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STARÉ A NOVÉ DROGOVÉ PROBLÉMY – SITUÁCIA V EURÓPE V ROKU 2013  

Dnes vychádza nová správa o drogách v Európe – podľa agentúry EMCDDA prechádza 

európsky drogový problém zmenami 

(28. 5. 2013, LISABON EMBARGO 10.00 hod. ZEČ/lisabonský čas) Európsky drogový problém prechádza 
zmenami a vynárajú sa nové hrozby, ktoré preveria súčasné modely politiky a praxe. Píše sa to v                 
Európskej správe o drogách 2013: trendy a vývoj, ktorú dnes zverejnila agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) 
v Lisabone.(1) Agentúra vo svojom výročnom prehľade opisuje pozitívne vývojové zmeny vo vzťahu 
k tradičnejším drogám, napríklad menej nových užívateľov heroínu, menej injekčných užívateľov a pokles 
užívania kanabisu a kokaínu v niektorých krajinách. Tieto pozitíva však vyvažujú obavy v súvislosti so 
syntetickými stimulantmi a novými psychoaktívnymi látkami ponúkanými na nelegálnom trhu i na trhu s legálnymi 
- dosiaľ nekontrolovanými psychoaktívnymi látkami.  

V dnešnej správe sa takisto zdôrazňuje, že trh s drogami je „ menej stabilný a dynamickejší“ a „menej 
štruktúrovaný pokiaľ ide o látky rastlinného pôvodu, ktoré sa na spotrebiteľské trhy v Európe dovážajú zo 
vzdialených miest“. Dôležitými impulzmi týchto zmien sú globalizácia a informačné technológie, pričom nové 
spojenia medzi odbytom a ponukou sa vytvárajú prostredníctvom internetu.  

Európska komisárka pre vnútorné veci Cecilia Malmströmová hovorí: „Zistenia z Európskej správy o drogách 
2013 trendy a vývoj agentúry EMCDDA ma povzbudili a zároveň znepokojili. Teší ma skutočnosť, že vďaka 
protidrogovým politikám a rekordnému počtu liečených sa zdá, že v niektorých krajinách klesá užívanie heroínu, 
kokaínu a kanabisu, a naďalej klesá aj výskyt ochorenia HIV súvisiaceho s drogami. Zároveň ma však 
znepokojuje skutočnosť, že štvrtina dospelých Európanov – viac než 85 miliónov ľudí – niekedy užila nelegálnu 
drogu a že v historickom meradle zostáva užívanie drog v Európe na vysokej úrovni. K obavám prispievajú aj 
ďalšie vynárajúce sa problémy – čelíme čoraz komplexnejšiemu trhu so stimulantmi a neutíchajúcej ponuke 
nových drog, ktoré sú čoraz rozmanitejšie. Samotná skutočnosť, že v priebehu posledného roka sa zistilo 70 
nových drog, je dôkazom, že protidrogové opatrenia sa musia prispôsobiť meniacim sa trhom s drogami.“ 

„To, že v niektorých oblastiach sú tieto opatrenia limitované, treba vnímať z hľadiska drogového problému, ktorý 
sa neustále mení,“ hovorí riaditeľ agentúry EMCDDA Wolfgang Götz. „Budeme musieť ďalej prispôsobovať 
súčasné postupy v záujme zachovania ich významu z hľadiska vynárajúcich sa trendov a foriem užívania nových 
i starých drog. Nová stratégia EÚ v oblasti drog na roky 2013 – 2020 sa bude musieť zaoberať meniacim sa 
drogovým problémom, ako aj dynamickým a rýchlo sa vyvíjajúcim trhom s drogami. Som presvedčený, že táto 
správa predstavuje cenný zdroj na riešenie úloh, ktoré nás čakajú.“  

 Hlavné zistenia zo správy vo vzťahu k rôznym látkam.  

Kanabis: stabilný a rozmanitý trh, obavy v súvislosti s vysokorizikovým užívaním, rastúci dopyt po liečbe  

