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Abstract:  

The study deals with the processing of information obtained by the expert survey on the short-term 
drug crime prognosis in the Slovak Republic for the years 2016 to 2019. It represents a partial 
output from the scientific research project [1]  aimed at finding expert opinions on drug crime 
latency as well as on the impact of the development of drug crime on other species Criminality and 
the indication of the factors that will affect drug crime in the near future. At the end of the paper, 
there are statements that should help to streamline the control of drug crime. 

Keywords:   prognosis, drug crime, latency, factor influencing crime, crime prevention 

 
Abstrakt: 
Štúdia sa zaoberá problematikou spracovania informácií získaných expertným šetrením ku 
krátkodobej prognóze drogovej kriminality v Slovenskej republike na roky 2016 až 2019. 
Predstavuje čiastkový výstup z vedeckovýskumnej úlohy [1]  zameraný na zistenie názorov 
expertov na latenciu drogovej kriminality a tiež na vplyv vývoja drogovej kriminality na ďalšie 
druhy kriminality a naznačenie faktorov, ktoré budú drogovú kriminalitu ovplyvňovať v najbližšom 
období. V závere príspevku sú uvedené konštatovania, ktoré by mali byť nápomocné zefektívneniu 
kontrolu drogovej kriminality 

Kľúčové slová: prognóza, drogová kriminalita, latencia, kriminogénne faktory, prevencia 
kriminality 
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Úvod 
Otvorením hraníc a zmenou politického systému v bývalých krajinách tzv. 

“východného bloku“ sa územie Slovenskej republiky stalo tranzitnou krajinou nielen 
pokiaľ ide o migráciu osôb, ale tiež v súvislosti s nelegálnym dovozom, prevozom a 
vývozom drog.1   Začiatkom deväťdesiatych rokov bolo pre Slovensko 
charakteristické, že bolo tranzitnou krajinou s pomerne nízkou vlastnou spotrebou 
drog bez vlastnej drogovej scény. Neskôr sa Slovensko stalo križovatkou 
medzinárodných trás ilegálneho obchodu s drogami. Po páde železnej opony došlo k 
vytvoreniu južnej vetvy Balkánskej trasy cez územia postkomunistických štátov v 
strednej Európe a došlo k vytváraniu novej trasy od producentov drog z centrálnej 
Ázie do Európy. Išlo o obnovenie pôvodnej Hodvábnej cesty.2  

V priebehu niekoľkých rokov sa situácia nepriaznivo zmenila. Došlo k 
vytvoreniu drogovej scény a postupne k vzniku plne štruktúrovaných zločineckých 
organizácií zaoberajúcich sa dovozom drog na naše územie a k ich distribúcii v sieti 
dílerov. Vytvorila sa medzinárodná sieť vzájomne kooperujúcich zločineckých skupín, 
ktorá umožňuje vysoko efektívnu a veľmi pružnú organizáciu dovozu a distribúcie 
drog v medzinárodnom meradle. Obchod s drogami je označený za jeden z troch 
„najvýnosnejších“ obchodov na svete (spolu s obchodom so zbraňami a obchodom s 
ľuďmi). Jeho významným kriminogénnym faktorom je, okrem iných, samotná 
závislosť na droge. A vzhľadom na skutočnosť, že v poslednom období sme síce 
zaregistrovali pokles počtu trestných činov evidovaných ako drogová kriminalita, no 
predpokladá sa, podobne ako pri iných druhoch kriminality, nárast latencie aj pri 
tomto druhu kriminality, je potrebné venovať tomuto negatívnemu spoločenskému 
javu výraznejšiu pozornosť. 

1.  Vývoj drogovej kriminality v Slovenskej republike za roky 1994 až 
2016 

Vývoj drogovej kriminality mal počas prvých šestnástich rokov sledovaného 
obdobia rokov 1994 až 2016 vzostupnú tendenciu. Po uvedenom roku kolísal, no 
celkovo počet evidovaných trestných činov klesol z 2 459 evidovaných v roku 2009 na 
1 493 trestných činov evidovaných v poslednom roku sledovaného obdobia.  

