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Informácia 

Groupe Pompidou Rady Európy, ministerská skupina pre spoluprácu v boji proti 
zneužívaniu a nezákonnému obchodu s drogami, bola vytvorená v r. 1971 na zákla
de iniciatívy prezidenta Francúzskej republiky Georgesa Pompidoua. 

V začiatkoch bola Groupe Pompidou výlučne neformálna skupina. Od r. 1980 po
kračuje vo svojej činnosti v rámci Rady Európy. Dňa 27. marca 1980 prijal výbor mi
nistrov Rady Európy rezolúciu /80/2, ktorou boli položené právne základy pre spo
luprácu v boji proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodu s drogami ako par
ciálna dohoda štátov Rady Európy spolupracujúcich v špecifických oblastiach, ktoré 
nie sú zahrnuté vo všeobecných medzivládnych programoch. 

Slovenská republika sa stala členom Groupe Pompidou Rady Európy (ďalej len 
GP RE) v roku 1991 v rámci ČSFR a od 1. januára 1993 je jej samostatným členom. 
Členstvo a činnosť Slovenskej republiky v Groupe Pompidou Rady Európy je sú
časťou Národného programu boja proti drogám. Slovenská republika prostred
nictvom Ministerstva zahraničných vecí SR hradí každoročne prispevok do rozpočtu 
parciálnej dohody Groupe Pompidou. Vr. 2000 uhradila sumu 5 013,81 EURO. 

Konferencie ministrov alebo členov vlád zodpovedných za spoluprácu v boji proti 
drogám v členských krajinách sa uskutočňujú každé tri roky. Na konferencii sa volí 
predsednicka krajina Groupe Pompidou, je prijímaná politická deklarácia a pra
covný program na 3-ročné volebné obdobie. Medzi hlavné povinnosti predsedajúcej 
krajiny patri uskutočnenie konferencie ministrov. 

Ostatná konferencia ministrov bola v dňoch 12.-13. októbra 2000 v Sintre, v Por
tugalsku. Zúčastnil sa jej podpredseda vlády Slovenskej republiky a predseda výboru 
ministrov pre drogové závislosti a kontrolu Pál Csáky. 
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Ciele GP RE 

Pri jej vzniku bolo cieľom GP RE - ako je to uvedené v rezolúcii (80/2 "študovať 
zneužívanie drog a problémy s obchodom s drogami z multidisciplinárneho 
hľadiska". Pôvodný mandát bol rozvinutý a v súčasnosti zahŕňa "posilňovanie 
globálnej drogovej stratégie na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni; zlepšenie 
systému zberu dát v Európe; stimulovanie prenosu znalostí a skúseností medzi 
prislušnými orgánmi a profesionálnymi skupinami v Európe v problematike, v obla
sti politiky a programov pre redukciu dopytu po drogách, zlepšovanie efektívneho 
uplatňovania medzinárodných dohovorov o kontrole drog v Európe a zlepšenie cez
hraničnej spolupráce v boji proti obchodu s drogami". Súhrnom Groupe Pompidou 
poskytuje celoeurópske fórum pre diskusiu politikov, profesionálov a expertov, 
výmenu skúseností a názorov v celej oblasti zneužívania drog a obchodu s drogami . 

Právny rozmer GP RE 

Groupe Pompidou je súčasťou Rady Európy, čo jasne definuje jej medzinárodnú 
entitu. GP RE má svoj samostatný rozpočet v rozsahu príspevkov jednotlivých 
členských štátov parciálnej dohody. GP je administratívne pričlenená k Rade 
Európy a každý druh dohovorov ktoré podpisuje GP je podpísaný v mene generálne
ho tajomnika Rady Európy. 

Členstvo v GP RE 

Groupe Pompidou je medzivládny orgán zložený z krajín, nie individuálnych 
osôb alebo špecifických národných služieb alebo orgánov. Aktuálne je členom 30 
štátov: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, ČR, Dánsko, Estónsko, 
Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lichtenšteins
ko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, San Marino, SR, 
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo . Európska 
komisia je tiež členom GP. Od r. 1991 bola technická spolupráca rozšírená aj pre 
krajiny Strednej a Východnej Európy, ktoré nie sú členmi GP: Albánsko, Bielorusko, 
Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Rusko a Ukrajina, ktoré sa zúčastňujú na niektorých 
aktivitách. Okrem toho aj niektoré nie európske krajiny ako je Kanada, USA sú tiež 
prizývané na niektoré aktivity GP. 

