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PREHĽAD  DROGOVEJ  LEGISLATÍVY  V  SR 

1.  Omamné látky, psychotropné látky a prekurzory 

Zákony: 

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení 

neskorších predpisov upravuje podmienky na pestovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, 

používanie na vedecké, výskumné a expertízne činnosti, na dovoz, vývoz a tranzit omamných 

látok, psychotropných látok a prípravkov. 

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 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. 

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

doplnení zákonov. Zákon 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: 

-  Vyhláška MH 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 
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pri dovoze a vývoze omamných látok, psychotropných látok, prekurzorov a chemických látok na 

dovoz a vývoz, ktorých je potrebné úradné povolenie (licencia). 

-  Vyhláška MH 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 v znení vyhlášky MH  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 

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. 

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. 

3. Právny rámec regulujúci sociálne súvislosti drog 

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 zákonných zástupcov, 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. 

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  osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov. 
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4.  Právny rámec kontroly ponuky - represia 

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. Podrobnejšie pozri časť - Výklad niektorých 

právnych predpisov v oblasti drog. 

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. 

Podrobnejšie pozri časť Výklad niektorých právnych predpisov v oblasti drog. 

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 

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.  

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. 

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. 
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