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s ú h r n 

Úlohou tejto práce je poukázať na problematiku výskytu niektorých toxikománií u stredoškol
skej mládeže. Výskumnú vzorku tvorili študenti prvého až štvrtého ročníka prešovských g) mnázií. 
Z celkového počtu 810 respondentov bolo 415 chlapcova 395 dievčat. Skúmali sme prevalcnciu 
a častosť konzumácie piva, vína, liehovín a čiernej kávy z hradiska vekovej štruktúry a pohlavia, 
ako aj postoje fajčiarov a nefajčiarov k požívaniu alkoholických nápojov. Percentuálne zastúpcnie 
prešovských gymnazistov, ktorí požívajú alkoholické nápoje vyzerá takto : 

Chlapci: pivo - 77,5 % víno - 89,6 % liehoviny - 59, I % 
Dievčatá: pivo - 47 ,0 % víno - 90, I % liehoviny - 43 ,2 % 
Štatisticky významné rozdiely medzi uvedenými súbormi sa zistili v požívaní piva a liehovín 

(p < 0,001). 
Medzi fajčiacimi študentami oboch pohlaví je viac rozší rená konzumácia alkoholických nápo

jov ako medzi nefajčiarmi . Štatistická významnosť sa preukáza la iba v požívaní piva a liehovín 
(p < 0,00 I). Čiernu kávu celkove konzumuje 33,4 % študentov a 48, I % študentiek gymnázia. 

K r ú č O v é s lov á : gymnazisti - požívanie alkoholických nápojov a čicrnej kávy 

A. Pavúk: ALCOHOLAND COFFEE CONSUMPTIO OF HIGH 
- SCHOOL STUDENT S 

Summary 

The aim of the presented work is to draw atention to some toxicomanias among hi gh-school 
students. The research sample included first to fifth grade grammar-school student s from Prešov. 
Out of the total 8 10 students 415 were boys and 395 girls. Research concentrated on " prcvalencc" 
and frequency of beer, wine, alcohol and coffee consumption, according to age and sex as well as on 
the attitudes of smokers and non-smokers towards alcohol consumption. The students consulllcu 
alcohol as follows: 

Boys: beer - 77,5 % wine - 89,6 % distilled liquor - 59, I % 
Girls: beer - 47 ,0 % wine - 90, I % distilled liquor - 43,2 % 
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Statistically significant differences between the above groups were found among beer and distil
lcd liqollr drinkers (p < 0,00 I). Among smokers ofboth sexes alcohol consllmption is more preva
lent than among non-smokers. Statisticall significance was found only in consumption ofbeer and 
distilled liqllor (p < 0,001). Coffee con sume 33,4 % of the boys and 48,1 % of the girls. 

Ke y w o r ds : high-school students - alcohol and coffee consumption 

Problematika 

Abúzus alkoholických nápojov mladými ľuďmi, presnejšie adolescentami , nie je nový 
záporný jav. V posledných 40. rokoch však štatistické prieskumy v celom rade krajín (Švéd
sko, USA , ale aj u nás) preukázali, že veková hranica, kedy sa mladý človek zoznamuje 
s alkoholickými nápojmi, sa stále znižuje, a že sa častosť používania alkoholických nápo
jov zvyšuje. Prehľad 22 spoľahlivých štúdií poskytol nasledujúce údaje: Okolo roku 1950 
konzumovalo alkoholické nápoje 20 % mladých rudí do 18 rokov, v roku 1955 už 35 %, 
v roku 1965 až 65 % a v roku 1975 dokonca 80 %. To znamená, že na začiatku 50. ro
koch abstinova lo asi 80 % mladých rudí (Skála, 1988). 

Choquet a Ledoux (1985) informujú o epidemiologickom prístupe k alkoholickému 
procesu a jeho evolúcii. Tri štúdie sa zamerali na trendy konzumácie od roku 1971 do 
roku 1984. Denná konzumácia vína sa znížila o 1/3, spotreba piva ostala nezmenená, 
pravidelné používanie destilátov pokleslo približne o 50 % v období medzi rokom 1971 
- 1978, ale potom sa ukázalo značné zvýšenie spotreby. 

