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Súhrn 

Výsledky výskumu ukazujú, že ešte stále najzávažnejším problémom mladistvých je alkohol 
a nikotín, i keď prvé skúsenosti s drogami, najmä s marihuanou alebo hašišom, poukazujú na 
nepriaznivý vývoj v tejto oblasti. 

K r ú č o v é s lov á: žiaci stredných odbomých \lČilí.šť. - fa~če\\ie - al\\.ohol - drog'j . - dro
gová závislosť 

A. Pavúk: THE PREVALENCE OF SMOKING, ALCOHOL AND 
DRUG ABUSE SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND THEIR 
OPINIONS ABOUT DRUGS 

Summary 

The results of our research have pointed out that the most important problem of adults is 
alcohol and lúcotine although the first experience with drugs (especially with marihuane and 
hashish) has shown uruavousable development in that area . 

Key w o r ds : secondary school students - smoking - alcohol - drugs - drug addicts 

V roku 1996 sme uskutočnili prieskum formou anonymných dotaznikov u žiakov 
stredných odborných učilíšť v Prešovskom kraji s cielom zmapovať súčasný stav 
zneužívania drog, pitia alkoholu a fajčenia a postojom k nim. Výskumnú vzorku 
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tvorilo 364 žiakov, z toho 178 chlapcov (SOU-stavebné) a 186 dievčat (SOU-ob
chodné). Priemerný vek chlapcov bol 16,3 a dievčat 15,9 roka. 

Podnetom pre náš výskum bol (ESPAD: European school project on alcohol and 
drugs - Európsky školský prieskum o alkohole a drogách, ktorý zrealizovali Ná
rodné centrum podpory zdravia, Ústav zdravotnej výchovy a Štátny zdravotnícky 
ústav SR v Bratislave u 16-ročných žiakov z výberových škôl na Slovensku. Získané 
výsledky boli odoslané pre medzinárodné porovnaníe do Štokholmu v roku 1995. 

Výsledky 

Fajčenie a konzumácia alkoholických nápojov 

Alkohol a nikotín sa vo všeobecnosti pokladajú za mäkké drogy, ktorých kon
zumáciu spoločnosť ve Imi toleruje . Tie sú z hIadiska ohrozenia zdravia človeka na
pokon ešte nebezpečnejšie ako tvrdé drogy. V roku 1991 v Nemecku prešetrili kaž
dého, kto zomrel z hIadiska konzumácie sociálne akceptovaných drog. Výsledky 
ukázali, že v priamej príčinnej súvislosti s fajčením zomrelo okolo 70-tisíc rudí, 
s konzumáciou alkoholických nápojov 18-tisíc a v dôsledku užívania tvrdých drog 
zaznamenali asi 2-tisíc prípadov (Pavúk, 1996). 

Výsledky prieskumu u žiakov SOU v regióne východného Slovenska ukázali, že 
denne fajčí 30,9 % žiakov, (37,2 % chlapcov a 24,7 % dievčat). Najviac žiakov 
(12,8 %) vyfajčí denne 2 - 5 cigariet, 10 a viac cigariet denne fajčí 7,5% žiakov, 
(9,1 % chlapcova 6,0 % dievčat) . Vôbec nefajčilo 27,6 % žiakov, (12,7 % chlapcov 
a 42,0 % dievčat) . 

V týchto intenciách sú aj hodnoty o fajčiarskych návykoch žiakov SOU, ktoré 
zistili pracovnici Ústavu informácií a prognóz školstva v Bratislave v roku 1995. 
Zaregistrovali 27,1% pravidelných fajčiarov (Pétiová, 1998). 

Rovnakým spôsobom ako fajčenie sme analyzovali aj otázky zamerané na kon
zumáciu alkoholických nápojov. Zaujímala nás nielen frekvencia požívania alkoho
lu, ale aj druh a jeho približné množstvo. 

