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Súhrn 

Na Slovensku bol urobený prevalenčný odhad problémových užívateľov drog v ro
ku 2005 multiplikačnou metódou. Problémové užívanie drog bolo definované ako in
jekčné užívanie a/alebo pravidelné a dlhodobé užívanie opiátov a/alebo metamfe
tamínu (pervitínu). 

Použité boli údaje o počte užívateľov drog v kontakte so 6 organizáciami terénnej 
sociálnej práce (nízkoprahovými zariadeniami) pôsobiacimi v 8 mestách. Podiel 
problémových užívateľov drog v kontakte bol získaný nominačnou technikou v pries
kume na 294 respondentoch - klientoch nizkoprahových programov. 

Prevalencia problémových užívateľov drog na Slovensku dosahuje približne 
18 500 osôb v rozmedzí 13 500 - 32 000 osôb (95 % CI - interval spoľahlivosti). 

Počet vnútrožilových užívateľov sa odhaduje na 18 000, počet užívateľov opiátov na 
10 400 a užívateľov pervitínu 8100. V Bratislave je odhadovaných cca 3600 prob
lémových užívateľov drog. V relatívnom vyjadrení ide na Slovensku o 4,8 prob-

• Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog 
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lémových uŽ Ívatelov drog na 1000 obyvatelov vo veku 15 - 64 rokov, v Bratislave 
11 ,2 na 1000 obyvateTov vo veku 15 - 64 rokov. 

Existujú značné regionálne rozdiely v štruktúre a počte problémových užíva
te lov, ktorých zmapovanie si žiada ďalšÍ výskum - ide najmä o zneužívanie bu pre
norfínu (Subutex) a pentazocínu (Fortral) v niektorých lokalitách . 

K r ú č o v é s l o v á : preva l enčný odhad - problémové užívanie drog - multipli
kačná metóda - drogy - pervitín - heroín - buprenorfin -
nizkoprahový program 

V. Mravčík, L. Kiššová: ESTIMATED PREV ALENCE 
OF PROBLEM DRUG USERS IN SLOVAKIA 

Summary 

Prevalence of problem drug users in Slovakia in 2005 has been carried out with 
multiplier method. Problem drug use has been defined as drug injecting and/or long
term and regular use of opiates and/or methamphetamine (pervítín). 

Data about clients in contact with 6 low-threshold servíces (harm-reduction) in 
8 cities have been used. Proportion of problem drug users being in contact with low
threshold programme (ln-treatment Rate) has been obtained by nomination techni
que in the survey within 294 respondents - clients of low-threshold programmes. 

Problem drug use prevalence in Slovakia reached approximately 18 500 persons 
(95 % CI 13 500 - 32 000), about 18 000 drug injectors, 10 400 opiate and 8 100 me
thamphetamine (pervítín) users. Approximately 3 600 problem drug users are esti
mated in Bratislava. Relative prevalence is estimated as 4,8 problem drug users per 
1000 inhabitants aged 15-64 in Slovakia and 11,2 per 1000 inhabitants aged 15-64 
in Bratislava. 

Substantial regional differences in the number and the structure of problem 
drug users exists across Slovakia, further research in this respect is needed - it con
cerns especially misuse of buprenorphine (Subutex) and pentazocine (Fortral) in so
me localities. 

K ey w o r ds: prevalence estimate - problem drug use - multiplier method -
drugs - methamphetamine - heroín - buprenorphine - low
threshold programme 
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Úvod 

Problémové užívanie drog je jav, ktorého prevalencia v populácii je re
latívne nízka - v Európe cca 0,5 % (EMCDDA, 2005) a vzhľadom na právny 
stav a trestnoprávne dôsledky má tendenciu sa skrývať - značná časf prob
lémových užívateľov drog ( ďalej len "PUD") nie je v kontakte s pomáhajúci
mi zariadeniami, či v iných (napr. policajných) databázach , ide o tzv. skrytú 
časť populácie PUD. Priamymi metódami , napr. populačným i prieskumami. 
je výskyt PUD na danom území nemožné odhadnúť. Preto sa na odhad roz
sahu PUD používajú nepriame metódy a lebo matematické modely. Použí
vanými štandardnými metódami na odhad prevalencie PUD podľa Európ
skeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti (dalej len 
"EMCDDA") sú (EMCDDA, 1997a; EMCDDA, 1997b; EMCDDA, 199b; 
EMCDDA, 199a; EMCDDA, 200): multiplikačná metóda , metóda spätného 
záchytu (capture-recapture method - ďalej len "CRM"), multivariačná indi
kátorová metóda, metóda spätnej kalkulácie , prípadne metóda Truncnded 
Poisson Estimator (TPE) (Ray, 2003). 

