
Hodnotenie stratégie a akčného plánu Európskej únie — 
(2000 – 2004)

1. Prečo má hodnotenie 
svoj význam? 
Pretože drogový problém, jeho príčiny a 
následky sú veľmi zložité a vážne, je obzvlášť 
dôležité hodnotiť postupy v tejto oblasti. 

Umožnením premysleného posúdenia 
účinkov verejného konania, inými slovami, 
posúdenia, ktoré je založené na správnom 
a overenom vedeckom základe, pomáha 
hodnotenie identifikovať potreby, lepší výber, 
plánovanie a zavádzanie odoziev do praxe a 
racionálnejšie prideľovanie prostriedkov.   

Zabraňuje tiež vytvoreniu prehnaných 
očakávaní, ktoré niekedy nesprávne vzniknú 
na základe istých opatrení, ešte skôr než 
presne vieme, aké budú účinky. 

V tejto súvislosti by hodnotenie mohlo 
byť základom pre skôr konštruktívnu, než 
emotívne ladenú diskusiu.

Hodnotenie sa postupne stáva potrebnou 
podmienkou pre podniknutie opatrení 
v Európe, aspoň pokiaľ ide o vyhlásenia 
a zámery.  

Hodnotenia rôznych druhov zásahov 
(prevencia, liečba atď.) a legislatívne opatrenia 
získali v posledných rokoch pevnú pôdu pod 
nohami.  

Pre oblasti, v ktorých je potrebné ešte 
mnoho vykonať, existuje v súčasnosti 
dostatočné množstvo literatúry, ktorá 
vedecky dokumentuje úspechy a neúspechy 
konkrétnych opatrení. 

Mnohé stratégie a plány navrhnuté členskými 
štátmi Európskej únie (EÚ) tiež uvádzajú, že 
hodnotenie zavádzania opatrení, ich účinkov 
a nákladov potrebných na dosiahnutie týchto 
účinkov by sa malo stať prioritou.  

Niektoré členské štáty rozbehli veľké programy 
zamerané na hodnotenie zavedených 
opatrení, ktoré často po prvýkrát prispeli 
k zodpovednosti štátu voči občanom za to, čo 
robí, ako to robí a za dosiahnuté výsledky.

Hodnotenie ako také nie je len činnosť, ktorá 
umožňuje zlepšiť efektívnosť a účinnosť 
verejného konania, ale je aj odpoveďou na 
požiadavku transparentnosti, ktorú spoločnosť 
v moderných demokraciách dlho a oprávnene 
požaduje. 

Definícia
Hodnotenie: hodnotiaci posudok verejného zásahu podľa presných kritérií a noriem. Posúdenie sa vzťahuje v prvom rade na zásahom 
stanovené požiadavky a na zásahom navodené účinky.  
(MEANS 1999).

2. Hodnotenie, stratégia 
a akčný plán Európskej únie 
Stratégia a akčný plán EÚ (2000 – 2004) nie 
sú výnimkou z tohto trendu: po prvýkrát 
je hodnotenie stanovené ako prioritný cieľ 
v týchto dvoch dokumentoch. Hoci je to 
oprávnený cieľ, ktorý odzrkadľuje často 
používanú prax v mnohých ďalších krokoch 
EÚ, v tomto prípade je úloha oveľa ľahšia. 

Po prvé, prepojenie medzi stratégiou a 
akčným plánom nie je viditeľné, ako by  
malo byť. 

Stratégia určuje spoločné usmernenia a akčný 
plán ich transformuje do konkrétnejších 
krokov a cieľov. Z tohto dôvodu by medzi 
týmito dvoma dokumentmi mala jestvovať 
kontinuita a koherencia, čo však vždy nie  
je tak. 

Niektoré z uvedených cieľov zostávajú veľmi 
všeobecné a neexistujú žiadne kritériá na 
zmeranie úspešnosti alebo neúspešnosti 
stratégie a plánu pri ich dosahovaní. 