Naopak úroveň objasňovania drogovej kriminality do roku 2001 dosahovala 
takmer 100 %, no po uvedenom roku klesala až do roku 2009 na takmer 54 %. Po 
uvedenom roku výrazne kolísala a v poslednom roku sledovaného obdobia bolo 
objasnených takmer 77 % evidovaných trestných činov. 

                                                        
1 Išlo o § 187, 188 a 188a Trestného zákona novelizovaného 18. 8. 1994. 
2 Slovensko vďaka svojej geografickej polohe zohráva významnú úlohu tranzitnej krajiny a 
umožňuje operatívne riadenie transportu drog na najzaujímavejšie trhy v Nemecku, Španielsku, 
Švajčiarsku, Holandsku a v Škandinávii. 
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Obr.1 Graf vývoja počtu trestných činov evidovaných ako drogová kriminalita 

v Slovenskej republike v rokoch 19943 až 2016 

 
Pri pohľade na konkrétne trestné činy môžeme len konštatovať, že v prvom roku 

sledovaného obdobia bolo z celkového počtu 73 evidovaných skutkov objasnených 67 
trestných činov nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok, 
jedov a prekurzorov, čo predstavovalo viac ako 90 % objasnenosť. Počet trestných 
činov sa počas sledovaného obdobia pohyboval v rozmedzí od už uvedených 73 
trestných činov evidovaných v roku 1994 až do 699 skutkov evidovaných v roku 2005. 
Nasledujúce roky počet evidovaných trestných činov kolísal. V poslednom roku 
sledovaného obdobia dosiahol hodnotu 527 evidovaných trestných činov. 

Počet objasnených trestných činov sa počas sledovaného obdobia pohyboval v 
rozmedzí od 67 trestných činov objasnených v roku 1994 až do 551 objasnených v 
roku 2011. V poslednom roku sledovaného obdobia bolo spolu objasnených 419 
trestných činov. Úroveň objasňovania trestného činu nedovolenej výroby a držania 
omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov bola veľmi vysoká a za 
sledované obdobie sa pohybovala v rozmedzí takmer 71 %, ktorú dosiahla v roku 
2008, až do 96 %, ktorú dosiahla v období rokov 1995 až 1997. Od spomínaného roku 
2008 až do konca sledovaného obdobia kolísala v rozmedzí od 75 % do 80 %. 

Počet evidovaných trestných činov šírenia toxikománie nie je taký vysoký ako 
trestných činov nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok, 
jedov a prekurzorov. Počet evidovaných trestných činov šírenia toxikománie sa počas 
sledovaného obdobia rokov 1994 až 2016 pohyboval v rozmedzí od 6 skutkov 
evidovaných v roku 2000 až do 76 skutkov evidovaných v roku 2011. V roku 2016 
bolo evidovaných spolu 26 trestných činov šírenia toxikománie a objasnených bolo 18 
skutkov.  

Úroveň objasňovania tohto trestného činu sa pohybovala každoročne nad 
hranicou 66 %, pričom v rokoch 1995, 2000 a 2001 úroveň objasňovania tohto 

                                                        
3 Do 1. 10. 1994, kedy nadobudol účinnosť Zákon č. 248/1994 sa drogová trestná činnosť 
neevidovala, preto sú štatistické údaje spracované až od roku 1994. 
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trestného činu dosiahla 100 % hodnotu. V poslednom roku úroveň objasňovania 
dosiahla takmer 70 %. 

Z hľadiska bezpečnostnej situácie je na našom území v oblasti omamných a 
psychotropných látok a prekurzorov potrebné brať do úvahy okrem nezákonnej 
výroby, distribúcie a prepravy týchto látok aj faktory spojené so sekundárnou 
kriminalitou, t. j. trestné činy spáchané za účelom získania drogy, ako aj trestné činy 
spáchané pod ich vplyvom.  