TabuIka 1. Frekvencia opilosti počas celého života 
(v % z počtu žiakov, ktorí odpovedali na otázku) 

Frekvencia 1 - 2 krát 3 - 5 krát 6 - 9 krát 10 a viackrát 

Chlapci 15,3 % 17,8 % 9,6% 25,5 % 

Chlapci' 23,9% 14,9% 7,6% 7,5 % 

Dievčatá 29,0% 11 ,2 % 4,7% 5,3 % 

Dievčatá' 25,0% 11,9% 4,1 % 2,9% 

• Výsledky z celoslovenského výskumu žiakov stredných škôl v roku 1995 (Erbanová, 1996). 
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Z údajov v tab. 1 sa vyníma frekvencia opilosti u chlapcov (25,5 %). Celkove bolo 
už počas celého života opitých 58,6 % žiakov, 6,8 % chlapcova 9,0 % dievčat tvrdí, 
že nepilo žiadny alkohol. 

Frekvenciu požívania alkoholických nápojov sme sledovali v troch intervaloch: 
počas celého života, za posledných 12 mesiacov a za posledných 30 dni . 

Údaje o konzumovaní alkoholu za posledných 30 dní charakterizujú žiakov tak-
to: 

- 39,6 % nikdy nepije pivo (25,0 % chlapcova 54,3 % dievčat), 
- 34,8 % nikdy nepije víno (26,5 % chlapcova 23,1 % dievčat), 
- 42,1 % nikdy nepije liehoviny (32,1 % chlapcova 52,1 % dievčat) . 

pri poslednej príležitosti menej ako 1 malé pivo vypilo 21,9 % chlapcova 19,3 % 
dievčat, 1 - 2 flaše vypilo 25,4 % chlapcova 4,3 % dievčat, 2 - 3 flaše piva, alebo 
viac pri jednej príležitosti udáva 7,6 % chlapcova 0,0 % dievčat . 

Vypitie 1 deci vína pri poslednej príležitosti udáva 22,1 % dievčat a 18,8 % 
chlapcov. Aj v údajoch vypitia 1 - 2 deci vína vedú dievčatá (32,3 %), chlapci 
(14,7 %). Iba pokial ide o vyššie dávky 7 deci vína sú hodnoty u chlapcov ovela 
vyššie (8,1 % chlapcova 0,5 % dievčat) . 

Pitie tvrdého alkoholu v množstve menej ako pol deci udáva 16,2 % dievčat 
a 11,2 % chlapcov. So stúpajúcim množstvom vypitých liehovin pribúda počet 
chlapcov (10,2 %) a ubúda počet pijúcich dievčat (1,1 %). Za posledných 30 dní ne
vypilo 5 a viac dávok alkoholu po sebe pri jednej príležitosti 62,9 % žiakov (50,0 % 
chlapcova 75,2 % dievčat), ale 16,8 % chlapcova 12,9 % dievčat urobilo za toto ob
dobie 1 raz a 11,2 % chlapcova 6,5 % dievčat 2 razy a 11, 7 % chlapcov dokonca 3 -
5 ráz. Ak si uvedomíme, že jedna dávka alkoholu v dotazniku je charakterizovaná 
ako 1 veľké pivo alebo 2 deci vína, alebo pol deci tvrdého - všetky uvedené percen
tuálne údaje sú velmi vysoké a poukazujú na nadmerné pitie u niektorých 
l6-ročných žiakov. Aj výsledky iných výskumov to potvrdzujú (Pétiová, 1998). Žiaci 
SOU dokonca konzumujú alkoholické nápoje vo väčšej miere ako študenti vysokých 
škôl (denne: 3,2 % SOU, 2,4 % VŠ, gymnázia a SOŠ ani jeden respondent, 2 -
3-krát do týždňa: 9,5 % SOU, 8,9 % VŠ, 5,0 % SOŠ a 0,8 % gymnázia). 