Skúsenosť byť opitý sa vermi významne zvýšila medzi mladými ruďmi, predovšetkým 
medzi mladými dievčatami. Zdá sa, že v poslednom čase sa konzumácia alkoholu stala 
viac adiktívnym typom. Ústav sociálneho výskumu z Michiganu podáva správu o prud
kom poklese abúzu kokaínu a tvrdých drog u adolescentov, ku ktorému došlo v roku 1987. 
Až 92 % opýtaných sa počas roka opilo, 60 % po alkohole zaspalo. Rodičia sú radi, že ich 
ueti nepožívajú drogy, preto im ponúkajú alkohol a spoliehajú sa na to, že ho budú požívať 
kontrolovane. Žiaci viac čakajú od rodičov sústavné varovania, že je konzumácia alkoholu 
škodlivá (Merhaut, 1988). 

Prieskum 4 713 žiakova študentov vo veku od 15 do 19 rokov ukázal, že v uvedenej 
lokaliteje len 12 až 14 % mládeže presvedčenej o potrebe abstinencie medzi mladistvý
mi. Je zaujímavé, že rozdiel medzi mestskou a vidieckou mládežou nebol štatisticky výz
namný. Šokujú výsledky pozorovaní, že v 15 rokoch už 50 % mladistvých prežilo alko
holickú intoxikáciu, mali teda priamu skúsenosť s podnapitosťou. Legalizované občasné 
pitie doma v rodinnom a priaterskom kruhu formujú tendenciu k abúzu, pričom eufori
zujúci účinok alkoholu a jeho schopnosť redukovať tenziu a úzkosť pôsobia ako.hlavné 
pos ilňujúce činitele pri vzniku závislosti od alkoholu (Miššík, 1985). 

Materiál a metodika 

V roku 1991 sme uskutočnili výskum formou anonymných dotazníkov medzi študen
tami prvého až štvrtého ročníka prešovských gymnázií. Celkove sme získali údaje od 810 
študentov, z nich bolo 415 chlapcova 395 dievčat. Otázky v dotazníkoch sa zameriavali 
na prevalenciu a častosť konzumácie piva, vína, liehovín a čiernej kávy z hradiska veko
vej štruktúry, pohlavia, ako aj na abúzus alkoholických nápojov u fajčiarov a nefajčiarov. 
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Významnosť rozdielov medzi oboma súbormi kvalitatívnych znakov sme testovali t- tes
tom. 

Výsledky 

Výskumnú vzorku tvorilo 810 študentov, z nich 415 chlapcova 395 dievčat. Z uvede
ného počtu študentov celkove pije 395 chlapcov, čo je 77,5 % a 187 dievčat, čo predsta
vuje 47,3 %. Zistený rozdiel v požívaní piva medzi uvedenými súbormi je vysoko štatis
ticky významný (p < 0,00 I) . 

Ak sledujeme častosť konzumácie piva, zistíme, že pravidelne (aspoň raz týždenne) 
požíva pivo 23,3 % gymnazistov a 3,4 % gymnazistiek. Aj v tomto prípade je rozdiel 
v konzumácii piva vysoko signifikantný (p < 0,001) . 

Dennú konzumáciu piva udáva 19 študentov - 4,5 %, dievčatá pivo denne prakticky 
nekonzumujú. (Len dve dievčatá uviedli , že pivo pijú denne). 

Konzumácia vína u stredoškolákov oboch pohlaví je rozšírená takmer rovnako. Víno 
konzumuje 89,6 % študentov a 90,2 % študentiek. Pravidelná (aspoň raz týždenne) kon
zumácia vína je relatívne málo rozšírená: u chlapcov 5,0 % u dievčat 1,7 %. Denná kon
zumácia vína - aspoň na základe údajov z dotazníkov - sa vyskytuje len v ojedinelých 
prípadoch. 

