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Súhrn 

Úvod: Práca je súčasťou "Projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových 
paragrafov zákona Č. 30012005 - Tre'stného zákona SR". Výskumný projekt bol za
meraný na pôsobnosť uplatňovania paragrafov § 171 (prechovávanie drog pre 
vlastnú potrebu) a § 172 ods. 1, písm. d) (akékoIvek prechovávanie drog), a rovnako 
skúmal aj trendy v oblasti užívania drog a dosah trestov ukladaných za prechováva
nie drog. V samostatnej subštúdii S2, ktorú v práci prezentujeme, sme zisťovali, či 
výrazná zmena trestno-právneho rámca vyvolá zmenu v dostupnosti nelegálnych 
drog, spôsoboch zaobstarávania drog a vzorcoch užívania drog. Zároveň sme skúmali 
aktuálny stav drogovej scény so zameraním sa na dostupnosť a ceny drog a na 
prípadné nové drogy na trhu. 

Metodológia: Výskumný súbor v tejto časti výskumu tvorili aktéri drogovej 
scény, užívatelia nelegálnych drog (N = 58), rozdelený do dvoch podskupín: prob
lémoví užívatelia drog podIa definície EMCDDA (N = 45) a užívatelia drog, ktorí ne
vykazujú známky problémového užívania podIa tejto definície (N = 13). Aplikovali 
sme metodiku rýchleho hodnotenia a reakcie (RAR). Na zber dát sme dominantne 
použili semištruktúrované rozhovory. 
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Výsledky: Na predaj a distribúciu drog sa využíva telefonický kontakt, užívatelia 
drog popisujú dlhodobé vzťahy s jedným, pripadne úzkym okruhom predajcov (dí
lerov). Užívatelia konopných drog si drogu zaobstarávajú z vlastného sociálneho 
okruhu, tento drogový subtrh charakterizujú často neformálne, nepeňažné transak
cie. Systém distribúcie drog ovplyvňuje kvalitu drogy. Pri cenách drog nedochádzalo 
v sledovanom období k výrazným zmenám, cenu drog na trhu ovplyvňuje jej druh, 
pravidelnosť odberu, lokalita nákupu a dostupnosť drogy na trhu. Potvrdili sa od
lišné vzorce užívania v jednotlivých podskupinách užívateľov nelegálnych drog, zme
ny v čase sme nezaznamenali . Ani jedna skupina užívateľov nelegálnych drog nepo
pisovala za sledované obdobie zmeny na drogovej scéne, vo vzorcoch užívania, ani 
v spôsobe zadováženia si nelegálnych drog či ich cene, ktoré by bolo možné ob
jektívne prisúdiť zmene nastavenia drogovej legislatívy. 

Záver: Za výhodu realizovaného výskumu považujeme hlbšie skúmanie kontex
tuálnych faktov a akceptovanie užívateIov nelegálnych drog ako kľúčových in
formátorov . Komunita užívateľov nelegálnych drog je vnútorne diferencovaná, skú
senosti jednotlivých podskupín užívateľov drog s dopadom trestného konania na ich 
život a vzorce užívania a drogovú scénu ako takú sú také rozdielne, že odporúčame 
následné výskumné šetrenia realizovať vždy samostatne v jednotlivých typoch ko
munit užívateIov drog (užívatelia konopných drog, užívatelia stimulačných drog naj
mä na párty, injekčni užívatelia opiátov, injekční užívatelia stimulantov a pod.) 
a následne ich komparovať. 

K r ú č o v é s lov á: užívatelia nelegálnych drog - problémoví užívatelia drog -
drogová scéna - vzorce užívania - cena, kvalita, dostupnosť 
drog - analýza dopadov legislatívnych zmien 

L. Vavrinčíková : DRUG SCENE IN SLOVAKIA 
AFľER LEGISLATIVE CHANGE 

Summary 

Introduction: This study is part of the Project to evaluate selected drug-possesion 
provísions of Act 20012005 - Criminal Code of the Slovak Republic. The Project focu
sed on evaluating the impact of relevant illegal drug possession provísions of the 
Act, and examining the trends in illegal drug use and punishment imposed in cases 
of their possession (§ 171 (drug possession for personal use) and § 172 (1) (d) (any 
possesion of illegal drugs). Also, it examined trends in the area of drug use and the 
impact of sanctions imposed for the drug possession. Hereby we present results of 
its sub-study no. 2, where we focused on the potential impact of quite significant le
gislative change on the drug availability, ways how they are acquired and drug 
using patterns. Likewise, we were examining the current situation on the drug mar
ket , targeting the availability of drugs and their prices and potential new drugs on 
the market . 
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Methodology: Research group in this part of the research consisted of the drug 
users (N = 58), divided into two subgroups: problem drug users, as defined by 
EMCDDA (N = 45) and drug users not showing signs of problem drug use pursuant 
to this definition (N = 13). We used rapid assesment and response (RAR) methodolo
gy. The data was collected primarily through semistructured interviews. 

Results: Illegal drugs are sold and distributed primarily using telephones, while 
drug users describe having long term relationships with one or a small pool of dea
lers. The cannabis drug users primarily get their drug through their own social net
work, while this drug sub-market is characterized by informal, non-monetary trans
actions. The distribution system influences the drug quality. There have been no si
gnificant changes in the drug prices, while the price is influenced by the drug type, 
regularity of purchase, location and drug availability at the market. Drug use pat
ters vary depe ndi ng on the type of drug, however, no changes have been identified 
through the course of the time. None of the groups of drug users described changes 
at the drug scene, drug using patterns or ways of procurement in the examined pe
riod that could be attributed to the change of the drug sections. 

