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Súhrn 

V práci si autori dali za cier monitorovať v roku 1998 drogovú scénu na košických stredných 
školách - gymnáziách aj odborných školách - na úvod vo forme anonymných dotazníkov . 
Vypracoval sa dotazník s 13 základnými otázkami, ktorý by mal byť prvou orientačnou sondou 
informujúcou o situácii na drogovej scéne, o abúze alkoholu, o fajčeni a o informovanosti mlá
deže o hroziacom nebezpečenstve závislosti na drogách. Celkove sa vyhodnotilo 722 responden
tov, z toho 418 chlapcova 304 dievčat z 2 odborných škôl a 3 gymnázií. Vypočítali sa percen
tuálne hodnoty v jednotlivých odborných školách a gymnáziách, korelačné vzťahy a trendy 
v príslušných vekových skupinách . Autori zistili, že existuje významná kladná korelačná súvis
l osť medzi fajče nim , konzumom alkoholu a požívanim drog vo všetkých vekových skupinách. 
Stanovili rizikové vekové skupiny, ktoré vyžadujú preventívne protidrogové opatrenia. 

K r ú č o v é s lov á: drogová scéna - abúzus alkoholu - fajčenie - študenti stredných škôl 
- dotaznik 

M. Adamová, N. Bobrov, F. Longauer, A. Fotul: THE PRESENT 
DRUG SCENE AMONG THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
IN KOŠICE. PART I. THE QUESTIONNARY ACTION 

Summary 

The goal of this work is monitoring of drug scene at the secondary schools - comprehensive 
and technical schools - in Košice in 1998 as introduction in a form of anonymous questionnai
res. A questionnaire consisting of 13 basic questions has been made and it should be the first 
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overview giving us an information about the situation at the drug scene, alcohol abusing and 
knowledge of youth on threatening danger of drug abuse. Analysis of 722 respondents (418 boys 
and 304 girls from 2 technical schools and 3 comprehensive secondary schools) was done. Per
centual values in the individual professional and comprehensive secondary schools as well as 
correlations and trends in corresponding age groups were counted. Authors found significant 
positive correlations between smoking, using of alcohol and using of drugs in all age groups . 
They established risky age groups. which require preventive anti-drug programmes. 

K e y w o r ds: Drug scene - alcohol abuse - smoking - secondary school students - ques
t ionnaire 

Úvod 

Problematikou konzumácie návykových látok, fajčenia a pitia alkoholických 
nápojov u stredoškolských študentov a vysokoškolákov sa zaoberajú viaceri autori . 
Napriklad Ondruš (1983) sleduje vplyv alkoholu, drog a fajčenia na zdravie mla
dých ľudí ; Dimoff a Carper (1994) kladú dôraz na prevenciu a pomoc pri začia
točnom štádiu závislosti a dávajú praktické informácie rodičom, ako riešiť tento 
problém a čeliť mu; Novomeský (1995) podáva súdnolekársky pohľad na problema
tiku drogových závislostí a potrebu informovanosti mladých Iudí o drogovom nebez
pečenstve ; K. Turček (1995) zvýrazňuje faktor napodobňovania starších a vplyv ko
lektívu na mládež; Pavúk (1995) konštatuje, že medzi fajčiacimi študentmi gym
názia oboch pohlavi je viac konzumentov alkoholu ako medzi nefajčiarmi; Saunders 
(1996) popisuje psychoaktívnu drogu Extasa, jej výrobu, fyzikálne a chemické vlast
nosti, ako neoficiálne liečivo až po jej raketový nástup na drogovú scénu; Novotný 
a Kolibáš (1997) okrem iného prezentujú, že najčastejšie užívanými psychotrop
nými látkami sú čierna káva, alkohol a tabak; Kajanová a Bratská (1995) sa zame
riavajú na drogový problém pubescentov z Detského diagnostického ústavu v Bra
tislave, pri ktorom zohralo svoju úlohu zlé rodinné prostredie; Mečíf (1990) charak
terizuje obdobie puberty ako rizikové z hľadiska vzniku drogovej závislosti, keďže 
ide o ešte nevyhranené a neustálené osobnosti . 