Z uvedeného možno konštatovať, že gymnaziálna mládež konzumuje víno v prevaž
nej miere len príležitostne. Treba však zdôrazniť, že víno aspoň raz mesačne pije 23,6 % 
študentov a 16,2 % študentiek gymnázia. 

Najkoncentrovanejšie alkoholické nápoje - liehoviny požíva celkove 246 chlapcov, čo 
je 59,2 % a 171 dievčat, čo predstavuje 43,2 %. Tento rozdiel je signifikantný na hladine 
5 % významnosti. Čiže viac ako polovica stredoškolákov neodmietne požitie liehoviny 
a dievčatá 50-percentnú hranicu takmer dosahujú. Aspoň raz týždenne požíva liehoviny 
v našom súbore 3,1 % gymnazistov a 0,7 % gymnazistiek. Podrobnejší prehľad o konzu
mácii alkoholických nápojov medzi gymnazistami je v tabuľke l a 2. 

Tabuľka I . Pravidelné a príležitostné požívanie piva, vína a liehovín medzi gymnazistami 

Druh Pohlavie n/% Častosť konzumácie 
nápoja Pravidelne Príležitostne Spolu Abstinujc 

Pivo Chlapci n 97 225 322 93 
n = 415 % 23 ,3 54,2 77,5 22 ,4 
Dievčatá n 14 173 187 208 
n = 395 % 3,5 43,7 47 ,3 52,6 

Víno Chlapci n 21 351 372 43 
n = 415 % 5,0 84,5 89,6 10,4 
Dievčatá n 7 349 356 39 
n = 395 % 1,7 88,3 90,2 9,8 

Liehoviny Chlapci n 15 231 246 169 
n = 415 % 3,6 55,6 59,2 40 ,8 
Dievčatá n 6 165 171 224 
n = 395 % 1,5 41,7 43 ,2 56,7 
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Graf l . Pravidelné a príležitostné požívanie piva, vína a liehovín medzi gymnazistami 
podľa pohlavia 
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Tabuľka 2. Častosť konzumácie piva, vína a liehovín medzi gymnazistami podfa pohlavia 

Pohlavie Druh n/% Častosť konzumácie 

n nápoja Denne Týždenne Mesač ne Menej Ročne Spo lu i\bstinuje 
často 

Chlapci Pivo n 19 78 66 67 92 322 93 
415 Pivo % 4,5 18,7 15,9 16, 1 22, I 77,5 22 ,4 
Dievčatá Pivo n 2 12 21 46 106 187 208 
395 Pivo % 0,5 73,0 5,3 11,6 26,8 47,3 52,7 

Ch lapci Víno n 2 19 98 106 147 372 43 
415 Víno % 0,4 4,5 23,6 25,5 35,4 89,6 10,4 
Dievčatá Víno n I 6 64 11 6 169 356 39 
395 Víno % 0,2 1,5 16,2 29,3 42,7 90, 1 9,8 

Ch lapci Liehoviny n 2 13 48 71 11 2 246 159 
415 Liehoviny % 0,4 3, I 11 ,5 17,1 26,9 59,2 38,3 

Dievčatá Liehoviny n 13 3 18 38 109 171 224 

395 Liehoviny % 0,7 0,7 4,5 9,6 27,5 43,2 56,7 

Konzumáciu alkoholických nápojov sme skúmali aj u študentov fajčiarov a nefajčiarov. 
V skupine fajčiarov pije pivo 94,4 %, u nefajčiarov 72,9 %. V Súbore fajčiarok požíva pivo 
66, l %, unefajčiarok 44,0 % . . 