Conclusion: One of the pros of this Project was context analysis and understan
ding the drug users as key informers. The community of illegal drug users is inter
nally differentiated, the experience in individual subgroups with the application of 
selected drug-sections of the Criminal Code vary to such extent, that we recommend 
further research in individual drug using groups (users of cannabis drugs, clubbers, 
injecting drug users of opioids, injecting drug users of stimulants etc.) and compare 
the findings. 

Key w o r ds : users of illegal drugs - problem drug users - drug scene - pat
terns of drug use - price - quality and availability of drugs - ana
lysis of falls legislative change 

Úvod 

Evalvácia zmien a implementácia drogových politík, pre ktoré vytvára 
právny rámec drogová legislatíva, sú jednou z priorít Európskeho akčného 
plánu proti drogám na roky 2009 - 2012. Projekt evalvácie uplatňovania vy
braných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona 
SR realizovala v rokoch 2006 až 2009 Nadácia otvorenej spoločnosti - Open 
Society Foundation v spolupráci s akademickými inštitúciami (Katedra so
ciálnej práce PF UMB Banská Bystrica, Katedra psychológie UP Olomouc, 
Ústav verejne politiky FSEV UK Bratislava), Národným monitorovacím 
centrom pre drogy a drogové závislosti, v súčinnosti s kľúčovými rezortmi 
vlády SR. 

Výskum bol štruktúrovaný do troch organizačne samostatných subštúdií, 
tvoriacich jeden celok. Na poskytnutie informácií o činnosti a efektivite zvo
leného nástroja drogovej politiky, vybraných drogových paragrafov sme po-
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užili kvalitatívny (Subštúdia 1 a 2) a kvantitatívny (Subštúdia 3) metodický 
postup. Subštúdia 1 bola zameraná na realizáciu, analýzu a interpretáciu 
semištruktúrovaných rozhovorov s príslušníkmi poriadkovej polície, vyšet
rovateľmi, prokurátormi, sudcami, advokátmi. Zároveň boli v tejto subštúdii 
analyzované súdne spisy. Subštúdia S2 bola zameraná na realizáciu, analý
zu a interpretáciu semištruktúrovaných rozhovorov s problémovými užíva
teľmi droť a užívateľmi, ktorí nevykazujú známky problémového užívania 
podľa definície EMCDDA (1999) a súdnymi znalcami, doplnkové zúčastnené 
pozorovanie, ako aj na realizáciu, analýzu a interpretáciu fókusových sku
pín so zástupcami liečebných a pomáhajúcich profesií (39 participantov v 7 
fókusových skupinách). Subštúdia 3 pracovala s kvantitatívnymi dátami 
z rôznych zdrojov, popisujúcich jednotlivé hradiská drogového problému, 
analyzovala výsledky prieskumov a štatistík zachytávajúcich drogovú prob
lematiku na Slovensku. Využitie kvalitatívnej analýzy považujeme za po
trebné na získanie interpretačného rámca pre výsledky kvantitatívnej časti 
výskumu, a rovnako vnímame kvalitatívny výskum ako nevyhnutnú súčasť 
komplexných analýz zameraných na spoločenské javy a procesy. 

V samostatnej subštúdii S2, na výsledky ktorej je práca zameraná, sme 
analyzovali názory a skúsenosti aktérov drogovej scény, užívateľov nelegál
nych drog na zmeny drogovej scény vo vzťahu k existencii a uplatňovaniu 
vybraných paragrafov Trestného zákona. Zisťovali sme, či výrazná zmena 
trestno-právneho rámca vyvolá zmenu v dostupnosti nelegálnych drog, spô
soboch zaobstarávania drog a vzorcoch užívania drog. Zároveň sme skúmali 
aktuálny stav drogovej scény so zameraním sa na dostupnosť a ceny drog 
a na prípadné nové drogy na trhu. Vychádzali sme z predpokladu, že užíva
telia drog sú súčasťou drogovej scény, určujú jej charakter a majú jedinečné 
informácie a skúsenosti (Miklíková, 2008). Doteraz v slovenských podmien
kach absentoval takto koncipovaný výskum, ktorý by primárne získaval in
formácie o drogovej scéne z priamych zdrojov (komunita aktívnych užíva
teľov nelegálnych drog) a nebol by sýtený sprostredkovanými informáciami 
od orgánov činných v trestnom konaní a špecialistov liečebných a pomá
hajúcich profesií. Z perspektívy užívateľov drog sme tak získali realistickejší 
obraz drogovej scény v SR, popísali aktuálnu situáciu v oblasti vzorcov uží
vania nelegálnych drog, bez nárokovania reprezentatívnosti a komplexnosti . 

