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VÝROČNÁ SPRÁVA 2012: HLAVNÉ TÉMY 1 

Agentúru EÚ pre drogy znepokojuje zložitý trh so stimulantmi a široké spektrum práškov a tabliet 

(15.11.2012, LISABON EMBARGO 10.00 hod. ZEČ/lisabonský čas) Európa je vystavená stále zložitejšiemu 
trhu so stimulantmi, na ktorom sú spotrebitelia konfrontovaní so širokým sortimentom práškov a tabliet. Aj keď 
kokaín, extáza a amfetamíny zostávajú hlavnými aktérmi na scéne stimulujúcich drog, začína im konkurovať 
rastúci počet nových syntetických drog. Patria k nim napríklad katinóny, ktoré tvoria jednu z najväčších skupín 
nových drog v súčasnosti zaznamenaných v Európe. Skúmajú sa aj ostatné stimulanty a sú signály, že na trh 
stále viac preniká metamfetamín. Vývoj na európskom trhu so stimulantmi sa opisuje dnes v dokumente 
Výročná správa 2012: stav drogovej problematiky v Európe, ktorú vydala Agentúra EÚ pre drogy 
(EMCDDA) v Lisabone (1). 

V očiach spotrebiteľov sú tieto drogy do určitej miery vzájomne zameniteľné, ako hovorí agentúra, pokiaľ ide 
o také faktory ako dostupnosť, cena a čistota, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie spotrebiteľov a prispievajú 
k nestálosti trhu. V správe sa tiež uvádza, že užívatelia často ani nevedia, čo si vlastne kupujú.  

Európska komisárka zodpovedná za agentúru EMCDDA Cecilia Malmström povedala: „Stimulanty 
a syntetické drogy zohrávajú hlavnú úlohu v drogovej situácii v Európe a vytvárajú trh, ktorý sa rýchlo presúva, 
je nestály a ťažko kontrolovateľný. Mladí ľudia sú viac než kedykoľvek predtým vystavení širokej škále práškov 
a tabletiek. Informácie z pohotovostných ambulancií, z toxikologických správ a z centier pre liečbu drogovej 
závislosti poukazujú na skutočnosť, že užívatelia nie vždy dobre poznajú súvisiace riziká“.  

„Pri riešení týchto nových výziev“, uviedol riaditeľ EMCDDA Wolfgang Götz: „je rozhodujúce zlepšiť 
pochopenie zdravotných a sociálnych dôsledkov nových trendov a pripraviť opatrenia na zníženie dopytu.  
Aby sme to dokázali, je nevyhnutná lepšia forenzná a toxikologická analýza, pretože sa musíme aktívne 
venovať tým, ktorí sú najviac ohrození". 

Kokaín – ďalšie signály klesajúceho užívania a stavu  

Za posledných 10 rokoch sa kokaín stal najčastejšie užívaným nezákonným stimulantom v Európe, aj keď 
väčšina užívateľov sa vyskytuje v malom počte západných krajín EÚ. Približne 15,5 milióna Európanov  
(15 – 64 ročných) už vyskúšalo kokaín vo svojom živote a asi 4 milióny ho užili v minulom roku (kapitola 5, 
tabuľka 8). Aj keď užívanie kokaínu stále zostáva hlavnou časťou problému v oblasti stimulačných drog, 
aktuálne údaje potvrdzujú analýzu v minuloročnej správe, že jeho popularita a vnímanie ako tzv. drogy s 
vysokým kreditom môžu slabnúť.  