Po druhé, mandát hodnotenia je rozsiahly 
a bez poskytnutia osobitných zdrojov 
sú stratégia a akčný plán nezáväznými 
nástrojmi, ktoré musia byť hodnotené vo 
svojej celistvosti, inými slovami, vo všetkých 
oblastiach činnosti a na vysokom stupni. 

Hodnotenie musí spĺňať tri ciele: 

1. hodnotenie rozsahu vykonania 
konkrétnych krokov stanovených v 
stratégii; 

2. hodnotenie rozsahu splnenia cieľov 
prostredníctvom realizácie plánu a

3. hodnotenie účinkov vzhľadom na 
drogový problém. 

Hoci prvý cieľ už bol predmetom 
strednodobého hodnotenia, druhé dva sú 
hlavným cieľom záverečného hodnotenia, 
ktoré je naplánované na posledný štvrťrok 
2004. 

Komisia, ktorá zodpovedá za hodnotenie, 
stanovila na splnenie týchto ambicióznych 
cieľov riadiaci výbor podľa požiadavky 
EMCDDA (Európskeho strediska pre 
monitorovanie drog a drogovej závislosti), 
ktorý zahŕňa zástupcov členských  
štátov, Európskeho parlamentu, Europolu, 
EMCDDA a ďalších direktoriátov  
Komisie (Eurostat, Súdnictvo a vnútorné 
záležitosti, SANCO). 

Riadiaci výbor sa stretol štyrikrát, aby navrhol 
racionálne a odôvodnené špecifikácie 
(určujúce nástroje a metódy) a monitoroval 
hodnotiaci proces ako celok.
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3. Nástroje na hodnotenie 
stratégie a akčného plánu

Hodnotenie účinkov opatrení týkajúcich sa 
určitého problému nevyhnutne znamená 
čeliť obrovským technickým a vedeckým 
prekážkam.  

Predpokladom je, že musíme byť schopní 
vytvoriť na vedeckom základe kauzálny vzťah 
medzi vykonanými opatreniami a vývojom 
v rámci daného problému medzi dvoma 
dátumami.   

Pre sociálne vedy vo všeobecnosti platí, že je 
obzvlášť náročné vytvoriť túto kauzalitu kvôli 
tomu, že ďalšie dané faktory (ekonomické 
a sociálne zmeny, iné verejné postupy atď.) 
môžu byť príčinou pozorovaných zmien. 

Riadiaci výbor vedomý si faktu, že tieto 
všeobecné ťažkosti sa tiež vzťahujú na 
hodnotenie stratégie a akčného plánu, sa 
snažil  umiestniť vykonávanie hodnotenia do 
takého rámca, ktorý by zabezpečoval, aby sa 
takéto ťažkosti vzali už od začiatku na vedomie 
a aby sa stanovili reálne ciele. 

Doteraz sa na dosiahnutie troch ambicióznych 
cieľov určených pre hodnotenie akčného 
plánu vytvorilo mnoho nástrojov. 

Rozhodlo sa, že odhadnutie stupňa realizácie 
plánu (fáza 1) a úspešnosti plnení cieľov 
stratégie (fáza 2) by sa malo zakladať na a) 
dotazníkoch zaslaných členským štátom 
a európskym inštitúciám na účely získania 
podrobných informácií o zavedených 
opatreniach a b) tematických zhrnutiach 
spracovaných EMCDDA (pozri tabuľku) 
popisujúcich najväčšie dosiahnuté výsledky 
v prioritných oblastiach činnosti podľa plánu. 

Fáza 3 hodnotenia je hodnotenie vplyvu na 
drogový problém, EMCDDA a Europol vytvorili 
nástroj (tzv. „momentku“), ktorý popisuje 
príslušné aspekty epidemiologickej situácie 
s drogami spolu s najsilnejšími odozvami 
v roku 1999 a v rokoch 2002 – 2003 (údaje 
uverejnené v roku 2004) s cieľom rozlíšiť 
trendy v tomto období. 