Cieľavedomá prevencia prináša empiricky preukázateľne hodnotnejšie a 
trvalejšie výsledky ako niekdajšia preferovaná represie. Hodnota prevencie je potom 
tým vyššia, čím včasnejšie, komplexnejšie a spoľahlivejšie sú poznatky, ktoré tvoria 
jej východiská. Bez korektných prognóz vývoja kriminality sú však prijímané 
rozhodnutia (a na ich základe uskutočňované opatrenia) sledujúce kontrolu kriminality 
oneskorené, alebo je na ich kvalite vidieť, že boli prijímané v časovej tiesni. Potom sa 
ani rozhodnutia a opatrenia nevolia z najlepších, ale vynútené sa volia z "najmenšieho 
zla", ktoré však môže byť až na samotnej hranici prípustného. Je samozrejmé, že 
predstih zločinu pred jeho kontrolou ju významne oslabuje až znehodnocuje a naviac 
pôsobí ako nie zanedbateľný kriminogénny faktor. [2]  

Na základe tejto, ale aj celého radu ďalších skutočnosti, sme považovali za 
potrebné tomuto fenoménu venovať zvýšenú pozornosť aj v rámci riešenej vedecko-
výskumnej úlohy, ktorá je zameraná na spracovanie krátkodobej prognózy drogovej 
kriminality. 

 

2.  Metodologické východiská výskumu 
Pripravenosť na včasné prijímanie dostatočne zdôvodnených rozhodnutí a 

uskutočňovanie účinných opatrení, nevyhnutne sprevádzaných čo najväčšou 
úplnosťou, presnosťou a spoľahlivosťou poznatkov o budúcom vývoji stavu, štruktúry 
a dynamiky kriminality, sa teda stávajú výsostne naliehavým problémom, ktorého 
riešenie je v súčasnosti veľmi aktuálne. Ak nemá stratégiu kontroly kriminality 
jednostranne predurčovať strana zločinu, potom je nevyhnutné jeho súčasný predstih 
najprv postupne minimalizovať, potom eliminovať a nakoniec ich pomer zvrátiť v 
prospech "predvídavej" prevencie a tým aj vyváženej kontroly kriminality.[3] 

Permanentnou súčasťou komplexne pojatej kontroly kriminality teda musia byť 
systematické predikčné aktivity, ktoré budú poskytovať s dostatočným predstihom 
nielen poznatky o jej možnom budúcom vývoji, ale rovnako aj dostatočne odôvodnené 
odporúčania pre rozhodovanie a praktické konanie. Nedostatočné prognostické 
aktivity, rovnako ako ignorovanie vypracovaných a ponúknutých prognóz budúceho 
vývoja kriminality, by nevyhnutne jej účinnú kontrolu výrazne znehodnocovalo. 

Nepretržitosť kriminologických prognostických aktivít musí byť sprevádzaná aj 
ich systémovosťou. Bez toho že by bol znižovaný význam vnútorných faktorov 
ovplyvňujúcich stav, úroveň, dynamiku a štruktúru kriminality považujeme za 
nevyhnutné (najmä po expanzívnom náraste drogovej a organizovanej kriminality) v 
čo najväčšej miere zohľadniť aj faktory vonkajšie. "Import kriminality" na územie 
Slovenskej republiky z bližšieho ale aj vzdialenejšieho zahraničia je taktiež empiricky 
preukázateľný. Prognózy domácej kriminálnej scény bez hodnoverných a 
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komplexných poznatkov o vývoji kriminálnej scény v okolitých (prinajmenšom 
európskych) krajinách, by boli nevyhnutne sprevádzané nebezpečenstvom 
neočakávaných, "prekvapivých" zvratov a ich podstatného znehodnotenia. 