Odhadom 77 miliónov dospelých Európanov (vo veku 15 – 64 rokov) vyskúšalo počas života kanabis, pričom 
približne 20 miliónov ľudí ho vyskúšalo počas posledného roka. Údaje z nedávneho prieskumu nasvedčujú tomu, 
že napriek rozdielom medzi krajinami sú trendy užívania celkovo stabilné alebo klesajúce (obrázok 2.2). 
V dnešnej správe sa však píše, že užívanie kanabisu zostáva v historickom meradle vysoké a že existuje         
„veľký a pomerne stabilný trh“ s touto látkou s rastúcou rozmanitosťou dostupných kanabisových produktov.  
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Najnovšie údaje ukazujú, že rastlinný kanabis („marihuana“), niekedy s vysokou účinnosťou, je v Európe čoraz 
častejší, pričom takmer všetky krajiny EMCDDA v súčasnosti hlásia určitú úroveň domáceho pestovania tohto 
produktu. Za posledných 10 rokov počet záchytov rastlinného kanabisu v Európe prekročil počet záchytov živice 
a v súčasnosti predstavuje viac než polovicu všetkých záchytov kanabisu (obrázok 1.3). V roku 2011 
predstavoval rastlinný kanabis 41 % a živica 36 % všetkých záchytov drog (obrázok 1.1).   

Ako uvádza agentúra EMCDDA, trendy v spotrebe kanabisu treba vnímať so zreteľom na odlišné spôsoby  
užívania, pričom najväčšie obavy v oblasti verejného zdravia spôsobujú približne 3 milióny Európanov (vo veku 
15 – 64 rokov), ktorí užívajú túto drogu každodenne alebo takmer každodenne (približne 1 % dospelých 
Európanov). Počet klientov, ktorí prvýkrát podstupujú liečbu pre problémy s kanabisom, sa v posledných rokoch 
v Európe zvýšil približne o jednu tretinu z odhadovanej hodnoty 45 000 hlásenej v roku 2006 na 60 000 v roku 
2011. Kanabis sa tak stal v súčasnosti najčastejšie uvádzanou drogou medzi klientmi, ktorí zahájili liečbu po 
prvýkrát. Nová analýza, ktorá dnes bola zverejnená (pozri publikáciu Výhľady v drogovej oblasti – Perspectives 

on drugs/POD), sa zameriava na typické črty častých a vysokorizikových užívateľov kanabisu a na otázku, ako 
môže preskúmanie tejto skupiny pomôcť vytvoriť vhodné riešenia pre tieto osoby. 

Heroín – dôkazy o klesajúcom užívaní a ponuke  

V dnešnej správe sa uvádza, že najnovšie údaje o dopyte po liečbe a o záchytoch poukazujú na klesajúci trend 
v užívaní a dostupnosti heroínu. V celej Európe klesol počet osôb, ktoré prvýkrát vstúpili do špecializovanej 
drogovej liečby závislosti od heroínu, z vrcholnej hodnoty 59 000 v roku 2007 na 41 000 v roku 2011, pričom 
pokles bol najzreteľnejší v západoeurópskych krajinách. Vzhľadom na vplyv heroínu na verejné zdravie je 
prioritou pochopenie trendov užívania tejto drogy. Dnes bola zverejnená nová analýza dlhodobých trendov 
v užívaní heroínu (pozri POD), ktorá potvrdzuje klesajúci dopyt po liečbe závislosti od heroínu za posledné 
desaťročie. u osôb, ktoré prvýkrát podstúpia liečbu,  

Navyše aj údaje o liečených klientoch j naďalej ukazujú pokles injekčného užívania tejto drogy. Agentúra 
EMCDDA uvádza, že medzi rokmi 2006 a 2011 nastal „celkový pokles podielu injekčných užívateľov drog medzi 
klientmi závislými od heroínu, ktorí prvýkrát vstupujú do liečby.“ Tento pokles injekčného užívania spolu 
s vplyvom intervencií (napr. substitučnej liečby) pravdepodobne prispel k poklesu nových infekcií HIV súvisiacich 
s drogami v Európe. Nedávne vypuknutie epidémií ochorenia HIV v Grécku a Rumunsku však tento pozitívny 
trend prerušilo a upozornilo na potrebu poskytovať relevantné služby pre minimalizáciu poškodení a liečbu 
(obrázok 2.10).  

Posledné údaje o záchytoch odhaľujú, že množstvo heroínu zachyteného v EÚ a Nórsku v roku 2011 (6,1 tony) 
bolo najnižšie hlásené za posledné desaťročie a zodpovedá približne polovici množstva zachyteného v roku 2001 
(12 ton). (Výrazný pokles zachyteného množstva hlási Turecko – obrázok 1.5). V tomto období klesol aj počet 
hlásených záchytov zo 63 000 v roku 2001 na odhadovaných 40 500 v roku 2011.  

