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Súhrn 

V troch etapách, od roku 1982 po rok 1995 sme štandardnou dotazníkovou mctódou slcdo
vali zmeny prevalencie fajčenia u prešovských vysokoškolákov. Cel kove boli spracované \Iť!ajc 
od l 907 respondentov. 

V roku 1982 fajčilo 31,2 % študentov, čo bolo menej ako v Prahc a Bratislave. najmä nižším 
percentom fajčiacich prešovských vysokoškoláčok (26,5 %). 

V roku 1991 bolo v súbore študentov začínajúceho a končiaceho ročníka už viac fajč i a 1'0 V 

(33,8 %), ako v takom istom súbore študentov v roku 1982 (28,4 %), o čo sa pričinili fajčia cc žc
ny - 31,0 % a študenti prvého ročníka - 26.2 %. V roku 1995 fajči l o v prvom ročníku už iba 
24,5 % študentov. 

K r ú č o v é s lov á : Fajčeníe - študenti Pedagogickej fakulty v Prcšovc 

A. Pavúk, J. Koščo : TIlE ANALYSIS OF STUDENTS SMOKING AT 
THE PEDAGOGICAL FACULTY IN TIlE PREŠOV FROM 1982 TILL 
1995 YEARS 

Summary 

From 1982 till 1995 in three periods we investigated the changes in smoking prevalcllc(! of 
the studenta at the Pedagogical Faculty by a standard questiollare method. Wc coll cclc,! date 
from l 907 studenta. 

In 1982 31,2 % were smoking which was less than in Prague and Bratislava. cspecially uy 
a lower percentage of smoking women (26,5 %) in Prešov. 

In 1991 there were more smokers (33,8 %) among first year students and last year stuuents 
than in 1982 (28,4 %) which was caused both by a higher number of smoking women (3 1,0 %) 

Venované prof. MUDr. Karolovi Matulaymu k jeho deväťdesiatinárn 
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aml stlldcnts slllokillg at th e first year (26.2 %J. whell iII 1982 it was only 20.3 %. In 1995 
2-1 .5 % or th e first year students were sIUokers. 

K c y w o r ds : SlIloking - students at th e Pedagogical fa culty in Prešov 

Osobnosť učitera sa často hlboko zapisuje do pamäte žiakov, zvlášť v nižších 
ročníkoch je to pre deti autorita, ktorá sa v mnohých smeroch stáva vzorom pre ich 
správanie. Túto skutočnosť si treba uvedomiť najmä v súvislosti s vytváralúm ne· 
gatívnych návykov detí, medzi ktoré patrí aj fajčenie . Všeobecne sa uvádza, že naj
viac prvých pokusov o faj čenie u chlapcov spadá medzi 9. - 11. rok, u dievčat medzi 
12. - 14. rok . 

Cieľom práce bolo zi sti ť stava smerovanie tabakizmu u budúcich učiteľov v sú· 
vislosti s celkovými trendmi vo fajčení, vyplývajúcich na jednej strane z osvetovej 
protifajčiarskej kampane a na druhej strane z reklamy tabakových výrobkovapri· 
rodzenej skupinovej identifikácie počas vysokoškolského života . 

Materiál a metodika 

Výsledky boli získané na základe štandardnej dotazníkovej metódy. V roku 1982 
bol použitý dotazník vypracovaný na FTVS UK v Prahe, ktorý sa používal pri sledo· 
vaní životosprávy pražských vysokoškolákov. V roku 1991 išlo o modifikáciu vzoru 
vyhotoveného Ústavom zdravotnej výchovy v Bratislave, a dotazník z roku 1995 bol 
koncipovaný na základe podkladov WHO . Zo všetkých troch dotazníkov boli pri 
spracovani použité iba porovnateľné časti . 

Súbor v roku 1982 pozostával z 925 respondentov prvého až piateho ročníka Pe
dagogickej fakulty v Prešove. V roku 1991 bol výskum zameraný na študentov 
začínajúceho a končiaceho ročníka (spolu 627) a v roku 1995 dotazník vyplnilo 355 
vysokoškolákov. Celkove boli spracované údaje od 1907 respondentov. 