Štruktúra Groupe Pompidou 

Groupe Pompidou pracuje na troch úrovniach. 
1. Na ministerskej úrovni sa Groupe Pompidu stretáva každé 3 roky s cieľom po

litickej diskusie a určenia priorít, ako aj prijatia pracovného programu a zvolenia 
predsedajúcej krajiny. Činnosť Groupe Pompidou sa realizuje na základe pra
covného programu, prijímaného na konferenciách ministrov zodpovedných za spo
luprácu v boji proti drogám. 

2. Druhou úrovňou sú schôdze stálych korešpondentov, určených a menovaných 
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členskými štátmi. Schôdze stálych korešpondentov sa uskutočňujú každých 6 mesia
cov. Stáli korešpondenti sú vysokí predstavitelia členských krajín, zvyčajne z mini
sterstva alebo vládneho orgánu, ktorý je zodpovedný za spoluprácu v drogovej politi
ke. Majú široký záber aktivít a riadia prácu GP, koordinujú a kontrolujú plnenie 
pracovného programu .. 

3. Tretia úroveň je na úrovni expertov (administrátori, špecializovaný personál, 
vedci atď.) ktorí sa zúčastňujú pracovných skupín, seminárov a stretnutí skú
majúcich technické otázky. Príprava a organizácia stretnutí na všetkých troch úrov
niach ako aj ostatná administratívna činnosť je zabezpečovaná malým sekreta
riátom, zamestnancami Rady Európy. 

Činnosť Groupe Pompidou spočíva výlučne v medzivládnej spolupráci medzi 
členskými štátmi. V jej činnosti nejestvuje žiadny nadnárodný element. Rozhodnu
tia prijaté na úrovni ministrov, stálych korešpondentov alebo tie, ktoré sa vynárajú 
zo špecifických činností sa vo všeobecnosti prijímajú konsenzom a štáty majú takéto 
rozhodnutia plniť v čo možno najširšej miere. Ak je výsledkom práce právny nástroj 
(dohovor alebo odporúčanie), jeho prijatie je prevzaté výborom ministrov Rady 
Európy v súlade so štandardnými postupmi. 

Vzťahy s inými organizáciami 

Vzťah s Európskou komisiou je na oficiálnej úrovni prostrednictvom stáleho ko
rešpondenta. Menej formálne kontakty sú udržiavané s medzinárodnými orga
nizáciami a mimovládnymi inštitúciami angažujúcimi sa v boji proti drogám, pre
dovšetkým s Programom OSN pre kontrolu drog (UNDCP), Medzinárodnej rady pre 
kontrolu drog (INCB), Svetovou zdravotnickou organizáciou (WHO), INTERPOL, 
EUROP OL, Svetovou colnou organizáciou (WCO) a Európskym monitorovacím cen
trom drog a drogových závislostí (EMCDDA). Podľa zamerania a povahy jednot
livých schôdzí sú tieto organizácie pozývané zúčastňovať sa ich ako pozorovatelia. 

Spolupráca Slovenskej republiky s Groupe Pompidou sa začala koncom roka 
1990, kedy boli odborníci zo Slovenskej republiky po prvý raz pozvaní na spoločný 
seminár o zabezpečovaní liečby toxikomanov. 

Prijatie Národného programu boja proti drogám bolo v podstatnej miere ovplyv
nené práve činnosťou Groupe Pompidou. V septembri 1991 sme uskutočnili v spo
lupráci s Groupe Pompidou a legislatívno - právnou sekciou Rady Európy európsky 
seminár na tému "Mládež a drogy". Od r . 1991 sme v spolupráci s Groupe Pompidou 
uskutočnili takmer každý rok odborné semináre pre Slovensko a ostatné krajiny 
Strednej a Východnej Európy a v januári 2000 európsky seminár o pracovnej rehabi
litácii toxikomanov, prvý svojho druhu v Európe. Vďaka spolupráci s epidemiologic
kou expertnou skupinou Groupe Pompidou sme od r. 1992 sme prepracovali náš 
zdravotnicky štatistický systém a od r. 1994 je plne kompatibilný s európskym infor
mačným systémom drogovo závislých toxikomanov. Účasť našich odborníkov na se
minároch a konferenciách je veľkým prínosom nielen pre ich odbornosť samotnú, ale 
aj pre stimuláciu verejnej mienky, zvyšovanie povedomia problému drog a dro
gových závislostí v našej krajine a celkové zlepšenie kvality starostlivosti o toxiko
manov, zlepšenie preventívnych, resocializačných aktivít v krajine i zlepšenie boja 
proti nezákonnej výrobe a obchodu s drogami. Na národnej úrovni sa v spolupráci 
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s Groupe Pompidou uskutočnilo niekoľko tréningových semmarov pre špecializo
vaný personál štátnych inštitúcií i mimovládnych organizácií v oblasti prevencie 
drogových závislostí, liečby a rehabilitácie toxikomanov, ale i v oblasti legislatívy, 
kontroly a represie. 