V ďalšom texte sa budeme zaoberať len multiplikačnou metódou s využi
tím údajov z nízkoprahových organizácií, na informácie k dalším metódam 
odkazujeme na príslušnú literatúru. 

Metóda spätného záchytu a multiplikačná metóda sú už niekoľko rokov 
používané na odhad PUD v ČR (Mravčík, Zábranský , 2002; Mravčík a kol., 
2005a; Mravčík a kol., 2005b). 

Na Slovensku boli prvé odhady PUD urobené Klempovou v r . 2005. 
V Bratislave bol odhadnutý počet injekčných užívateľov drog metódou TPE 
v rokoch 1997 - 2001 na údajoch z výmenného programu ihiel a striekačiek 
Centra pre liečbu drogových závislostí (ďalej len "CPLDZ") v Bratislave na 
cca 800 až 1500 osôb. Celonárodný odhad pre Slovensko bol uskutočnený 

multivariačnou indikátorovou metódou s použitím dvoch dvoj zdrojových 
CRM v Bratislave a Prešovskom kraji . Počet užívateľov psychoaktívnych lá
tok vrátane marihuany, extázy, prchavých látok a liekov (definícia teda om
noho širšia, než je definícia PUD podľa EMCDDA - pozri dalej) bol odhad
nutý na cca 20 500 osôb (Národné monitorovacie centrum pre drogy, 2004). 

Materiál a metodi/w 

EMCDDA definuje PUD ako injekčné užívanie drog a/alebo dlhodobé 
a pravidelné užívanie opiátov a/alebo amfetamínov a/alebo kokaínu 
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(EMCDDA, 2000). Užívanie kokaínu je na Slovensku relatívne málo frek
ventované (pozri ďalej), preto bola operačná definícia PUD pre tuto štúdiu 
stanovená ako injekčné užívanie drog alalebo dlhodobé a pravidelné užíva
nie opiátovalalebo metamfetamínu (pervitínu). 

Bola použitá multiplikačná metóda s využitím údajov z nízkoprahových 
organizácií . Táto metóda je založená na predpoklade, že určitá časť prob
lémových užívateľov je v kontakte s pomáhajúcimi inštitúciami, a že podiel 
týchto osôb v kontakte na ich celkovom počte (in-treatment rate, ďalej len 
"ITR") je možné zistiť, či odhadnúť. Potom celkový počet problémových 
užívateľov je: T (celkový počet PUD) = B (počet užívateľov v kontakte)/ITR 

Počet PUD v kontakte s nízkoprahovými zariadeniami bol získaný pomo
cou "výkazov nízkoprahových programov" obsahujúcich základné informácie 
o štruktúre klientov a poskytnutých službách, ktoré vyplnili všetky organi
zácie sociálnej terénnej práce (celkove 6) fungujúce na Slovensku v roku 
2005 . Boli to OZ Prima Bratislava, OZ Odyseus Bratislava, OZ Storm Nitra, 
OZ Heuréka Banská Bystrica, OZ Risen Prešov, OZ Pomocná ruka Košice. 
Tieto organizácie operujú v ôsmich slovenských mestách: Bratislava, Trna
va , Nitra, Sereď, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Prešov a Košice. 

S cieľom zistiť ITR sa uskutočnil prieskum medzi klientmi 6 nízkopra
hových programov (všetky vyššie uvedené okrem OZ Odyseus Bratislava 
a za účasti nového terénneho programu OZ Centrum dobrovoľníctva v Ban
skej Bystrici, ktorý vznikol v roku 2006). Bola použitá nominačná technika, 
respondentom boli položené 2 otázky: (1) "KoIko máš priateľov, ktorí pravi
delne užívajú opiátyalalebo pervitín alalebo kokaín?" (2) "Koľko z nich si 
pravidelne chodí meniť ihly?" ITR sa potom rovná zlomku L(2)/ L(l). Do 
výpočtu ITR boli zaradení len tí respondenti, ktorí uviedli počet priateľov 
užívajúcich drogy v počte menej ako 30 a zároveň ríadne odpovedali na obe 
otázky potrebné na výpočet ITR. ITR bolo vypočítané zvlášť pre všetky 
mestá. 