Výsledky 

V roku 1982 fajčilo 31,2 % študentov Pedagogickej fakulty v Prešove, z toho 
43,4 % mužova 26,5 % žien. 

Viac fajčiarov bolo medzi študentmi učiteľstva 1. - 4. ročníka (1 - 4) - 33,1 %, 
ako medzi študentmi učiteľstva 5. - 12. ročníka (5 - 12) - 30,2 %, na čom sa 
podieľali vyšším percentom najmä ženy-fajčiarky 1 - 4 (31,4 %) oproti ženám- faj
čiarkam 5 - 12 (23,2 %), aj keď mužov-fajčiarov bolo medzi študentmi učiteľstva 1 
- 4 tiež viac ako medzi študentmi učiteľstva 5 - 12 (tab. 1). 

Rozdiely vyplynuli aj pri porovnaní fajčenia študentov (5 - 12), ktorí študovali 
telesnú výchovu v kombinácii s druhým predmetom, a študentmi, ktorí predmet te
lesnú výchovu v kombinácii nemali . Muži- telocvikári fajčili v priemere podstatne 
menej (35,1 %) ako netelocvikári (48,8 %), počet fajčiarok v uvedených skupinách 
bol takmer rovnaký (24,4 %, resp . 23,2 %) (tab. 1). 
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Tabuľka 1 Prevalencia fajčenia študentov Pedagogickej fakulty 
v Prešove v roku 1982 

Študijný smer Sex 1 2 3 

M 44,4 45,5 50,0 
1 - 4 Ž 26,3 23,2 47,7 

L 28,1 28,9 48,0 

M 22,2 15,4 38,9 
Tv Ž 0,0 13.3 33,3 

L 12,2 14,3 36,1 
5 - 12 M 40,9 40,9 46,7 

NTv Ž 10,9 18,0 26,0 
L 16,7 24,1 33,8 

M 32,5 28,6 43,8 
L Ž 9,3 17,11 27,9 

L 15,7 21,6 34,5 

M 34,7 32,6 44 ,6 
Spolu Ž 16,6 19,7 37,6 

L 20,3 23,6 39,7 

Legenda: Tv - študenti s aprobáciou telesná výchova 
NTv - študenti bez aprobácie telesná výchova 

4 5 

42,9 -
28,3 -
~9,9 -
41,7 45 ,5 
33,3 36,4 
37,5 41,8 

54,8 62.5 
36,8 3 1,3 
44,9 38,3 

5 1,2 52,6 
36,0 32,4 
43,0 39,5 

50.0 52.6 
3 1,8 32,4 
37,5 39,5 

Pri elll er 

-1 5,7 
3 1.-1 
33. 1 

35, 1 
24 ,-1 
30,1 

48,8 
23,2 
30,5 

43,0 
23 ,2 
30,2 

43,4 
26.5 
3 1,2 

Značný rozdiel bol v počte fajčiarov medzi študentmi začínajúceho (20,3 %) a 
končiaceho (36,7 %) ročnika . Táto skutočnosť je však opäť iná u študentov uči 

telstva 1. - 4. ročníka ako u študentov učitelstva 5. - 12. ročníka . PokiaI v uči 

telstve 1 - 4 bolo percento fajčiarov v 1. a 4. ročníku približne rovnaké (u mužov 4. 
ročníka 42,9 %, 1. ročníka 44,4 %), u študentov učiterstva 5 - 12 bolo v 5. ročníku 
dvaapolkrát viac fajčiarov (39,5 %) ako v 1. ročníku (15,7 %). Na tomto stave sa 
podstatnou mierou podielali študenti telesnej výchovy, u ktorých bol rozdiel v počte 
fajčiarov v 1. a 5 . ročníku v priemere vyše trojnásobný, keď napr. v 1. ročníku ne
fajčila ani jedna študentka telesnej výchovy (O %), v 5. ročníku ich fajčilo až 36,4 % 
(tab. 1). 

