
Užívanie nezákonných drog a obchodovanie s nimi sú celosvetové 
javy, ktoré ohrozujú zdravie a sociálnu stabilitu. Podľa štatistických 
údajov približne každý tretí mladý Európan skúsil nedovolenú drogu 
a najmenej jeden z našich občanov zomrie každú hodinu v dôsledku 
predávkovania drogami. Neustále sa meniace vzory ponuky 
a dopytu si zároveň vyžadujú trvalé monitorovanie a dynamickú 
odozvu.

Nezávislé a vedecky podložené informácie sú nevyhnutným 
zdrojom, ktorý má Európe pomôcť pochopiť povahu problémov 
súvisiacich s drogami a lepšie na ne reagovať. Na tomto základe 
a pod hrozbou narastajúceho drogového problému bolo v roku 
1993 zriadené Európske monitorovacie centrum pre drogy 
a drogovú závislosť (EMCDDA). Centrum bolo slávnostne otvorené 
v roku 1995 v Lisabone a je jednou z decentralizovaných agentúr 
EÚ. 

Úlohou EMCDDA je poskytovať EÚ a jej členským štátom faktický 
prehľad o európskej drogovej problematike a spoľahlivé dôkazy na 
podporu diskusie o drogách. Politickým činiteľom v súčasnosti 
ponúka údaje, ktoré sú potrebné na vypracovanie kvalifikovaných 
právnych predpisov a stratégií týkajúcich sa drog. Centrum takisto 
pomáha odborníkom a ľuďom z praxe, ktorí pracujú v tejto oblasti, 
identifikovať osvedčené postupy a nové oblasti výskumu. 

Stredobodom činnosti agentúry je podpora vedy na špičkovej úrovni. 
Na splnenie hlavnej úlohy, ktorou je poskytovanie spoľahlivých 
a porovnateľných informácií o drogách v Európe, vyvinula agentúra 
EMCDDA infraštruktúru a nástroje potrebné na harmonizovaný zber 
údajov týkajúcich sa jednotlivých krajín. Tieto údaje potom 
vnútroštátne monitorovacie centrá pre drogy (v rámci siete Reitox) 
dodávajú lisabonskej agentúre na analýzu, ktorej výsledkom sú 
rozličné informačné produkty, poskytujúce širší európsky obraz. 

Hoci EMCDDA je svojím zameraním hlavne európskym centrom, 
spolupracuje aj s partnermi v iných regiónoch sveta a vymieňa si 
s nimi informácie a odborné poznatky. Spolupráca s európskymi 
a medzinárodnými organizáciami v oblasti boja proti drogám je ako 
prostriedok zlepšovania chápania celosvetovej drogovej 
problematiky tiež jedným z ťažísk práce centra. 

Základom práce EMCDDA je zásada, že spoľahlivé informácie sú 
kľúčom k účinnej protidrogovej stratégii. Hoci samotná agentúra 
politiku nenavrhuje, v súčasnosti zreteľne ovplyvňuje proces 
rozhodovania prostredníctvom analýz, noriem a nástrojov, ktoré 
poskytuje.

EMCDDA, vaše referenčné miesto o drogách v Európe
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Stav drogovej problematiky v Európe
Hlavným výstupom EMCDDA je jeho každoročný prehľad o drogovej problematike, ktorý 
predkladá vo forme mnohojazyčného balíka výročnej správy. Táto správa je nevyhnutným 
prameňom informácií pre politikov, vedcov a odborníkov v oblasti drog, ale aj pre každého, 
kto hľadá najnovšie zistenia v oblasti drogovej problematiky v Európe. 

Výročná správa: stav drogovej problematiky v Európe, prehľad drogovej problematiky v približne 
30 európskych krajinách – www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report

Statistical bulletin, vyše 500 tabuliek a grafov stavu európskej drogovej problematiky
www.emcdda.europa.eu/stats/home

Selected issues, ročné prehľady týkajúce sa aktuálne skúmaných otázok
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Country overviews, stav drogovej problematiky vo vyše 30 krajinách v kocke
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Národné správy siete Reitox, prehľady stavu drogovej problematiky na národnej úrovni
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Monitorovanie drogovej situácie
Pochopenie povahy a rozsahu drogového problému je rozhodujúcou požiadavkou pre 
efektívnu tvorbu politiky a efektívne opatrenia. EMCDDA využíva rozmanité monitorovacie 
metódy a nástroje (napr. kľúčové ukazovatele), ktoré ponúkajú krajinám „spoločný jazyk“ na 
výklad drogovej problematiky. Popri monitorovaní aktuálneho stavu drogovej problematiky 
agentúra EMCDDA tiež pozorne sleduje nové drogy a trendy, ktoré by v budúcnosti mohli 
ohrozovať našu spoločnosť. V tejto oblasti zohráva aktívnu úlohu v rámci včasného varovania 
a pri hodnotení rizík prostredníctvom právnych nástrojov a prípadových štúdií. 

Monitorovanie drogovej situácie – www.emcdda.europa.eu/drug-situation

Metódy a nástroje – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods

Monitorovanie nových drog – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs

Drug profiles – www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles

Reakcie na problém drog 
V práci EMCDDA je pevne zakotvené monitorovanie protidrogových opatrení, právnych 
predpisov a politík. Poskytovaním celoeurópskeho prehľadu o týchto reakciách na drogovú 
problematiku pomáha štátom sledovať trendy a navrhovať vhodné stratégie. Agentúra vyvinula 
početné mechanizmy na opísanie dostupnosti a povahy reakcií, ako aj viaceré nástroje na ich 
hodnotenie. Portál osvedčených postupov pomáha pri plánovaní opatrení v oblasti prevencie, 
liečby, znižovania škôd a sociálnej reintegrácie prijímať rozhodnutia založené na vedeckých 
dôkazoch. 

Best practice portal, brána, ktorá vyzdvihuje príklady osvedčených postupov a ponúka nástroje na 
zlepšenie kvality intervencií – www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice

Drug treatment overviews, online zdroj, ktorý mapuje dostupnosť protidrogovej liečby v Európe 
www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews

European Legal Database on Drugs (ELDD), miesto prístupu k informáciám o právnych predpisoch 
súvisiacich s drogami v Európe – eldd.emcdda.europa.eu

Národné protidrogové stratégie a akčné plány, knižnica kľúčových národných dokumentov
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies

Aktivity protidrogovej politiky EÚ, online databáza politických dokumentov, ktoré uverejnili inštitúcie 
EÚ v oblasti drogovej problematiky – www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Čo robíme 

Sieť Reitox 

Bez siete Reitox, európskej 
informačnej siete o drogách 
a drogovej závislosti, by EMCDDA 
nebolo úplné. Súčasťou siete sú 
národné monitorovacie centrá pre 
drogy alebo „kontaktné miesta“ 
v 27 členských štátoch EÚ, 
v kandidátskych krajinách, v Nórsku 
a pri Európskej komisii. Tieto orgány 
sú hlavným informačným rozhraním 
medzi EMCDDA a jeho členskými 
štátmi. V tomto postavení poskytujú 
agentúre informácie o drogovej 
problematike za príslušnú krajinu na 
analýzu na úrovni EÚ, kým na 
domácej pôde plnia úlohu 
„veľvyslancov“ EMCDDA. 

Kontaktné miesta siete Reitox

www.emcdda.europa.eu/about/partners/

reitox-network
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