Aj keď niektoré krajiny ešte stále uvádzajú rastúcu spotrebu kokaínu, posledné prieskumy užívania kokaínu 
odhaľujú niektoré pozitívne signály v krajinách s vysokou prevalenciou. Napríklad v Dánsku, Írsku, 
Španielsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve – v piatich krajinách s najvyššími úrovňami užívania – sa 
uvádza určitý pokles užívania kokaínu v poslednom roku medzi mladými dospelými (15 – 34 rokov), čo 
potvrdzuje trend pozorovaný v Kanade a USA (kapitola 5, obrázok 10; obrázok GPS-14, časť ii). Potenciálni 
užívatelia si možno teraz viac uvedomujú negatívne dôsledky, ktoré môžu byť spojené s užívaním kokaínu. 
Nízka čistota kokaínu môže byť tiež príčinou toho, že niektorí užívatelia prechádzajú na iné stimulanty.              
Z 23 krajín, ktoré poskytli údaje o trendoch týkajúcich sa čistoty kokaínu, 20 vykázalo v období rokov 2005 až 
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2010 pokles. Index agentúry EMCDDA priemernej čistoty kokaínu v EÚ klesol v tomto období o 22 % (obrázok  
PPP-2). 

V správe sa uvádza, že počet záchytov kokaínu v Európe stále klesá, pričom dosiahol asi 88 000 v roku 2010 
v porovnaní so 100 000 v roku 2008 (tabuľka SZR-9). Klesá aj množstvo zachyteného kokaínu na európskej 
úrovni. Po vrchole okolo 120 ton v roku 2006 klesol asi o polovicu na 61 ton v roku 2010 (tabuľka SZR-10) 
(kapitola 5, tabuľka 7). Tento pomerne dramatický pokles zachyteného objemu pravdepodobne odráža 
diverzifikáciu operácií v rámci nezákonného obchodovania s kokaínom, čo sťažuje boj proti kokaínu. Môže to 
však odrážať aj zmeny, pokiaľ ide o zdroje a priority v oblasti presadzovania protidrogových právnych predpisov 
v hlavných krajinách, kde dochádzalo k záchytom tejto drogy. 

Dôkazy, že liečbu v súvislosti s problémami s kokaínom vyhľadáva menej užívateľov drog, tiež naznačujú 
možný pokles jeho popularity. Asi 15 % užívateľov drog vstupujúcich do špecializovanej liečby uvádza kokaín 
ako svoju hlavnú problémovú drogu (obrázok TDI-2, časť ii). Najnovšie údaje o trendoch, pokiaľ ide o osoby 
vstupujúce do liečby v súvislosti s problémami s kokaínom, naznačujú mierny pokles ich počtu (obrázok TDI-3, 
časť ii). 

Ďalšie signály návratu MDMA na extázový trh 

Približne 11,5 milióna Európanov (v skupine 15 – 64 rokov) už vo svojom živote skúsilo extázu, asi 2 milióny ju 
skúsili v minulom roku (kapitola 4, tabuľka 6). Dnešné údaje potvrdzujú analýzu v minuloročnej správe, že látka 
MDMA, najznámejší člen extázovej skupiny drog, sa vracia na scénu (2). Dochádza k tomu po nedostatku 
MDMA v posledných rokoch, keď tablety predávané ako extáza často obsahovali iné látky (napr. mCPP, BZP, 
mefedrón). Pokles výroby MDMA sa spájal s úspešnými opatreniami na obmedzenie zneužitia PMK, čo je 
prekurzorová chemická látka potrebná na jej výrobu. Avšak výrobcovia teraz nachádzajú alternatívne chemické 
látky ako východiskový materiál pre MDMA. Zatiaľ čo obsah tabliet predávaných ako extáza zostáva naďalej 
rozmanitý, ukazuje sa, že prášky a tablety obsahujúce vysoké dávky MDMA sú čoraz častejšie.  

