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VÝROČNÁ SPRÁVA 2011: HLAVNÉ BODY 1 

Politické stratégie a reakcie treba prispôsobiť výzvam v budúcom desaťročí,            

povedal riaditeľ drogovej agentúry 

(15.11.2011, LISABON EMBARGO 10:00 ZEČ/lisabonský čas) Podľa centra EÚ pre drogy (EMCDDA) je 
Výročná správa 2011: stav drogovej problematiky v Európe správou kontrastov. Zo správy dnes 
uverejnenej v Lisabone vyplýva, že užívanie drog v Európe je pomerne stabilné s niektorými pozitívnymi 
signálmi v tom, že užívanie kokaínu možno dosiahlo maximálnu úroveň a že užívanie kanabisu medzi mladými 
ľuďmi klesá. Známky stability v prípade niektorých viac etablovaných drog však vyvažujú nové hrozby. V 
správe sa skúma vývoj na trhu so syntetickými drogami, rýchle zavádzanie nových drog a rozsiahle užívanie 
viacerých drog súčasne. Pri predkladaní ročného hodnotenia, ktoré uskutočnilo centrum, riaditeľ EMCDDA 
Wolfgang Götz povedal: „Európske politické stratégie a reakcie teraz treba nastaviť tak, aby dokázali čeliť 
výzvam v budúcom desaťročí“. 

Kokaín – bublina spľasla? 

V posledných 10 rokoch sa kokaín etabloval ako najčastejšie užívaná nezákonná stimulačná droga v Európe, 
aj keď väčšina užívateľov sa nachádza len v obmedzenom počte západných krajín EÚ. Približne 14,5 mil. 
Európanov (15 – 64 rokov) vyskúšalo kokaín vo svojom živote, asi 4 mil. ho užili v minulom roku (kapitola 5, 
tabuľka 9). Z nových údajov, ktoré sa dnes predkladajú, však vyvstáva otázka, či popularita tejto drogy teraz 
vrcholí. 

V nedávnych prieskumoch užívania kokaínu sa v najviac postihnutých krajinách objavujú určité pozitívne 
signály. Napríklad v Dánsku, Španielsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve – čo sú štyri z piatich krajín 
s najvyššími úrovňami užívania — sa uvádza určitý pokles užívania kokaínu v poslednom roku medzi mladými 
dospelými (15 – 34 rokov), čo je obdobný trend, ako sa pozoroval v Kanade a USA (kapitola 5, obrázok 10; 
obrázok GPS-14, časť ii) (1). Nedávne prieskumy v rekreačnom prostredí v niektorých krajinách tiež poukazujú 
na pokles užívania kokaínu.  

„Finančné náklady spojené s pravidelným užívaním kokaínu môžu byť príčinou toho, že kokaín bude menej 
atraktívnou možnosťou v krajinách, kde v súčasnosti začína dominovať sporivosť“, uvádza sa v správe. 
Priemerná maloobchodná cena kokaínu vo väčšine krajín EÚ sa pohybuje od 50 EUR do 80 EUR za gram 
(kapitola 5, tabuľka 8; tabuľka PPP-3, časť i). Pozitívny obraz drogy ako súčasti životného štýlu bohatých 
ohrozuje rastúce uznanie problémov súvisiacich s kokaínom (napr. urgentné nemocničné prípady, dopyt po 
liečbe a úmrtia). 

Asi 17 % užívateľov drog vstupujúcich do špecializovanej liečby uvádza kokaín ako svoju hlavnú problémovú 
drogu (obr. TDI-2, časť ii). V súčasnosti sa v Európe uvádza každoročne okolo 1 000 úmrtí súvisiacich 
s kokaínom. Užívanie kokaínu a ťažké epizodické pitie alkoholu (záťahy) často spolu súvisia. Z nedávnych štúdií 
vyplynulo, že viac než polovica užívateľov kokaínu absolvujúcich liečbu bola závislá aj na alkohole (pozri rámček, 
kapitola 5) (2). Členské štáty v súčasnosti uvádzajú zlepšenie odpovedí na liečbu a pozitívne skúsenosti pri liečbe 
problémových užívateľov kokaínu. 
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Počet záchytov kokaínu v Európe neustále rastie (z 56 000 v roku 2004 na približne 99 000 v roku 2009 – tabuľka 
SZR-9). Zachytený objem a čistota drogy však v posledných rokoch značne klesli. Celkové množstvo kokaínu 
zachytené v Európe dosiahlo maximum v roku 2006 a odvtedy sa znížilo na polovicu na asi 49 ton v roku 2009 
(kapitola 5, tabuľka 8). Aj keď trasy pašovania kokaínu cez západnú Afriku môžu byť na ústupe, existujú dôkazy o 
zvýšenej aktivite vo východnej Európe.  

