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Súhrn 

Predložená práca sa zaoberá konzumáciou návykových látok u š tudentov gymnázia a 
vysokej školy. Osobitne rozoberá skúsenosti študentov s faj čením , pitím alkoholických 
nápojov a skúsenosti s požívaním iných drog. Vo všetkých skúmaných ohľadoch práca pou
kazuje na varovné nálezy. Autor sa v práci zameral aj na okolnosti získavania skúseností s 
nežiadúcimi návykmi, pričom poukazuje na rolu kolektívu , ale aj negatívny vplyv 
nezvládania náročných situácií jedincom. 

K ľ ú č o v é S l ova: stredoškolskí a vysokoškolskí študenti - faj čenie - alkoholické 
nápoj e - drogy 

K. Turček: THE VIEW OF THE CONSUMPTION OF HABIT 
FORMING SUBSTANCES IN HIGHT SCHOOL AND UNIVER
SITY STUDENTS 

Summary 

The presented publication deals with the consumption of habit formers in high school 
and university students. It analyses particularly their experiences with smoking, alcohol 
-drinking and consumption of other drugs. In all the analyzed regards of the work, atten 
tion is drawn to waming findings. The author focused also on the circumstances of acquiring 
the experience with unwanted habits , drawing attention to the role of the collective, but 
also to the negative influence of the individuaľs inability to cope with demanding situa
tions. 

Key w o r ds: High school and university students - smoking - alcoholic beverages -
drugs 
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Fajčenie, konzumácia alkoholických nápojov ale aj iných drog u detí a 
mládeže predstavujú v súčasnosti veľmi naliehavý problém. Najmä problematika 
n ealkoholových drog zaznamenala v posledných rokoch (po zmene politického 
systému a s tým súvisiacim "otvorením hraníc") kvantitatívny i kvalitatívny 
nárast , ktorý nás nemôže nechávať ľahostajnými. Tvorba účinných a racionál 
nych opatrení musí vychádzať z dostatočnej informačnej základne. 

Viacerí autori sa už v minulosti zaoberali otázkou, prečo a ako sa mladí ľudia 
dostávajú do kontaktu s najrôznejšími psychotropnými látkami . Hľadali sa pri
tom faktory vnútorné (biologické, osobnostné a iné) ako aj vonkajšie (vplyv výchov
ného prostredia, partia, sociokultúrne okolnosti a pod.) 

Medvecký a Medvecká (1973) považujú za patogenetické faktory abúzu prchavých 
látok vplyv výchovy v disharmonickom prostredí, psychopatické črty osobnosti a 
subnormný intelekt. Podobný názor zastávajú aj Haško aspoluprac. (1972). 

Aj ďalší autori poukázali na negatívnu rolu neúplných, len formálne úplných, 
r esp. dysfunkčných rodín pre rozvoj toxikománie u mladých ľudí (Vítek, 1987; Straka 
a Strnadová, 1987; Hampl , 1989; Kofínková aspoluprac., 1989; Gregor, 1990 a iní). 

Mikulová a Kondáš (1991) udávajú , že zvládnutie problémových situácií sa u 
študentov spája s požívaním alkoholu. Poukázali tiež na to, že sociálne okolie má 
n atolko silný vplyv, že sa mu študent nevie ubrániť a podľahne mu . Podľa citova
ných autorov sa už počas štúdia začína u vysokoškolských študentov vyvíjať 
závislosť od alkoholu, ktorá postihuje viac ako štvrtinu vysokoškolskej populácie. 

Blízky vzťah m edzi nadmerným požívaním alkoholických nápojov a fajčením 
opísali napr . Maletzky a Klotter (1974) a Pavúk (1994). Biener (1976) poukázal aj 
na skutočnosť. že učni , ktorí fajčli, požili alkohol po prvý raz priemerne v nižšom 
veku ako nefajčiari. Aj v našom výskume (Turček, 1992) sme potvrdili vysoko 
signifi katný vzťah medzi fajčením a nemiernym požívaním alkoholu. 

Za ujímavú štúdiu o konzumácii alkoholických nápojov, fajčení a požívaní lie
kov s psychotropným účinkom vo vysokoškolskej populácii publikovali Heretik a 
spoluprac. (1989) , pričom poukázali na významný nárast diskutovanej problema
tiky . Vzťah konzumácie alkoholických nápojov a nealkoholových drog (mari
huany, kokaínu a niektorých psychotropných farmák) opísali Schall aspoluprac. 
(1992). 