Náš výskumný plán v Subštúdii 2 kombinoval terénny výskum a synte
tické spracovanie kvantitatívnych dát z rôznorodých zdrojov (poskytli zá
kladný rámec a popis stavu vecí). Ako určujúcu sme zvolili metodiku rýchle
ho hodnotenia a reakcie RAR (Rapid Assesment and Response) (Stimson, 

• Európske momtorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA) definuje 
problémové užívame drog (problem drug use, PDU) ako: "dlhotrvajúce a pravidelné alalebo in
jekčné užívame opiátov, kokaínu alebo amfetamínov, vynímajúc užívame extázy a konopných 
drog". 
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Rhodes, 1998), ktorá je v komunitách vyžadujúcich rýchly popis situácie 
a zmenu, popis ľudských situácií v ich sociálnom kontexte efektívnejšia ako 
konvenčné výskumné postupy (McVinney, 2005) a upravenú ju vnímame 
ako jednotný metodologický rámec vhodný na výskum drogovej scény a sú
visiacich oblastí. 

Ciele štúdie 82: 

Zadefinovaným cieľom sub štúdie S2 bola "analýza dosahov vybratých 
drogových paragrafov na a) užívateľov nelegálnych drog a b) zástupcov or
ganizácií poskytujúcich liečbu a služby užívateľom drog (pomáhajúce profe
sie)". 

Ten sme konkretizovali v rovine a) užívatelia drog v zmysle prezentova-
nej práce týmito výskumnými otázkami: 

Ako užívatelia drog popisujú svoje skúsenosti a zmeny v oblastiach: dis
tribúcie a predaja drog, kvalite a dostupnosti drog, zmene na drogovom 
trhu, a to vo vzťahu k existencii a uplatňovaniu vybraných paragrafov 
Trestného zákona. 

Zistiť, ako popisujú užívatelia drog (pre výskum rozdelený na dve 
podskupiny: problémoví užívatelia drog a ostatní, na základe vlast
ných skúseností, situáciu a prípadné zmeny na drogovej scéne, predo
všetkým v oblasti distribúcie a predaja, kvality a dostupnosti drog. 
Zistiť, či prípadné zmeny na drogovej scéne, predovšetkým vo vzťahu 
k distribúcii a predaju, je možné časovo alebo inak asociovať s pri
jatím nového Trestného zákona (napríklad potenciálne zmeny v spô
sobe a množstve predaja drog, zmeny ceny). 
Zistiť, aké sú typické (preferované) populárne vzorce užívania drog 
a či sa tieto zmenili za uplynulé obdobie (predovšetkým od roku 
2006). 

Metódy a metodika 

Výskumný súbor tvorili užívatelia nelegálnych drog (N = 58) a skladal sa 
z dvoch, názormi aj skúsenosťami samostatných podskupín: 

- užívatelia drog, ktorí nevykazujú známky problémového užívania po
dla definície EMCDDA (N = 13), 

- problémoví užívatelia drog (N = 45). 
Podskupinu užívatelov drog sme rozlišovali podla základných socio-de

mografických ukazovateľov - rodové zloženie, vek participantov, ekonomic
ká aktivíta, sociálny status, pričom sme pri popise vždy sledovali aj kompa
ratívne kritérium - kraj, aby bolo možné sledovať regionálne rozloženie re
spondentov, resp. drogovej scény v SR. Dve zo sledovaných kritérií, etnická 
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príslušnosť a užívaná droga, mám súbor nediferencovali. Zachytená vzorka 
užívateľov drog bola vysoko homogénna, respondenti udávali výhradne pra
videlné užívanie konopných drog, pričom 5 participantov užívalo konopnú 
drogu denne, prípadne viackrát denne. Diferenciácia z hľadiska etnickej prí
slušnosti bola v súbore nulová, nik sa nehlásil k inej ako slovenskej národ
nosti. To si vysvetľujeme všeobecne ťažšou kontaktovateľnosťou etnických 
minorít a subjektívnou voľbou tohto kritéria respondentmi. V rodovom zlo
žení dominujú muži, v pomere 3:1. Výskumný súbor nevykazoval výraznej
šiu variabilitu vo veku, vzdelaní či ekonomickej aktivite. Priemerný vek 
v skupine užívateľov drog bol 22 rokova 6 mesiacov. Najmladší participant 
muž mal 17 rokov a bol z Banskobystrického kraja a najmladšou ženou bola 
2l-ročná respondentka rovnako zo stredoslovenského regiónu, Žilinského 
kraja. Najstarším respondentom bol 29-ročný muž z Banskobystrického kra
ja a najstaršou respondentkou 23-ročná žena z Bratislavského kraja. Nízky 
vek respondentov ovplyvnil zistené skutočnosti vo vzťahu k ekonomickému 
a sociálnemu statusu, výraznejšia patológia sa v súbore užívateľov drog ne
prejavila. 

Tabuľka 1. Užívatelia drog - ekonomická aktivita 

Ekonomická Kraje Početnosť 

aktivita BA TT TN NT BB ZA PO KE 

Zamestnaný 3 - - - 3 - - - 6 

Študent 4 - - - 2 - - - 5 

Nezamestnaný - - - - 1 1 - - 2 

SPOLU 7 - - - 5 1 - - 13 

Väčšina participantov pracuje (má stále zamestnanie), prípadne príleži
tostne pracuje a popritom študuje. Užívanie konopných drog teda nemá 
výraznejší negatívny dosah na ich ekonomický status. Podobnú situáciu sme 
zaznamenali aj pri rodinnom stave participantov a spôsobe ich bývania. 
Všetci 13 respondenti boli slobodní a takmer vyvážene bývali bud s rodinou 
(6 z 13) alebo sa už osamostatnili z pôvodnej nukleárnej rodiny (5 z 13). 