Kanabis – zistil sa klesajúci trend  

Približne 78 mil. Európanov – jeden z piatich dospelých vo veku 15 – 64 rokov – vyskúšalo kanabis vo svojom 
živote, asi 22,5 mil. ho užilo v minulom roku (kapitola 3, tabuľka 4). Kanabis preto naďalej ostáva najbežnejšie 
užívanou nezákonnou drogou v Európe. Najnovšie európske údaje však potvrdzujú všeobecný trend ustálenia 
alebo poklesu užívania kanabisu medzi mladými dospelými (15 – 34 rokov) uvádzaný v predchádzajúcich 
výročných správach EMCDDA (kapitola 3, obrázok 5). Tento pokles sa odzrkadľuje v prieskumoch u školskej 
mládeže (15 – 16 rokov) (Health behaviour in school-aged children (Prieskum týkajúci sa prístupu detí 

školského veku k svojmu zdraviu) /HBSC survey 2006 – 2010, tabuľka EYE-10).  

Zníženie miery fajčenia môže mať určitý dosah na trendy, pokiaľ ide o užívanie kanabisu, ak sa obe látky 
bežne užívajú spolu (kapitola 3, obrázok 6). Z porovnania dvoch posledných školských prieskumov ESPAD 
(2003 a 2007) v 23 krajinách EÚ vyplynulo celkové zníženie fajčenia cigariet v minulom mesiaci (z 33 % na 
28 %) a užívania kanabisu (z 9 % na 7 %). K ďalším možným vysvetleniam patrí životný štýl, móda, nahradenie 
inými drogami a súčasné postoje k tejto droge. Z posledného prieskumu Eurobarometer, ktorý Európska 
komisia uverejnila v júli 2011, vyplynulo, že pravidelné užívanie kanabisu ohodnotilo 67 % mladých 
respondentov (15 – 24 rokov) ako „vysoko rizikové“ pre zdravie (3). Často diskutovanou otázkou býva miera 
vplyvu protidrogovej politiky na zmeny v užívaní kanabisu. Údaje uvedené v správe nenaznačujú jednoduchú 
súvislosť medzi nedávnymi zmenami protidrogových právnych predpisov a úrovňami užívania kanabisu (pozri 
rámček, kapitola 3). 

Pravidelné užívanie kanabisu v Európe stále vyvoláva obavy: v poslednom mesiaci užilo kanabis okolo 9 mil. 
mladých Európanov (15 – 34 rokov). Mladí muži sú podľa všetkého obzvlášť ohrození tým, že sa z nich stanú 
častí užívatelia kanabisu (kapitola 3, obrázok 7), na tento faktor sa možno zamerať pri aktivitách cielenej 
prevencie. 

Záujem Európy o kanabis sa odráža v každoročných záchytoch v objeme asi 700 ton tejto drogy (približne 
600 ton kanabisovej živice, 100 ton rastlinného kanabisu) (kapitola 3, tabuľka 3) (4). V poslednom desaťročí 
európske politické stratégie týkajúce sa kanabisu sa často orientovali na to, aby sa trestné postihy sústredili 
skôr na obchodníkov s tuto drogou, než na užívateľov. Počet trestných činov súvisiacich s užívaním kanabisu 
však naďalej rastie, čo poukazuje na možný rozpor medzi politikou a praxou (kapitola 2, obrázok 4).  

Syntetické drogy – čoraz zložitejší trh 

Predchádzajúce výročné správy centra EMCDDA poukazovali na to, že dodávatelia tzv. „legal highs“ – legálne 
predávaných psychoaktívnych látok, sú stále o krok pred kontrolami tým, že dokážu rýchlo ponúknuť nové 
alternatívy k zakázaným produktom. Dnešná správa odhaľuje podobnú hru na mačku a myš v oblasti 
prekurzorov, chemikálií používaných pri výrobe nezákonných drog (pozri rámček, kapitola 4).  

