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VÝROČNÁ SPRÁVA 2011: STAV DROGOVEJ PROBLEMATIKY V EURÓPE 

Agentúra EÚ pre drogy predstavuje najnovšie štatistiky, trendy a analýzu 

(10.10.2011, LISABON) Agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) predloží ročné hodnotenie drogovej problematiky 
v Európe vo svojej Výročnej správe 2011, ktorá bude uverejnená 15. novembra v Lisabone. Správa je 
najdôležitejšou publikáciou agentúry a poskytuje najnovšie údaje a komentáre v súvislosti s drogovou situáciou  
v 27 členských štátoch EÚ, Chorvátsku, Turecku a Nórsku. Rozoberajú sa v nej hlavné problémy spolu 
s niektorými sľubnými postupmi, ktoré sa v súčasnosti používajú na riešenie drogovej problematiky.  
Európske údaje sa vždy, keď je to možné, posudzujú v globálnych súvislostiach. 

o Dátum uverejnenia: Utorok 15. novembra 2011 
o Čas: 10:00 západoeurópskeho času (Lisabon) (11:00 stredoeurópskeho času) 
o Miesto: Konferenčné centrum, Cais do Sodré, 1249-289, Lisabon 
 
Výročná správa je súčasťou komplexného súboru informácií, ktoré budú 15. novembra k dispozícii online na:  
www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 
Výročná správa – k dispozícii na prevzatie v 22 jazykoch (21 jazykov EÚ plus nórčina) 
 
Vybrané témy – ponúkajú podrobný prehľad nákladov a financovania drogovej liečby, usmernenia 
k poskytovaniu starostlivosti a informácie o úmrtnosti, ktorú možno pripísať užívaniu drog  
 
Štatistická ročenka – v ktorej sa uvádzajú štatistické tabuľky a grafy  
 
Prehľady podľa krajín – v ktorých sa uvádzajú stručné zhrnutia trendov a charakteristík drogových problémov  
v jednotlivých krajinách  
 
Národné správy Reitox – v ktorých sa podrobne opisuje drogový fenomén v jednotlivých krajinách (v angličtine) 
 
Tlačový balík – správy k dispozícii na prevzatie v 22 jazykoch 
 
Mp3 súbory – v ktorých sa uvádzajú poznámky riaditeľa k tohtoročným zisteniam  
 
Rozhovory: Vedeckí pracovníci EMCDDA budú k dispozícii v deň uverejnenia, aby odpovedali na otázky 
novinárov na tel. č. (351) 211 21 02 00. Zamestnanci národných kontaktných miest Reitox poskytnú              
odpovede na otázky týkajúce sa jednotlivých krajín                                                                                                                  
(pozri kontaktné údaje na www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report).   
 
Prihláste sa na našom RSS kanáli: www.emcdda.europa.eu/rss  

Sledujte nás na twitteri a Facebooku:                                                                                                     
http://twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda 


