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Súhrn 

Nárast sociálno-patologických javov v spoločnosti v transfonnačnom a integrač
nom období vyvolal spoločenskú potrebu zvýšenia efektívnosti prevencie, osobitne 
primárnej. Toxikománia u detí a mladistvých je v súčasnosti veľmi alannujúci jav, 
pretože neustále klesá veková hranica prvého kontaktu s drogou. V prispevku sú 
prezentované výsledky výskumu realizovaného u 3279 respondentov na Slovensku. 
Výskum sa realizoval na 22 základných školách a 52 stredných školách so zame
ranim na zisťovanie osobných skúseností žiakov základných a stredných škôl 
s drogami. 

K r ú č o v é s lov á : drogová závislosť - prostredie - prevencia - drogová závis
losť u detí a mládeže - vplyv prostredia na vznik drogových 
závislostí - základné školy - stredné školy - sociálny pe
dagóg - rodina 
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M. Niklová: AITITUDES OF PUPILS 
OF ELEMENTARY AND SECONDARY 
SCHOOLS AT DRUGS 

Summary 

A rapid expansion of the social-pathological phenomena in the transformation 
and integration period in the society evo ke s the social of need increasing effective
ness of prevention, special primary prevention. The taxic addiction of children and 
juveniles is currently a veryalarming phenomena because of the steadily de cre asi ng 
age of the first contact with drugs. The contribution is presenting the result of re
search realized with a sample of 3279 respondents from everything of regions in the 
Slovak Republic. The research was directed ta determine personal experiences with 
drugs of pupils at the 2nd stage of elementary schools and secondary schools. The 
research was implemented at selected 22 elementary schools and 52 secondary 
schools in the Slovak Republic. 

K e y w o r ds: drug addiction - environment - prevention - taxic addiction of 
children and youth - reasons for emergence of drug addiction -
elementary schools - secondary schools - social pedagogue - fa
mily 

Úvod 

Už dlhší čas pretrváva expanzia drogového problému, čo sa prejavuje vo 
zvyšovaní počtu experimentujúcich detí a mládeže s drogami, znižuje sa ve
ková hranica užívateľov drog a paleta drog je čoraz širšia. 

Podľa výročnej správy Európskeho monitorovacieho centra pre drogy 
a drogovú závislosť za rok 2007 v priemere 13 % mladých Európanov (vo 
veku 15- 34 rokov) užilo kanabis v poslednom roku. Najvyššiu mieru uvá
dzajú Španielsko (20 %), Česká republika (19,3 %), Francúzsko (16,7 %), Ta
liansko (16,5 %) a Spojené kráľovstvo (16,3 %). Najnovšie údaje o trende 
v krajinách poukazujú na to, že sa miera užívania kanabisu stabilizovala 
alebo začína klesať v Španielsku, Českej republike, Francúzsku a Spojenom 
kráľovstve . Zatiaľ čo užívanie kanabisu medzi mladými dospelými v Maďar
sku, Slovensku a Nórsku ešte stále stúpa. 
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Na Slovensku majú žiaci do 15 rokov okrem alkoholu a tabaku podla 
realizovaných reprezentatívnych prieskumov Národného monitorovacie cen
tra pre drogy a drogovú závislosť skúsenosti najmä s ma rihuanou . Údaj e 
z liečby za posledné tri roky (2003- 2005) poukazujú na stúpajúci trend 
konzumácie marihuany a mierny pokles aplikácie inhalantov. Prevládajú
cou formou aplikovania drog je vdychovanie a fajčenie. Vek prvej skúsenosti 
s nelegálnou drogou vo všeobecnosti klesá, rozdiel medzi "bežnou populá
ciou" a rizikovými skupinami je zrejmý - čím je populácia ohrozenejšia , tým 
je vek nižší a sortiment psychoaktívnych látok "bohatší". Zistili , že medzi 
najčastej šie užívané drogy patrí marihuana (49 ,7 %), hašiš (7,5 %), extáza 
(6,7 %), prchavé látky (6,1 %), tabletky v kombinácii s alkoholom (5,6 7('), 
tabletky (4,8 %), pervitín (4,5 %) a kokaín a magické huby (zhodne po 
3,8 %). S ďalšími nelegálnymi drogami ako LSD (2 ,9 %), heroínom (1,1 (Jr) 