Podskupina problémových užívatelov drog bola v porovnaní s užívateľmi 
drog diferencovanejšia z hľadiska užívanej drogy aj spôsobov užívania. Vy
profilovala sa v nej podmnožina (N = 6) rekreačných užívateľov drog v pro
stredí nočnej zábavy (prevažne na párty, tzv. clubberov), užívajúcich šnu
paním stimulanciá a perorálne tradičné tanečné drogy typu extáza 
(EMCDDA, 2002), s odlišnými názormi a životným štýlom. 
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Spoločným znakom problémových užívateľov drog je polymorfné užívanie 
nelegálnych drog. Problémoví užívatelia drog udávali prevažne injekčné 
uZlvanie pervitínu, heroínu, substitučných opiátových preparátov 
(buprenorfin - SubuteX® resp. Suboxon®), liekov (Diolen®, Neurol®, penta
zo cín - Forlral® a pod.) a konopnej drogy, v rôznych kombináciách. 

Tabuľka 2. Problémoví užívatelia drog - rodové zloženie 

Pohlavie Kraj Početnosť 

BA TI TN NT BB ZA PO KE Nezistený 

Muž 10 2 - 7 5 2 - 3 6 35 

Žena 5 1 - - 2 - - 1 1 10 

SPOLU 15 3 - 7 7 2 - 4 7 45 

V súbore bolo zastúpených 35 mužova 10 žien (pomer 3:1). Vekový roz
ptyl v tejto časti výskumného súboru bol 18 až 34 rokov, priemerný vek re
spondentov 25 rokov 7 mesiacov. Najmladší participant bol z Bratislavského 
kraja a mal 18 rokov, najstarší participant mal 34 rokov a bol z Bratislav
ského kraja. Zaznamenali sme výrazný rozptyl vo vzdelanostnej štruktúre 
parlicipantov podmíenený spôsobom užívania a užívanou drogou, pričom 
v našom súbore boli zastúpené všetky stupne vzdelania. V pripade užíva
teľov stimulantov a konopných drog prevládalo vzdelanie vysokoškolské 
a stredoškolské s maturitou a u injekčných užívateľov opiátov, pripadne 
v kombinácii opiáty a stimulanty bez primárnej drogy, prevládalo stredo
školské vzdelanie bez maturity pripadne základné vzdelanie. Rozdiel vo 
vzdelaní mal vplyv aj na ekonomickú aktivitu parlicipantov. Tretina re
spondentov bola nezamestnaných, takmer polovica respondentov pracovala, 
resp. priležitostne pracovala. 

Na zber dát sme ťažiskovo použili semištruktúrované rozhovory. Táto vý
skumná technika predstavuje podľa Kvaleho (1996) a Seidmana (1997) je
den z najefektívnejších nástrojov získavania dát v skrytej populácii uŽÍva
teľov nelegálnych drog. Považujeme ju za ideálnu, keďže umožňuje vytvore
nie záväznej schémy rozhovoru, a na druhej strane necháva dostatok prie
storu obom zúčastneným stranám k prispôsobeniu tempa rozhovoru, pora
dia jednotlivých okruhov predpísaných v scenári, variabilitu a sýtenosť jed
notlivých výpovedí (Miovský, 2006). Zistenia sme analyzovali v súlade 
s princípmi zakotvenej teórie v jej neskoršej úprave (Strauss, Corbinová, 
1999). Pri analýze výpovedí holi použité aj niektoré koncepty štruktúry 
teórie sociálnych reprezentácií (Moscovici, Duveen, 2001). Kódovanie rozho-
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vorov vychádzalo z princípov zakotvenej teórie (otvorené kódovanie, axiálne 
kódovania a tematické kódovanie) a rovnako využívalo všeobecne akcepto
vané odporúčania pre postupy kódovania Milesa a Hubermana (1994). Stra
tégiu krížovej validizácie dát sme použili s cieľom získať bohatšie informácie 
a ucelenejší obraz o drogovej scéne na Slovensku (Elliot, Timulák, 2005). 

Zber dát zabezpečovali vyškolené opytovateľky. Povinné dokumenty 
k rozhovorom boli: digitálny audio záznam s doslovným prepisom, scenár 
rozhovoru (základný rámec rozhovoru, obsahujúci jadro - minimálny okruh 
otázok, ktoré musia byť položené a zodpovedané; ostatné otázky boli rozde
lené do podskupín podľa dôležitosti s ohľadom na celkový kontext a cieľ 
výskumu), poverenie na zber dát v rámci výskumného projektu. Pri doslov
nom prepise boli používané anonymizačné kódy. Každý prepis bol spárova
ný s vyplneným Záznamovým hárkom, ktorý obsahoval: kód opytovateľky, 
informácie o spôsobe kontaktu respondenta, informácie o čase, mieste a dÍž
ke trvania rozhovoru, základné demografické údaje o respondentovi a infor
mácie o drogovej histórii a aktuálnom užívaní návykových látok responden
ta , poznámky a postrehy k zúčastnenému pozorovaniu, časovú os popi
sujúcu drogovú históriu daného respondenta a priebeh opisovanej kazuisti
ky. 