Kokaín – klesajúce užívanie a počet záchytov, diverzifikácia obchodných ciest 

V priebehu uplynulého desaťročia sa kokaín stal najčastejšie užívanou zakázanou stimulačnou drogou v Európe, 
hoci väčšina užívateľov pochádza z malého počtu krajín na západe EÚ. Približne 14,5 milióna Európanov                 
(vo veku 15 – 64 rokov) vyskúšalo počas života kokaín, pričom približne 3,5 milióna ľudí ho vyskúšalo počas 
posledného roka. V dnešnej správe sa však uvádza, že celkovo trend užívania i ponuky kokaínu v súčasnosti 
klesá.  

Kým niektoré krajiny stále hlásia nárast odhadovanej spotreby kokaínu, nedávne prieskumy ukázali známky 
klesajúceho užívania u mladých dospelých (vo veku 15 – 34 rokov) v piatich krajinách s najvyššou prevalenciou 
(Dánsko, Írsko, Španielsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo) (obrázok 2.4). Menej užívateľov kokaínu 
vyhľadáva liečbu problémov s touto drogou. Počet hlásených klientov, ktorí prvýkrát vstúpili do liečby primárneho 
užívania kokaínu, klesol z 37 000 v roku 2009 na 31 000 v roku 2011. Aj naďalej sú však hlásené akútne 
i chronické problémy súvisiace s užívaním kokaínu. Na naliehavé zdravotné následky užívania kokaínu sa 
zameriava dnešná nová analýza agentúry EMCDDA (pozri POD), v ktorej sa skúma možnosť využívania údajov 
z pohotovostných nemocničných oddelení na monitorovanie akútnych problémov súvisiacich s touto drogou. 
V roku 2011 bolo zaznamenaných aspoň 475 úmrtí súvisiacich s kokaínom, ale tento údaj môže byť 
podhodnotený.  



Správa o drogách v Európe za rok 2013  EMBARGO 10.00 hod. ZEČ/lisabonský čas 28. 5. 2013 

www.emcdda.europa.eu/edr2013 
 
 

3 

Na stane ponuky je hlásený dramatický pokles množstva zachyteného kokaínu (obrázok 1.7). V roku 2011 bolo 
zachytených 62 ton drogy, čo je takmer 50 % pokles oproti 120 tonám kokaínu zachyteným v najhoršom roku 
2006. Klesol aj počet záchytov kokaínu z vrcholnej hodnoty 100 000 v roku 2008 na 86 000 v roku 2011  
(obrázok 1.7). Pokles zachyteného objemu je mimoriadne zreteľný na Pyrenejskom polostrove, kde celkové 
množstvo kokaínu zachyteného Španielskom a Portugalskom kleslo z 84 ton v roku 2006 na 20 ton v roku 
2011. Obavy v súvislosti s ďalším šírením užívania však spôsobujú nedávne známky diverzifikácie obchodných 
ciest kokaínu do Európy – vrátane veľkých jednotlivých záchytov v prístavoch v Bulharsku, Grécku, Rumunsku 
a pobaltských krajinách. 

Syntetické stimulanty – rastúci význam, nové výzvy 

V dnešnej správe sa uvádza: „Pochopenie celkových trendov užívania syntetických stimulačných drog komplikuje 
skutočnosť, že sa často vzájomne nahrádzajú a spotrebiteľský výber je ovplyvnený dostupnosťou, cenou 
a vnímanou kvalitou.“ Medzi najbežnejšie používané syntetické stimulanty v Európe naďalej patria amfetamíny 
a extáza, ktoré do určitej miery konkurujú kokaínu.  

Odhaduje sa, že približne 12,7 milióna Európanov (vo veku 15 – 64 rokov) vyskúšalo počas života amfetamíny 
(termín zahŕňajúci amfetamín a metamfetamín), pričom približne 2 milióny ľudí ich vyskúšali počas posledného 
roka. Najnovšie údaje ukazujú, že užívanie amfetamínov je medzi mladými dospelými stabilné alebo klesá 
(obrázok 2.5). Spomedzi týchto dvoch drog je v Európe častejší amfetamín, ale v súčasnosti sa objavujú známky 
stúpajúcej dostupnosti a užívania metamfetamínu. 

Hoci záchyty metamfetamínu sú z hľadiska počtu a množstva stále malé, medzi rokmi 2002 a 2011 sa zvýšili, čo 
nasvedčuje zvýšenej dostupnosti tejto drogy (obrázok 1.11). (Záchyty amfetamínu sa v roku 2011 vrátili na 
úroveň z roku 2002 – obrázok 1.10). Zdá sa, že v súčasnosti sa šíri užívanie metamfetamínu, ktoré bolo 
v Európe historicky nízke a obmedzené hlavne na Českú republiku a Slovensko, pričom prejavy problémového 
užívania sa zaznamenali v Nemecku, Grécku, na Cypre a v Turecku. 