a crackom (0,3 %) respondenti experimentujú len sporadicky, pričom 3,5 7(' 
opýtaných respondentov nevie určiť druh drogy, ktorú užili . Najčastej šie 

uvádzaný vek prvého experimentovania s drogou bol 16 rokov, pričom naj 
nižší uvedený vek bol 12 rokov. Za celé sledované obdobie je zaznamenaný 
veľmi vysoký počet respondentov, ktorým poskytli drogy priatelia a spolu
žiaci. Študenti častejšie získavajú drogu od spolužiaka, kolegu, súrodenca 
a dílera, zatiaľ čo študentkám ju vo vyššej miere ponúknu priatelia alebo 
neznáma osoba. 46,3 % mladých ľudí dostalo drogu zadarmo a viac ako tre
tina si ju kúpila, 3,7 % opýtaných si drogu vypestovalo. Na základe Výroč

nej správy Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závis
losť za rok 2008 sú stimulačné drogy, akými sú napriklad amfetamíny, extá
za a kokaín po kanabise druhým najbežnejšie konzumovaným typom drog 
v Európe. Z uvedeného vyplýva, že expanzia drogového problému zasahuje 
žiakov stredných škôl, ale čoraz viac aj žiakov základných škôl. Táto sku
točnosť vyvoláva potrebu aj naďalej profesionalizovať procesy prevencie naj
mä v školskom prostredí, za aktívnej spolupráce relevantných subjektov za
interesovaných do tohto dlhodobého procesu. 

Metodológia výskumu 

V roku 2008 sme realizovali empirický výskum, ktorého cieľom bola ana
lýza osobných skúseností žiakov základných a stredných škôl s drogami vo 
všetkých krajoch Slovenska. Ako výskumnú metódu sme použili dotazník. 
Dotazníky sme rozposlali 22 základným a 52 stredným školám. Pri kvan
titatívnej analýze sme použili matematicko-štatistické metódy a to: výpoče t 
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aritmetického priemeru, percentuálny výpočet, modus, medián, vzťahy med
zi kategóriami sme skúmali pomocou kontingenčných tabuliek a testovali 
testom nezávislosti (r test). Pri spracúvaní výsledkov výskumu sme apliko
vali metódy jedno- a viaccestnej štatistiky. Na zisťovanie významnosti roz
dielov medzi sledovanými premennými sme použili neparametrické testy 
Wilcoxon a Kruskal-Wallis ANOVA. Na zisťovanie významností rozdielov 
jednotlivých proporcií sme používali binomický test proporcií založený na 
Fisherovom teste zhody. Výber školy a respondentov bol náhodný. 

Našu výskumnú vzorku tvorilo 3279 žiakov, z čoho 1959 bolo žiakov 
stredných škôl a 1320 žiakov základných škôl. 

Graf 1. Zastúpenie žiakov z hľadiska kraja v percentách 
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Najviac žiakov bolo zastúpených z Banskobystrického kraja, čo predsta
vuje 35,20 %. Z hľadiska typu školy tvorili žiaci základných škôl najväčšie 
zastúpenie , čo je 40 ,26 %, a 31,35 % žiakov bolo zo stredných odborných 
škôl. Z hľadiska ročníkov najviac žiakov navštevuje tretí ročník stredných 
škôl , čo predstavuje 22,24 % a zo základných škôl prevažovali žiaci 9. roč
níkov, čo je až 17,88 %. 
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TabuTka 1. Zdroj informácií o drogách u žiakov 