Miesto pitia alkoholických nápojov 

Najviac žiakov konzumuje alkohol v krčme, resp. v bare 19,7 % (27,0 % chlapcov 
a 12,3 % dievčat), na diskotékach 19,3 % žiakov (19,8 % chlapcova 18,8 % dievčat), 
v domácom prostredí konzumuje 16,3 % žiakov (21,5 % dievčat a 11,2 % chlapcov). 
Najmä konzumácia v domácom prostredí môže byť začiatkom tzv. skrytého alkoho
lizmu u žien (Pavúk, 1997). 

Drogy a problematika drogovej závislosti 

Zisťovali sme osobné skúsenosti respondentov s jednotlivými druhmi drog, ako 
aj možnosti kontaktu a dostupnosti . Zaujímalo nás, či mladí ludia majú dostatok 
informácií o tomto nebezpečenstve . Sme si vedomi toho, že údaje od žiakov sme 
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získavali formou anonymných dotaZlúkov, preto výsledky akceptujeme s istou 
výhradou. Užívanie marihuany alebo hašiša počas celého života priznáva B,O % žia
kov, čuchanie prchavých látok 5,B %. Alkohol spolu s nejakými tabletkami pilo 
5,6 % žiakov, 5,0 % užívalo sedatíva bez lekárskeho predpisu. Dvaja žiaci (0,5 %) 
priznali, že užívajú kokaín a traja žiaci (O,B %) heroín. LSD a iné halucinogény užil 
1 žiak a extázu brali 2 žiaci. Ak porovnávame hodnoty u chlapcova dievčat zisťuje
me, že podstatne viac chlapcov fajčí, požíva alkoholické nápoje a užíva drogy. 

Ďalším sledovaným znakom bol vek pri prvom užívaní návykových látok. Prvú 
cigaretu vyfajčilo 22,2 % žiakov (40,3 % chlapcova 4,1 % dievčat) pred dovŕšelÚm 
12. roku veku. 7,2 % chlapcov uvádza, že v tomto veku fajčili denne . Od 15. roku 
veku fajčí denne 11,2 % chlapcova 6,4 % dievčat . Pred dovŕšením 12. roku veku vy
pilo aspoň 1 pohár piva 17,1 % žiakov (22,9 % chlapcova 11,3 % dievčat), vína 
14,B % (20,4 % chlapcova 9,1 % dievčat) tvrdého alkoholu 9,1 % žiakov (14,B % 
chlapcova 6,2 % dievčat) . 

Prvú opilosť udáva 17,3 % žiakov vo veku 15 rokov (19,9 % chlapcova 11,2 % 
dievčat), ale až 6,2 % žiakov (9,7 % chlapcova 2,7 % dievčat) už pred 12.rokom ve
ku svojho života. Už 2,6 % chlapcov vyskúšalo marihuanu alebo hašiš pred dovŕ
šením 12. roku veku. U dievčat prvé vyskúšanie sa objavuje až v 15. roku veku 
(1,1 %), chlapcov skúšalo v tomto veku (4,6 %). U chlapcov ojedinelé pripady 
vyskúšania marihuany alebo hašiša sú aj v 13. a 14. roku veku. 

Údaje pri ostatných drogách sú hlboko pod hodnotu 1,0 %. Pri trankvilizéroch 
a sedatívach bez lekárskeho predpisu udáva užívanie 1,6 % dievčat už vo veku 12 
rokov. Prvé čuchanie prchavých látok priznáva vo veku 14 rokov 1,0 % chlapcov. 