Ďalšie skutočnosti vyplynuli z porovnania jednotlivých ročníkov . Pravidlo, že 
čím vyšší ročník, tým vyššie percento fajčiarov, bolo narušené dvoma javmi: nižším 
percentom fajčiarov medzi študentmi 2. ročníka (hlavne u telocvikárov) a nižším 
percentom fajčiarok vo 4. a 5. ročníku, čo bolo ovplyvnené tým, že študentiek uči 
telstva 1 - 4, aj študentiek učiterstva 5 - 12 fajčilo menej v končiacom ročníku, s vý
nimkou telocvikárok, u ktorých sme nárast zaznamenali od 1. až po 5. ročník, 

pričom v 1. ročníku nebola žiadna fajčiarka telocvikárka a v 5. ročníku ich bolo viac 
(36,4 %) ako medzi študentkami, ktoré nemali t elesnú výchovu v kombinácii s iným 
predmetom (31,3 %) (tab. 1). 
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V roku 1991 bolo v súbore začínajúceho a končiaceho ročníka prešovských vyso· 
koškolákov viac fajčiarov (33,8 %) ako v tých istých ročlúkoch v roku 1982 (28,4 %). 
Bolo to spôsobené najmä tým, že v roku 1991 nastúpilo do 1. ročlúka viac študen· 
tov-fajčiarov (26,2 %) ako v roku 1982 (20,3 %). Zaujímavé je, že pri porovnaní pre· 
valencie fajčenia u týchto dvoch súborov (študenti začínajúceho a končiaceho roční

ka v rokoch 1982 a 1991) sme zaznamenali u mužov pokles a u žien nárast (graf 1). 

Graf 1 Prevalencia fajčelúa študentov začínajúceho a končiaceho ročníka 
Pedagogickej fakulty v Prešove v rokoch 1982 a 1991 
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V roku 1995 sme už zaznamenali mierny percentuálny pokles fajčiarov, ktorí 
začali študovať na Pedagogickej fakulte v Prešove (24,5 %), avšak stále to bola vyš
šia hodnota ako v roku 1982 (20,3 %), pričom trend poklesu fajčiarskych návykov 
u mužova nárast fajčenia u žien, z roku 1991, sme v roku 1995 už nepotvrdili 
(graf 2) . 
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Trendy prevalencie fajčenia študentov prvého ročnika 
Pedagogickej fakulty v Prešove v rokoch 1982, 1991 a 1995 

Roky ženy Muži Spolu 

1982 16,6 34,7 20,3 

1991 25,8 27,2 26,2 

1995 23,3 29,4 24 ,5 

Ženy 
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Z porovnania rokov 1982 a 1995 vyplýva, že pokiaľ v roku 1982 bolo viac fajčia
rov-študentov prvého ročnika 1- 4 (28,1 %) ako študentov 5 - 12 (15,7 %), v roku 
1995 bola situácia opačná (28,2 % u študentov 1- 4, 26,0 % u študentov 5 - 12). Na 
tomto zistení sa podielali hlavne fajčiace študentky prvého ročníka 5 - 12, ktorých 
percentuálne zastúpenie vzrástlo skoro trojnásobne (z 9,3% v roku 1982 na 26,2 % 
v roku 1995) (graf 3), čo znamená, že v radoch študentov prvého ročníka 5 - 12 
fajčilo viac žien (26,2 %) ako mužov (25,3 %). 