Je zrejmé, že ukazovatele a deskriptory 
boli vybrané tak, aby do šiestich cieľov 
stanovených v stratégii a pláne vniesli čo 
najviac svetla. 

Ak by aj bolo možné postup a situáciu 
kauzálne prepojiť, hodnotenie dopadu len na 
základe kvantitatívne zhromaždených údajov 
urobiť nemožno. 

Pokiaľ ide o interpretáciu, tie isté prekážky sa 
vzťahujú aj na zistenia Eurobarometra, ktoré 
sa vykonali v mene Komisie:  porovnanie 
„momentiek“ názorov Európanov, najmä 
mladých Európanov z roku 2002 a 2004, 
by mohlo byť zaujímavé, ale tieto názory 
a postoje nie je možné chápať ako priame 
dôsledky opatrení, najmä preventívnych 
opatrení zavedených v EÚ. 

Faktom zostáva, že po prvýkrát sú k dispozícii 
podrobné údaje o vývoji trendov. Zvýšilo sa 
požívanie drog medzi mladými ľuďmi?  Zvýšil 
sa podiel prípadov zhabania drog? Zlepšila sa 
dostupnosť liečenia? 

Toto sú len niektoré otázky, na ktoré by tieto 
nástroje mali dať odpovede. Údaje a zhrnutia 
bezpochyby poskytnú dobrú a unikátnu bázu, 
ktorá pomôže zadefinovať potreby, snahy 
a priority na národnej a na európskej úrovni 
počas najbližších rokov. 

EMCDDA a Europol prispievajú  
k hodnoteniu stratégie a akčného 
plánu EÚ proti drogám tým, že 
Komisii poskytli údaje, analýzy a 
metodické nástroje (momentky a 
tematické zhrnutia).  Tieto údaje, 
analýzy a nástroje sa nemôžu 
považovať za hodnotenie.

Členské štáty by preto mali vytvoriť svoje 
vlastné kapacity na hodnotenie. Meranie 
účinnosti musí byť založené na potvrdenej 
politickej vôli, ktorá poskytuje mandát 
a primerané prostriedky.

Predpokladom toho je, že členské štáty určia 
pre akčný plán jasné a presné ciele a realistický 
harmonogram realizácie. 

Predpokladá to aj rozvoj činností zameraných 
na zhromažďovanie relevantných informácií 
a tiež realizáciu výskumných programov  
a ad hoc štúdií problému, jeho príčin 
a dôsledkov. 

Systémy na rutinné pozorovanie problému 
zohrávajú kľúčovú úlohu v hodnotení 
prostredníctvom poskytovania poznatkov 
z procesu realizácie, ktoré môžu umožniť 
pravidelné prispôsobovanie verejných krokov. 

Pomáhajú tiež odhadnúť počiatočnú 
a konečnú situáciu a merať vykonané 
opatrenia a tie, ktoré sa ešte musia vykonať. 

Veľký kus práce v tomto smere urobili 
EMCDDA a sieť národných kontaktných 
miest:  po 10-tich rokoch tvrdej práce sa 
podarilo zhromaždiť, spracovať a analyzovať 
spoľahlivé, objektívne a do veľkej miery 
porovnateľné údaje o epidemiologickej 
situácii, reakciách a postupoch. Teraz 
dokážeme vytvoriť aj prehľad o probléme 
v rámci Európy, aj presnejší obraz niektorých 
oblastí EÚ. 

4. Vytváranie hodnotiacich 
postupov na národnej 
úrovni

Toto hodnotenie nebude úplne účinné 
dovtedy, kým nebude môcť čerpať 
z hodnotení vykonaných na národnej úrovni. 
Po prvé preto, že väčšina krokov, ktoré by 
mohli mať priamy dopad na daný problém, sú 
výhradne v kompetencii členských štátov. 