Tabuľka 3, Používanie piva, vína a liehovín medzi faj č iarmi a nefaj č iarmi 

Druh Požívanie Chlapci Dievčatá 

nápoja Fajčiari Nefajčiari Faj čiarky Nefajčiarky 

n 90 n 325 n 59 n 536 

n % n % n % n % 
P Pravidelne 49 54,4 48 14 ,7 IO 16,9 4 1,19 
I Príležitostne 36 40,0 189 58, I 29 49 ,1 144 42 ,8 
V Spolu 85 94,4 237 72,9 39 66,1 148 44,0 
O epožíva 5 5,5 88 27,0 20 33 ,8 188 55,9 

n % n % n % n % 
V Pravidelne IO II , I II 3,3 6 10,1 I 0,3 
Í Príležitostne 78 86,6 27,3 840 51 86,4 298 88,6 
N Spolu 88 97,7 284 87,3 57 96,6 299 88,9 
O Nepožíva 2 2,2 41 12,6 2 3,3 37 11 ,0 

n % n % n % n % 
Lie- Pravidelne 12 13,3 3 0,9 4 6,7 2 0,6 
ho- Príležitostne 65 72,2 176 54, 1 42 71, I 123 36,6 
VI- Spolu 77 85,5 179 55,0 46 77,97 125 37 ,2 

ny- Nepožíva 13 14,4 146 44,9 13 22,0 211 62 ,8 
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Graf 2. Častosť konzumácie piva, vína a liehovín podľa pohlavia 
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Graf3 . Požívanie piva, vína a liehovín medzi fajčiarmi a nefajčiarmi 
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Veková štruktúra gymnazistov bola ďalším faktorom, ktorý sme sledovali v súvis
losti s požívaním alkoholických nápojov. Zistili sme, že v priebehu štúdia na gymnáziu 
najviac pribudlo konzumentov liehovín: u chlapcov z 44,5 % v prvom ročníku na 82,6 % 
vo štvrtom ročníku, u dievčat z 38,0 % v prvom ročníku na 50,0 % v maturitnom roč
níku. V požívaní piva a vína nie je nárast konzumentov taký značný, čo potvrdzuje, že 
tieto nápoje konzumujú stredoškoláci už v mladšom veku. 

Tabuľka 4. Požívanie piva, vína a liehovín medzi gymnazistami podľa ročníka a pohlavia 

Druh l . ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu 
nápoja 

CH D CH D CH D CH D CH D CH+D 

n 110 113 133 98 103 110 69 74 415 395 810 
Pivo 79 54 103 43 84 51 56 39 322 187 509 

% 71,8 47,7 77,4 43,8 81,5 46,3 81 ,1 52,7 77,5 47,3 62,8 

Víno n 97 93 120 88 93 104 62 71 372 356 728 
% 88,1 82,3 90,2 89,7 90,2 94,5 89,8 95,9 89,6 90,1 89,8 

Liehoviny n 46 43 80 30 63 61 57 37 246 171 417 
% 44,5 38,0 60,1 30,6 61,1 55,4 82,6 50,0 59,2 43,2 51,4 

Hypotéza, že už v období adolescencie bude konzumácia čiernej kávy viac rozšíre
ná v radoch študentiek ako študentov sa potvrdila. Celkove pije čiernu kávu 33,4 % 
chlapčenskej a 48, II % dievčenskej populácie. Pravidelná konzumácia čiernej kávy sa 
vyskytuje u dievčat v 3,0 % u chlapcov v 1,2 %. 

Tabuľka 5. Častosť konzumácie čiernej kávy medzi gymnazistami 

Pohlavie Druh nápoja n/% Častosť konzumácie 

Denne Týždenne Mesačne Menej Ročne Spolu Abstinuje 
často 

Chlapci Čierna káva n l 5 30 103 O 139 276 
415 % 0,2 1,2 7,2 24,8 O 33,4 66,5 
Dievčatá n 3 15 34 151 2 190 205 
395 % 0,7 3,0 8,6 38,2 0,5 48,1 51 ,8 

Až 77,9 % študentiek, ktoré siahajú po cigarete, si dopraje niektorý druh liehoviny; 
v skupine nefajčiarokje to iba 37,9 %. Medzi fajčiarmi je požívanie liehovín viac roz
šírené (85,5 %) ako medzi nefajčiarmi (55,0 %). Uvedené percentuálne rozdielne hod-

28 



A.PAVÚK / POUŽÍVANIE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV 
A ČIERNEJ KÁ VY U GYMNAZISTOV 

noty sú vysoko štatisticky významné (p < 0,00 I). Iba konzumácia vína nie je signifi
kantne častej š ia u fajčiarov ako u nefajčiarov. 