Potom boli určené aj odhady PUD pre jednotlivé mestá vrátane 95 % in
tervalu spoľahlivosti (95 % Cl) prostredníctvom 95 % CI pre ITR. Bol uro
bený relatívny prepočet na 1000 obyvateľov v danom meste vo veku 15-64 
rokov. Relatívny odhad v mestách okrem Bratislavy bol ďalej použitý na od
had celkového počtu PUD na Slovensku okrem Bratislavy. Celkový odhad 
PUD na Slovensku sa potom rovná súčtu odhadu za Bratislavu a odhadu za 
zvyšok Slovenska. 

Analýza prieskumu ITR bola urobená pomocou programu SPSS v. 14, 
ostatné výpočty boli urobené v programe MS Excel. 
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Výsledhy 

Počet PUD u Iwntahte 

Počet klientov nízkoprahových zariadení na Slovensku v r . 2005 uvádza 
tab. 1. 

Tabuľka 1. Počet klientov nízkoprahových zariadení v roku 2005 

Mesto Počet Poče t Poče t Poče t Počet Počet Pomer 

klientov klientov injekčných užívateIov užívaterov užívaterov užíva te lov 

nizkopra- klasifiko- užívateIov opiátov/ pe rvitínu kokaínu opiátov 

hových vaných ako opioidov k užívate-

centier PUD r011l 

pe rvitinu 

Bratislava 1001 1001 938 298 703 O 0,,12 

- Prima 

Bratislava 1852 1656 1656 946 274 O 3,45 

- Odyseus 

Púchov 111 110 110 O 110 O 0,00 

Nitra, 180 172 172 145 27 O 5,37 

Sereď 

B. Bystrica 64 64 64 50 14 O 3,57 

(OZ 

Heuréka) 

Žiar nad 76 76 76 74 2 O 37,00 

Hronom 

Prešov 225* 91 90 19 72 O 0,26 

Košice 470 470 470 254 216 O 1,18 

Celkove 3979 3640 3576 1786 1 418 O 1,26 

Celkove za 2853 2657 2594 1244 977 O 1,27 

Bratislavu 

* Pozn: 112 klientov je konzumentmi alkoholu. 
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V kontakte s nízkoprahovými službami bolo v r. 2005 3640 PUD, z toho 
3576 inj ekčných užívateľov , 1786 užívateľov opiátov, 1418 užívateľov per
vitínu a žiadny užívateľ kokaínu alebo cracku . 

Celkove v programoch terénnej sociálnej práce prevažujú užívatelia opiá
tov nad užívateľmi pervitínu v pomere 1,3/1, ale existujú značné rozdiely 
medzi jednotlivými lokalitami i medzi programami v Bratislave. V Púchove 
ide výhradne o užívateľov pervitínu, v Prešove je cca 4x viac užívateľov per
vitínu než heroínu. V Nitre , Seredi, Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom 
prevažujú užívatelia opiátov nad užívateľmi pervitínu. V Košiciach je ich 
pomer vyrovnaný. Dva bratislavské programy sa v tomto ohľade výrazne lí
šia - zatiaľ čo OZ Prima má cca 2x viac užívateľov pervitínu než heroínu, 
v OZ Odyseus prevažujú užívatelia opiátov v pomere 3,5:1 nad užívateľmi 
pervitínu . 

Výrazné regionálne rozdiely existujú i v štruktúre opiátových užívateľov 
- pozri tab. 2. V Bratislave ide výhradne o užívateľov heroínu, v Nitre, Se
redi a Žiari nad Hronom je významný podiel užívateľov buprenorfinu. 
V Košiciach ide takmer výhradne o užívateľov pentazocínu. 

Buprenorfin je parciálny antagonista opioidných receptorov so silným 
agonistichým účinhom a ohrem iného sa používa pri krátkodobej i dlhodobej 
udržiavacej substitučnej liečbe (pod firemným názvom Subutex). J eho únik 
na čierny trh bol popísaný vo viacerých krajinách. 