Diskusia 

Študenti PdF v Prešove sa v súčasnosti výraznejšie nevymykajú z rámca lite
rárnych údajov, aj keď v čase nášho prvého prieskumu (1982) dosahovali nižšiu 
prevalenciu fajčenia ako bol slovenský, resp . československý priemer. 
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Rozdiely v prevalencii fajčenia študentov prvého ročníka 
Pedagogickej fakulty v Prešove v jednotlivých študijných 
smeroch medzi rokmi 1982 a 1995 
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Vo väčšine dostupných vedeckých štúdií rovnako ako v našom súbore je fajčenie 
viac rožšírené u mužov ako u žien. Výnímku však tvoria výsledky Beniaka a Benia· 
kovej (1983), ktori zistili u bratislavských medikov v 6. ročníku vyššie percento 
fajčiarov medzi ženami (52,9 %) ako medzi mužmi (37,9 %). Vo svojej neskoršej 
práci (Beniak, 1990) však uvádza celkove iba 33 % fajčiarok-vysokoškoláčok . Volná 
(1988) tiež sledovala prevalenciu fajčenia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave 
a zistila 38 % fajčiarok. Prešovských vysokoškoláčok fajčilo v približne rovnakom 
období podstatne menej (26,5 %). Podla Beniaka, Beniakovej (1983) spomedzi bra· 
tislavských medikov fajčilo 37,9 %, my sme zistili u študentov PdF v Prešove 
43,4 % fajčiarov. Medzi študentmi LF a FTVŠ v Bratislave zistila Žakovicová 
(1987) 36 % fajčiacich medikov a 30 % telocvikárov, teda fajčiari z PdF v Prešove sa 
nachádzali na tomto rozmedzí (31,2 %). V porovnaní s výsledkami z českých vy. 
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sokých škôl sú závery podobné: mužov fajčilo približne rovnaký počet ako v Prešo· 
ve, fajčiacich žien bolo zase viac na českých vysokých školách. Briicknerová (1970) 
zistila, že na LF v Brne fajčilo 45 % mužova 32 % žien. V súbore Kvapilika (1979) 
sa k fajčeniu prihlásilo 44 % žien vysokoškoláčok . Kvapilik a PetHček (1973) 
uvádzajú u študentov ČVUT v Prahe 45 % a na FTVS v Prahe 32,5 % fajčiarov . My 
sme zistili u prešovských vysokoškolákov 31,2 %. Novák a kol. (1980) uvádzajú už 
iba 27,2% fajčiarov v radoch vysokoškolákov z FTVS v Prahe. Zo zahraničných prác 
sú údaje nasledovné: Vlajinac a kol. (1989) 31 % fajčiarov, Rozenfeld (1990) 24,2 % 
pravidelných fajčiarov. 

Viaceri autori sa zamerali na prevalenciu fajčenia v jednotlivých ročrúkoch po
čas štúdia na vysokej škole, pričom výsledky nie sú vždy rovnaké a rozdiely sú jed
nak medzi mužmi a ženami, a jednak vyplývajúce zo študijného zamerania. Podob
ne aj my sme v súbore prešovských vysokoškolákov zistili rozdiely vo fajčerú medzi 
jednotlivými študijnými smermi . Tieto rozdiely však boli väčšie v roku 1982 ako 
v roku 1991 (graf 1). Najmenší nárast prevalencie fajčenia sme zistili u študentov 
učiteIstva 1 - 4, väčší u 5 - 12 a najväčšiu prevalenciu u študentiek študujúcich te
lesnú výchovu v aprobácii s druhým predmetom. PodIa nášho názoru je to výsledok 
určitej nivelizácie v prevalencii fajčenia . Ďalší faktor, ktorý tiero rozdiely spôsobuje 
je aktuálnosť nástupu do zamestnania, aj keď tu sú výsledky nejednotné. Napr. Ža
kovicová (1987) zistila u študentov FTVŠ v Bratislave pokles fajčiarov v končiacom 
ročrúku, ale u bratislavských medikov bolo viac fajčiarov v končiacom ako začínajú

com ročniku. Volná (1988) u študentov 6 . ročrúka LF UK Bratislava uvádza dva
krát viac fajčiarov ako v 1. ročrúku. Beniaková, Broniš, (1993) v súbore študentov 
z ôsmich fakúlt UK v Bratislave (v rokoch 1966 - 1967) uvádzajú v 1. ročrúku 
27,6 % a v 5 . ročniku 39 % fajčiarov. Prešovskí študenti nedosahovali v 80- tych ro
koch takú prevalenciu fajčenia ako bratislavskí v 70-tych rokoch (začínajúce 

ročníky - 20,3 %, končiace ročrúky - 36,7 %), ale v roku 1991 bolo už percentuálne 
zastúpenie na približne rovnakej úrovni (v začínajúcom ročníku - 26,2 % a v kon
čiacom ročníku bolo zastúpenie fajčiarov dokonca väčšie ako u bratislavských štu
dentov - 44,3 %). 