Celosvetové skúsenosti ukazujú, že viac ako 90 % Iudí komunikuje s drogami. 
Na našom územi je to zatiaľ asi 60 %. Kresánek a Plačková (1997) konštatujú, že 
od roku 1989 zaznamenali v Bratislave takmer 9-násobný nárast intoxikácie droga
mi s maximálnym výskytom vo vekovej skupine od 11 do 20 rokov. Najviac sa zne
užívajú drogy vo vekovej skupine 15 - 18 rokov. V poslednom období zazname
návajú presun zvýšeného užívania drog do nižších vekových skupín (13 - 16 rokov) . 
Preto prevencia musí byť rýchla, premyslená a najmä dôsledná. Fenomén "skupiny" 
a terén školy je mimoriadne zaujímavý pre drogových dílerov, či distributérov, hlav
ne pre neuveriteInú neinformovanosť a Iahkovážnosť tejto vekovej kategórie . Vyna
chádzavosť distributérov a konzumentov drog je bezhraničná a stále sa objavujú no
vé, nepredpokladané návykové látky Iahko dostupné aj málo solventným školákom, 
avšak vážne ohrozujúce ich život . Najviac alarmujúca je skutočnosť, že aj na Slo
vensku sa už objavujú úmrtia mladých Iudí z predávkovania drog. 
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Materiál a metodika 

Vypracoval sa anonymný dotaz mk (tab. 1), ktorý by mal byť orientačnou sondou 
na zistenie situácie v zneužívam návykových látok vrátane abúzu alkoholu a fajče· 
nia stredoškolskou mládežou v Košiciach a v informovanosti tejto mládeže o hrozia
com drogovom nebezpečenstve. Dotazrúk sme aplikovali na rôznych typoch stred
ných škôl, a to u študentov štvorročných gymnázií a osemročného gymnázia, ako aj 
na odborných školách. Dotazmkovej akcie sa zúčastnilo 722 respondentov, z toho 
418 chlapcova 304 dievčat . Údaje uvádzame pre celkové súbory v jednotlivých 
školách, zvlášť pre skupiny chlapcova dievčat a taktiež pre skupiny s rovnakým 
vekovým priemerom. Na štatistickú analýzu sme použili metódy lineárnej regresie 
a korelácie . 

Tabuľka 1. Anonymný dotazmk. 

1. Vek: 7. Pri akej priležitosti? 
aJ chlapec aJ domáca oslava 
bi dievča bi kamaráti 

2. FajČÍŠ? 8. Skúsil si už drogu? 
aJ áno aJ áno 
bi nie bi nie 
3. Ak áno, tak : 9. Ak áno, akú? 
aJ od ktorého roku veku : 10. Kto Ti ju ponúkol? 
bi príležitostne : aJ súrodenec 
d pravidelne: bi spolužiak 

d díler 

4. PožÍvaš alkoholické nápoje? 11. Kde sa dá kúpiť droga? 
aJ áno 
bi nie 

5. Ak áno, aké? 12. Zúčastnil si sa besied na 
aJ pivo tému o nebezpečenstve drog? 
bi víno aJ áno 
d liehoviny bi nie 
6. Kofko rokov si mal, keď si 13. Rodina 
prvýkrát pil alkohol? aJ úplná 

bi neúplná 

Výsledky 

Rozloženie počtu respondentov na jednotlivé školy bolo nasledovné: 
- Prvá odborná škola (ďalej len OŠ 1): 113 študentov (35 chlapcov, 78 dievčat) . 
- Druhá odborná škola (OŠ 2): 98 študentov (98 chlapcov). 
- Prvé (osemročné) gymnázium (G 1): 205 študentov (136 chlapcov, 69 dievčat) . 

- Druhé (štvorročné) gymnázium (G 2): 173 študentov (82 chlapcov, 91 dievčat). 
- Tretie (štvorročné) gymnázium (G 3): 133 študentov (67 chlapcov, 66 dievčat) . 

Získané výsledky požívania alkoholických nápojov, fajčenia a kontaktu s droga
mi sú vyhodnotené podľa jednotlivých škôl v tabuľke 2 - 6. 
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Tabulka 2. Požívanie alkoholických nápojov, fajčenie 
a kontakt s drogami z celkového počtu študentov na OŠ 1 

OŠ l Požívanie Fajčenie Kontakt s drogami 
alkoholických nápojov 

~ = 113. ch - 35, d - 78 Počet % Počet % Počet % 

Chlapci 

Dievčatá 

Tabulka 3. 

OŠ 2 

l: = 98, ch - 98 

Chlapci 

Dievčatá 

Tabulka 4 . 

GI 

22 19,5 14 12,3 5 

46 40,7 28 24,7 II 

Požívanie alkoholických nápojov, fajčenie a kontakt 
s drogami z celkového počtu študentov na OŠ 2 

4,4 

9,7 

Požívanie Fajčenie Kontakt s drogami 
alkoholických nápojov 

Počet % Počet % Počet 

51 52,0 22 22,4 13 

O 0,0 O 0,0 O 

Požívanie alkoholických nápojov, fajčenie a kontakt 
s drogami z celkového počtu študentov na G 1 

% 

13,2 

0,0 

Požívanie Fajčenie Kontakt s drogami 
alkoholických nápojov 

E = 205. ch - 136, d - 69 Počet % Počet % Počet % 

Chlapci 

Dievčatá 

Tabuľka 5. 