Pentazocín j e tiež parciálny antagonista opioidných receptorov so silným 
agonistickým účinkom a používa sa ako analgetihum (známy najčastejšie 
pod firemným názvom Fortral). Je k dispozícii vo forme tabliet a roztoku pre 
injekciu . 
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Tabulka 2. 

Mesto 

Bratislava -

Prima 

Bratislava -

Odyseus 

Púchov 

Nitra, Sereď 

B. Bystrica 

(OZ Heuréka ) 

Žiar nad 

Hronom 

Prešov 

Košice 

Užívatelia opiátov/opioidov v nízkoprahových 
zariadeniach v roku 2005 

Heroín Pentazocín Buprenorfin Buprenorfln 

získaný ziskmI\" 

nelegálne legá lne 

298 O O O 

946 O O O 

O O O O 

102 O 41 2 

50 O O O 

9 O O 65 

18 O 1 O 

7 247 O O 

Výpočet ITR 

CelkoH' 

opi;i t~'/o pioid\' 

2DH 

91(; 

O 

1·15 

50 

7·1 

Hl 

25·1 

Celkove sa prieskumu zameranom na ITR zúčastnilo 294 responden tov , 
z toho 222 (75,5 %) mužova 71 (24,2 %) žien s maximom respondentov vo 
vekových skupinách 20 - 29 rokov - tab 3. 
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Tabulka 3. 

Veko"á 

sku pina 

0- 1-1 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

Neznáme 

Celkove 

Respondenti prieskumu ITR podIa pohlavia 
a vekových skupín 

Pohlavie Cel kove 

Muž Žena eznáme Abs. 

l O O 1 

24 4 O 28 

69 28 O 97 

83 20 O 103 

23 10 O 33 

8 3 O 11 

9 O O 9 

2 4 O 6 

1 1 O 2 

O 1 O 1 

1 O O 1 

1 O 1 2 

222 71 1 294 

% 

0,3 

9,5 

33,0 

35,0 

11,2 

3,7 

3,1 

2,0 

0,7 

0,3 

0,3 

0,7 

100,0 

Všetci respondenti boli aktívni inj ekční užívatelia s priemernou dÍžkou 
užívania drog 6,2 roka - pozri tab. 4 . 

Tabuľka 4. DÍžka užívania drog respondentov prieskum u ITR 

Dížka užívania Abs. % 

2 roky a menej 69 23,5 

2 - 5 rokov 80 27,2 

5 - 10 rokov 95 32,3 

nad 10 rokov 41 13,9 

Neznáme 9 3,1 

Celkove 294 100,0 
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137 (46,6 %) respondentov uvádza ako svoju základnú drogu he roín. 
117 (39,8 %) pervitín, 49 (16,7 7,,) Subutex, 20 (6,8 ľ;) FOltral a 1 rcspOll 
dent uvádza kokaín. Charakteristiku respondentov v jed notliv.ýc h zúca stn c
ných mestách uvádza tab. 5. Existujú značné rozdiely v zákl:ldnych demo
grafických charakteristikách respondentov v jednotlivych mestác h - naj
starší užívatelia sú v Seredi a Bratislave (priemerný vek nad 29 rokov). naj 
mladší v Nitre (priemerný vek 22 rokov ). Rovnako tak exi st ujú rozdiel\' 
v užívateľských charakteristikách v jednotlivých mestách - priemerná di ž
ka užívania drog je najväčšia v Bratislave, Žiari nad Hronom. najmenšia 
v Nitre (d ížka užívania drog býva úzko korelovaná s vekom). V Bratislave 
a Banskej Bystrici tvoria väčšinu užívatelia heroínu , v Prešove ide v::ícš ill ou 
o užívateľov pervitínu, v Nitre a Žiari nad Hronom dominujú užívat e lia 
Subutexu. V Košiciach uvádza takmer 60 % respondentov užívanie For
tralu. 