Činnosť Groupe Pompidou sa riadi Pracovným programom, prijímaným na kon
ferenciách ministrov, zodpovedných za spoluprácu v boji proti drogám vždy na celé 
volebné obdobie. Na konferencii sa volí predsedajúca krajina GP RE, reprezento
vaná ministrom alebo členom vlády zodpovedným za spoluprácu v boji proti drogám 
v krajine; jej stály korešpondent sa stáva prezidentom / predsedom stálych kore
špondentov. Stály korešpondent pre každú členskú krajinu je odbornik, menovaný 
svojou vládou, ktorý zastupuje krajinu na rozhodovacom procese v priebehu voleb
ného obdobia. Stáli korešpondenti sa stretávajú na pravidelných schôdzach stálych 
korešpondentov 2x ročne, v jarnom a jesennom termíne. 

Voľba predsedajúcej krajiny sa deje aklamáciou na základe predchádzajúcich do
hovorov medzi stálymi korešpondentmi, ktorí sú nositeľmi a tlmočnikmi postojov 
svojich vlád. 

V priebehu tohto volebného obdobia, predovšetkým v r. 1999 a 2000 bola stálymi 
korešpondentmi vytvorená malá pracovná skupina pre zlepšenie a modernizáciu 
činnosti Groupe Pompidou. Výsledkom činnosti tejto pracovnej skupiny je návrh pri
jatý stálymi korešpondentmi , podľa ktorého by sa mala zabezpečiť rotácia predse
dajúcej krajiny tak, aby nebola zvolená jedna krajina pre 2 volebné obdobia po sebe 
a aby sa zabezpečila i rovnomerná geografická vyváženosť. Po prvý raz sa začalo 
uvažovať i o zastúpení krajín Strednej a Východnej Európy. Pracovná skupina pred
ložila a schôdza stálych korešpondentov schválila i návrh na zvolenie jedného pod
predsedu Groupe Pompidou, ktorý sa bude v plnej miere podielať na práci predsedu 
v jeho koordinačných i reprezentačných funkciách . Stály korešpondent podpredse
dajúcej krajiny bude podpredsedom stálych korešpondentov a bude sa podieľať na 
jeho činnosti predsedu stálych korešpondentov. Predpokladá sa, že podpredsedajúca 
krajina bude v ďalšom volebnom období kandidovať na post predsedajúcej krajiny, 
čím sa zabezpečí kontinuita a systematický pokrok riešenia problémov v oblasti boja 
proti drogám. 

Slovenská republika vzhľadom na svoju doterajšiu angažovanosť v Groupe Pom
pidou RE (od r . 1991) patrí medzi krajiny, ktoré prichádzali do úvahy ako podpred
seda GP RE. Voľba predsedajúcej krajiny je do značnej miery viazaná na osobu SK 
krajiny - "profil" stáleho korešpondent vyžaduje okrem odbornosti z hľadiska multi
disciplinárneho riešenia drogového problému i skúsenosti v práci medzinárodných 
inštitúcií a najmä v práci Groupe Pompidou. 

Slovenská republika spíňa všetky kritériá prijaté stálymi korešpondentmi. 
Dôležitý je i výsledok rokovani stálych korešpondentov, podľa ktorého bude pod
predsedajúca krajina po uplynutí volebného obdobia prvým kandidátom na post 
predsedajúcej krajiny. Postupne sa týmto spôsobom zabezpečí striedanie krajín vo 
funkcii predsedu nielen z hľadiska geografického rozloženia, ale i z hľadiska rovno
merného zastúpenia krajín Európskej únie a krajín Strednej a Východnej Európy 
a umožni ich intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti koordinácie boja proti drogám 
v Európe. 
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Hlavné úlohy pod predsedajúcej krajiny: 
1. viesť konferenciu ministrov spolu s predsedom konferencie 
2. zabezpečiť činnosť GP RE tým, že jej stály korešpondent - ktorý mal funkciu 

stáleho korešpondenta krajiny pred zvolením sa stáva podpredsedom stálych ko
rešpondentov. 

