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Vážený pán minister vnútra, 

vážený pán prezident Policajného zboru, 

 

obraciame sa na Vás vo veci drakonických trestov, ktoré ľudia na Slovensku dostávajú za 

drogy, predovšetkým marihuanu. Dovoľte nám, aby sme Vás požiadali o intervenciu, ktorá 

by umožnila skoncovať so situáciami, v ktorých inak bezúhonní ľudia končia na desať a viac 

rokov vo väzení a prepadá im majetok (vrátane rodinných domov, v ktorých bývajú ich deti, 

alebo starí rodičia), a to všetko len v dôsledku toho, že držali napríklad malé množstvo 

marihuany, alebo z nej vyrábali liečivé maste či oleje.  

 

Takáto intervencia je plne vo Vašej pôsobnosti, a je možná do veľkej miery aj bez zmeny 

legislatívy, ktorá je obmedzená možnosťami politickej reality. Týka sa zmeny metodiky 

určovania ceny omamnej látky, ktorá má priamy vplyv na výšku udeľovaných trestov.  

 

Súdmi a kriminalistickými ústavmi používané údaje o cenách omamnej látky sú dnes často 

nesprávne, líšia sa kraj od kraja a kvartál od kvartálu. Kým jeden gram marihuany v 

Bratislave môže byť dnes ohodnotený na 4 eurá, v Košiciach to môže byť 10 eur. O polrok 

neskôr situácia môže vyzerať opäť inak. Výsledkom tak je, že za dva prakticky rovnaké 

skutky dostávajú ľudia v rôznych krajoch a v rôznom čase tresty odňatia slobody, ktoré sa 

líšia často až o desať rokov. Takýmto spôsobom je dramaticky porušená zásada rovnosti 

pred zákonom, ako aj zásada predvídateľnosti v trestných konaniach. 

 

V prílohe listu si Vám dovoľujeme pripojiť analýzu advokátskej kancelárie Ribár&Partners, 

ktorá dokumentuje tento jav a jeho dopady, a navrhuje aj konkrétnu zmenu metodiky, ktorá 

by viedla k minimalizácii uvedeného problému. 

 

Nápomocnou by mohla byť aj úprava druhej metodiky - stanovenia koncentrácie účinnej 

látky. Konkrétne pri marihuane je rozdiel, či sa berie do úvahy percentuálny podiel účinnej 

látky THC v živej rastline, alebo v sušine (koncentrácia výrazne stúpa), ako aj to, aká 

konkrétna metóda sušenia rastlín je použitá. Odlišné postupy následne vedú opäť k výrazne 

odlišným trestom pre ľudí v prakticky rovnakej skutkovej situácii. 

 

Vážený pán minister vnútra, vážený pán prezident Policajného zboru, 

 

veríme, že aj aktuálne medializované prípady týkajúce sa marihuany (p. Robert Džunko; p. 

Josef Šípoš; p. Miloslav Weizer; a ďalší) verne ilustrujú, ako nezmyselne ničia drakonické 

tresty životy inak bezúhonných ľudí a ich rodín. O úpravu metodiky Vás preto žiadame v 

prvom rade v ich mene, a v mene všetkých ďalších konkrétnych ľudí, ktorých sa to bytostne 

týka.  



 

 

 

 

Na nespravodlivosť ich trestov často poukazujú aj médiá a verejnosť ju už vníma veľmi 

citlivo. Dôkazom je napríklad naša petícia za dekriminalizáciu marihuany, ktorú ku 

dnešnému dňu podporilo 28 117 ľudí. Moderné drogové politiky vo svete sa dnes posúvajú 

od drastickej represie smerom k prístupu znižovaniu škôd a minimalizácie rizík (tzv. harm 

reduction), a výsledky tohto posunu, ako aj hodnotenie odbornej komunity, sú jednoznačne 

priaznivé. Pozitívne zmeny boli zaznamenané nielen v znižovaní počtu predávkovaní, či 

znižovaní celkového počtu ľudí užívajúcich drogy, no odklon od represie smerom k 

prevencii znížil aj zaťaženie verejných financií. 

 

Sme presvedčení, že úpravou metodiky viete prakticky okamžite zlepšiť stav spravodlivosti 

na Slovensku, a pomôžete garantovať dodržiavanie princípov proporcionality a 

predvídateľnosti práva pre slovenských občanov, tak ako ich formulujú právne predpisy EÚ. 

Práve v dôsledku možného porušovania týchto princípov aktuálne preskúmava slovenské 

drakonické tresty za marihuanu Európska komisia. Máme však za to, že kým príde k 

možnému verdiktu o spustení procedúry tzv. infringementu voči Slovensku, bolo by 

najlepšie, ak by prišlo k náprave situácie vďaka iniciatíve slovenských štátnych orgánov.  

 

Aj preto Vám adresujeme tento list, a žiadame Vás o zmenu spomínanej metodiky.  

V prípade otázok sme Vám kedykoľvek k dispozícii. 

 

S úctou, 

 

Michal Šimečka, VP EP 

Martin Hojsík, MEP 

 
 