Na otázku do akej miery je pravdepodobné, že ak vypiješ alkohol, stane sa s te
bou nasledujúce, si študenti z možných "pozitívnych" odpovedí na prvom mieste vy
brali "poriadne sa zabavim" - 54,2 % žiakov, 39,2 % "budem kamarátskejší", ďalej 
37,9 % žiakov uviedlo, že zabudne na svoje problémy. Odpoveď "budem sa cítiť 
šťastný" si vybralo 15,2 % žiakov a toto percento je zároveň najnižším zo všetkých 
odpovedí. Poškodím si zdravie uvádza 46,9 % žiakov, 39,5 % pripúšťa, že im bude 
nanič kvôli "opici" - pIúšti (kocovíny), 32,3 % žiakov si vybralo odpovede "spravím 
čosi, čo ofutujem". Žiakov, ktori uviedli, že budú mať problémy s políciou bolo 
B,B %. 

Problémy spojené s pitím alkoholu mohli žiaci vyznačiť podIa navrhnutej škály, 
vyznačením počtu skúseností. Výsledky ukazujú, že najviac žiakov (14,5 %) malo 
individuálne problémy "poškodenie vecí alebo šiat", potom nasledujú problémy s ro
dičmi (12,2 %), mal som spor alebo hádku udáva (11,9 %), problémy vo vzťahu 
k priateIom (11,1 %), znížená výkonnosť v škole (12,1 %), viedlo to k nechcenej se
xuálnej skúsenosti 9,7 % žiakov, (12,2 % chlapcov, 5,9 % dievčat) . 

Ďalšou sledovanou otázkou bolo vyjadrenie "k nesúhlasu alebo silnému nesúhla
su" k užívaniu drog. O občasnom fajčení cigariet sa takto vyjadrilo 40,5 % žiakov. 
S denným fajčením 10 a viac cigariet nesúhlasilo 76,2 % respondentov, z toho 
85,5 % dievčat a 66,8 % chlapcov. S pitím alkoholických nápojov denne nesúhlasilo 
40,9 % žiakov. Nesúhlas s opitím raz za týždeň nesúhlasí 92,6 % dievčat a 86,4 % 
chlapcov. Pri všetkých ostatných drogách vyjadrilo nesúhlas okolo 88 % žiakov. Iba 
pri vyskúšaní v kolonke marihuany sú údaje nižšie. U chlapcov 76,0 %. S praví
delným fajčením marihuany nesúhlasí 85,1 % chlapcova 95,4 % dievčat. Percen-
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tuálne vyhodnotenie nesúhlasných odpovedí na všetky otázky o drogách vyznievajú 
v prospech dievčat. 

Riziko seba poškodenia žiaci vyjadrili nasledovne: 55,4 % žiakov považuje občas
né fajčenie cigariet za žiadne alebo mierne riziko. "Skoro každý deň vypiť 1 - 2 
poháre alkoholu" si 31,9 % žiakov myslí, že nemá žiadne alebo mierne riziko. Vypiť 
5 pohárov a viac 1- 2-krát za víkend (23,2 % dievčat a 33,1 % chlapcov) nepovažuje 
za žiadne alebo mierne riziko. Toto zistenie je zarážajúce a svedčí o veľmi nizkom 
uvedomení si alkoholového rizika. 

Pod Ia posúdenia rizika poškodenia po ostatných drogách možno zoradiť odpoveď 
aj takto: 13,9 % žiakov označuje vyskúšanie marihuany alebo hašiša 1 - 2 razy za 
mierne alebo žiadne riziko, podobne sa vyjadruje aj 9,2 % žiakov pri občasnom 
fajčení marihuany alebo hašiša, 10,1 % žiakov pri skúšaní fetovať prchavé látky. 
Vyskúšanie ďalších drog za mierne alebo žiadne riziko považuje 6 - 8 % žiakov. 

Žiadnu drogu nikdy nevyskúšalo 87,4 % žiakov. Prvou vyskúšanou drogou v po
radí u 6,7 % žiakov bola marihuana alebo hašiš ( 11,2 % chlapcova 2,1 % dievčat). 
U ostatných drog sa percento prvých pokusov o skúšanie pohybuje v rozpätí od 
0,1 % do 0,5 %. "Neviem čo to bolo" uviedlo 0,5 % žiakov. Pri všetkých údajoch je 
percento chlapcov vyššie ako percento dievčat okrem trankvilizérov a sedatív bez 
predpisu lekára, kde je rozdiel oproti chlapcom dvojnásobný (0,8 % chlapcova 1,6 % 
dievčat), čo zrejme súvisí s užívanim pri menštruačných ťažkostiach . 