Metamfetamín stále viac preniká na európsky trh so stimulantmi  

Užívanie amfetamínov (termín zahŕňajúci amfetamín a metamfetamín) je naďalej celkove na nižšej úrovni než 
užívanie kokaínu v Európe. Amfetamíny vyskúšalo vo svojom živote približne 13 miliónov Európanov (vo 
veku15 – 64 rokov), asi 2 milióny v minulom roku (kapitola 4, tabuľka 5). Z najnovších údajov o trendoch 
vyplýva, že užívanie amfetamínov v minulom roku medzi mladými dospelými (15 – 34 rokov) bolo celkove 
stabilné alebo klesalo (kapitola 4, obrázok 7). Z týchto dvoch drog sa častejšie užíva amfetamín. Ale ukazuje sa, 
že užívanie metamfetamínu, ktoré je v Európe tradične na nízkej úrovni a obmedzené hlavne na Českú 
republiku a Slovensko, sa teraz rozširuje.  

V posledných výročných správach agentúry EMCDDA sa poukázalo na rastúcu dostupnosť metamfetamínu 
a jeho prienik na nové teritóriá na severe Európy, kde ako stimulačná droga prvej voľby čiastočne nahrádza 
amfetamín (Lotyšsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko). Okrem toho agentúra EMCDDA upozorňuje, že v roku 2010 
Nemecko, Grécko, Cyprus, Maďarsko a Turecko tiež uvádzali signály o problémovom užívaní 
metamfetamínu, aj keď podľa odhadov na nízkej úrovni. 

Z údajov o záchytoch dnes zverejnených vyplýva, že výroba rastie a že metamfetamín ďalej preniká na 
európsky trh so stimulantmi. V rokoch 2005 až 2010 množstvo metamfetamínu zachyteného v Európe (25 krajín 
EÚ) vzrástlo z približne 100 kg na približne 600 kg (tabuľka SZR-18). Zatiaľ sa počet záchytov metamfetamínu v 
tomto období viac než strojnásobil z približne 2 200 na približne 7 300. Ku krajinám, kde bol zaznamenaný 
výrazný nárast počtu záchytov tejto drogy od roku 2009 do roku 2010, patrí Nemecko, Estónsko, Lotyšsko 
a Rakúsko (tabuľka SZR-17).  

Dnes sa poukázalo aj na ďalšie obavy, ktoré sa týkajú prvých, aj keď sporadických správ o fajčení 
metamfetamínu v Európe a o dostupnosti kryštalického metamfetamínu. Informácie o fajčení metamfetamínu sú 
v Európe doposiaľ veľmi zriedkavé. Vie sa o ňom, že je zdraviu mimoriadne škodlivé. Agentúra EMCDDA 
v reakcii na nedávny vývoj zverejní začiatkom roku 2013 prehľad zameraný na sledovanie trendov v súvislosti s 
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touto drogou, ktorá mimo Európy (napr. v Austrálii, Japonsku, na Novom Zélande, v USA) spôsobuje                 
značné problémy. 

4-MA – Nový amfetamínový typ stimulantu sa teraz skúma v súvislosti s vlnou úmrtí 

Európa zareagovala na rastúce obavy v súvislosti s používaním stimulačnej drogy 4-metylamfetaminu (4-MA) 
tým, že formálne požiadala o preskúmanie zdravotných a sociálnych rizík látky (vrátane zapojenia do 
organizovanej trestnej činnosti). Posudzovanie rizík uskutoční tento týždeň v Lisabone vedecký výbor 
agentúry EMCDDA s expertmi z Európskej komisie, Europolu a Európskej agentúry pre lieky. Táto látka vo 
väčšine členských štátov EÚ nie je v súčasnej dobe kontrolovaná na základe právnych predpisov o drogách 
(pozri spoločná správa)(3).  

Posudzovanie rizík je druhou fázou právneho postupu pozostávajúceho z troch krokov, na základe ktorého 
Európa monitoruje nové drogy a koná v prípade ich výskytu. Tento postup podnietili správy o úmrtiach v 
súvislosti s touto látkou v Belgicku, Holandsku a Spojenom kráľovstve (v posledných dvoch uvedených 
krajinách je táto látka kontrolovaná) a o záchytoch v 14 európskych krajinách. Po zasadnutí bude Európskej 
komisii a Rade EÚ predložená správa o posúdení rizík, na základe ktorej Rada môže rozhodnúť uložiť v 
súvislosti s touto látkou kontrolné opatrenia v celej EÚ. 