Odhadom 11,4 milióna Európanov (vo veku 15 – 64 rokov) vyskúšalo počas života „extázu“ (MDMA), pričom 
približne 2 milióny ľudí ju vyskúšali počas posledného roka. V posledných rokoch sa zdalo, že popularita tejto 
drogy klesá, čo pravdepodobne odzrkadlilo nízku „kvalitu“ (čistotu alebo obsah MDMA) tabliet predávaných ako 
„extáza“. To sa teraz zrejme mení a existujú určité dôkazy o tom, že vyššia dostupnosť MDMA prispieva 
k obnoveniu záujmu o túto drogu.  
Výrobou syntetických drog sa zaoberá dnešná nová analýza agentúry EMCDDA (pozri POD). Zameriava sa na 
hlavné oblasti výroby v Európe, prekurzory a pre-prekurzory používané na výrobu syntetických drog a súčasné 
trendy vo výrobe. V analýze POD sa uvádza, že „najzávažnejšie problémy, ktoré z hľadiska presadzovania 
zákonnosti riešia v krajinách, kde sa amfetamíny a metamfetamíny vyrábajú ,“ sa týkajú chemickej látky 
alfafenylacetoacetonitrilu (APAAN), prekurzora BMK (chemického prekurzora používaného na výrobu 
amfetamínu a metamfetamínu). Od roku 2009 bolo v Európe zachytené alebo zastavené veľké množstvo 
dodávok APAAN s celkovou hmotnosťou desiatok ton. Táto chemická látka je už uvedená na zozname 
Európskej komisie pre dobrovoľné monitorovanie ako látka, o ktorej je známe, že sa používa na výrobu 
syntetických drog, ale nepodlieha medzinárodnej kontrole.  

Nové drogy – rýchlo sa meniaci trh, rozmanitejšie látky, obavy v súvislosti s tzv. syntetickým kanabisom  

V roku 2012 bolo prostredníctvom systému včasného varovania EÚ (EWS) oficiálne oznámených 73 nových 
prvýkrát identifikovaných psychoaktívnych látok (obrázok 1.14). Spomedzi nich bolo 30 syntetických 
kanabinoidov, ktoré napodobňujú účinky kanabisu. „Tieto produkty, ktoré môžu byť mimoriadne účinné, boli 
hlásené prakticky zo všetkých európskych krajín,“ píše sa v správe. Nová analýza agentúry EMCDDA, ktorá bola 
dnes zverejnená (pozri POD), obsahuje aktualizované informácie o súčasných poznatkoch o týchto látkach, ktoré 
momentálne predstavujú najväčšiu skupinu zlúčenín monitorovaných v rámci EWS. V analýze POD sa skúmajú 
nové trendy v tejto oblasti vrátane: nástupu živicových produktov obsahujúcich tieto látky, prítomnost týchto 
chemických látok vo vzorkách rastlinného kanabisu a ich detekcia v zmesiach obsahujúcich iné, nesúvisiace 
chemické látky (napr. tryptamíny, syntetické katinóny).  
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Spomedzi ďalších zlúčenín zistených v roku 2012 19 látok patrilo do „menej známych a nejasnejších chemických 
skupín“. Pozoruhodný je aj výskyt 14 nových substituovaných fenetylamínov, čo je najvyšší hlásený počet od 
roku 2005. Každoročný prehľad fungovania systému včasného varovania EÚ týkajúci sa nových drog – ktorý 
dnes zverejnili agentúra EMCDDA a Europol (pozri tlačovú správu 5/2013) – ukazuje, že  nie sú známky 
zníženia počtu nových drog hlásených v Európe. Agentúry však zdôrazňujú, že monitorovanie nových drog 
neznamená len počty, ale aj informovanie o škodách, ktoré môžu spôsobiť a istotu, že v prípade potreby budú 
prijaté okamžité opatrenia na ochranu verejného zdravia. 

 
Poznámky 
 
(1) Európsku správu o drogách 2013 – trendy a vývoj (dostupnú v 23 jazykoch) a „Výhľady v drogovej oblasti“ (Perspectives 

on drugs/PODs) (v angličtine) nájdete na www.emcdda.europa.eu/edr2013. Údaje prezentované v správe sa týkajú roku 2011 
alebo posledného roku, za ktorý sú k dispozícii údaje. Ďalšie obrázky a tabuľky sa nachádzajú v štatistickej ročenke za rok 

2013 na www.emcdda.europa.eu/stats13 