Diskusia 

V poslednom čase sa zistilo, že stúpa počet žien konzumujúcich alkohol. Niektoré 
štatistiky upozorňujú, že sa pomer pijúcich mužova žien vyrovnáva. V súčasnosti sa 
v Anglicku blíži ku I: I, u nás sa pomer znížil z l: 12 na 1:7. Vychádzajúc z tohto zor
ného uhla, údaje, že pivo požíva 47,3 %, víno 90,2 % a liehoviny 43,2 % mladých dievčat 
- aj keď v prevažnej miere príležitostne - nemožno obísť bez povšimnutia najmä z as
pektu fyzického a psychologického dozrievania osobnosti mladého človeka . 

Výstrahou pre mladých ľudí v prevencii proti alkoholizmu by mali byť aj nasledujú
ce údaje. Keď sa pozrieme na zloženie pacientov prijímaných do psychiatrických lôžko
vých zariadení, vidíme, že sa ich štruktúra mení. Ak sa v roku 1960 podieľal alkoholiz
mus na všetkých mužských príjmoch približne IS percentami, v roku 1985 už viac ako 
jednou tretinou. Omnoho závažnejšia je však skutočnosť, že za spomenuté obdobie sa 
zvýšil počet žien prijatých do psychiatrických zariadení pre diagnózu alkoholizmus 
najmenej štyrikrát. Incidencia (t. j. výskyt nových ochorení) u žien pre diagnózu alko
holizmus sa zvýšila o 79,0 %, teda takmer osemkrát (Janík, Dušek, 1990). 

Korczyk (1988) uvádza u žiakov stredných škôl v Lodži, že pivo nepilo 16,7 % chlap
cova 32,8 % dievčat, víno 8,6 % chlapcova 3,6 % dievčat. Z uvedených výsledkov je 
vidieť, že medzi našimi severnými susedmi bolo v skúmanej vzorke študentov požíva
nie alkoholických nápojov ešte viac rozšírené ako medzi prešovskými gymnazistami . 

Monarca aspoluprac. (1987) zistili u 8276 stredoškolákov v IO talianských mes
tách, že najviac študentov aspoň raz mesačne konzumuje víno - 16 až 41 %. Pre porov
nanie: gymnazisti v Prešove udávajú, že raz mesačne pije víno 23,6 % chlapcova 16,2 % 
dievčat. 

Gymnaziálna mládež v Prešove požíva alkoholické nápoje v prevažnej miere len 
príležitostne, okrem piva, ktoré pravidelne konzumuje 23 ,3 % chlapcov. Avšak je tu 
nebezpečenstvo, ktoré si len málo mladých ľudí uvedomuje, že toxicita alkoholu je pre 
nich vysoká. Neuvedomujú si, že enzymatická schopnosť pečene v ich veku nie je ešte 
natoľko vyvinutá, aby bola spôsobilá detoxikovať ich organizmus ako u dospelého člo
veka. Neuvedomujú si ani fakt, že zatiaľ čo sa v zrelom veku návyk na alkohol vytvára 
niekoIko rokov, v ich veku sa tak môže stať za pomerne krátky čas (15 - 20 mesiacov). 
Človek sa ako alkoholik nerodí, ale stáva sa ním. 

Abúzus alkoholických nápojov u adolescentov nemusí nevyhnutne znamenať závis
losť od alkoholu v dospelosti. Treba však vedieť, že z tých, ktorí majú problémy súvi
siace s alkoholom vo veku do 20 rokov, budú ich mať plná polovica o 20 rokov neskôr. 
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