Aj preto, že stratégia EÚ a akčný plán 
nepokrývajú nevyhnutne všetky iniciatívy na 
národnej úrovni:  v závislosti od svojich priorít 
zavádza každý členský štát osobitné opatrenia 
a tieto musia byť tiež hodnotené. 

V takýchto situáciách je hodnotenie stratégie 
EÚ podriadené hodnoteniu na národnej 
úrovni. 

Príklady schválených ukazovateľov a 
parametrov pre momentky

Cieľ 2:  
Významnou mierou znížiť škodlivé 
účinky drog na zdravie

Ukazovateľ 1:  
Infekčné choroby súvisiace s drogami

Parametre:

a) častý výskyt HIV (% infikovaných) 
medzi užívateľmi drog, ktoré sa 
podávajú intravenózne;

b) častý výskyt hepatitídy C (% 
infikovaných) medzi užívateľmi 
drog, ktoré sa podávajú 
intravenózne;

c) všeobecný rozsiahly výskyt 
ochorenia AIDS v populácii 
súvisiace s intravenóznym 
podávaním drog.

Pozornosť upriamená na drogy
n° 1/2004



Tieto snahy musia byť udržateľné.  Približný 
odhad zavedenia ukazovateľov a deskriptorov 
EMCDAA ukazuje, že sú tam dosť veľké 
medzery, najmä v oblasti porovnateľnosti 
údajov. To sa vzťahuje najmä na štáty, ktoré 
teraz pristupujú do EÚ.

Bez zachovania a bez vhodných prostriedkov 
bude európska momentka v mnohých 
regiónoch a oblastiach neúplná.  V stávke je 
kvalita diagnostiky stavu problému a naša 
schopnosť urobiť vykonané opatrenia ešte 
účinnejšími. 

To, čo poznáme ako zariadenie na hodnotenie, 
nie je obmedzené len na hodnotiaci protokol 
(súbor technických a vedeckých podmienok), 
ale zahŕňa aj definovanie vzťahov medzi tými, 
ktorí si objednávajú hodnotenie, riadiacou 
skupinou a hodnotiacim tímom – a dokonca 
z pohľadu pluralistického hodnotenia, aj 
ostatnými, ktorí sa zúčastňujú na verejnom 
konaní, vrátane konečných príjemcov 
a občanov. 

Je potrebné byť opatrný, aby ste sa nestali 
obeťou tých, ktorí veria, že veda môže diktovať 
politické rozhodnutia.  Jednoducho preto, že 
to je zriedkakedy pravda:  zistenia hodnotení 
nie sú vždy vyčerpávajúce, neodstraňujú 
všetky dvojzmyselnosti a obsahujú veľa 
neistoty. 

Dosť často otvárajú dvere niekoľkým možným 
racionálnym scenárom. Z ekonomického 
hľadiska by zásah mohol byť optimálny, ale bol 
by dosť nákladný zo sociálneho pohľadu.  Kto 
by mal byť sudcom? Určite nie len vedci alebo 
tí, čo robia hodnotenie. 

6. Hodnotenie ako zdroj 
premyslenej stratégie

Účelom správneho hodnotenia musí byť 
možné hodnotiť predmet hodnotenia 
vytvorením priaznivých podmienok pre 
budúce hodnotenie. 

Pre vykonanie hodnotenia musí byť 
vytvorený rámec, inými slovami, ohraničenie 
a obmedzenia, a zároveň je potrebné 
akceptovať, že sa nedá hodnotiť všetko a že 
skoncentrované úsilie a prostriedky sa majú 
dať na to, čo sa dá hodnotiť. 

Musia sa navrhnúť aj dokumenty, ktoré môžu 
byť hodnotené: ciele musia byť koherentné, 
realistické, jasné a presné. Zároveň sa musia 
dať preveriť, inými slovami, musia byť 
prepojené s kvantitatívnymi údajmi alebo 
ukazovateľmi, alebo s kvalitatívnymi údajmi, 
ktoré sa nazývajú deskriptory. 