Štúdia, ktorú tu predkladáme, je orientačnou sondou do situácie v požívaní 
alkoholických nápojov a iných návykových látok stredoškolskou a vysokoškolskou 
mládežou u nás . 

Materiál a metodika 

Do štúdie sme zaradili celkove 154 respondentov, ktorí odpovedali na ano
nymne administrovaný dotazník vlastnej konštrukcie . Z celkového počtu re
spondentov bolo: 

- 64 študentov 1. ročníka gymnázia (33 chlapcova 31 dievčat); 
- 46 študentov 4. ročníka gymnázia (ll chlapcova 31 dievčat); 

108 



K. TURČEK/POHĽAD NA KONZUMÁCIU NÁVYKOVÝCH LÁTOK U 
STREDOŠKOLSKEJ A VYSOKOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE 

- 29 študentov 1. ročníka VŠ (14 chlapcova 15 dievčat) ; 
- 15 študentov 5. ročníka VŠ (8 chlapcova 7 dievčat). 
Štatistickú významnosť rozdielov v sledovaných parametroch nebolo m ozne 

hodnotiť pre nízky počet respondentov v jednotlivých súboroch. Z dôvodu rozsahu 
práce sme vybrali len niektoré z výsledkov. 

Výsledky 

A. Fajčenie 

Tabulka 1. Výskyt fajčenia (v %) 

1. roč. SŠ IV. roč. SŠ 

Možnosť N CH D L CH D L 

154 33 31 64 11 35 46 

Fajčí 19,48 15,15 9,68 12,5 36,36 14,29 19,57 

Nefajčí 80,52 84,85 90,32 87 ,5 63,64 85,71 80,43 

1. roč . VŠ V. roč. VŠ 

Možnosť N CH D L CH D L 

154 14 15 29 8 7 15 

Fajčí 19,48 28,57 26,67 27 ,59 37,5 28,57 33,33 

Nefajčí 80,52 71,43 73,33 72,41 62,5 71,43 66,67 

Výskyt fajčenia u nami skúmaných respondentov narastal s ich vekom . Z úda
jov uvedených v tabuľke 1 vyplýva, že tento nárast sa týka chlapcov i dievčat. 
Predsa však možno povedať, že u študentov VŠ sa pôvodná prevaha chlapcov nad 
dievčatami vo fajčení na strednej škole stiera. 

Vo všetkých vekových skupinách sú fajčiarmi výrazne častejšie respondenti 
pochádzaj ú ci z neúplných rodín, než respondentri z rodín úplných. 

Zistili sme, že vek prvého ochutnania fajčenia v celom súbore bol 11 rokov. 
Pokúšali sme sa zistiť vplyv religiozity na požívanie všetkých nami sledovaných 
návykových látok. Tu sme sa dozvedeli , že v našom materiále je fajčiarmi 15. ] 5 '\'í l 

veriacich respondentov a 27 ,27 % respondentov - ateistov. 

B. Alkoholické nápoje 

Z údajov uvedených v tabuľke 2 môžeme zistiť , že konzumácia alkoholických 
nápojov stúpa s vekom r espondentov, čo je v podstate očakávateľné. Zat i aľ čo v 1. 
ročníku gymnázia požíva alkohol 14,06 % r espondentov, v 5 . ročníku VŠ sú to 
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Tabul'ka 2 . Výskyt konzumácie alkoholu (v %) 

L roč. SŠ IV. roč. SŠ 

Možnos ť N CH O r CH O E 

154 33 31 64 II 35 46 

Požíva 28,57 18,18 9,68 14,06 54,55 17,14 26,09 

Nepožíva 71 ,43 81 ,82 90,32 85,94 45,45 82,86 73,91 

L roč. VŠ V. roč . VŠ 

Možnosť N CH O r CH D E 

154 14 15 29 8 7 15 

Pou žíva 28,57 50,0 40,0 44 ,83 75,0 57,14 66,67 

Nepožíva 71 ,43 50,0 60,0 55,17 25,0 42,86 33,33 

ce lkove až 2,13 respondentov. Pritom vo všetkých vekových skupinách častejšie 

konzumujú alkoholické nápoje chlapci než dievčatá . 