N 

% z celku 

% v riadku Zdroj informácií o drogách 

% v stÍpci dievča chlapec Spolu p 

škola 999 669 1668 O 

24,48 16,39 40,87 *** 
59,89 40,11 

42,84 38,25 

rodičia 215 171 386 0,683 

5,27 4,19 9,46 

55,7 44,30 

9,22 9,78 

spolužiaci 486 405 891 0,898 

11,91 9,92 21,83 

54,55 45,45 

20,84 23,16 

inde 588 407 995 0,001 

14,41 9,97 24,38 ** 
59,10 40,90 

25,21 23,27 

nemám informácie 44 97 141 0,000 

1,08 2,38 3,46 *** 
31,21 68,79 

1,89 5,55 

Spolu N 2332 1749 4081 

% 57,14 42,86 100 

197 



M. NIKLOVÁ I POSTOJE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH 
ŠKÔL K DROGÁM 

Tabuľka 2. Názory žiakov na škodlivosť užívania drog 

N 

% z celku 

% v riadku 

% v stípci dievča chlapec Spolu p 

áno 1329 996 2325 0,000 

38,5 28,85 67,35 *** 
57,16 42,84 

69,87 64,26 

nie 80 96 176 0,011 

2,32 2,78 5,10 * 
45,45 54,55 

4,21 6,19 

je tu mierne riziko 138 185 323 0,000 

4 5,36 9,36 *** 
42,72 57,28 

7,26 11,94 

je tu veľké riziko 355 273 628 0,313 

10,28 7,91 18,19 

56,53 43,47 

18,66 17,61 

Spolu N 1902 1550 3452 

% 55,10 44,90 100 

Žiaci základných a najmä stredných škôl majú osobné skúsenosti s dro
gami legálnymi, ale aj nelegálnymi. A preto je veľmi dôležité venovať veľkú 
pozornosť prevencii drogových závislostí. Cieľom prevencie drogových závis
lostí nie je len jednoduché odovzdávanie vedomostí o legálnych a nelegál
nych drogách a správaní sa vo vzťahu k nim, ale najmä budovanie negatív
nych postojov k návykovým látkam a nácvik sociálnych zručností . Objektív
ne informácie o drogách sú východiskom prevencie. Vo výskume nás preto 
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zaujímalo, kde žiaci základných a stredných škôl získavajú informácie 
o drogách a aké sú ich názory na škodlivosť užívania drog. Získané údaje 
z výpovedí žiakov uvádzame v tab. 1 a 2. 

Ako vyplýva z údajov uvedených v tab . 1, škola predstavuje dominantný 
činiteľ, kde sa žiaci o drogách a ich účinok dozvedia najviac, čo je 40,86 %, 
čo možno hodnotiť pozitívne. Druhým významným zdrojom získavania in
formácií o drogách je v položke iné, čo je 24,38 %. V kategórii "iné" žiaci na 
prvom mieste uvádzali médiá, potom kamarátov a prostredie diskotéky. 
A až na treťom mieste žiaci uvádzali ako zdroj informácií o drogách spolu
žiakov, čo predstavuje 21,85 %. Viac informácií o drogách uvádzajú dievča
tá , čo predstavuje 57,14 %, ako chlapci, čo je 42,84 %. Zistili sme štatisticky 
významné rozdiely (p = 0,000 ***) pri položke "nemám informácie o dro
gách", kde až 68,79 % chlapcov uvádza túto alternatívu . Nasledujúce pora
die z hľadiska umiestnenia školy hodnotíme pozitívne, keďže škola je dru
hým významným socializačným činiteľom dieťaťa. Žiaci trávia prevažnú 
časť svojho života v škole pod vplyvom učiteľov a ich rovesníkov, teda spo
lužiakov. A preto v poradí na treťom mieste získavania informácií o drogách 
žiaci uvádzali svojich rovesníkov, teda spolužiakov. Práve vplyv kamarátov 
a rovesníckych skupín má v tomto vekovom období mládeže veľký význam 
z hľadiska získavania názorov a osamostatňovania jedinca. Kolektív auto
rov pod vedením Silbereisena (Ondrejkovič, 1999) vypracoval tzv. Model 
šiestich ciest, "smerujúci" k užívaniu drog, v ktorom poukazuje na to , že 
konzumovanie drog má značný význam pre vstup do skupiny rovesníkov , 
resp. užívanie drog ako cesta k rovesníkom. V tejto súvislosti uvádza Vere
šová (2004), že vplyv vrstovníkov a vrstovníckych skupín výrazne narastá 
v období, keď sa mladý človek snaží odpútať od rodiny a postupne sa osamo
statniť . Dôležité sú postoje skupiny k drogám. Keď partia, do ktorej sa mla
dý človek dostal, berie drogy, vyvíja na všetkých ostatných členov tlak, aby 
tiež brali drogy. 