Internacionalizácia, globalizácia, organizovanosť, intelektualizácia a 
sofistikovanosť kriminality si teda vyžaduje neporovnateľne vyššiu kooperáciu 
prognostických vedeckovýskumných aktivít subjektov zainteresovaných na kontrole 
trestnej činnosti a kriminality vôbec. Len málo koordinovaný výskum etiológie, 
fenomenológie, predikcie a prevencie kriminality uskutočňovaný aj v krajinách 
geograficky veľmi blízkych (tým viacej v krajinách vzdialených) trpí nefunkčnou 
duplicitou, informačnou izolovanosťou, nedostatočným metodologickým 
inštrumentáriom, zbytočným opakovaním chýb, plytvaním času na skúmanie už inde 
známeho a v neposlednom rade aj plytvaním materiálnymi prostriedkami, 
využiteľnými práve na podporu efektívnej medzinárodnej vedeckovýskumnej a 
vedecko-teoretickej spolupráce. Kriminalitu v Slovenskej republike stále ovplyvňujú 
predovšetkým vnútorné činitele, no na ich intenzite a dĺžke pôsobenia sa stále viac 
podieľajú aj vonkajšie faktory. [2] 

To všetko a aj ďalšie fakty viedli kolektív vedecko-pedagogických pracovníkov z 
Akadémie Policajného zboru v Bratislave k tomu aby pokračovali v zisťovaní faktorov 
ovplyvňujúcich drogovú kriminalitu a jej „správanie sa v najbližšom období“ so 
zámerom nastavenia odporúčaní, ktoré by účinnejšej kontrole drogovej kriminality v 
oblasti represívnych opatrení ale predovšetkým oblastí opatrení preventívnych. 

3. Metodológia výskumu - objekt, predmet a ciele výskumnej úlohy a 
charakteristika vzorky 

Objektom vedeckovýskumnej úlohy bolo kriminologické prognózovanie 
budúceho vývoja drogovej kriminality v zmysle obsahu definície drogovej kriminality 
s upriamením sa na primárnu drogovú trestnú činnosť. Sekundárnej drogovej trestnej 
činnosti bola v rámci výskumu venovaná pozornosť len v intenzite sprievodnej 
informácie.  

Predmetom skúmania boli jednak uvedené kategórie kriminality ako vnútorne 
štruktúrované celky a jednak ich vybrané komponenty. Teda konkrétne trestné činy 
evidované ako drogová kriminalita a jej páchatelia. 

Výskum bol realizovaný prostredníctvom celého radu metód kriminologického 
skúmania. Okrem klasických metód akými sú štúdium odborných zdrojov a 
dostupných informácii boli realizované rozhovory s odborníkmi. Ďalej boli informácie 
získavané z anketových formulárov, ktorých distribúcia a zber bol realizovaný v 
období mesiacov júl až november 2015. Anketové formuláre pozostávali z 19 otázok, 
ktoré boli zaradené do troch skupín. Prvá skupina otázok bola zameraná na zistenie 
stavu a vývojových tendencii primárnej drogovej kriminality, v rámci druhej skupiny 
bola pozornosť venovaná faktorom, ktoré podľa názoru expertov budú v najbližšom 
období do roku 2019 ovplyvňovať vývoj drogovej kriminality v zmysle akceleračného, 
no taktiež retardačného vplyvu na vývoj drogovej kriminality a tretia skupina otázok 
upriamovala pozornosť na jej páchateľov.  

Výskumnú vzorku predstavovali experti zaoberajúci sa drogovou kriminalitou a 
to konkrétne drogovou trestnou činnosťou. Za expertov pre potreby výskumu sme 
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považovali vyšetrovateľov okresných riaditeľstiev PZ, vyšetrovateľov krajských 
riaditeľstiev PZ zaoberajúcich sa drogovou trestnou činnosťou a odborníci z národnej 
protidrogovej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia PZ v Bratislave. 
Veľkosť výskumnej vzorky (N) bola ovplyvnená výberom odborníkov predovšetkým z 
radov vyšetrovateľov. 

Konkrétne vzorku predstavovalo 78 % vyšetrovateľov z okresných a 19 % 
vyšetrovateľov z krajských riaditeľstiev PZ a 1 % príslušníkov národnej protidrogovej 
jednotky. Vzorka bola rozšírená o odborníkov, ktorí sa zaoberajú liečbou osôb 
závislých, tí predstavovali spolu 2  % z celej vzorky. Vo finále vzorku predstavovalo 
spolu 185 expertov (N185). 

