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NAJNOVŠIA VÝROČNÁ SPRÁVA CENTRA EMCDDA O TRENDOCH  

Už čoskoro: Európska správa o drogách 2018 

(27. 4. 2018, LISABON, revised 4 June) Aké sú najnovšie trendy na trhu s drogami a aké faktory ich 

spôsobujú? Ktoré drogy vyvolávajú v súčasnosti najväčšie obavy? Aký je najnovší vývoj v oblasti 

drogovej prevencie, liečby a politiky? Týmito a ďalšími otázkami sa bude zaoberať agentúra EÚ pre 

drogy (EMCDDA) 7. júna v rámci svojho výročného prehľadu drogovej situácie v Európe.  

Európska správa o drogách 2018: Trendy a vývojové zmeny poskytuje komplexnú analýzu trendov  

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 poškodeniami súvisiacimi s užívaním drog a reakciami na ne. K správe bude pripojený 

Štatistický prehľad 2018 (Statistical Bulletin), ktorý obsahuje súbor európskych údajov z ktorých  

analýza vychádza. 

Súčasťou tejto správy bude 30 správ o drogách z jednotlivých krajín (Country Drug Reports),  

ktoré sú súhrnmi javov súvisiacich s drogami na vnútroštátnej úrovni (EÚ-28, Turecko a Nórsko).  

Tieto online správy, ktoré vypracovala agentúra EMCDDA v spolupráci s národnými kontaktnými 

miestami siete Reitox, obsahujú informácie o užívaní drog a problémoch v oblasti verejného zdravia, 

drogovej politike a opatreniach ako aj ponuke drog.  

 
Podrobné informácie o podujatí 
 

Dátum: 7. jún 2018 

Čas: 10.00 h stredoeurópskeho času/SEČ (09.00 h západoeurópskeho času/ZEČ Lisabon). 

Miesto: Európska komisia, Berlaymont, ‘VIP press corner’, Brusel. 

Tlačová konferencia: Za účasti európskeho komisára pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo 

Dimitrisa Avramopoulosa, a riaditeľa centra EMCDDA Alexisa Goosdeela. 

Kontakt: Útvar hovorcov Európskej komisie — Tove Ernst (32) 2 298 67 64, Katarzyna Kolanko  

(32) 2 296 34 44. Ďalej sa uvádzajú kontakty na tlačové stredisko centra EMCDDA. 

 

Rozhovory: V deň uverejnenia správy budú prítomní zástupcovia centra EMCDDA, aby odpovedali 

na otázky novinárov. Na otázky týkajúce sa jednotlivých krajín budú na celom území Európy odpovedať 

zamestnanci národných kontaktných miest siete Reitox (podrobné informácie  sú k dispozícii na 

uvedenom odkaze).  

 

Viac informácií: www.emcdda.europa.eu/edr2018 
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