Z tab. 2 vidíme, že 2326 žiakov, čo je 67,36 %, považuje užívanie drog za 
škodlivé, z toho 57,16 % dievčat a 42,84 % chlapcov. 628 žiakov, 18,19 %, sa 
príkláňa k názoru, že užívanie drog predstavuje pre človeka veľké riziko vo 
vzťahu ku škodlivosti. Zistené výsledky hodnotíme ako pozitívne , pretože 
ako vidíme v tab. 2, žiaci si uvedomujú možné riziká, ktoré vyplývajú z UŽÍ

vania drog. 
S predchádzajúcou otázkou súvisí aj ďalšia, v ktorej sme zisťovali , ako 

žiaci hodnotia informácie o drogách. Zistené výsledky v tomto smere uvá
dzame v grafe 6. 
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Graf 6. 
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Zistili sme štatisticky významné rozdiely Cp = 0,000 ***) z hľadiska poh
lavia žiakov, kde až 61,02 % dievčat považuje drogy za zaujímavé oproti 
chlapcom, čomu zodpovedá 38,98 %. Informácie o drogách sú zaujímavé pre 
44,16 % žiakov, za málo zaujímavé tieto informácie považuje 26,14 % žia
kov. Variant úplne nezaujímavé označilo len 13,91 % žiakov. Z prezento
vaných výsledkov vyplýva, že žiaci majú záujem o informácie o drogách. Na
priek tomu, že chlapci nemajú dostatok informácií o drogách, ako vyplýva 
z tab. 3, nepovažujú ich ani za zaujímavé. Až 60,44 % chlapcov ich vníma 
ako nezaujímavé. V tejto súvislosti je však nutné zdôvodniť, že by žiaci mali 
dostávať odborné a vecné informácie o drogách a dôsledkoch ich užívania na 
profesionálnej , nie laickej úrovni. 

Osobné skúsenosti s legálnymi aj ilegálnymi drogami má stále viac žia
kov základných a stredných škôl. Vekové ohraničenie užívania drog sa ne
u stále znižuje, prevažne ide o žiakov druhého stupňa základných škôl a pr
vých ročníkov stredných škôl. 

200 



M. NIKLOVÁ / POSTOJE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH 
ŠKÔL K DROGÁM 

Variable Mean Median Stddev COV Min Max Nvalid 

ot8_droga_alkohol 12.491432 13 2.810223 0.224972 2 18 1634 

otB_droga_tabak 12,005445 12 2.625586 0.2187 3 19 1102 

ot8_droga_marihuana 14.472924 15 1.758053 0.121472 8 19 277 

Z výsledkov výskumu sme ďalej zistili štatisticky významný rozdiel 
(p = 0,000) medzi priemerným vekom žiakov vo vzťahu k pohlaviu pri expe
rimentovaní s alkoholom. Z našich zistení vyplýva, že dievčatá (priemerný 
vek:12,8 roka) skúsili alkohol neskôr ako chlapci (priemerný vek:12,05 ro
ka). K podobným zisteniam sme dospeli aj pri fajčení tabakovej cigarety 
a marihuany. Priemerné hodnoty veku experimentovania žiakov s drogami 
sú významne rozdielne, z čoho vyplýva, že žiaci ako prvú z uvedených drog 
skúsili fajčiť tabakovú cigaretu (priemerný vek:12,0 roka) , potom skúsili al
kohol (priemerný vek:12,5 roka) a až neskôr (priemerný vek:14,5 roka) ma
rihuanu. 