Výsledky 

Zisťovali sme odpovede na konkrétne formulované výskumné otázky: či 
výrazná zmena v nastavení drogových paragrafov (po roku 2006) vyvolala 
zaznamenateľné zmeny na drogovej scéne, či už v dostupnosti nelegálnych 
drog, spôsoboch obchodovania s drogami alebo v preferovaných vzorcoch 
užívania nelegálnych drog z pohľadu samotných užívateľov nelegálnych 
drog. Zároveň sme skúmali súčasný stav drogovej scény so zameraním sa 
najmä na ceny drog a ich dostupnosť a na nové drogy na drogovom trhu. 

Zistenie 1: Vplyv zmeny drogových 
paragrafov na drogovú scénu 

1.1 Spôsob distribúcie a predaja drog 

V oboch skupinách užívateľov nelegálnych drog - problémových užíva
teľov, ako aj tých, ktorí nevykazujú známky problémového užívania, prevlá
da spôsob zadováženia si drogy cez telefonický kontakt. Využívajú sa mo
bilné telefóny, čo je z pohľadu predajcu relatívne bezpečný , flexibilný 
a pružný kontakt s kupujúcim. Užívatelia z oboch podsúborov popísali dlho
dobé vzťahy s jedným, pripadne niekoľkými dílermi. 

Užívatelia, ktorí primárne užívajú konopné drogy, si často zaobstarávajú 
drogy zo sociálneho okruhu svojich priateľov či známych a značnú úlohu na 
tomto drogovom trhu hrajú neformálne, nepeňažné transakcie. 
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Problémový užívateľ drog má jedného stáleho preferovaného dílera, 
v prípade , že nie je dostupný, má ešte niekoľko ďalších alternatív, aby si za
bezpečil prístup k droge. Prvý kontakt na dílera sprostredkúva väčšinou 
známy, ktorý tiež užíva drogy a už je určitý čas odberateľom tohto dílera. 
Prí polymorfných užívateľoch drog je nákup každého druhu drogy realizo
vaný u iného dílera, akoby sa dodávatelia špecializovali len na vybraný sor
timent drog a to nezávisle od veľkosti lokality, drogovej scény. Vzťah medzi 
dílerom a užívateľom je z časového hľadiska dlhodobý, poznajú sa a díler je 
často ochotný predať kupujúcemu drogu i na dlh, keď si je istý, že mu ho 
v krátkom termíne splatí a takisto svojich odberateľov informuje o kvalite 
tovaru alebo blížiacom sa období jeho nedostatku. 

Väčšina respondentov z nami skúmaného súboru injekčných užívateľov 
a clubberov buď aktuálne, alebo v minulosti aspoň krátky čas predávala 
drogy ľuďom zo svojho okolia, aby takýmto spôsobom zarobila na svoju kon
zumáciu drog. V prípade užívateľov, ktorí nevykazovali známky problémo
vého užívania, takmer polovica súboru uviedla, že v minulosti alebo dopo
siaľ konopné drogy pestuje, príčom volí odľahlé miesta, aby chráníla seba aj 
úrodu. 

Systém distribúcie drog výrazne ovplyvňuje kvalitu drogy. To znamená, 
že čím viacej predajcov jednej dávky, tým slabšia aktívna zložka drogy (po
mer danej drogy a prímesí). 

1.2 Cena a kvalita drog 

Cena drog nie je na Slovensku monitorovaná a systematicky zazname
návaná v evidenčnom štatistickom systéme. Informácie, ktoré sú publiko
vané v správach Národného monitorovacieho centra (NMCD) a štandard
ných tabuľkách EMCDDA o cenách drog sú založené na informáciách prí
slušníkov Národnej protidrogovej jednotky Úradu boja s organizovanou kri
minalitou Prezídia Policajného zboru získaných operatívno-pátracou čin
nosťou (Šteliar, Kastelová, 2009). 

Pri cenách drog nedochádza k výrazným zmenám. V jednotlivých rokoch 
sú len malé rozdiely v cenách konkrétnych drog, čo v princípe znamená ply
nulé znižovanie relatívnej ceny drog. Podľa údajov respondentov z oboch 
podsúborov užívatelov nelegálnych drog cenu drogy na drogovej scéne 
ovplyvňuje jej druh, pravidelnosť odberu, lokalita náku~ a v rovnakej mie
re aj aktuálna dostupnosť drogy na trhu. Problémo ví užívatelia drog popísa
li kolísanie cien na trhu ako priamy dosah policajných akcií, kedy zlá do
stupnosť drogy cenu zvyšuje, rovnaký trend zvyšovania ceny popísali prí ob
medzovaní a malej dostupnosti Subutexu® na drogovej scéne. 

Podla rozhovorov z pod súboru užívatelov drog, ktorí nevykazujú známky 
problémového užívania, sa cena za gram konopnej drogy pohybovala v roz-
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pätí od 3,30 € do 16,59 € (od 100 do 500 SklO) V závislosti od regiónu, miesta, 
množstva a kvality drogy. Najčastejšie respondenti uvádzali cenu 9,95 € 
(300 Sk) za gram konopnej drogy. Kúpa nad 5 g je podľa respondentov ceno
vo výhodnejšia. Ceny priamo na ulici, teda bez kontaktu na stáleho dílera, 
sú vyššie a ceny v menších mestách s monopolným dílerom sa pohybujú 
v hornej hranici udávaného rozpätia. Rovnako trh reaguje aj na ročné obdo
bie. 

