané výsledky. MacCounova schéma totiž poukazuje na 
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celý rad mechanizmov, ktoré viac či menej prispievajú konečnému rozhodnutiu užívať, 
predávať, vyrábať či prevážať drogy. 
 Legitimizácia a spôsob uplatňovania represívnych metód na poli obmedzenia ponuky 
drog stoja skôr na intuitívnych predpokladoch a želaniach majúcich pôvod v rovine 
„common sense“ predstáv o povahe problematiky než na pragmatických a verifikovaných 
základoch. Z pojednania o mechanizmoch tzv. zákonnej represie a uplatňovania práva 
v boji proti drogám, tak ako ju definuje NPBPD, taktiež vidíme, že uplatňovanie formál-
nych spôsobov sociálnej kontroly sa v skutočnosti môže často prejaviť v úplne opačných 
alebo dokonca kontraproduktívnych dôsledkoch, než aké boli pôvodne zamýšľané. Čas-
tokrát sa realizované represívne opatrenia ukazujú ako veľmi nákladné, no v konečnom 
dôsledku (a vzhľadom na očakávania, ktoré boli ich uplatňovaniu pripisované) ako úplne 
neefektívne32. Niektorí autori (Zinnberg, N. E., 1984, cit. In: Gamble, L. − George, M., 
1997) taktiež zastávajú názor, že nelegálnosť drog je prekážkou prirodzenému procesu 
socializácie ako neuvedomenému naučeniu a indoktrinácie inštitúcie „zodpovedného 
užívania drog“ v rámci vrstovníckych, rodinných alebo komunitných vplyvov (tak ako je 
to napríklad v prípade väčšiny konzumentov alkoholu). Nazdávame sa teda (a uvedené 
poznatky nech slúžia ako základný kameň tohto tvrdenia), že nevyhnutnosť uplatňovania 
represie v oblasti zvládania drogovej problematiky nie je v prípade drogovej politiky SR 
dostatočne ani presvedčivo vyargumentovaná, prípadne že sa jej na tomto poli pripisuje až 
neadekvátna dôležitosť.33 Do určitej miery to však môžeme pokladať za výzvu pre 
realizáciu výskumov34, ktoré by sa celkovo téme uplatnenia represie a formálnej, ako 
                                                 

i neformálnej sociálnej kontroly v rámci verejných politík (a teda nielen drogových poli-
tík) podrobne venovali a mali tak možnosť rozšíriť a skvalitniť aktuálny stav poznania 
k tejto problematike. 
 Za vážne problémy v oblasti uplatňovania práva a znižovania ponuky drog označili ex-
perti zneužívanie právomocí verejných činiteľov, nízku informovanosť členov policajného 
zboru o problematike užívania nelegálnych drog, ako i neexistenciu mechanizmov evaluá-
cie dôsledkov uplatňovania súčasnej „drogovej legislatívy“. 
 
Záver 
 
Podobu slovenského drogového diskurzu v raných štádiách jeho utvárania výrazne 
ovplyvnili najmä: (1) dlhoročná tabuizácia témy užívania nelegálnych drog v štátoch za 
železnou oponou a z nej plynúca naučená neschopnosť vytvoriť a podporovať inštitúcie, 
ako aj organizácie, ktoré by poblematiku užívania drog dokázali reflektovať na základoch 
aktuálneho a platného poznania, (2) politická inštitucionalizácia a legitimizácia poznania 
o tomto sociálnom jave na úrovni „common sense“ tak v definícii tzv. „drogových problé-
mov“, ako i v nástrojoch ich zvládania. 
 Nazdávame sa, že za charakteristické črty skorých pokusov o zníženie intenzity prob-
lémových dôsledkov užívania drog by sme vzhľadom na neskoršiu podobu slovenskej 
drogovej politiky mohli označiť zbrklosť a nedôslednosť v odhaľovaní ich príčin, z hľa-
diska deklarovaných cieľov krátkodobé uvažovanie o vhodných opatreniach na riešenie 
vzniknutej situácie a nedôslednú analýzu dôsledkov, ako aj teoretických východísk, účin-
nosti a v neposlednom rade aj efektívnosti uplatňovaných opatrení. Za nemenej podstatné 
znaky je taktiež možné považovať neochotu zaoberať sa problémovou situáciou v celej jej 
šírke (nejde len o problém právny a zdravotný, ale najmä o sociálne podmienený s určitým 
etickým, ekonomickým, historickým a politickým presahom) či absenciu akejkoľvek dlho-
dobejšej a komplexnej stratégie, ktorá by ponúkala perspektívu uspokojivého zvládnutia 
situácie.  