Až 20 ,31 % študentov 1. ročníka gymnázia priznalo zážitok opitosti, a 9,37 % 
dokonca viacnásobný zážitok opitosti . V 5 . ročníku VŠ udalo jednu opitosť v živo· 
te 20,0 % respondentov, viackrát bolo opitých 33,33 % respondentov. Zážitok palimp· 
sestu priznalo 9,67 % dievčat a 9,09 % chlapcov v 1. ročníku gymnázia; v 5. 
ročníku VŠ malo jeden palimpsest v živote 25,0 % chlapcova 28,57 % dievčat, a 
12,5 % chlapcov priznalo viacnásobný zážitok palimpsestu. 

Zaujímala nás aj frekvencia pitia . K tomu sme zistili , že 56,27 % responden· 
tov ce lkove udáva požívani e alkoholických nápojov príležitostne (oslavy a pod.), 
29,74 % s i vypije asi 3-krát mesačne , 13,99 % požíva alkoholické nápoje aj viackrát 
týždenne. Chlapci preferujú pivo a destiláty, dievčatá víno a pivo. 

Až 32,4 % respondentov dali ochutnať po prvý raz v živote alkoholické nápoje 
rodi č ia , ďalej nasledovali priatelia (30,6 %), príbuzní (15 ,58 %). 14,94 % respon· 
dentov ochutnalo alkoholický nápoj sami bez ponúknutia, v 6,49 % prípadov boli 
ponúkajúcimi iné, bližšie neurčené osoby. Priemerný vek prvého ochutnania 
alkoholického nápoja v celom súbore je 11,5 roka. Zaujali nás údaje jednej štu· 
dentky 4. ročníka gymnázia, ktorá opísala v rodine kumulovaný výskyt abúzu 
alkoholu . Sama ho ochutnala po prvý raz v 7. roku, ponúkol jej ho niekto z 
príbuzných. Opitá bola už viackrát, prežila aj viac palimpsestov, ich počet však 
ani neodhadla! 

Vo všetkých vekových skupinách respondenti trávia svoj voľný čas organizo· 
vane (šport, záujmy a pod.) požívajú alkoholické nápoje zriedkavejšie, než ostatní 
respondenti . Požíva ich 17,14 % respondentov pochádzajúcich z úplných rodín, 
ale až 35,71 % respondentov pochádzajúcich z rodín n eúplných. 
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Religiozita sa neprejavila ako ochranný faktor voči konzumácii alkoholických 
nápojov - požíva ich 29,29 % veriacich respondentov a 27,27 % respondentov -
ateistov. 

C. Iné drogy 

Skúsenosti s konzumáciou drog (ako vidno z údajov uvedených v tab. 3) 
zreteľne narastajú s vekom respondentov. Napriek celkove nízkemu počtu opýtaných 
študentov sa nám zdá byť varovné, že až l/3 respondentov v 5. ročníku VŠ túto 
skúsenosť získala. 

Tabuľka 3. Skúsenosti s požívaním iných drog (v %) 

I. roč. SŠ IV. roč . SŠ 

Možnosť N CH D L CH D L 

154 33 31 64 11 35 46 

Skúsil 8,44 6,06 0,0 3,13 9,09 2,86 4,34 

Neskúsil 91,56 93,94 100,0 96,88 90,91 97,14 95,65 

I. roč . VŠ V. roč. VŠ 

Možnosť N CH D L CH D L 

154 14 15 29 8 7 15 

Skúsil 8,44 21,43 6,67 13,79 37,5 28,57 33,33 

Neskúsil 91,56 78,57 93,33 86,21 62,5 71,43 66,67 

Na prvom mieste udali respondenti skúsenosť s fajčením marihuany, o ktorej 
si viacerí myslia, že nie je nebezpečná a návyková. Na druhom mieste sa udával 
hašiš, na treťom inhalácia toluénu. Kuriózny údaj sme získali od jednej študen
tky 4. ročníka gymnázia, ktorá vraj konzumuje uvarenú magnetofónovú pásku. 
Vzhľadom na anonymnú formu zberu informácií nevieme nič bližšieho o tomto 
neobvyklom údaji. 

Žiaľ, zo získaného materiálu nevieme, či pri pozitívnych údajoch išlo o ojedi
nelý pokus alebo opakované, resp. pravidelné užívanie drog. 