Pervitín (metamfetamín) je možné kúpiť na drogovej scéne od 6 ,64 € až 
9,95 € (od 200 do 300 Sk za dávku - 0,25 g). Cena heroínu je na drogovom 
trhu dlhodobo stabilná, pohybuje sa okolo 31,19 € (1000 Sk) za gram, v roz
pätí 6,64 € až 9,95 € (200 až 300 Sk) za dávku (tzv. štvrtka = cca 0,25 g), bez 
ohľadu na lokalitu nákupu. Pri buprenorfine (Subutex®l) sa cena pohybuje 
v rozpätí od 9,95 € do 22,55 € (300 do 800 Sk) za 2 mg tabletku. 

Respondenti z podsúboru problémových užívateľov drog opakovane uvá
dzali, že sa nemení cena, ale kvalita drog (heroínu), s tým, že v prostredí 
s monopolným dílerom v menšom meste je cena na hornej hranici rozpätia 
a kvalita drogy je nízka. Respondenti z oboch podsúborov zhodne uvádzali , 
že popísaná cenová politika dílerov existovala aj pred zmenou legislatívy. 
Len jeden respondent z podsúboru užívateľov drog, ktorí nevykazujú znám
ky problémového užívania, konštatoval , že sprísnenie postihov podľa tzv. 
dílerských paragrafov spôsobilo, že čím väčšie riziko na seba díler berie, tým 
vyššiu cenu stanoví. 

Respondenti z podsúboru problémových užívateľov drog uvádzali , že kva
lita metamfetamínu (pervitínu) kolíše, a to v závislosti od toho, či boli 
úspešné razie na dílerov (zníženie kvality), respektíve od konkrétneho "va-

. ... " nca . 
Respondenti z podsúboru problémových užívateľov drog uvádzajú, že 

s rastúcou vzdialenosťou od hlavného mesta s jeho rozvinutou drogovou scé
nou je droga viac kontaminovaná prímesami, a teda jej kvalita je nižšia. To 
zodpovedá pyramídovej schéme trhu s drogami (Hičárová, 2010). 

Respondenti z oboch podsúborov neuviedli, že by sa za sledované obdobie 
objavili na drogovej scéne nové drogy s vysokým rizikom, mení sa len kvali
ta dostu pných drog a množstvo prímesí. 

1.3 Dostupnosť drog 

Na trhu s nelegálnymi drogami sú najdostupnejšie konopné drogy. Skú
senosti s užívaním konopných drog výrazne a trvalo rastú medzi mladými 
ľudmi aj v dospelej populácii už od roku 1994 (Výročné správy NMCD 2008, 

10 konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk. 
11 v SR od roku 2005 registrovaný, predávaný do 31.8. 2007, kvôli abúzu na drogovej scéne od 
1. 9. 2007 nahradený novým liekom Suboxone® 
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2009 a EMCDDA 2002). Participanti z oboch podsúborov užívateľov nelegál
nych drog uvádzali pravidelné, resp. príležitostné užívanie konopných drog. 
Od roku 2001 dochádza k zmene v spektre primárne užívaných drog spo
jených s problémovým užívaním, čo dokumentuje aj Výročná správa NMCD 
2008. Zmena spočíva v razantnom posune od užívania heroínu k pervitínu 
(metamfetamín). Aj v namí zachytenej podskupine problémových užívateľov 
drog sme zaznamenali výrazný prechod od užívania heroínu k užívaniu per
vitínu (metamfetamín), prípadne k ich miešaniu (neexistencia primárnej 
drogy). Tento trend na slovenskej drogovej scéne je v rozpore s trendom po
písaným vo výskume dosahov zmeny drogovej politiky v Českej republike 
(Zábranský, 2001 ). Ďalším z výrazných trendov môže byť obmedzenie do
stupnosti lieku Subutex na Slovensku. Môžeme predpokladať, že časť užíva
teľov , ktorí užívali túto drogu ako primárnu, prejdú na užívanie heroínul2

. 

Tento fenomén však vyžaduje samostatné výskumné šetrenie . 

Zistenie 2: Vplyv zmeny drogových 
paragrafov na vzorce užívania 

Pri analýze rozhovorov sme sa zamerali na vzorce uZlvania komunity 
užívateľov nelegálnych drog, snažili sme sa identifikovať špecifické rituály 
spojené s užívaním drogy. 

Zachytená vzorka užívateľov drog (N = 13) udávala výhradne pravidelné 
užívanie konopných drog, pričom viac ako tretina užívala drogu denne , prí
padne viackrát denne. Respondenti preferovali primárne užívanie v partii , 
takmer tretina z kontaktovaných užívateľov konopných drog v rámci výsku
mu však konzumovala drogu bez ohľadu na sociálny kontext, ako samozrej
mosť , nevylučovali ani užívanie osamote. 

V skúmanom súbore problémových užívateľov drog sa nám vyprofilovali 
dve samostatné, vo vzorcoch správania a teda aj užívania drog odlišné ko
munity: injekční užívatelia opiátov, substituentov pripadne polymorfní uží
vatelia opiátov v kombinácii so stimul an tmi (najmä pervitínom) bez mož
nosti identifikovať primárnu drogu (29 zo 45) a následne ľudia užívajúci sti
mulanty (pervitín, extázu, kokaín) v kombinácii s legálnymi a konopnými 
drogamí (16 zo 45), pričom šiestich z nich spadajú do kategórie rekreačných 
užívateľov stimulačných, resp. tanečných drog prevažne na párty (tzv. club
berov). 

