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NAJNOVŠIE SPRÁVY O DROGOVEJ PROBLEMATIKE V EURÓPE 

Výro�ná správa agentúry EÚ pre drogy za rok 2009 
 
(21. 10. 2009, LISABON) Výro�ná správa za rok 2009: stav drogovej problematiky v Európe — 
najdôležitejšia publikácia Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislos� (EMCDDA) — 
bude zverejnená v Bruseli za�iatkom novembra. 
 
o Dátum uverejnenia: štvrtok 5. novembra 
o �as: 10.00 hod. SE� (bruselský �as) 
o Miesto: Tla�ová miestnos� Európskeho parlamentu (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brusel 
o Informa�ný balík a stránka podujatia: http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
 
Uvedená správa obsahuje najnovšie údaje týkajúce sa Európy a komentár o situácii v oblasti drogovej 
problematiky v 27 �lenských štátoch EÚ, Chorvátsku, Turecku a Nórsku. Okrem jednotlivých kapitol 
venovaných konkrétnym drogám sa v nej nachádzajú aj aktuálne informácie o infek�ných ochoreniach a 
úmrtiach súvisiacich s drogami, nových drogách, ako aj nových trendoch a opatreniach v súvislosti s drogovou 
problematikou v Európe, a to v právnej, politickej a spolo�enskej oblasti, ako aj v oblasti zdravia.     
 
Informa�ný balík  
 
Výro�ná správa — k dispozícii v 23 jazykoch (21 jazykov EÚ a nór�ina a ture�tina): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009 
 
Vybrané otázky — v tejto �asti nájdete podrobné posúdenie užívania viacerých drog a štatistické údaje o 
trestoch ukladaných za porušenie právnych predpisov týkajúcich sa drog v angli�tine, spolu so súhrnom, ktorý 
je dostupný vo viacerých jazykoch: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
Štatistický vestník 2009 — obsahuje tabu�ky a štatistické grafy: http://www.emcdda.europa.eu/stats09 
 
Preh�ady o jednotlivých krajinách — obsahujú stru�né zhrnutie trendov a typických znakov drogovej 
problematiky v jednotlivých krajinách: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
 
Národné správy krajín zapojených do siete Reitox — podrobne opisujú drogovú problematiku v jednotlivých 
krajinách a sú k dispozícii v angli�tine: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 
 
Podklady pre médiá — k dispozícii v 23 jazykoch (dostupné sú tiež súbory Mp3 s komentármi riadite�a  
EMCDDA k tohtoro�ným zisteniam): http://www.emcdda.europa.eu/about/press 
 
Uvedené produkty budú sprístupnené on-line o 10.00 hod. (SE�) 5. novembra. V de� sprístupnenia správy 
budú v agentúre EMCDDA (Lisabon) k dispozícii zamestnanci oddelenia užívate�skej podpory, ktorí budú 
odpoveda� na otázky novinárov: Tel. (351) 211 21 02 00 / 02 97 / 02 59. Na otázky týkajúce sa jednotlivých 
krajín budú odpoveda� zamestnanci národných kontaktných miest siete Reitox (pozri hore uvedenú stránku 
o podujatí).   

Objedna� si zasielanie správ RSS: http://www.emcdda.europa.eu/rss                                                                                     
Sledova� novinky prostredníctvom služby Twitter: http://twitter.com/emcdda 