3. podpredsedajúca krajina je hlavným kandidátom na post predsedajúcej kraji 
ny po uplynutí 3-ročného volebného obdobia 

Na konferencii sa zúčastňujú minístri zodpovední za realizáciu boja proti 
drogám na národnej úrovní . Zväčša sú to minístri spravodlivosti, minístri zdra
votníctva a sociálnych vecí, ministri vnútra alebo - podľa organízačnej štruktúry 
a inšitucionalizácie boja proti drogám v jednotlivých krajinách podpredseda alebo 
predseda vlády (Francúzsko, Maďarsko). Okrem týchto minístrov a predstaviteľov 
vlád členských krajín sa konferencie zúčastňujú predstavitelia medzinárodných 
inštitúcií, zaoberajúcich sa otázkami boja proti drogám (OSN - UNDCP, Európska 
komisia, Európske monitorovacie centrum drog a drogových závislostí, Svetová 
zdravotnícka organízácia, INTERPOL, Svetová colná organízácia) 

Hlavné úlohy a aktivity Groupe Pompidou sú zakotvené v pracovnom programe, 
prijatom na konferencii minístrov. Pracovný program zohľadňuje komprehenzívny 
a integrovaný prístup k drogovému problému a jeho základnou úlohou je multidisci
plinárne fórum pre spoluprácu. V súčasnosti je väčšina aktivit centrovaná do reduk
cie dopytu po drogách, teda do oblasti prevencie a liečenía závislostí. 

Priebeh konferencie: 

Vedúcim delegácie na konferencii v Sintre bol podpredseda vlády SR a predseda 
výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Pál Csáky. Vzhladom na to, 
že sa zárove't zúčast'toval aj Európskej konferencie proti rasizmu, xenofóbii a iným 
formám diskriminácie v Štrasburgu, vedením rokovania sekcie B bola poverená pani 
Edit Bauerová, štátna tajomníčka MPSVaR SR, ktorá v ďalšom rokovaní zastupova
la vedúceho delegácie. 

Členmi delegácie SR boli: 
Edit Bauer, štátna tajomníčka MPSVaR SR 
Michal Ondrejčák, vedúci úradu MZ SR 
Peter R usúták, velvyslanec SR v Portugalsku 
Mária Chmelová, stála korešpondentka Groupe Pompidou pre SR, pracovníčka 

Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog 
Počas otváracieho rokovania bola prednesená správa predsedu Groupe Pompidou 

o činnosti za ostatné tri roky. Na záverečnom plenárnom rokovaní ministri túto 
správu ako aj nový pracovný program na nasledujúce 3-ročné obdobie a správu pri
pravenú stálymi korešpondentmi o modernizácii úloh a činnosti GP prijali. 

Záverečným dokumentom konferencie je Politická deklarácia a revidovaný Pra
covný program 2000-2003. 
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Záver 

Zvolenie Slovenskej republiky na post podpredsedajúcej krajiny v Groupe Pompi
dou je výrazným úspechom a ocenením aktivít vlády v oblasti boja proti drogám 
i medzinárodnej politiky a korešponduje s celkovým zameraním a realizáciou zahra
ničnej politiky Slovenskej republiky a naplňaním jej priorít. Slovenská republika 
získaním tohto postu dosiahla po prvý raz významnú funkciu v parciálnych do
hodách Rady Európy, v rámci ktorého bude môcť aktívnejšie ovplyvňovať celo
európske úsilie v boji proti drogám nielen v odbornej, ale i zahraničnopolitickej obla
sti. Slovenská republika je prvou z krajín Strednej a Východnej Európy, ktorej sa do
stalo takéhoto ocenenia na úrovni Rady Európy pri uplatňovaní národnej politiky 
boja proti drogám. Predstavuje to však aj výrazný záväzok voči ďalšej realizácii 
a rozvíjaniu národnej stratégie v boji proti drogám, dôraznému a cielenému vyhod
nocovaniu efektivity a lepšej koordinácii aktivít a prijímaných opatrení na národnej 
úrovni. Na medzinárodnej úrovni to zase predstavuje zvýšené zaangažovanie sa do 
procesov spolupráce nielen na expertnej, ale i vládnej úrovni vrátane uplatňovania 
nových iniciatív pri riešenie problémov drogových závislostí. 
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