V skupine problémových užívateľov drog bolo spoločným znakom poly
morfné užívanie nelegálnych drog - injekčné užívanie pervitínu (metamfe
tamín), heroínu, substitučných preparátov a iných liekov v rôznych kombi-

12 Tento fakt popísali terénni pracovníci projektov výmeny ihiel a striekačiek (VIS) v osobných 
rozhovoroch po ukončení zberu dát, a preto nemožno tieto tvrdenia overiť pripadne vyvrátiť . 

Predpokladáme, že tento trend by sa mohol odraziť napr. v štatistikách projektov VIS, žiado
stiach o liečbu, v štatistikách Policajného zboru z predmetného regiónu. 
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náciách a takmer vždy aj v kombinácii s konopnou drogou. Frekvencia uží
vania sa pohybovala v rozpätí od aplikácie niekoľkokrát denne po raz za 
týždeň. Dve tretiny našej vzorky problémových užívateľov drog užívali dro
gu aj injekčne, pričom polovica z celého skúmaného súboru (N = 45) užívala 
v čase zberu dát drogy výlučne injekčne. Takmer pätina respondentov zo 
skupiny problémových užívateľov užívala drogu výhradne osamote. Respon
denti si často vyberali miesto na aplikáciu vzhľadom na bezpečnosť, mini
málne riziko vyrušenia. Užívatelia tanečných drog (stimulancií) užívali dro
gy vždy v partii, pred párty alebo priamo na nej. 

U dvoch respondentov z podskupiny problémoví užívatelia drog sa obja
vila tendencia užiť drogu z bezpečnostných dôvodov hneď po kúpe. Viacerí 
respondenti z podsúboru problémových užívateľov opakovane uvádzali, že 
injekčné pomôcky im predávajú dílerí s možnosťou aplikácie priamo na 
mieste kúpy (v byte). Iní respondenti uvádzali, že materiál na aplikáciu dro
gy si musia zadovážiť sami a ak im aj díler v minulosti injekčný materiál 
ponúkal, za uplynulý rok to tak nebolo. Len jeden respondent tohto 
pod súboru získaval injekčné striekačky z lekárne. 

Respondenti z oboch podsúborov užívateľov nelegálnych drog neuvádzali 
z dlhodobého hľadiska žiadne zmeny vo vzorcoch užívania, ktoré by bolo 
možné prisúdiť zmene vybraných drogových paragrafov. 

Diskusia 

Drogová scéna na Slovensku sa diferencuje najmä na základe užívanej, 
preferovanej drogy, ktorá determinuje správanie a životný štýl jej užívateľa . 
Podľa zistení kvalitatívnej časti nášho výskumu sa na drogovej scéne pohy
bujú jednak užívatelia drog konopného typu, ktorých typickým predstavi
teľom je 23-ročný, slobodný, ekonomicky aktívny stredoškolák, ktorý užije 
drogu raz do týždňa. Drogu si zaobstará od známeho dílera, kamaráta alebo 
v partii, za gram konopnej drogy zaplatí v priemere 9,95 € a užije ju v par
tii . Druhou veľkou skupinou sú polymorfní užívatelia pervitínu (metamfeta
mín) a opiátov. Typickým predstaviteľom tejto skupiny užívateľov bol v na
šom výskume muž vo veku okolo 26 rokov, slobodný, stredoškolsky vzdelaný 
a má zamestnanie, resp. príležitostné zamestnanie. Za štvrť gramu drogy 
zaplatí približne 8,29 € stálemu dílerovi. Minimálne raz predal drogu ďalšie
mu užívateľovi . V závislosti od lokality môže rovnako užívať substituenty 
Subutex® (oblasť Nitry, Žiaru nad Hronom a Košíc), prípadne liek Fortral® 
(pentazocín, oblasť Košíc). 

V oblasti zadováženia si drog nepopísali participanti ani z jednej podsku
piny užívateľov nelegálnych drog žiadnu zmenu oproti predchádzajúcemu 
obdobiu (t. j. posledné 2 roky oproti minulosti), ktorú by bolo možné prisúdiť 
zmene vybraných drogových paragrafov, a ani zmenu vo všeobecnosti. 

236 



L. VA VRINČÍKOV Á / DROGOVÁ SCÉNA NA SLOVENSKU 
PO ZMENE TRESTNO-PRÁVNEJ ÚPRAVY 

Cena nelegálnych drog je dlhodobo stabilná. V sledovanom období nedoš
lo k žiadnemu výkyvu cien. Postupný nárast ceny konopných drog je ovplyv
nený podľa našich zistení skôr lokalitou, pôvodom, ročným obdobím a aj 
kvalitou látky. Čistota nelegálnych drog je dlhodobo kolísavá (za tú istú ce
nu dostane konzument menej kvalitnú drogu), toto zistenie sa potvrdilo vo 
výrazne väčšej miere pri dovážaných nelegálnych drogách (napr. heroín). 

