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NAJNOVŠIA VÝROČNÁ SPRÁVA EMCDDA O TRENDOCH 

Už čoskoro: Európska správa o drogách 2015 

(15. 4. 2015, LISABON) Aké sú najnovšie trendy na trhu s drogami a aké faktory ich spôsobujú? Aký je 
najnovší vývoj v oblasti prevencie, liečby a politiky? Koľko nových drog bolo zistených v Európe počas 
minulého roku a aké dôsledky vyplývajú pre tých, ktorí ich užívajú? Týmito a ďalšími otázkami sa bude 
zaoberať agentúra EÚ (EMCDDA)  4. júna  v rámci svojho výročného prehľadu drogovej situácie 
v Európe. 

Hlavnou časťou viacjazyčného a multimediálneho informačného súboru je Európska správa o drogách 
2015: Trendy a vývojové zmeny , analýza na najvyššej úrovni týkajúca sa najnovších trendov 
vo všetkých 28 členských štátoch, v Turecku a Nórsku. V tlačenej a elektronickej forme sa správa - 
dostupná v 24 jazykoch - zaoberá týmito témami: ponuka drog a trh s drogami, užívanie drog a problémy 
súvisiace s drogami a zdravotné a sociálne reakcie na drogovú problematiku.  

Súčasťou správy budú online interaktívne články Perspektívy v oblasti drog  (Perspectives on drugs/ 
PODs), ktoré ponúkajú náhľad do konkrétnych problémov v drogovej oblasti. Tohtoročnými hlavnými 
témami sú: zneužívanie benzodiazepínov medzi vysokorizikovými užívateľmi drog, psychosociálna 
intervencia, aplikačné miestnosti pre užívateľov drog a obchodné cesty s heroínom. Súčasťou 
informačného balíka bude Štatistická ro čenka za rok 2015  (Statistical bulletin) obsahujúca úplný súbor 
údajov dopĺňajúcich správu, ako aj Prehľady pod ľa krajín (Country overviews), ktoré poskytujú údaje 
a analýzy na vnútroštátnej úrovni.  

Elektronická publikácia (e-publication) vrátane interaktívnych máp a grafov bude k dispozícii v angličtine. 
V ponuke budú aj audiovizuálne materiály. 

Podrobné informácie o podujatí 
Dátum:  4. júna 2015 (štvrtok) 
Čas:  10.00 h západoeurópskeho času (Lisabon) (11.00 h stredoeurópskeho času) 
Miesto: Konferenčné centrum, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lisabon                                     
Tlačová konferencia: za účasti európskeho komisára pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo 
Dimitrisa Avramopoulosa, predsedu správnej rady centra EMCDDA Joãoa Goulãoa a riaditeľa centra 
EMCDDA Wolfganga Götza. 

Rozhovory: V deň uverejnenia správy budú v Lisabone prítomní zástupcovia centra EMCDDA, aby 
odpovedali na otázky novinárov. Na otázky týkajúce sa jednotlivých krajín budú odpovedať zamestnanci 
národných kontaktných miest siete Reitox (podrobné informácie o možnostiach interview sú k dispozícii 
na uvedenom odkaze). 
 
Viac informácií: www.emcdda.europa.eu/edr2015 
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