4-MA patrí do skupiny syntetických fenetylamínov a je blízky príbuzný amfetamínu. Na nelegálnom trhu sa 
ponúka ako amfetamín, alebo je s ním zmiešaný. Z toho vyplýva, že aj keď existuje málo dôkazov o 
konkrétnom dopyte po 4-MA, užívatelia amfetamínu môžu byť vo väčšej miere vystavení účinkom tejto látky, 
keď bude dostupnejšia. 

V roku 2012 bolo už zistených viac než 50 nových drog – látky sú rozmanitejšie a menej známe  

Oznamovanie nových drog v EÚ postupuje rýchlosťou približne jedna látka za týždeň. V roku 2011 bolo v EÚ 
prostredníctvom systému včasného varovania oficiálne po prvýkrát oznámených celkove 49 nových 
psychoaktívnych látok (4). Je to doteraz najväčšie množstvo látok hlásených v priebehu jediného roka, nárast 
zo 41 látok oznámených v roku 2010 a 24 v roku 2009. A predbežné údaje za rok 2012 nenaznačujú žiadne 
známky poklesu, keďže ich už bolo zistených viac než 50. 

Syntetické katinóny (napr. mefedrón, MDPV), ktoré dokážu simulovať účinky kokaínu, sú jednou z dvoch 
najväčších skupín drog monitorovaných systémom včasného varovania (druhou skupinou sú syntetické 
kanabinoidy – zistené napr. v produktoch Spice)(5). Obzvlášť pozoruhodným javom v roku 2011 bol nárast počtu 
a rozmanitosti oznámených látok. Všetky nové drogy oznámené minulý rok a doteraz oznámené v roku 2012 
boli syntetické. 

Súbežne s informáciami o rastúcej rozmanitosti v rámci bežnejších skupín nových drog agentúra EMCDDA 
informuje tiež o tom, že boli oznámené menej známe chemické skupiny (pozri kapitolu 8, obrázok 20 – Ostatné 
látky). Uvádza, že: „Ukazuje sa, že počet produktov obsahujúcich viaceré psychoaktívne látky rastie“, pričom 
zo záchytov a skúšobných nákupov sa zistilo, že obsahujú kontrolované aj nekontrolované látky. Príkladom je 
zistenie látky PMMA v produktoch obsahujúcich nekontrolované psychoaktívne látky. Táto droga sa stala 
kontrolovanou látkou v Európe potom, ako EÚ v roku 2002 uskutočnila posúdenie rizík. Spája sa s ňou vysoké 
riziko predávkovania a predstavuje vážnu hrozbu pre užívateľov (6). 

K dnešnému dňu podľa agentúry EMCDDA bolo málo údajov o úrovni užívania týchto látok, ale v súčasnosti 
krajiny vykonávajú reprezentatívne prieskumy zahŕňajúce nové drogy (napr. Írsko, Španielsko, Spojené 
kráľovstvo) a objavujú sa predbežné údaje o prevalencii. Aj keď uvádzané úrovne celkového užívania týchto 
drog zostávajú pomerne nízke, v určitých skupinách môže dôjsť k zvýšeniu užívania. V roku 2011 sa na základe 
prieskumu Eurobarometra o postojoch mladých ľudí k drogám zistilo, že v priemere 5 % mladých respondentov 
(15 – 24 rokov) uviedlo, že užili dosiaľ nekontrolované psychotropné látky niekedy počas svojho života, aj keď 
úrovne v jednotlivých krajinách boli rôzne (7). 
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Rekordný počet internetových obchodov predávajúcich dosiaľ nekontrolované psychotropné látky 

