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EMCDDA: NOVÁ VÝROČNÁÁ SPRÁVA O TRENDOCH 

Agentúra EÚ pre drogy uverejní svoju prvú Európsku správu o drogách  

(30.4.2013 LISABON) Agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) zmenila formu informovania o drogovej 
problematike v Európe. 28. mája predstaví svoj každoročný prehľad o drogovej situácii v Európe v rámci 
nového súboru informácií, ktorý bol navrhnutý tak, aby bol „ lepšie načasovaný, interaktívnejší 
a konzistentnejší“.  

Hlavnou súčasťou súboru je Európska správa o drogách za rok 2013: trendy a vývoj, ktorá nahrádza bývalú 
Výročnú správu o stave drogovej problematiky v Európe, zvyčajne uverejňovanú na jeseň. Nová správa je 
kratšia, bohatá na grafické prvky a zverejňuje sa o šesť mesiacov skôr. Poskytuje prehľad najnovších trendov 
na území 27 členských štátov EÚ, v Nórsku, Chorvátsku a Turecku.  

Správu dopĺňajú interaktívne online dokumenty Perspektívy v oblasti drog (Perspectives on drugs/PODs), 
ktoré poskytujú hlbší pohľad na vybrané dôležité témy. Tento rok medzi identifikované témy patria: nové 
prístupy k liečbe hepatitídy C, vysoko rizikové užívanie kanabisu, urgentné prípady súvisiace s kokaínom, 
kontrola nových psychoaktívnych látok dostupných v čoraz väčšej miere. Súbor informácií dopĺňa výročná 
Štatistická ročenka (Statistical bulletin) a národné prehľady (Country overviews), ktoré ponúkajú údaje a 
analýzy na vnútroštátnej úrovni. 

K uvedeným zmenám dochádza v kontexte najnovšej trojročnej stratégie monitorovacieho centra EMCDDA 
(2013–15). Stratégia vychádza z hlavných zásad: relevantnosti a aktuálnosti, hodnotenia účinnosti komunikácie 
a orientácie na zákazníka. Zmeny v spôsobe komunikácie sledujú cieľ pružne reflektovať rýchly vývoj v oblasti 
fenoménu drog, ako aj  rastúce potreby a očakávania cieľových skupín využívajúcich informácie EMCDDA.  

Európska správa o drogách za rok 2013 bude sprístupnená v 22 jazykoch (v tlačenej forme a online).  
Všetky informácie budú k dispozícii 28. mája na webovej stránke www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

• Dátum uverejnenia: utorok, 28. mája 2013 
• Čas: 10:00 hod. západoeurópskeho času (Lisabon) (11:00 hod. stredoeurópskeho času) 
• Miesto tlačovej konferencie: EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289 Lisabon, Portugalsko 
• Rozhovory: V deň uverejnenia správy budú v Lisabone prítomní zástupcovia EMCDDA, 

aby odpovedali na otázky novinárov. Na otázky týkajúce sa jednotlivých krajín budú na 
celom území Európy odpovedať zamestnanci národných kontaktných miest siete Reitox 
(informácie o rozhovoroch sú k dispozícii v uvedenom prepojení).  

• Sociálne médiá: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  
• Objednať si zasielanie správ RSS: www.emcdda.europa.eu/rss 
  

 


