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NAJNOVŠIA VÝROČNÁ SPRÁVA AGENTÚRY EMCDDA O TRENDOCH 

Už čoskoro: Európska správa o drogách 2016 

(20. 4. 2016, LISABON) Aké sú najnovšie trendy v oblasti ponuky drog v Európe? Ktoré drogy spôsobujú 
najviac škôd a vyvolávajú najväčšie obavy? Aký je najnovší vývoj v oblasti drogovej prevencie, liečby 
a protidrogovej politiky? Týmito a ďalšími otázkami sa bude zaoberať Európske monitorovacie centrum 
pre drogy a drogovú závislosť  (EMCDDA) 31.mája  vo svojom výročnom prehľade drogovej situácie 
v Európe. 

Európska správa o drogách 2016: Trendy a vývojové z meny  poskytuje komplexnú analýzu 
najnovšieho ývoja vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, v Turecku a Nórsku. Správa, ktorá je k dispozícii 
v tlačenej forme alebo vo formáte pdf v 24 jazykoch, sa zaoberá: ponukou drog a trhom, prevalenciou 
užívania drog, trendmi a zdravotnými problémami súvisiacimi s užívaním drog a ich riešením. 

Súčasťou správy budú online interaktívne články Perspektívy v oblasti drog  (Perspectives 
on Drugs/PODs), ktoré ponúkajú online interaktívny prehľad konkrétnych problémov v drogovej oblasti. 
Tohtoročnými hlavnými témami sú: zmeny na európskom trhu s kanabisovou živicou, pašovanie kokaínu 
do Európy; stratégie na predchádzanie zneužívaniu substitučných liekov pri liečbe závislosti od opioidov 
a komorbidita v súvislosti so súčasným výskytom poruchy spojenej s užívaním látok a porúch duševného 
zdravia.  

Súčasťou informačného balíka bude Štatistický preh ľad  za rok 2016  (Statistical Bulletin) obsahujúca 
úplný súbor európskych údajov dopĺňajúcich správu, ako aj Prehľady pod ľa krajín  (Country Overviews), 
ktoré poskytujú údaje a analýzy na vnútroštátnej úrovni. K dispozícii bude aj e-publikácia (v angličtine) 
a audiovizuálne materiály. 

Podrobné informácie o podujatí 
 
Dátum: 31.mája 2016 
Čas: 10.00 hod. západoeurópskeho času (Lisabon) (11.00 hod. stredoeurópskeho času) 
Miesto: Konferenčné centrum, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-289, Lisabon 
Tlačová konferencia: Za účasti európskeho komisára pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo 
Dimitrisa Avramopoulosa, predsedníčky správnej rady centra EMCDDA Laury d'Arrigo a riaditeľa  
EMCDDA Alexisa Goosdeela. 

Rozhovory: V deň uverejnenia správy budú v Lisabone prítomní zástupcovia centra EMCDDA, aby 
odpovedali na otázky novinárov. Na otázky týkajúce sa jednotlivých krajín budú v celej Európe  
odpovedať zamestnanci národných kontaktných miest siete Reitox (podrobné informácie o rozhovoroch 
sú k dispozícii na uvedenom odkaze). 
 
Viac informácií: www.emcdda.europa.eu/edr2016  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda 
 

 

 