V dnešnej správe sú uvedené výsledky z prehľadu agentúry EMCDDA z roku 2012 o internetových predajcoch 
dosiaľ nekontrolovaných psychoaktívnych látok (tzv. „legal highs“), z ktorého vyplýva, že psychoaktívne 
produkty do krajín EÚ údajne predával rekordný počet 693 internetových obchodov , pričom v januári 2010 ich 
bolo 170 . Aj keď na čele 10 doposiaľ nekontrolovaných psychoaktívnych látok najčastejšie ponúkaných cez 
internet sú tri prírodné produkty – kratom, šalvia a halucinogénne huby – ďalších sedem látok bolo syntetických 
(pozri kapitola 8, tabuľka 10).  

Z prehľadu vyplynul výrazný nárast počtu internetových obchodov ponúkajúcich syntetické katinóny  
(napr. MDPV, 4-MEC), čo naznačuje, že internetoví predajcovia hľadajú náhradu za mefedrón, ktorý je teraz v 
EÚ kontrolovaný. Väčšina nových drog bola určená rekreačným užívateľom drog. Avšak v niektorých krajinách 
užívajú aj nové drogy aj problémoví užívatelia drog. V správach z Maďarska sa uvádzajú informácie, že 
užívatelia opioidov injekčne užívali syntetické katinóny (mefedrón, MDPV) v časoch nedostatku heroínu. 

Nesmie sa zabúdať na tzv. staršie-nové drogy 

Zatiaľ čo sa pozornosť zameriava na dávno zavedené drogy alebo na objavenie nových látok, mnohé staršie 
nové drogy sa etablovali na trhu a nemalo by sa na ne zabúdať, varuje EMCDDA. V súčasnosti k nim patrí 
GHB, GBL, ketamín, mefedrón a PMMA (8), v prípade ktorých sa uvádza vysoká miera užívania alebo zvýšená 
dostupnosť. S týmito drogami sa spájajú negatívne zdravotné účinky vrátane závislosti u chronických 
užívateľov, pričom sa objavili neočakávané problémy, ako napríklad choroby močového mechúra v prípade 
užívateľov ketamínu. Tento vývoj poukazuje na to, že je potrebné, aby krajiny zlepšili svoje informačné systémy 
o drogách z hľadiska citlivosti na objavujúce sa trendy a nové zdravotné problémy súvisiace s týmito látkami.  

Aktívna reakcia: krajiny navrhujú rad nástrojov na riešenie hrozby nových drog  

V celej Európe sa pripravujú opatrenia na zníženie dopytu po nových drogách, ako aj na zníženie ich ponuky 
(pozri kapitolu 8). Rýchlosť, akou sa nové psychoaktívne látky môžu objaviť a distribuovať, sú výzvou pre 
legislatívne postupy krajín na kontrolu drog (9). Vo výročnej správe sa uvádza, ako niektoré krajiny reagovali 
„zavedením inovačných zmien do svojich právnych predpisov alebo politík presadzovania právnych predpisov“ 
(pozri kapitolu 1). Hlavným trendom v mnohých krajinách je podľa všetkého zameranie skôr na sankcionovanie 
ponuky než použitia. 

Írsko (2010), Rumunsko (2011) a Rakúsko (2012) zaviedli nové trestné zákony, ktoré ukladajú sankcie za 
neoprávnenú distribúciu, predaj alebo propagáciu nových psychoaktívnych látok. Iné krajiny upravili existujúce 
zákony na posilnenie alebo urýchlenie postupov na kontrolu drog. Napríklad Poľsko (2010) zmenilo svoje 
protidrogové právne predpisy, aby zakázali distribúciu nových látok, zatiaľ čo Maďarsko (2010) a Fínsko 
(2011) vytvorili vedecké panely na hodnotenie rizík, aby poskytovali informácie v procese rozhodovania. 
Spojené kráľovstvo v roku 2011 a Maďarsko v roku 2012 uzákonili nové postupy a stali sa tak zatiaľ 
poslednými krajinami, ktoré zaviedli dočasnú kontrolu na látku. Táto kontrola je zavedená až do ďalšieho 
posúdenia škôd súvisiacich s príslušnou drogou a prijatia rozhodnutia o stálych sankciách.  

