PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných
látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov
a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
1. Pripravovaný právny predpis
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach,
psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
2. Základné ciele právnej úpravy
Cieľom návrhu zákona je rozšíriť kontrolné mechanizmy vyžadované medzinárodnými
dohovormi OSN, ktoré sa vzťahujú na omamné látky a na psychotropné látky na ďalšie látky,
ktoré sa zneužívajú osobami závislými na užívaní omamných látok a psychotropných látok
a dílermi drog a zosúladiť zákon s právom Európskej únie.
Cieľom návrhu zákona je
predĺžiť lehotu troch rokov na šesť rokov na preukázanie, či riziková látka má vlastnosti
omamnej látky alebo psychotropnej látky,
doplniť prílohu č. 1 o dve omamné látky I. skupiny a o dve psychotropné látky I.
skupiny na základe rozhodnutia prijatého na 59. zasadnutí Komisie pre omamné látky
Úradu OSN pre omamné látky a zločinnosť (UNODC - United Nations Office on Drugs
and Crime) dňa 18. marca 2016,
doplniť prílohu č. 1 o jednu omamnú látku I. skupiny a o šesť psychotropných látok I.
skupiny na základe rozhodnutia prijatého na 60. zasadnutí Komisie pre omamné látky
Úradu OSN pre omamné látky a zločinnosť (UNODC - United Nations Office on Drugs
and Crime) dňa 16. marca 2017, doplniť jednu psychotropnú látku I. skupiny na základe
hodnotenia rizík novej psychoaktívnej látky v súlade s článkom 6 rozhodnutia Rady
2005/387/JHA o výmene informácií týkajúcich sa hodnotenia rizík a kontroly nových
psychoaktívnych látok a spresniť niektoré ustanovenia v platnom znení zákona s cieľom
administratívneho zjednodušenia vrátane opravy chemického názvu omamnej látky
kokaínu.
Návrh zákona prispeje k zvýšeniu sociálnej ochrany a k prevencii vzniku závislosti od
užívania omamných látok a psychotropných látok (ďalej len „drog“) vrátane prevencie liečby
zdravotných následkov osôb závislých od užívania drog vrátane trestnej činnosti.
3. Zhodnotenie súčasného stavu
V súčasnosti je periodicita posudzovania rizikových látok trojročná. Navrhuje sa
periodicitu na preukázanie, či riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej
látky predĺžiť na šesť rokov.
Ministerstvo zdravotníctva SR otvorí aj diskusiu o zrušení periodicity. Bude potrebné,
aby o tomto probléme rokovala Rada vlády SR pre protidrogovú politiku (ďalej len „Rada“).
Rada by mala rokovať aj o potrebe zriadenia kompetentného pracoviska, ktoré by sa
posudzovaním rizík jednotlivých látok na Slovensku zaoberalo. Domnievame sa, že
technologická úroveň i know-how na Slovensku pre vznik takéhoto pracoviska existujú.
Nemusela by sa pritom zriaďovať nová inštitúcia, uvedené by bolo možné dosiahnuť aj

organizačným usporiadaním existujúcich kapacít, určením koordinácie a nastavením tokov –
tieto možnosti by mala posúdiť pracovná odborná skupina ustanovená Radou.
Existencia takéhoto pracoviska na Slovensku dlhodobo absentuje a z hľadiska
protidrogovej politiky je vnímaná ako nanajvýš potrebná, vzhľadom na rastúce požiadavky na
posudzovanie vlastností a rizík ustavične rastúceho počtu nových psychoaktívnych látok, ich
prekurzorov a pre-prekurzorov, drogových „polotovarov“ v ponuke a v súlade s politikou ich
kontroly na základe vedeckých poznatkov (evidence-based).
4. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov,
či návrhov v rámci vecného zamerania podľa bodu 2 do 17.4.2017.
Kontaktné údaje:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava
e - mail: jozef.slany@health.gov.sk
martina.hromadkova@health.gov.sk
5. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania
apríl 2017

