
Prehľad drogovej legislatívy v Slovenskej republike 

1.  Omamné látky, psychotropné látky a prekurzory 

Zákony: 

1. Zákon NR SR č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných 
látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje podmienky 
na pestovanie, spracovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, 
používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne činnosti, na 
dovoz, vývoz, tranzit a prepravu omamných látok, psychotropných látok 
a prípravkov (ďalej len "omamné a psychotropné látky") a na nakladanie 
s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok. 

Posledná zmena: 468/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2010 

2. Zákon NR SR č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, 
o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame 

ustanovuje podmienky na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi 
pomôckami, na skúšanie liekov, registráciu liekov, schvaľovanie 
zdravotníckych podmienok, zabezpečenie a kontrolu kvality, účinnosti a 
bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok a úloh štátnej správy na 
úseku farmácie. 

3. Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach 
drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach drogových 
prekurzorov, opatrenia na kontrolu monitorovania pohybu a 
zaobchádzania s drogovými prekurzormi a ukladanie správnych sankcií a 
pokút za porušenie povinnosti prevádzkovateľa.    

Vyhlášky: 

1. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o 
podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb 
v znení neskorších predpisov upravuje podmienky aj pri dovoze a vývoze omamných 
látok, psychotropných látok, prekurzorov a chemických látok na dovoz a vývoz, ktorých 
je potrebné úradné povolenie (licencia). 

2. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z. o 
podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich 
dodržovaní, o podrobnostiach a vydávaní a zrušení osvedčenia správnej 
laboratórnej praxe a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej 
praxe (zásady správnej laboratórnej praxe) v znení vyhlášky Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky č. 406/2002 Z. z. sa vzťahuje na neklinické testovanie 
bezpečnosti látok obsiahnutých vo farmaceutických prípravkoch, v kozmetických 
prípravkoch, v priemyselných chemických látkach a pod.  



 
2.  Alkohol, tabak 

4. Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 
záchytných izieb upravuje vymedzenie alkoholických nápojov, vyšetrenie 
na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok a ďalšie podmienky 
prevádzky protialkoholických záchytných izieb. 

Posledná zmena: zákon NR SR č. 214/2009 Z. z. (5) Na rozhodovanie o 
pokutách a na ukladanie sankcií podľa odseku 3 sa vzťahujú všeobecné predpisy 
o správnom konaní;8) miestne príslušná je obec podľa trvalého pobytu 
maloletého alebo mladistvého. Účinnosť od 4.júna 2009. 

§ 2 
Obmedzujúce opatrenia 

2) Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať 
alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa 
orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím 
prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. 
 
(3) Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich 
zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, 
v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. 

§ 12 
Pokuty a iné sankcie 

(2) Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 a 3 maloletou osobou môže obec 
uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 eur. 
 
(3) Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 mladistvou osobou do 18 rokov 
uloží jej obec pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz 
navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa 
podávajú alkoholické nápoje. 

(5) Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií podľa odseku 3 
sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;8) miestne príslušná 
je obec podľa trvalého pobytu maloletého alebo mladistvého. 

5. Zákon NR SR 377/2004 Z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov upravuje podmienky ochrany ľudí pred vznikom 
závislosti od nikotínu nachádzajúceho sa v tabaku a tabakových 
výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi 
požívania tabakových výrobkov, podmienky predaja, výroby, 
označovania a uvádzania tabakových výrobkov do obehu. 

Posledná zmena: zákon NR SR č. 87/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. 
septembra 2009. 



3. Právny rámec regulujúci sociálne súvislosti drog 

6. Zákon 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov upravuje oprávnenie súdu rozhodnúť o uložení výchovného 
opatrenia, prípadne vo výnimočnom prípade rozhodnúť o dočasnom 
odňatí maloletého dieťaťa zo starostlivosti rodičov (alebo iných osôb, 
ktorým bolo maloleté dieťa zverené alebo o ktoré sa starajú), a to aj 
proti ich vôli a nariadiť takémuto maloletému dieťaťu pobyt v 
diagnostických alebo špecializovaných zariadeniach. V závažných 
prípadoch drogovej závislosti môže súd nariadiť maloletému dieťaťu 
pobyt v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých. 

Posledná zmena: zákon NR SR č. 217/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 
2010. 

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu 
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. a zákona č. 201/2008 Z. z. sa 
mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 24 sa za odsek 1 vkladá odsek 2, ktorý znie: 
"(2) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o 
dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej 
starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené 
potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov 
dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.". 
 
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.  
 