Pri určovaní cieľov a zámerov sa predpokladá, 
že tí, ktorí budú zodpovední za rozhodnutie 
o prijatí stratégie a akčného plánu, by 
mali vziať do úvahy existujúce informačné 
systémy a aj systémy, ktoré sa musia zaviesť 
na monitorovanie schválených priorít. Musia 
tiež poskytnúť mandát a prostriedky potrebné 
na vytvorenie koncepcie a na zavedenie 

týchto nových nástrojov určených na 
zhromažďovanie údajov. 

To však neznamená, že politické rozhodnutie 
musí byť podriadené výlučne technickým 
a vedeckým obmedzeniam informačných 
systémov: každý z nás vie, že existujú politické 
rozhodnutia, ktorým sa nedá vyhnúť.  Je ťažké 
odhadnúť, aký bude ich priamy dopad na 
drogový problém, napríklad potreba „zlepšiť 
spoluprácu medzi inštitúciami“. 

Zároveň je potrebné zosúladiť politické 
programy, t. j. program rozhodnutí a výskumný 
program, t. j. hodnotenie. 

Musí sa urobiť odhad, koľko času si vyžiada 
zhromažďovanie a spracovanie údajov, pretože 
tak, ako je to teraz v prípade aktuálnej stratégie 
a plánov, sa interval medzi stavom na začiatku 
a stavom v čase záverečného hodnotenia môže 
javiť ako príliš krátky na to, aby sa v plnej miere 
prejavil vplyv stratégie a plánu. 

Vykonanie strednodobého hodnotenia 
nasledujúceho plánu by mohlo byť užitočné 
(ak by to dovoľovalo časové trvanie plánu) tak, 
že by sa použili údaje dodané na hodnotenie 
predchádzajúceho plánu (2000-2004), a to 
by poskytlo dostatočné časové obdobie 
pre hodnotenie problému a umožnilo by, 
v prípade potreby, prispôsobiť schválené 
priority. 

Nová stratégia musí vo svojich princípoch 
zohľadniť aj zmenu perspektívy, ktorá 
súvisí s rozšírením. Po prvé preto, že je 
pravdepodobné, že niektoré aspekty 
problému si budú v nových členských 
krajinách vyžadovať osobitnú pozornosť 
a úsilie, po druhé preto, že stav 
niektorých javov ako je obchod s drogami 
alebo ochorenie AIDS bude spôsobovať 
problémy v inom rozsahu v rámci 25 
členských štátov, než v terajších 15 členských 
krajinách.

Na základe toho, že súčasné hodnotenie 
stratégie EÚ a akčného plánu sa týka len 15 
členských štátov a že sú to len tieto štáty, 
ktorých sa strategické dokumenty týkajú, 
musia sa zhromaždiť údaje o stave, reakciách a 
postupoch prijatých v ďalších 10-tich členských 
štátoch, ktoré budú slúžiť ako dodatočný základ 
pre diagnostiku (ex ante hodnotenie) problému 
v rozšírenej Európe. 

Len pod takouto podmienkou môže nová 
stratégia a plán prijať výzvy, ktoré nás čakajú. 

5. Integrovanie hodnotenia 
v procese politického 
rozhodovania

Je tu viac hodnotenia než pozorovania 
a monitorovania. To preto, že hodnotenie 
implikuje posúdenie hodnoty na základe 
údajov a analýz získaných formou overených 
vedeckých metód. 

Toto posúdenie predpokladá, že sa vopred 
dohodnú dôležité kritériá a ich váha. 