32 Najmä pokiaľ ide o toľko zdôrazňovaný boj s „pouličnou drogovou kriminalitou“. Viaceré prípadové štúdie (napr. Lee, M., 
1996) poukázali na to, že väznenie pouličných dílerov drog a ich zákazníkov nemá vôbec žiadny alebo len minimálny vplyv na 
funkčnosť „drogovej ekonomiky“. Pouliční drogoví díleri sú totiž najľahšie nahraditeľnou „pracovnou silou“, obzvlášť 
v oblastiach, pre ktoré je charakteristický vysoký stupeň ekonomickej a sociálnej deprivácie. V neposlednom rade to dokazuje aj 
vyjadrenie policajného viceprezidenta Spišiaka „...Jednu drogovú skupinu zlikvidujeme a okamžite ju nahradí druhá..., problém 
je v tom, že stále existuje dopyt a ak existuje dopyt existuje ponuka. A dopyt je enormný.“ (Zdroj TA3, relácia Téma dňa, 
19.11.2004) Napokon niektoré štúdie (napr. Committee..., 1996) poukazujú na to, že aj v prípade už odsúdených „drogových 
delikventov“ nemá sprísňovanie trestov za tzv. „drogové trestné činy“ žiadny signifikantný vplyv na pravdepodobnosť recidívy.  Domnievame sa, že v tomto procese zohrala dôležitú úlohu tak absencia zdrojov ve-

deckého poznania o problematike užívania ilegálnych drog, ako aj absencia takých inštitu-
cionálnych kanálov, ktorými by mohlo byť vedecky konštruované poznanie komuniko-
vané na úroveň decíznej sféry. Zjavne teda ide − ako v mnohých iných prípadoch − o 
začarovaný kruh. Nerealistické očakávania populácie založené na nevalídnej identifikácii 
problémovej situácie (užívanie drog je predovšetkým problémom nedodržiavania princípu 
„zákona a poriadku“) „tlačia“ decíznu sféru do používania neúčinných nástrojov zvládania 
situácie, ktorých deklarovaným cieľom má byť ich plnenie. Predstavitelia decíznej sféry, 
resp. tvorcovia oficiálnej drogovej politiky namiesto toho, aby prehodnotili teoretické 
východiská definovania problémovej situácie a následne aj výber a spôsob uplatňovania 
nástrojov pre jej zvládnutie, pripisujú neúspešnosť pokusov o redukciu stavu problému 
nedostatočnej razancii pri používaní týchto nástrojov alebo nedostatočným zdrojom pre 
ich používanie tak, ako bolo zamýšľané. Aj keď je možné tieto rozhodnutia z hľadiska 
aktuálneho stavu vedeckého poznania hodnotiť ako neúčinné a neefektívne, ich životnosť 
spočíva v ich popularite, čo zasa poukazuje na nízku „váhu“ expertného alebo vedecky 
konštruovaného poznania. 

33 Z výsledkov dostupných výskumov (ÚVVM ŠÚ SR, 2002) je v populácii SR možné badať dlhodobejšiu tendenciu v po-
dobe voľného poklesu počtu ľudí, ktorí za najvhodnejšie opatrenia na zabránenie šíreniu drogových závislostí považujú „zvýšenie 
aktivity polície a colnej kontroly“ (v roku 1996 zastávalo tento názor 64% respondentov reprezentujúcich populáciu SR, v roku 
1998 to bolo 63%, v roku 2000 57% a napokon v roku 2002 sa takto vyjadrilo 55%), ako i „prísne protidrogové zákony“ (v roku 
1996 − 63% respondentov, v roku 1998 − 62%, v roku 2000 − 58% a napokon v roku 2002 − 56% respondentov. Súčty 
relatívnych početností pri jednotlivých variantoch v danom roku presahujú hodnotu 100, pretože respondenti mali možnosť 
označiť viacero odpovedí − pozn. R.F.). Je však potrebné uviesť, že uvedené varianty stále predstavujú medzi populáciou SR 
„najpopulárnejšie“ riešenia, resp. riešenia, v ktorých úspešnosť sa verí (od ktorých sa očakáva) najviac. Dotazníkom oslovení 
experti zaujali k otázke uplatňovania prísnych zákonov a zvýšenia aktivity polície ako najúčinnejších prostriedkov pre riešenie 
problémových dôsledkov užívania drog pomerne jednoznačný, no na rozdiel od reprezentatívnej vzorky veľmi skeptický postoj. 
S výrokom „Existencia prísnych zákonov spolu s intenzívnou aktivitou represívnych orgánov predstavujú najúčinnejšie 
prostriedky na riešenie problémových dôsledkov užívania drog“, vôbec nesúhlasilo 6 expertov, 1 rovnako súhlasil ako nesúhlasil, 
1 expert skôr súhlasil a napokon 1 expert s výrokom súhlasil úplne.  
34 V tomto smere by pre výskumníkov mohli byť inšpirujúce napríklad aj štúdie zaoberajúce sa dopadmi noviel „drogových“ 
paragrafov v trestných zákonoch Českej republiky (Zábranský, T. − Mravčík, V. − Gajdošíková, H. − Miovský, M., 2001) 
a Poľska. (Krajewski, K., 2003) Štúdie zhodnotili novelizácie (podstatou ktorých bolo najmä sprísnenie kritérií pre tresty (ale 
i trestov samotných) pri jednotlivých skutkových podstatách, ako i vytvorenie nových skutkových podstát − napr. držanie drog 
pre vlastnú potrebu) ako z hľadiska ekonomických a spoločenských nákladov nevýhodné, nadmerne a neefektívne zaťažujúce 
orgány činné v trestnom konaní a v konečnom dôsledku nenapĺňajúce očakávania, ktoré sa od ich uvedenia do každodenného 
života vkladali (zníženie dostupnosti ilegálnych drog, zníženie prevalencie a incidencie užívania drog a pod.) Na neefektívnosť 
a často i nelegitímnosť a nelegálnosť represívnych opatrení poukazuje vo svojej prípadovej štúdii zaoberajúcej sa drogovou 
scénou v Kodani napr. Jepsen. (Jepsen, J., 1996) 
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