Tabuľka 5. Charakteristiky respondentov 
podla miest zberu údajov 

Mesto Počet Prie- Muži Priemer- Základná Základná Zák ladná Základmi Zakladna l 
respon- merný (%) ná dlžka droga droga droga droga droga 

dentov vek aplikácie heroín pervitín Subulex ForU'al kok'lIll 

(roky) (%) (%) ('kl (Ck ) (rr l I 

Brati- 100 29,3 68,0 8,7 91,0 34,0 0,0 0.0 1.0 
I slava 

Trnava 5 26,4 20,0 7,8 100,0 66,7 0.0 0,0 0.0 

Nitra 33 22,0 93,9 3,1 9,1 3,0 87,9 0,0 0.0 

Sereď 21 29,8 38,1 7,1 66,7 42,9 0,0 0,0 0,0 

Banská 19 23,4 84,2 5,4 89,5 26,3 0,0 0,0 0,0 

Bystrica 

Žiar nad 20 26,0 85,0 7,5 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Hronom 

Prešov 61 24,9 88,5 3,5 14 ,8 85,2 0,0 0,0 0.0 

Košice 35 24,5 77,1 5,0 0,0 41,2 0,0 58,8 0.0 

Celkove 294 26,4 75,5 6,2 46,6 39,8 16,7 6,8 0.3 
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Výpočet ITR bol po selekcii (pozri vyššie materiál a metodika) urobený 
zvlá št pre jednotlivé mestá na súbore 223 respondentov - tab. 6. 

Tabulka 6. Údaje na výpočet ITR 

Mesto Poče t Poče t Poče t ITR 95 % interval 

responden- priaterov priaterov, spoľahlivosti 

tov celkove ktorí si 

s validným i chodia Dolná Horná 

odpoveďami meniť ihly hranica ITR hranica ITR 

Bratislava 88 780 580 0,74 0,65 0,83 

Trnava, 37 583 405 0,69 0,55 0,84 

Nitra, 

Sereď" 

Banská 11 163 46 0,28 0,02 0,55 

Bystrica 

Žia r nad 14 240 190 0,79 0,58 1,00 

Hronom 

Prešov 56 176 88 0,50 0,37 0,63 

Košice 17 241 105 0,44 0,20 0,67 

Spolu 223 2183 1414 0,65 0,59 0,71 

* Pozn.: Ide o údaje z jednej organizácie, ktorá poskytla kumulatívne údaje o klien
toch v r . 2005 súhrnne za Nitru a Sereď - pozri tab. 1. 

Následne bol urobený odhad celkovej populácie PUD v jednotlivých 
mestách vrátane prepočtu na 1000 obyvateľov vo veku 15 - 64 rokov - pozri 
tab. 7. Najvyššia prevalencia sa odhaduje v Bratislave, najnižšia v Prešove, 
Nitre , Seredi a v Trnave. 
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Tabuľka 7. Odhad populácie PUD 
vo vybraných mestách Slovenska 

Mesto Odhad PUD Dolný odhad Horný od had Re latívn~' od had 

PUD PUD na l 000 

obyv a te lov 15-G·1 

Bratislava 3573 3183 4073 11.21 

Trnava, Nitra, 248 204 315 l.!l:2 

Sereď 

Banská Bystrica 227 117 3943 3.6G 

Žiar nad Hronom 96 76 131 6,G1 

Prešov 182 144 247 2, 71 

Košice 1079 700 2350 6.2·1 

Celkove 1601 1 121 3038 1.1 8 

v mestách 

prieskumu 

okrem Bratislavy 

Relatívny odhad v mestách okrem Bratislavy bol dal ej použitý na od had 
celkového počtu PUD na Slovensku okrem Bratislavy. Celkový odhad PUD 
na Slovensku sa potom rovná súčtu odhadu za Bratislavu a odhadu za 
zvyšok Slovenska. Stredný odhad PUD na Slovensku je cca 18 500 s roz
medzím 13 500 až 32 000 osôb na 95 % hladine spoľahlivosti - tab. 8. 
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Tabulka 8. Odhad PUD na Slovensku 

Odhad PUD Dolný odhad Horný odhad Relatívny odhad 

PUD PUD na l 000 

obyvateľov 

Bratislava 3573 3183 4073 11,21 

Cel kove za SR 14820 10382 28109 4,18 

okrem 

Bratislavy 

Celkove za SR 18393 13565 32182 4,76 

V 6 programoch (v 8 mestách), ktoré poskytli výkaz o klientoch, bolo 
hlásených v roku 2005 celkove 3 640 problémových užívateľov drog, z toho 
bolo 3 576 (98,2 o/c) injekčných užívateľov. Užívatelia opiátov tvorili 55,7 % 
a užívatelia pervitínu 44 ,3 % z problémových užívateľov v kontakte s nízko
prahovými programami, u ktorých bola známa základná droga. Pri zacho
vaní rovnakých pomerov v celkovej odhadovanej populácii problémových 
užívateľov drog na Slovensku je možné z celkove cca 18 500 PDU odhadnúť 
cca 18 000 vnútrožilových užívateľov, 10400 užívateľov opiátov a 8 100 uží
vateľov pervitínu. 