V posledných rokoch sa vo viacerých krajinách zavádza skôr kontrola skupín chemických látok, než kontrola 
jednotlivých látok. Nový vývoj v tejto oblasti je hlásený z: Luxemburska (2009, syntetické kanabinoidy), 
Talianska (2011, syntetické kanabinoidy a katinóny); Cypru (2011, syntetické kanabinoidy, katinóny, 
fenetylamíny), Dánska (2012, syntetické kanabinoidy, katinóny, fenetylamíny, tryptamíny) a Francúzska (2012, 
katinóny).  

Protidrogové zákony nie sú však jedinými prostriedkami používanými na riešenie výziev, ktoré predstavujú tieto 
nové látky. Krajiny sa napríklad pri riešení tohto problému uchyľujú tiež k svojim zákonom o liekoch 
a bezpečnosti spotrebiteľov. Predpisy o bezpečnosti spotrebiteľov, v ktorých sa vyžaduje, aby tovar určený na 
predaj bol primerane označený, pokiaľ ide o jeho predpokladané používanie, sa uplatnili na konfiškáciu 
produktov „Spice“ v Taliansku a na mefedrón označený ako soľ do kúpeľa a potrava pre rastliny v Spojenom 
kráľovstve (predtým, ako sa mefedrón stal kontrolovanou látkou podľa protidrogového zákona tejto krajiny).  
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S perspektívou do budúcnosti Európska komisia podporovaná členskými štátmi EÚ, agentúrou EMCDDA, 
Europolom a Európskou agentúrou pre lieky pracuje na nových právnych predpisoch, aby dokázala 
účinnejšie bojovať proti výskytu nových psychoaktívnych látok v EÚ (10). 

Vo svojom komentári k správe, európska komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmström ďalej 
poznamenala: „Táto nová analýza agentúry EMCDDA je obzvlášť vítaná, pretože upozorňuje na problémy 
s drogami, s ktorými sa všetci stretávame v celej Európskej únii a poskytuje informácie pre prácu, ktorú 
v súčasnej dobe vykonávame s cieľom posilniť európsky strategický a operatívny prístup k obchodovaniu 
s drogami a užívaniu drog. Znepokojuje ma hlavne rýchlosť vývoja v oblasti syntetických drog, ktorý 
v súčasnosti pozorujeme. Myslím, že všetkým je jasné, že potrebujeme dôrazné a koordinované opatrenia,  
ak chceme účinne reagovať, pokiaľ ide o túto oblasť". 

Poznámky 

(1) Výročná správa 2012 je k dispozícii v 22 jazykoch na www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. Údaje 

uvedené v správe sa vzťahujú na rok 2010 alebo na posledný dostupný rok. Obrázky a tabuľky uvedené v tejto tlačovej 

správe je možné nájsť vo výročnej správe alebo v štatistickej ročenke 2012: www.emcdda.europa.eu/stats12 
(2) Pozri www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/mdma 

(3) Pozri www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs. Pozri tiež dnes uverejnenú Spoločnú správu o 4-MA. 
(4) Pozri www.emcdda.europa.eu/news/2012/2 

(5) Pozri www.emcdda.europa.eu/drug-profiles 

(6) Pozri www.emcdda.europa.eu/publications/risk-assessments/pmma 

(7) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 
(8) Pozri posúdenia rizík www.emcdda.europa.eu/publications/risk-assessments 

(9) Pozri www.emcdda.europa.eu/news/2011/12 
(10) Európska komisia pracuje na novom nástroji, ktorý nahradí rozhodnutie Rady 2005/387/SVV. 
 

 