Čo sa týka vplyvu výchovného prostredia, môžeme povedať, že skúsenosť s 
drogou neudal žiaden zo študentov 1. ročníka gymnázia , ktorí pochádzajú z úpl
nej rodiny, ale má ju 20,0 % ich spolužiakov pochádzajúcich z neúplnej rodiny. V 
5. ročníku VŠ priznalo skúsenosť s drogou 16,67 % respondentov pochádzajúcich 
z úplnej rodiny, ale až 66,67 % respondentov pochádzajúcich z neúplnej rodiny' 

Spôsob trávenia voľného času sa u našich respondentov neprejavil na 
získavaní skúseností s drogami. 
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V spoločnosti (na diskotéke , večierku či v partii) získalo skúsenosť s drogou 
61,69 % respondentov, 13,03 % udalo ako príčinu siahnutia po droge pocit 
nezvládania danej situácie s následnou nervozitou, 9,09 % respondentov tak robí 
z nudy, a 4,54 % nevedelo na túto otázku odpovedať. 

Nepotvrdila sa naša hypotéza, že by religiozita mohla predstavovať ochranný 
faktor voči nebezpečiu požívania drog . Skúsenosti s drogami má 7,07 % veriacich 
respondentov a 10,9 % respondentov - ateistov. 

Diskusia 

Napriek celkove nízkemu počtu respondentov v tejto predbežnej štúdii si do· 
voľujeme predložiť niekolko záverov. 

aše zistenia v súlade s poznatkami iných autorov poukazujú na závažnosť 
diskutovanej problematiky. Naša mládež si popri prirodzenom obdive k výdobyt· 
kom vedy, techniky a štýlu života vo vyspelých západných krajinách však 
nepovšimla ústup od fajčenia v týchto krajinách, namä v USA. Mladí ľudia u nás 
začínajú s fajčením veľmi skoro, ich počet s vekom rastie, na čom má nespornú 
zásluhu napodobňovanie v kolektíve. 

Faktor napodobňovania zohráva iste významnú rolu aj pri konzumácii alko· 
holických nápojov, ale nemôžeme si nepovšimnúť vysoký počet respondentov, 
ktorí boli po prvý raz ponúknutí alkoholickým nápojom rodičmi . Aj my sme potvr· 
dili zhodu s poznatkami viacerých vyššie citovaných autorovo význame úplnosti 
resp. funkčnosti výchovného prostredia pre získavanie skúseností salkoholic· 
kými nápojmi. Je zarážajúce, že až V5 študentov 1. ročníka gymnázia (gym. 
naziálnu mládež pritom považujeme v istom zmysle slova za výberovú populáciu) 
už prežila ebrietu , nehovoriac už o respondentoch, ktorí priznali prežitie palimp· 
sestu. 

Skúsenosti s inými drogami , najčastejšie s marihuanou, získala podstatná 
časť priznávajúcich respondentov v kolektíve . Mikulová a Kondáš (1991) pri 
poukázaní na časté pitie u vysokoškolákov (29 % malo zvýšené skóre v MAST) 
uzatvárajú , že požívanie alkoholu podnecuje tlak najbližšieho sociálneho okolia 
(partia, priatelia), neschopnosť zvládať a riešiť problémové situácie a negatívne 
psychické stavy. Tieto ich poznatky sa iste dajú aplikovať aj na užívanie iných 
drog . Aj Dimoff a Carper (1994) udávajú, že jednou z hlavných príčin, prečo 

mladí ľudia užívajú drogy, je tlak skupiny, ktorá je pre ich požívanie ideálnym 
prostredím. 

Na rozdiel od poznatkov Lavkaja (1991) sme nepreukázali vplyv štrukturova· 
ného, organizovaného trávenia voľného času (šport, záumy) na požívanie drog. Je 
možné, že túto rozdielnosť poznatkov ovplyvnila skutočnosť, že v našom ma
teriále nemáme identifikované prípady systematického požívania drog, ale zistili 
sme len prostý fakt získania skúseností s nimi. 

Prekvapilo nás, že výchova v religióznom duchu nemá ochranný účinok voči 

získavaniu skúseností s nežiadúcimi návykmi. 
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Ako sme už uviedli , ide len o predbežné, orientačné zistenie s nízkym počtom 

respondentov. Na našom pracovisku pripravujeme širšie koncipovaný výskumný 

projekt s týmto zameraním, ktorého nálezy nám, dúfame, dovolia hlbši e analyzo

vať problematiku nežiadúcich návykov u mladej generácie . Chceme sa tiež 

pokúsiť odhaliť medzery vo výchovnom procese, a tak nájsť aj vhodné a potrebné 

opatr enia v oblasti pedagogického procesu. 
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