Syntetické drogy vrátane extázy (MDMA, MDEA a MDA) a amfetamínu sa v Európe vyrábajú nezákonne 
z dovážaných prekurzorových chemikálií. V správe sa uvádza, že výrobcovia používajú sofistikované techniky, 
aby sa vyhli predpisom určeným na zabránenie zneužívania týchto prekurzorov. Patrí k nim syntetizovanie 
prekurzorov z pre-prekurzorov alebo ich maskovanie ako nekontrolované chemikálie, ktoré sa spätne 
premieňajú po dovoze.  

Nedávne výkyvy na trhu s extázou sú názorným príkladom tohto javu. Po úspešných opatreniach na 
obmedzenie zneužitia ich prekurzora – PMK, sa teraz ukazuje, že výrobcovia používajú pri syntéze MDMA ako 
východiskový materiál viaceré pre-prekurzory vrátane safrolu. V rokoch 2009/2010 bolo zachytených 
1 050 litrov safrolu a obohatených safrolových olejov, väčšinou v Litve.  
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Po nedostatku MDMA v tabletách extázy, ktorý sa uvádzal v posledných dvoch výročných správach EMCDDA, 
sa teraz objavujú signály o jeho možnom vzostupe. Najnovšie správy poukazujú na zvýšenú dostupnosť 
MDMA. Napríklad v Holandsku, čo je krajina, ktorá sa najviac spája s výrobou extázy, sa našli tablety 
s vysokými dávkami.  

Približne 11 mil. Európanov vyskúšalo extázu vo svojom živote, asi 2,5 mil. ju užilo v minulom roku (kapitola 4, 
tabuľka 7) a približne 12,5 mil. Európanov (15 – 64 rokov) vyskúšalo amfetamíny vo svojom živote, asi 2 
milióny v minulom roku (kapitola 4, tabuľka 6). Z najnovších údajov zachytávajúcich päťročný trend vyplýva, že 
užívanie extázy a amfetamínov v minulom roku medzi mladými dospelými (15 – 34 rokov) bolo celkovo stabilné 
alebo klesalo (kapitola 4, obrázok 8).  

Európa je stále najväčším producentom amfetamínu na svete. Významná miera užívania a dodávok 
metamfetamínu sa tradične obmedzuje na Českú republiku a Slovensko. Ako sa však uvádzalo v 
predchádzajúcich výročných správach, teraz sa ukazuje sa, že droga je čoraz dostupnejšia v krajinách severnej 
Európy (napr. v Nórsku, Švédsku a Lotyšsku), kde možno čiastočne nahrádza amfetamín. 

Rýchle objavovanie sa nových drog a nárast vzájomného pôsobenia medzi trhom s legálne 
predávanými psychoaktívnymi látkami a trhom s nezákonnými drogami.  

Rýchle objavovanie sa nových nekontrolovaných psychoaktívnych látok (často predávaných ako tzv. „legal 
highs“) predstavuje čoraz väčšiu výzvu tak v Európe, ako na medzinárodnej úrovni (5). Po zaznamenaní 41 
nových drog, ktoré boli oznámené do EMCDDA a Europolu v roku 2010 (v porovnaní s 24 v roku 2009), dnes 
prezentované predbežné údaje za rok 2011 nevykazujú žiadne známky poklesu. V roku 2011 bolo doteraz 
hlásených prostredníctvom európskeho systému včasného varovania (EWS) 39 látok. Opatrenia na 
identifikáciu nových látok sú stále aktívnejšie – prostredníctvom systému EWS sa v súčasnosti monitoruje viac 
než 150 látok (pozri rámček, kapitola 8).  

V rámci posledného prehľadu Snapshot (júl 2011) o online predajcoch nekontrolovaných psychoaktívnych 
látok, ktorý poskytlo EMCDDA, sa identifikovalo rekordných 600 online obchodov údajne predávajúcich 
psychoaktívne produkty (6) a celý rad nových produktov v ponuke. Ukazuje sa tiež, že viac webových stránok 
postupuje opatrnejšie prostredníctvom obmedzení expedície alebo vyhlásení a varovaní (napr. zdravotných, 
právnych).  