Skúsenosť s psycho aktívnou látkou môže byť pre mladého človeka osu
dová. Prechod od experimentovania k pravidelnému užívaniu a vývoj závis
lostí u mladých ľudí je rýchlejší ako v dospelosti (Turček, Novotný, Kolibáš, 
2008). V tomto období je veľké riziko aj vzniku otráv vzhľadom na nižšiu to
leranciu, menšiu skúsenosť a sklon k riskovaniu, ktorý je pri dospievaní 
častý. 

Záver 

V súčasnosti stále viac mladých ľudí priznáva skúsenosti s pitím alkoho
lických nápojov a tolerantnejšieho pristupu k uvedenému neduhu v kruhu 
vlastnej rodiny. Pričom by práve rodina ako základný výchovný a domi
nantný socializačný činiteľ mala byť príkladom a dôležitým formatívnym 
činiteľom, podieľajúca sa na pozitívnom vývine jedinca. Deti vo veľkej miere 
prijímajú hodnoty rodiny a spôsob, akým sa o drogovej téme hovori, rodina 
formuje ich postoje, pretože je modelovou dielňou ľudského správania. V tej
to súvislosti sa deti so svojimi rodičmi ani nemusia rozprávať, jednoducho 
stačí, keď to dennodenne vidia. Kolibáš a Novotný (1996) v tomto smere me
dzi rizikové spôsoby výchovy zaraďujú zlý priklad v oblasti vzťahu k drogám 
tzv. "excesy alebo militantné odmietanie" v oblasti legálnych drog. 
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V prípadoch, kedy zlyháva rodina, je najlepším miestom na prevenciu 
škola. Školy a školské zariadenia sú povinné zabezpečovať aktívnu ochranu 
detí pred sociálnopatologickými javmi a realizovať včasnú prevenciu, preto
že výchova v rodine je laická, výchova v škole sa uskutočňuje na profesio
nálnej a odbornej úrovni. Škola musí vytvárať bezdrogové prostredie a uči
telia by mali byť pozitívnymi výchovnými vzormi, pretože "Slová sa hovoria, 
priklady tiahnu." (Hroncová, 2007) 

Literatúra 

Hroncová, J .: Prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredi. Ed. 
Jablonský, T. - Tišťanová, K. Zborník prispevkov z medzinárodnej konferencie 
pod názvom Problematika sociálno-patologických javov v školskom prostredi -
stav, prevencia, riešeníe . PF KU, Ružomberok, 2007, s. 10 - 20 

Kolibáš, E. - Novotný, V.: Alkoholizmus a drogové závislosti. UK, Bratislava, 1996, 
120 s. 

Národná správa (2005 údaje) pre EMCDDA Národné monítorovacie centrum pre 
drogy "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" Nový vývoj, trendy a informácie o vybraných 
téma 

Ondrejkovič, P. - Poliaková, E. a i.: Protidrogová výchova. VEDA, Bratislava, 1999, 
356 s. 

Tlačová správa z agentúry Európskej úníe pre drogy v Lisabone, 2007 
Turček, M. - Novotný, V. - Kolibáš, E. : Skúsenosti študentov lekárskych fakúlt UK 

v Bratislave s psychoaktívnymi látkami. Alkohol Drog Záv, 43, 2008, s. 257 -
269 

Verešová, M.: Mediátory užívanía drog. Cesta k efektívnej prevencii drogových závis
lostí . UKF, Nitra, 2004, 388 s. 

Do redakcie prišlo: 6. 4. 2009 
Po recenzii prijaté na publikáciu: 12. 9. 2009 

Adresa autorky: PhDr. M. Niklová, PhD., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta 
UMB, Ružová č. 13,97411 Banská Bystrica 
e-mail: mníklova@pdf.umb.sk 

202 