2. V § 24 odsek 4 znie: 
"(4) Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní 
dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k 
obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové 
väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti 
rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby 
bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a 
aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a 
rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.". 
 
3. V § 24 odsek 5 znie: 
"(5) Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného 
z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo 
maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné 
informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.". 
 
4. V § 25 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to 
neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť.". 
 
5. V § 36 ods.1 poslednej vete sa za slovo "Ustanovenia" vkladajú slová "§ 24, ". 
 
6. § 62 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: 
"(6) Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri 
určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča 
alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti 
rodičov výživné neurčuje.". 

 
 



7. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje 
sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie 
predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom 
chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu 
porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a 
plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálno -
patologických javov. 

Zmena:317/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2009 
Zmena:466/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2010 

 
4.  Právny rámec kontroly ponuky - represia 

8. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. 
z., ktorým sa modifikovala úprava drogových trestných činov v zákone č. 
140/1961 Zb. Označený zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 a 
zrušuje zákon č. 140/1961 Zb. 

Zmena: 576/2009 Z. z. nadobúda účinnosť 1. januára 2010 
Zmena: 224/2010 Z. z. nadobúda účinnosť 1. septembra 2010 

§ 135 
Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu 

 
(1) Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre 
vlastnú potrebu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú látku, 
psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac 
trojnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu. 
 
(2) Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre 
vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek 
dobu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré 
zodpovedá najviac desaťnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre 
osobnú spotrebu. 

§ 171 – 173 Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi  

 

§ 174 
Šírenie toxikománie 

 
(1) Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom 
podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potrestá sa 
odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. 
 
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 
 
a) voči chránenej osobe, alebo 
b) verejne. 



§ 175 
Podávanie alkoholických nápojov mládeži 

 
Kto sústavne podáva alebo vo väčšom množstve podá osobe mladšej ako osemnásť rokov 
alkoholické nápoje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 

§ 176 
Podávanie anabolických látok 

 
(1) Kto neoprávnene podá osobe mladšej ako osemnásť rokov anaboliká alebo iné 
prostriedky s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel 
 
a) vo väčšom množstve, alebo 
b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo 
za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,  
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 
 
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene podá osobe anaboliká alebo 
iné prostriedky s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel v súvislosti s účasťou 
takej osoby na organizovanej športovej činnosti 
 
a) vo väčšom množstve, alebo 
b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo 
za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý. 

Neposkytnutie pomoci 
 

§ 177 

(1) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, 
neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo 
iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 
 
(2) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, 
neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú 
pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. 

§ 178 

Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri 
nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez 
nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 

211 
Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže 

 
(1) Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu 
spustnutia tým, že 
a) zvádza ju k záhaľčivému alebo nemravnému životu,  
b) umožní jej viesť záhaľčivý alebo nemravný život,  
c) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trestnými činmi, alebo 
d) bráni jej v povinnej školskej dochádzke,  
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym 
predpisom zamestnáva dieťa mladšie ako pätnásť rokov, pričom mu bráni v povinnej 
školskej dochádzke. 
 
(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 alebo 2 
 
a) závažnejším spôsobom konania, alebo 
b) z osobitného motívu. 



9. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 
Z. z., ktorým sa modifikovala postupu orgánov činných v trestnom 
konaní a súdu, pôvodne upravený v zákone č. 141/1961 Zb. Označený 
zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 a zrušuje zákon č. 141/1961 
Zb.  

10. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov upravuje priestupky, ktoré sú spáchané v súvislosti s drogami. 

 
5. Ďalšie právne predpisy 

11. Zákon NR SR č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde – upravuje 
postavenie protidrogového fondu ako neštátneho účelového fondu, ktorý 
sústreďuje a poskytuje peňažné prostriedky na protidrogovú prevenciu a 
na liečebnú a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám.  

12. Zákon 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov – 
upravuje pôsobnosť Rady pre vysielanie a rentransmisiu  a práva a 
povinnosti vysielateľa, prevádzkovateľa retransmisie a právnických osôb 
a fyzických osôb uvedených v § 2 ods. 2 a 4 tohto zákona. 

13. Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov – ustanovuje všeobecné požiadavky na reklamu, požiadavky na 
reklamu niektorých produktov, ochranu spotrebiteľov a podnikateľov 
pred účinkami klamlivej reklamy  a neprípustnej porovnávacej reklamy a 
pôsobnosť orgánov štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním 
tohto zákona. 

 
 

Zdroj: JUDr. Jozef Čentéš PhD., Generálna prokuratúra Slovenskej republiky  

 