4. Prezentácia čiastkových informácii získaných z výskumu 
Obsah tejto štúdie, ako už bolo avizované, predstavuje čiastkové výstupy z 

riešenej vedecko-výskumnej úlohy. Pozornosť upriamime na prezentáciu informácií 
získaných predovšetkým z prvej časti anketových formulárov distribuovaných 
expertom. Čiastkové výsledky predstavujú informácie zamerané na zistenie názorov 
expertov predovšetkým na problematiku  vývojových tendencii drogových trestných 
činov4  spadajúcich do tzv. primárnej drogovej kriminality, prepojenia drogovej 
kriminality na ďalšie druhy kriminality, mieru latencie drogovej kriminality a 
naznačenie retardačných a akceleračných faktorov drogovej kriminality, a tiež javov, 
ktoré budú typické pre páchanie drogovej kriminality v nasledujúcom období do roku 
2019.  

Na základe informácii zameraných na zistenie názorov expertov na prepojenie 
drogovej kriminality na iné druhy kriminality, konkrétne násilnej, mravnostnej, 
majetkovej, hospodárskej a organizovanej kriminality, sme zistili, že spolu 106 
respondentov vidí prepojenosť drogovej kriminality (DK) s organizovanou 
kriminalitou.  

Najviac, spolu až podľa názoru 111 respondentov uviedlo, že drogová kriminalita 
bude v období rokov 2015 až 2019 prepojená s majetkovou kriminalitou, 48 experti 
uviedli prepojenosť DK s násilnou kriminalitou. Len 12 respondentov uviedlo 
prepojenie hospodárskej kriminality a drogovej kriminality v rokoch 2015 až 2019. 

                                                        
4 V číselníkoch EŠSK je tzv. drogová kriminalita, t. j. TČ nedovolenej výroby a držania 
omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov (§§ 171, 172 a 173) je evidovaná pod 
kódmi 635 a šírenie toxikománie §174 pod kódom 636 v rámci takticko-štatistickej klasifikácie 
evidovaná ako Ostatná kriminalita. 
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Obr.2 Graf názorov expertov na vplyv kriminality na iné druhy 

 

Zo získaných informácii sme zisťovali vplyv nárastu vybraných druhov 
kriminality na drogovú kriminalitu v zmysle jej nárastu, poklesu, či stagnácie. Teda 
sme zisťovali, či nárast násilnej kriminality ovplyvní drogovú kriminality v zmysle jej 
zvýšenia, zníženia alebo, či drogová kriminalita zostane bez zmien. Podľa názoru 
expertov, ak sa násilná kriminalita zvýši, 100 z nich uviedlo, že sa drogová kriminalita 
nezmení. Spolu 72 expertov uviedlo, že nárast násilnej kriminality bude mať vplyv na 
zvýšenie drogovej kriminality a len 1 uviedol, že naopak, to bude mať vplyv na jej 
zníženie. 

Podobne spolu 135 expertov uviedlo, že nárast hospodárskej kriminality nebude 
mať vplyv na drogovú kriminalitu a 26 uviedlo, že bude mať vplyv v zmysle zníženia 
a 11, že bude mať vplyv v zmysle zníženia drogovej kriminality. Spolu 1 neodpovedal. 

Podľa názoru 87 expertov, nárast mravnostnej kriminality nebude mať vplyv na 
drogovú kriminalitu, teda drogová kriminalita sa nezmení. Celkovo 79 uviedlo, že 
bude mať vplyv v zmysle zvýšenia drogovej kriminality a 6, že nárast mravnostnej 
kriminality bude mať vplyv na drogovú kriminalitu v zmysle jej zníženia.  

Naopak, pri náraste majetkovej kriminality spolu 110 respondentov uviedlo, že 
bude mať vplyv na drogovú kriminalitu v zmysle tiež nárastu a 60 uviedlo, že nárast 
majetkovej kriminality nebude mať vplyv na drogovú kriminalitu. Len 4 uviedli, že 
bude mať vplyv na drogovú kriminalitu v zmysle jej zníženia. Podrobnejšie Graf 2. 