V škále odpovedí na otázku "Prečo niektori ludia nepijú alkohol", si žiaci najčas
tejšie vybrali "Pitie má často zlý vplyv na rodinný život" (97,9 %). "Pitie stojí vela 
peňazí" uvádza 96,3 %, 95,3 % žiakov si myslí, že "Pitie môže viesť k vážnym 
haváriám". Zaujímavý je postoj k odpovedi "Pitie je zlé pre moje zdravie". Len 
79,5 % chlapcov pripúšťa zlé účinky na jeho zdravie, kým u dievčat je táto hranica 
podstatne vyššia (94,0 %). Z 15 možných odpovedí najnižšiu hodnotu dosiahla odpo
veď "Mám náboženské dôvody pre nepitie 21,8 %. 

Na otázku "Myslíš si, že budeš piť alkohol, keď budeš mať 25 rokov" 8,7 % žia
kov odpovedalo áno, 55,5 % nie a 32,3 % neviem. 

Poradie drog podla toho ako ich žiaci poznajú 

Na 1. mieste je marihuana alebo hašiš, potom kokaín, heroín, trankvilizéry 
a sedatíva, LSD, extáza, crack, amfetaminy, kompot, pervitín, methadon a brown. 

Dievčatá sú informovanejšie o drogách ako chlapci, o to viac prekvapuje väčšia 
informovanosť o menej známych drogách u chlapcov, ako sú: pervitín, methadon, 
brown, kompot. Možno je to rovnako ako pri názve revelín pre drogu, ktorá neexis
tuje, a predsa 10,7 % chlapcova 2,3 % dievčat uvádza, že pozná takúto drogu, čo 
značí, že im názov asi pripomina nejakú drogu, alebo, že poznajú všetko v snahe 
ukázať sa informovanými . 

Ako lahko možno zohnať drogy vrátane alkoholu odpovede žiakov "velmi ľahko 
a dosť lahko" pri pive odpovedalo 75,6 % žiakov, víne 75,1 %, liehovinách 55,6 %, 
iba pri doma vyrábaných liehovinách je to 39,2 % žiakov. U drog najIahšie možno 
podIa žiakov zohnať prchavé látky 13,4 %, potom marihuanu alebo hašiš 8,9 % . 

Pri drogách sme sa stretli s veľmi odlišnými odpoveďami u chlapcova dievčat . 
Pri všetkých odpovediach sú hodnoty chlapcovo niekoľko percent vyššie, naj výraz-
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nejšie je to pri marihuane (16,8 % chlapcov, 1,7 % dievčat), prchavých látkach 
(19,3 % chlapcova 7,5 % dievčat). 

Zaujímavé sú výsledky o abstinencii počas celého života. Iba 27,6 % žiakov nik
dy nefajčilo, (12,7 % chlapcova 42,4 % dievčat) . Alkoholický nápoj nikdy nepilo 
11,8 % dievčat alO, 7 % chlapcov. 

Frekvencia užívania za posledných 12 mesiacov ukazuje, že 87,9 % žiakov pilo 
nejaké alkoholické nápoje (91,4 % chlapcova 83,5 % dievčat) . Výrazný rozdiel me
dzi dievčatami a chlapcami v požívaní alkoholických nápojov je najmä vo frekvencii 
10- a viackrát (25,0 % chlapcova 13,1 % dievčat) . 