Dlhodobým trendom od roku 2000 je paralelný postupný pokles problé
mového užívania heroínu na jednej strane a vzostup užívania pervitínu 
(metamfetaminu) na druhej strane. Medzi oboma javmi je veľmi pravdepo
dobne priama súvislosť, ktorá však nemá nijaký vzťah k skúmanej legis
latívnej zmene v SR. 

Pravdepodobné faktory vzostupu užívania pervitínu (metamfetamín) na 
Slovensku a v iných častiach strednej a východnej Európy popísal Zábran
ský (In: Hičárová, 2010): 

- zníženie kvality heroínu dopravovaného "Balkánskou cestou" a re
latívnu nepravidelnosť dodávok po atomizovanej "Hodvábnej ceste", čo chro
nicky polyvalentných injekčných užívateľov drog v strednej a východnej 
Európe viedlo k hľadaniu injekčných náhrad, nezávislých od importu zo za
hraničia; 

- relatívna ľahkosť výroby drog založených na efe drine a pseudoefedrine 
a zvyšujúca sa penetrancia internetu, kde je voľne dostupné množstvo návo
dov na výrobu metamfetamínu (pervitínu); 

- vznik medzinárodnej komunity clubberov, častých návštevníkov taneč
ných a hudobných festivalov, ktorá vďaka voľnému pohybu osôb intenzívne 
komunikuje a má rovnaké kultúrne vzorce vrátane vzorcov rekreačného uží
vania drog i vrátane pervitínu (metamfetamínu) a jeho výroby a je schopná 
ich rýchlo a efektívne šíriť vo svojom sociálnom prostredí. 

Pokiaľ ide o vzorce užívania nelegálnych drog, tieto popisujú respondenti 
oboch podsúborov ako dlhodobo stabilné. Ani jedna skupina užívateľov ne
legálnych drog nepopisovala žiadne zmeny vo vzorcoch užívania za obdobie 
uplynulých dvoch rokovani pri cielenom hľadaní v osobnej histórii počas se
mištruktúrovaných rozhovorov zo strany opytovateľov, ani pri následnej 
analýze dát. 

Pozornosť z hľadiska ochrany verejného zdravia a potenciálneho rizika 
šírenia infekčných ochorení si zasluhuje fakt , že pervitín (metamfetamín) sa 
na Slovensku predáva aj v tekutej forme v zatavených injekčných striekač
kách. Potrebu injekčného materiálu na bezpečnejšiu aplikáciu drog finančne 
poddimenzované a zo strany moci podceňované služby harm reduction do
statočne nesaturujú, odporúčame preto vytvoriť podmienky na rozširovanie 
ponuky služieb harm reduction, služieb znižovania škôd spojených s užíva
ním drog (cez sieť lekární, nízkoprahové kontaktné centrá a pod.). 

Analýzou dát sme nezistili nijaký trend, ktorý by sme mohli spoľahlivo 
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priradiť k legislatívnej zmene, a to najmä preto, lebo mnohé z identifiko
vaných trendov boli pozorované ešte pred zmenou zákona. 

Prezentované zistenia boli zamerané na priame a nepriame dosahy, kto
ré malo prijatie nového znenia vybraných drogových paragrafov na drogovú 
scénu, vzorce užívania nelegálnych drog, pripadne formy ich zaobstarávania 
alebo cenu. Ani jedna skupina užívateľov nelegálnych drog nepopisovala 
zmeny na drogovej scéne, vzorcoch používania, ani v spôsobe zadováženia si 
nelegálnych drog či ich cene za sledované obdobie, ktoré by bolo možné pri
súdiť zmene nastavenie vybraných drogových paragrafov. To korešponduje 
aj so zisteniami modelového výskumu analýzy dosahu novej drogovej legis
latívy v ČR (Zábranský, 2001), kde autori uvádzajú: "v rovine priameho do
sahu novelizácie zákona nebol zistený žiaden významný dosah, ktorý by bol 
verifikovaný viac než jednou skupinou užívateľov". Domnievame sa, že zme
ny, ktoré v nami skúmaných oblastiach nastali, súvisia viac so štandardným 
vývojom čierneho trhu s nelegálnymi drogami, resp. s regionálnou drogovou 
politikou a miestnou prácou polície ako so zmenou legislatívy. 

Záver 

Napriek očakávaniam môžeme konštatovať, že nová drogová legislatíva 
neovplyvnila trendy v užívaní drog, ich cenách ani dostupnosti. Prínosom 
výskumu bol popis aktuálnej drogovej scény na Slovensku. K zmene popí
saných trendov za poslednú dekádu došlo ešte pred prijatím novelizácie TZ 
a ich ďalší priebeh je pokračovaním predchádzajúceho vývoja, s analógiami 
v okolitých krajinách. 

Za výhodu nášho výskumu považujeme hlbšie skúmanie kontextuálnych 
faktov a akceptovanie užívateľov nelegálnych drog ako kľúčových informáto
rov. Komunita užívateľov nelegálnych drog je vnútorne diferencovaná, skú
senosti jednotlivých podskupín užívateľov drog s dosahom trestného kona
nia na ich život a vzorce používania a drogovú scénu sú také rozdielne, že 
odporúčame následné výskumné šetrenia realizovať vždy samostatne v jed
notlivých typoch komunít užívateľov drog (užívatelia konopných drog, uží
vatelia tanečných drog, injekční užívatelia opiátov, injekční užívatelia sti
mulantov a pod.) a následne ich komparovať. 
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