Pri pohľade na zníženie vybraných druhov kriminality a ich vplyvu na vývoj 
drogovej kriminality spolu 117 respondenti uviedli, že zníženie násilnej kriminality, 
podobne 142 ich uvidelo, že zníženie hospodárskej kriminality a tiež 102 uviedlo, že 
zníženie majetkovej kriminality nebude mať vplyv na vývoj drogovej kriminality, 
respektíve sa jej vývoj nezmení. 

Vychádzajúc zo získaných informácii sme zisťovali, že zníženie násilnej 
kriminality, podľa názoru 58 expertov, podobne podľa 24 expertov zníženie 
hospodárskej kriminality a 64 expertov, že zníženie mravnostnej kriminality a tiež 86, 
že zníženie majetkovej kriminality bude mať vplyv na drogovú kriminalitu v zmysle 
jej zníženia.  

Vplyv zníženia vybraných druhov kriminality na zvýšenie drogovej kriminality 
uviedlo 8 expertov vo vzťahu zníženia násilnej kriminality, spolu 7 vo vzťahu zníženia 
hospodárskej kriminality, spolu 6 vo vzťahu zníženia mravnostnej kriminality a podľa 
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13 expertov zníženie majetkovej kriminality bude mať vplyv na drogovú kriminalitu v 
zmysle jej zvýšenia. Podrobnejšie graf č.3. 

 

 
Obr. 3 Graf názorov expertov na vplyv drogovej kriminality na iné druhy 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa odborníkov je evidovaná len časť skutočne 
spáchaných trestných činov, zisťovali sme aj v prípade drogovej kriminality názory 
respondentov na odhad miery latencie primárnej drogovej kriminality a konkrétnych 
trestných činov evidovaných ako drogová kriminalita.  

Na základe spracovaných informácii získaných z anketových formulárov sme 
zistili, že experti predpokladajú jednak pri celkovej primárnej drogovej kriminalite ako 
aj jednotlivých trestných činov, konkrétne nepovolená držanie drogy pre vlastnú 
potrebu (neoprávnené prechovávanie drog pre vlastnú potrebu), nedovolená výroba a 
obchodovanie s drogami, predmet určený na výrobu drog (výroba a držba 
prekurzorov) a tiež šírenie toxikománie uvádzali najčastejšie 41 % až 60 % mieru 
latencie, výnimku predstavoval len výroba a držba prekurzorov, pri ktorom 
najčastejšie uviedli 21 % až 40 % latenciu. 

 

 
Obr.4 Graf názorov expertov na mieru latencie drogovej kriminality 

 

Ako už bolo uvedené, 41 % až 60 % mieru latencie celkovej primárnej drogovej 
kriminality uviedlo 66 expertov, pričom 43 uvidelo 21 % až 40 % mieru latencie a 35 
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až 61 % až 80 % latenciu. Viac ako 80 % latenciu uviedlo 21 responedentov / expertov 
a najnižšiu mieru, od 0 % do 20 % uviedli 13 experti.  

Pri podrobnejšom zameraní sa na konkrétne trestné činy, akým je napríklad 
neoprávnené prechovávanie drog pre vlastnú potrebu spolu 54 experti uvideli, že 
miera latencie bude 41 % až 60 %. Spolu 45 expertov uviedlo 61 % až 81 % mieru 
latencie a 36 21 % až 40 % latenciu , a tiež 32 si mysli, že miera latencie uvedeného 
trestného činu môže byť vyššia ako 81 %. Spolu len 12 expertov uviedlo, že latencia 
dosiahne 0 % až 20 %. 

Spolu až 51 expertov uviedlo 41 % až 60 % mieru latencie pri trestnom čine 
nedovolená výroba a obchodovanie s drogami a 46 uviedlo 20 % až 41 % mieru 
latencie uvedeného trestného činu. Podobne 42 expertov uviedlo, že miera latencie 
bude 61 % až 80 % a tiež 23 uvidelo až mieru latencie 80 % a viac. Pri uvedenom 
trestnom čine spolu 17 expertov predpokladá len 0 % až 20 % latenciu. 