Opilosť za toto časové obdobie priznáva až 53,9 % žiakov, o 9,0 % viac chlapcov 
ako dievčat . Alarmujúca je hodnota u chlapcov (68,2 %) hoci aj údaj, že každé druhé 
dievča si privodilo za posledný rok opilosť nie je zanedbatelná. Zistenie, že žiaci 
SOU v regióne východného Slovenska častejšie požívajú alkoholické nápoje ako je 
celoslovenský priemer potvrdzuje 12,2 % chlapcov, ktorí pijú akýkolvek alkoholický 
nápoj 10- a viackrát oproti 3,4 % chlapcov v rámci celoslovenského výskumu. 
U dievčat oboch porovnávaných súborov je konzumácia alkoholických nápojov tak
mer rovnaká (1,6 %, resp . 1,4 %). 

Čo sa týka frekvencie abstinencie za posledných 12 mesiacov, iba 12,1 % žiakov 
nepilo žiadny alkoholický nápoj za toto obdobie (9,6 % chlapcova 14,5 % dievčat) . 

Marihuanu a hašiš nefajčilo 97,8 % dievčat a 95,7 % chlapcov. Za posledných 30 dní 
nevypilo žiadny alkoholický nápoj 48,8 % chlapcova 52,0 % dievčat. 

Stav opilosti za posledných 30 dní priznáva 19,1 % žiakov (28,6 % chlapcov 
a 12,5 % dievčat), dokonca 5,9 % žiakov (10,7 % chlapcova 2,5 % dievčat) 3 -
5-krát, čo sú vysoké hodnoty, najmä keď si uvedomime, že zber informácií sa neko
nal po žiadnych veIkých sviatkoch, aby nedošlo ku skresleniu výsledkov. 

Podla výsledkov po prvýkrát získalo drogu zadarmo od svojich "starších ka
marátov" 2,5 % žiakov, od kamarátov v ich veku alebo mladších 2,8 %, u 1,0 % žia
kov droga kolovala v skupine kamarátov. Doma bez súhlasu rodičov získalo drogu 
1,0 %, kúpou si drogu zabezpečilo od kamaráta 1,2 % chlapcov, u dievčat sme sa 
s kúpou drog nestretli. 

Podobne ako drogová závislosť, aj hracie automaty, na ktorých sa dajú vyhrať 
peniaze sa stali negatívnym javom v našej spoločnosti . Nikdy neskúsilo hrať 20,5 % 
chlapcova 65,5 % dievčat . 16,8 % chlapcova 23,6 % dievčat hralo 1 - 2 razy. Desať 
a viac ráz hralo 5,3 % žiakov (15,3 % chlapcova 1,6 % dievčat) . Za posledných 12 
mesiacov 10 a viac ráz hralo 9,1 % chlapcova 1,6 % dievčat . 

Záver 

Z odpovedí žiakov vyplýva, že sa konzumuje vela alkoholických nápojov, najmä 
vína a piva, menej tvrdého alkoholu. 

Vela žiakov fajčí a fajčiarsky návyk je vypestovaný najmä v skupine chlapcov. 
Poznatky o drogách sú na primeranej úrovni, dievčatá sú informovanejšie (pri me
nej známych drogách je to opačne) . 

Výsledky prieskumu u žiakov stredných odborných učilíšť ukazujú, že stále 
najzávažnejším problémom mladistvých je alkohol a nikotín, i keď prvé skúsenosti 
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s drogami, najmä s marihuanou alebo hašišom poukazujú na nepriazruvy vývoj 
v tejto oblasti. Ojedinelé skúsenosti s ostatnými drogami, najmä pri uvedomeIÚ si 
absolútnych čísel vyjadrujúcich IÚe percentá, ale skutočný počet žiakov berúcich 
tieto drogy, nás navádzajú k ostražitosti a k potrebe zamerať týmto smerom zdra
votnovýchovné pôsobeIÚe. 

Najväčšie rozdiely v skúsenosti s drogami medzi žiakmi SOU v regióne vý
chodného Slovenska a žiakmi výberových škôl v rámci Slovenska sú v konzumácii 
alkoholických nápojov a jej následkami. 
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