V súčasnosti sa poukazuje na nárast vzájomného pôsobenia medzi trhmi pre legálne opojenia a nezákonné 
drogy. Nekontrolované psychoaktívne látky (napr. zmesi katinónov, piperazínov alebo fenetylamínov) môžu byť 
tabletované ako extáza a predávané na nelegálnom trhu, pričom v poslednej dobe sa kontrolovaná droga 
PMMA zistila v niektorých produktoch predávaných ako legálne predávané psychoaktívne látky. Mefedrón, 
droga, ktorá je kontrolovaná v EÚ (7), podľa všetkého vystupuje na oboch stranách: predáva sa online ako 
legálne predávaná a v niektorých krajinách sa predáva aj prostredníctvom rovnakých nelegálnych 
dodávateľských sietí, ktoré sa používajú pre drogy ako extáza a kokaín.  

Rýchle šírenie nových drog núti členské štáty prehodnocovať a meniť niektoré zo svojich štandardných reakcií 
na drogový problém. V roku 2010 Írsko a Poľsko zrýchleným postupom schválili právne predpisy na 
obmedzenie voľného predaja psychoaktívnych látok, ktoré nie sú kontrolované podľa protidrogových zákonov. 
Iné krajiny reagovali prostredníctvom existujúcich právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia alebo liekovej 
legislatívy. Európska komisia v súčasnosti prehodnocuje spôsob, akým Európa monitoruje a koná v prípade 
nových látok s cieľom zabezpečiť neustálu aktuálnosť reakcií, ktoré budú zodpovedať účelu (8).  

„Rýchlo sa meniaci a stále viac prepojený svet, v ktorom žijeme, sa odzrkadľuje v čoraz rýchlejšie sa meniacom 
a jednotnejšom trhu s drogami, ktorý sa, ako vidno, rýchlo prispôsobuje ako hrozbám tak aj príležitostiam“, 
povedal Wolfgang Götz pri príležitosti dnešného uverejnenia správy. „Toto sa odráža nielen na samotnej 
početnosti nových látok, ktoré sa objavujú na trhu, ale aj na ich rozmanitosti a v tom, ako sa vyrábajú, 
distribuujú a uvádzajú na trh“.  

Riaditeľ na záver povedal: „Potrebujeme proaktívnu stratégiu, ktorá umožní rýchlu identifikáciu nových drog 
a nových trendov, aby sme vedeli predvídať ich možné dôsledky“. Musíme tiež koordinovať naše opatrenia 
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v rámci Európy, pretože bez nich by sa jednotlivé národné snahy mohli ukázať ako neúčinné. Tieto dva faktory 
sú mimoriadne dôležité, ak sa chceme udržať v popredí v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej hre na mačku a myš".  

Poznámky 
 
(1) Údaje uvedené vo Výročnej správe za rok 2011 sa vzťahujú na rok 2009 alebo na posledný dostupný rok. Obrázky 

a tabuľky uvedené v tejto tlačovej správe je možné nájsť vo výročnej správe alebo v štatistickej ročenke 2011: 

www.emcdda.europa.eu/stats11 
(2) Pripravuje sa: Profil drogy vypracovaný EMCDDA: alkohol: www.emcdda.europa.eu/drug-profiles 

(3) Flash Eurobarometer 330 (2011) Youth attitudes on drugs: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 
www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2011/75/article1 

(4) Vývoj na európskom trhu s kanabisom sa bude podrobne skúmať v najnovšej publikácii EMCDDA „“Pohľady“ („Insights“): 

www.emcdda.europa.eu/publications/insights 

(5) V máji 2011 EMCDDA organizovalo Prvé medzinárodné multidisciplinárne fórum o nových drogách: 
www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum 

(6) EMCDDA snapshot, júl 2011 www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs 
(7) Pozri rozhodnutie Rady http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0044:0045:sk:PDF 

(8) Hodnotenie fungovania rozhodnutia Rady 2005/387/JHA Európskou komisiou. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0387:SK:HTML                                                                                

Informácie o všetkých produktoch, tlačových správach, službách a podujatiach v súvislosti s výročnou správou sú k 
dispozícii na: www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 

 