Pri podrobnejšom zameraní sa na konkrétne trestné činy, akým je napríklad 
výroba a držba prekurzorov spolu 51 expertov uviedlo, že miera latencie bude na 
úrovni 21 % až 40 % a 44 experti uvideli, že miera latencie bude 41 % až 60 %. Spolu 
33 expertov uviedlo latenciu úrovni 61 % až 81 %, tiež 21 si mysli, že miera latencie 
uvedeného trestného činu môže byť vyššia ako 81 %. Spolu 26 expertov uviedlo, že 
latencia dosiahne 0 % až 20 %. Uvedený trestný čin predstavuje jediní, pri ktorom 
najviac expertov predpokladá latenciu nižšiu ako 41 % až 60 %. 

Posledným sledovaným trestným činom bolo šírenie toxikománie. Podľa 52 
expertov bude pre tento trestný čin bude charakteristická 41 % až 60 % miera latencie. 
Menej, teda 48 expertov uviedlo očakávanú mieru latencie 20 % až 40 % a 30  
expertov mieru latencie v rozmedzí od 0 % do 20 %. Mieru latencie vyššiu ako 61 % 
predpokladá spolu 27 expertov, no 19 predpokladajú až viac ako 80 % mieru latencie. 

Na základe ďalšej položenej otázky, sme zisťovali, čo bude typické pre páchanie 
drogovej kriminality v období rokov 2015 až 2019. Ponúkli sme respondentom osem 
možností odpovedí. Experti si mohli vybrať z možnosti viacerých javov, konkrétne 
organizovanosť DK (organizované páchanie DK), medzinárodnú spoluprácu, DK 
páchanú etnickými skupinami, sofistikovanosť, cynizmus páchateľov, konkurenčný 
boj a mohli uviesť aj javy iné), ktoré podľa nich budú typické pre páchanie drogovej 
kriminality v najbližších štyroch rokoch. Boli požiadaní aj o označenie častosti 
výskytu javu, pričom mohli určiť jeho výskyt ako veľmi častý, častý, málo častý a 
zriedkavý. Najviac expertov (spolu takmer 84 %) označilo výskyt organizovanosti DK 
ako jav častý a veľmi častý, tiež medzinárodnú spoluprácu ako často a veľmi často sa 
vyskytujúcu označili spolu 105 experti, čo predstavovalo viac ako 58 % z celkového 
počtu 181 respondentov odpovedajúcich respondentov. Tiež sofistikovanosť ako jav 
často a ako veľmi často sa vyskytujúci označilo spolu 73 % z celkového počtu 
odpovedajúcich respondentov (expertov). Ako jav vyskytujúci sa často a veľmi často 
označilo spolu 68 % respondentov cynizmus páchateľov. 
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Obr.5 Graf názorov expertov na javy a častosť ich výskytu, ktoré budú typické 

najbližšie štyri roky pre páchanie drogovej kriminality 

 

V rámci interpretácie čiastkových informácii získaných v rámci riešenia vedecko-
výskumnej úlohy poukážeme aj na informácie zamerané na naznačenie faktorov, či už 
akceleračných - napomáhajúcich, či urýchľujúcich páchanie drogovej kriminality a jej 
jednotlivých sledovaných trestných činov a tiež faktorov retardačných, naopak 
spomaľujúcich, či utlmujúcich je páchanie.  