Taktiež je dôležité zahrnúť hodnotiace 
posúdenie do procesu politického 
rozhodovania. Hodnotenie sa nemôže 
robiť bez poznatkov alebo inštituciona-
lizácie. Hodnotenie nie je len vytvorenie 
normatívneho posúdenia na základe 
kognitívnych prvkov, zahŕňa aj vytváranie 
a inštitucionalizáciu prepojení medzi vedou 
a politikou. 

Zoznam tematických zhrnutí, ktoré 
vypracovalo EMCDDA
• Stratégie a akčné plány
• Koordinačné mechanizmy v 

členských štátoch
• Verejné výdavky v členských 

štátoch
• Zmeny v názvoch kapitol v 

rozpočte EÚ 
• Legislatívna činnosť členských 

štátov
• Užívatelia drog a právne 

mechanizmy
• Legislatívne odozvy na syntetické 

drogy
• Zákony o drogách a mladí ľudia
• Ustanovenia o drogách v externých 

dohodách
• Popis procesu hodnotenia v 

členských štátoch



Pozornosť upriamená na drogy je séria krátkych informácií o drogovej politike, ktoré uverejňuje Európske stredisko pre monitorovanie drog 
a drogovej závislosti (EMCDDA) v Lisabone. Tieto krátke informácie sa uverejňujú trikrát ročne v 20-tich úradných jazykoch Európskej únie a v 
nórčine. Pôvodný jazyk: francúzština. Reprodukovanie je povolené pod podmienkou, že sa uvedie zdroj.

O bezplatné objednanie si môžete požiadať prostredníctvom elektronickej pošty na: info@emcdda.eu.int

Rua da Cruz de Santa Apolónia, 23–25, 1149-045 Lisbon, Portugal
Tel. č.: (351) 218 11 30 00 . Fax č.: (351) 218 13 17 11
info@emcdda.eu.int • http:// www.emcdda.eu.int
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Závery

Hodnotenie stratégie a akčného plánu Európskej únie (2000 – 2004) —  
politické aspekty

1.  Hodnotenie je základnou podmienkou transparentnosti 
a zákonnosti verejného konania. Drogy sú zložitá 
problematika plná protikladov a hodnotenie je tiež 
kľúčovým nástrojom, ktorý umožňuje zlepšenie postupov. 

2. Hodnotenie stratégie a akčného plánu EÚ komplikuje 
množstvo obmedzení, ale koncom roka 2004 budú mať  
európske inštitúcie a členské štáty presné informácie o 
dosiahnutom pokroku od začiatku do konca akčného plánu 
a aj o úlohách, ktoré je ešte potrebné splniť. 

3. Komisia s podporou Europolu a EMCDDA zaviedla pôvodný 
nástroj hodnotenia, ktorý umožňuje nielen meranie stupňa 
zavedenia plánovaných opatrení, ale aj rozlíšenie trendov 
v rámci príslušného obdobia. 

4. Aby bol tento nástroj hodnotenia Európskej únie maximálne 
účinný, musí vedieť stavať na hodnoteniach postupov 

zavedených v členských štátoch. Predpokladom toho je, že 
členské štáty sa musia snažiť poskytnúť svoj akčný plán s 
jasnými a presnými cieľmi, realistickým časovým rozvrhom 
pre vykonanie, s informačnými a hodnotiacimi nástrojmi 
a primeranými prostriedkami.

5. Hodnotenie musí byť umiestnené aj do politického 
procesu rozhodovania. Je to nástroj v službách politických 
rozhodnutí, ktorý umožňuje identifikovať dopady 
a výzvy budúcich plánov a hodnotení a komunikuje ich 
zodpovedným osobám. 

6. Keď budú tvorcovia európskej legislatívy stanovovať ciele a 
zámery novej stratégie a akčného plánu, budú musieť vziať 
do úvahy výsledky hodnotenia a sledovať schválené priority 
prostredníctvom nástroja, ktorý poskytne adekvátne 
ukazovatele. Budú musieť zohľadniť aj zmenu v perspektíve, 
ktorá súvisí s rozšírením Európskej únie. 