Dislwsia 

Ukázalo sa, že urobenie lokálnych odhadov multiplikačnou metódou 
z údajov z nízkoprahových organizácií je na Slovensku možné. Prevalencia 
4,8/1000 obyvateľov 15 - 64 zodpovedá hodnotám uvádzaným vo väčšine 
krajín EÚ. Taktiež absolútna stredná hodnota odhadu 18 500 osôb zodpo
vedá už skôr realizovanému prevalenčnému odhadu na Slovensku. 

Problémom bratislavského odhadu je absencia údajov o užívateľoch 

v kontakte s výmenným programom v CPLDZ Bratislava za r. 2005 - to od
had pre Bratislavu pravdepodobne podhodnocuje. 

Otázkou je tiež správnosť a prE)snosť extrapolácie niekoľko lokálnych 
prieskumov na celé Slovensko mimo Bratislavy - prevalencia PUD nie je 
geograficky homogénna, líši sa medzi industriálnymi a vidieckymi oblasťa-
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mi. Chyba vzniknutá extrapoláciou je azda minimalizovaná fakt om. že me
dzi jednotlivými mestami , ktorých sumárna preval encia bola na extrapolá
ciu použitá, existujú značné rozdiely v prevalencii , ktoré možu do is tej mi e
ry zodpovedať variabilite na Slovensku. 

V prevalencii a štruktúre PUD existujú značné region álne rozdiely , kto
rých zmapovanie vyzýva k ďalšiemu výskumu vrátane kvalitatívneho. Ide 
najmä o užívanie Subutexu v niektorých lokalitách a v Košiciach o užívaní 
Fortralu . Výskum by sa mal týkať užívatelských zvyklostí, rizík s pojených 
s injekčnou aplikáciou liekových preparátov , ale tiež lokálnych drogových 
trhov vrátane zdrojov drog, ich ceny a pod. 

Otázkou tiež je, aký je podiel injekčných užívatelov Ca tiež užívateIov 
opiátov a pervitínu) na celkovom odhade problémových užívatelov drog. a 
odhad pre Slovensko boli použité proporcie medzi užívateImi v kontakte 
s nízkoprahovými zariadeniami. Medzi klientmi nízkoprahových programov 
ale môže byť proporčne viac injekčných užívatelov , ako v skrytej populácii 
PUD. lnjekční užívatelia sa do zdravotných a sociálnych problémov dostá
vajú skôr a to ich pravdepodobnejšie privedie do kontaktu s pomáhajúcimi 
organizáciami. 

Záver 

Prevalencia problémových užívateľov drog (t. j. injekčných užívatelov 
alalebo užívateľov opiátov alalebo užívateľov pervitínu) na Slovensku 
v r. 2005 dosahuje približne 18 500 osôb s rozmedzím 13 500 až 32 000 
osôb. Z toho je cca 18 000 vnútrožilových užívateľov , 10400 užívatelov opiá
tov a 8 100 užívateľov pervitínu. V Bratislave sa odhaduje cca 3 600 PUD. 
V relatívnom vyjadrení ide na Slovensku o 4,8 PUD na 1000 obyvatelov vo 
veku 15 - 64 rokov, v Bratislave 11,2 na 1000 obyvateľov vo veku 15 - 64 ro
kov. Existujú značné regionálne rozdiely v štruktúre a počte PUD, ktorých 
zmapovanie si žiada ďalší výskum. 

Autori ďakujú pracovníkom OZ Prima, OZ Odyseus, OZ Storm, OZ Heu
reka, OZ Centrum dobrovoľníctva , OZ Risen, OZ Pomocná ruka za poskyt
nuté údaje, spoluprácu a pomoc. 

Štúdia sa uskutočnila v rámci Phare Twinning projektu č. 2004/016-
-764.03.02 "Podpora implementácie Národného programu boja proti drogám 
2004 - 2008", ktorý sa realizuje v SR v partnerstve so Spolkovou republikou 
Nemecko a Českou republikou. 
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