Jednou z otázok, ako už bolo uvedené, sme zisťovali názory expertov na výskyt a 
významnosť faktorov, ktoré môžu v nasledujúcich rokoch ovplyvniť vývoj drogovej 
kriminality v zmysle jej stúpajúcej tendencie. Ďalej sme zisťovali aj pravdepodobnosť 
výskytu javov, ktoré budú vplývať na jej nárast. Experti si mohli vybrať z viacerých 
možnosti faktorov, napríklad geografická poloha, média a internet, nepružná a 
nedostatočná legislatíva, vplyv rodiny, vplyv rovesníkov, ekonomická a sociálna 
situácia, pričom mohli uviesť aj ďalšie faktory, ktoré podľa ich názoru budú vplývať 
na páchanie DK v zmysle jej rastu. Medzi výrazne akceleračné faktory, podľa väčšiny 
expertov bude patriť zlá sociálna situácia, ktorú považujú za významný a veľmi 
pravdepodobne sa uskutočňujúci faktor. Ako pravdepodobne významné faktor, ktoré 
budú významne ovplyvňovať páchanie drogovej kriminality ďalej uviedli aj vplyv 
rodiny, v zmysle zlej rodinnej výchovy, či absentujúcej výchovy, no uviedli aj vplyv 
masmédií a internetu, nedostatočné právne povedomie (často chybný výklad zákonov), 
nedokonalú (nepružnú) legislatívu, migráciu a ľahkú dostupnosť drog, či ľahký 
zárobok získaný z predaja drog.  

Pri zisťovaní výskytu javov, ktoré budú vplývať na jej nárast bolo opäť expertom 
ponúknutých viacero možnosti, zároveň sme zisťovali aj pravdepodobnosť ich 
uskutočnenia, ako napríklad zdokonalenie legislatívy v oblasti drog, lepšia 
ekonomická a sociálna situácia, vplyv rodiny, zdokonalenie systému protidrogovej 
prevencie a posilnenie osvety v oblasti drog adresovanej najmä deťom a mládeži a 
nakoniec aj lepšie technické a finančné vybavenie „polície“. Podobne ako v prípade 
retardačných faktorov, aj faktory akceleračné mohli doplniť na základe vlastných 
vedomosti, skúsenosti a názoru. Medzi faktory retardačné, ktoré pravdepodobne 
významne ovplyvnia drogovú kriminalitu v najbližšom období (do roku 2019), zaradili 
experti najčastejšie napr. aj zníženie miery nezamestnanosti, zlepšenie sociálnej a 
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ekonomickej situácie, či sprísnenie trestov a úpravu legislatívy, ale aj posilnenie 
kontroly.5 

 

Záver 
Na základe získaných informácii môžeme konštatovať, že experti uvideli blízky 

vzťah medzi nárastom majetkovej kriminality a nárastom drogovej kriminality a tiež 
vzťah medzi majetkovou kriminalitou a jej klesaním a klesajúcou, či dokonca 
nezmenenou tendenciou drogovej kriminality.  

Ďalej môžeme konštatovať, že miera latencie bude pri drogovej kriminalite a jej 
vybraných trestných činoch dosahovať úroveň 41 % až 60 %. Teda viac ako polovica 
trestných činov nebude evidovaná. 

V závere môžeme konštatovať, že viac ako polovica expertov  sa vyjadrila, že v 
období rokov 2015 až 2019 budú drogovú kriminalitu najvýznamnejšie ovplyvňovať 
faktory akceleračné. Takmer jedna tretina odborníkov predpokladá, že faktory 
retardačné a aj akceleračné budú v rovnováhe len mierne viac ako 10 % expertov 
uviedlo, že vývoj drogovej kriminality v najbližšom období budú ovplyvňovať skôr 
faktory retardačné, spomaľujúce. 

Každá prognóza má len pravdepodobnostnú povahu a nemôže byť sama o sebe 
(bez ďalšieho korektného zdôvodnenia) považovaná za postačujúcu informáciu pre 
závažné rozhodnutia a opatrenia. Jej spoľahlivosť je výrazne závislá na viac alebo 
menej sa meniacich podmienkach, ktoré tvoria jej východiská. Napriek tomu sú 
kriminologické prognózy komponentom kontroly kriminality, ktorý je veľmi potrebný. 
A preto si účinnejšia kontrola drogovej kriminality v prognózovanom období bude 
vyžadovať rozvinutie efektívnejších aktivít a opatrení ako represívneho, tak i 
preventívneho charakteru.. 
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