V náraste počtu fajčiarov počas štúdia sme zistili rozdiely medzi mužmi a žena
mi, vyplývajúce zrejme z postavenia žien ako matiek, ktoré sa nimi stávajú jednak 
už v posledných ročrúkoch štúdia na vysokej škole, alebo vo väčšine prípadov po 
ukončerú štúdia. Beniaková, Broniš (1993) síce uvádzajú na ôsmich bratislavských 
fakultách ešte väčší nárast fajčiarok v končiacom ročrúku (40,4 %) oproti 1. ročrúku 
(23,5 %), ako u mužov (1. ročrúk 29,5 %, 5. ročrúk 37,5 %), čo zodpovedá vtedajšie
mu emancipačnému trendu fajčenia žien. Naopak, Volná (1988) zistila pribúdanie 
fajčiarov u mužov od 1. po 5. ročník, u žien však bol zaznamenaný nárast iba po 4. 
ročník a v končiacom ročrúku nastal úbytok fajčiarok. Rovnako aj výsledky Pavúka 
(1996) potvrdzujú zvýšenú prevalenciu fajčenia u mužov 5. ročrúka na LF UPJŠ 
v Košiciach (15,4 % denne fajčiacich) a naopak pokles fajčiarok v končiacich ročrú
koch (4. ročrúk - 3,5 %, 5. ročrúk - O % denne fajčiacich), keď túto skutočnosť si au
tor vysvetJuje jednak prechodom do kategórie príležitostných fajčiarok ako aj úpl
ným zanechaním fajčenia vplyvom nadobudnutých poznatkov o jeho škodlivosti 
zvlášť z hladiska reprodukčného . Zvýšenie vedomosti o zdravotných následkoch 
fajčenia počas štúdia na vysokej škole sa prejavilo aj vo výsledkoch Hrubej (1994), 
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ktorá medzi študentmi 6. ročIÚka na LF MU v Brne zistila najnižšiu prevalenciu 
fajčenia za posledné obdobie. 

Zreteľne rýchlejší trend poklesu fajčiarskych návykov medzi vysokoškolsky 
vzdelanými ľuďmi dokazujú výsledky Nelsona a kol. (1994), ktorí zistili, že vzdela
nie je hlavným sociodemografickým prediktorom fajčenia v USA. Toto konštatova
nie potvrdzuje v našich podmienkach aj Pavúk (1993), podla ktorého bola prevalen
cia fajčenia v regióne východného Slovenska najnižšia u žien s vysokoškolským 
vzdelaIÚm. Zhodné s týmito výsledkami sú aj naše zistenia, z ktorých vyplýva po
kles študentov-fajčiarov na PdF v Prešove v roku 1995 (24,5 %) oproti roku 1991 
(26,2 %). 

Záver 

Pri zhodnoteIÚ všetkých troch etáp prieskumu môžeme konštatovať určitý vývin 
vo fajčeIÚ prešovských vysokoškolákov, zodpovedajúci príslušným chronologickým 
trendom. 

V čase prvého prieskumu (1982) bola prevalencia fajčenia vyššia vo velkých 
mestách ako na vidieku, čomu zodpovedalo aj nižšie percento fajčiarov v Prešove 
ako v Prahe a Bratislave. Súčasne bol vo velkých mestách zaznamenaný nárast 
fajčiacich žien. V Prešove sa tento trend prejavil výraznejšie až v druhej etape 
prieskumu, keď pribudlo viac fajčiarok ako fajčiarov. Pri výskume v roku 1995 sa 
ďalšia expanzia fajčiarskych návykov žien už nepotvrdila a v končiacich ročIÚkoch 
pribúda študentiek, ktoré zanechávajú fajčenie. Aj naše výsledky z rokov 1991 a 
1995 potvrdzujú najnovšie trendy, že najviac prestávajú fajčiť Iudia, ktorí majú 
vyššie vzdelanie, čo zodpovedá literárnym údajom. Najnovšie trendy v poklese faj
čiarov u Iudí s vyšším vzdelaIÚm sa začínajú prejavovať aj v našich výsledkoch z ro
ku 1995 v porovnaIÚ s rokom 1991. 

Celkove možno pozorovať určitú nivelizáciu fajčenia z hľadiska intersexuálneho, 
študijného zamerania, ako aj v menších odchýlkach komparácie prevalencie 
fajčiarskych návykov u študentov PdF v Prešove s populáciou študentov z iných vy
sokých škôl. 
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