G2 

45 22,0 13 6,3 8 

20 9,7 14 6,8 3 

Požívanie alkoholických nápojov, fajčenie a kontakt 
s drogami z celkového počtu študentov na G 2 

4,0 

1,4 

Požívanie Fajčenie Kontakt s drogami 
alkoholických nápojov 

E = 173, ch - 82, d - 91 Počet % Počet % Počet % 

Chlapci 35 20,0 14 8,0 2 1,0 

Dievčatá 22 13,0 7 4,0 3 1,7 
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Tabuľka 6. Požívanie alkoholických nápojov, fajčenie a kontakt 
s drogami z celkového počtu študentov na G 3 

G3 Požívanie Fajčenie Kontakt s drogami 
alkoholických nápojov 

l: = 133, ch - 67, d - 66 Počet % Počet % Počet % 

Chlapci 49 37,0 26 20,0 22 16,5 

Dievčatá 35 26,0 22 16,5 5 4,0 

Na OŠ 1 a OŠ 2 fajčí 30 % respondentov, 56,4 % požíva alkohol a kontakt s dro
gami malo 13,7 % študentov. 

Na G 1 fajčí 13 % študentov, alkohol požíva 32% študentov a kontakt s drogami 
malo 5,4 % študentov. V prvých štyroch ročníkoch tohto osemročného gymnázia ne
bol zaznamenaný kontakt s drogami, taktiež klesá počet fajčiarov a študentov 
požívajúcich alkohol. Vysvetľujeme si to nižším vekovým priemerom týchto 
ročnikov (10,9 - 13,8 rokov) . 

Na G 2 a G 3 22,5 % študentov fajčí, 46,4 % požíva alkohol a kontakt s drogami 
malo 10,5 % študentov. 

Z celkového počtu 722 respondentov 12,3 % chlapcov fajčí , 27,9 % požíva alkohol 
a 6,9 % skúsilo drogu. Dievčat fajčí 9,8 %, 17 % požíva alkohol a drogu skúsili 3 % 
dievčat . 

Ďalej sa vyhodnotila účasť na besedách o škodlivosti drog. Na OŠ 1 sa zúčast
nilo na týchto besedách 76 % študentov, 19 % chlapci, 57 % dievčatá, na OŠ 2 -
65 % študentov (len chlapci), na G 1 - 57 % študentov (33 % chlapci , 24 % diev
čatá), na G 2 - 49 % študentov (22 % chlapci, 27 % dievčatá) , na G 3 - 80 % štu
dentov (35 % chlapci, 45 % dievčatá) . 

Pokiaľ ide o druhy požívaných zakázaných drog, prevažuje marihuana. Z počtu 
72 študentov, ktori skúsili drogu, 62 probandov (86 %) udáva požitie marihuany. 
Kontakt s hašišom malo 7 respondentov (10 %), len ojedinele (2 %) bolo udané poži
tie trihexifenidylu (tzv. Trix) a metyléndioxymetamfetaminu (tzv. Extasy), graf 1. 
Pri získavaní drog najvýznamnejšiu úlohu plnia spolužiaci a kamaráti (78 %), po
tom díleri (21 %), graf 2. 

Analýza vekovej štruktúry respondentov ukázala, že do vekového priemeru 
13 ± 0,5 roka nedošlo ku kontaktu s drogami, fajčenie u študentiek nebolo zazna
menané, avšak požívanie alkoholu sa pohybovalo od 7 % u dievčat vo veku 12 ± 0,5 
roka do 28,6 % u dievčat a 50 % u chlapcov vo veku 13 ± 0,5 roka . Vo vekovej sku
pine 14 ± 0,5 roka bol zaznamenaný kontakt s drogami, a to u 6,1 % dievčat 
a 11,8 % chlapcov. Tak isto vo veku 18 ± 0,5 roka kontakt s drogami udávalo 
25,9 % dievčat a 30,8 % chlapcov. 
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Graf. 1. Druhy požívaných drog (%) Graf 2. Štruktúra prvej ponuky drogy 
(%) 
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Vypočítali sme trendy kontaktu s drogami v závislosti od pohlavia. V skupine 
chlapcov so zvyšovaním vekového priemeru výrazne stúpal kladný lineárny regres
ný koeficient trendu kontaktu s drogami (R = 0,79) v porovnaní so skupinou diev
čat (R = 0,46, graf 3, 4) . 
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Graf 4. Fajčenie, požívanie alkoholu, kontakt 
s drogami - veková štruktúra študentiek 

100% 

90% 

80% .., 
al 70% 't.J 
> 
<ll 60% :a 
B 50% 
.t.J 
o 40% 
0-
o 30% ..o 

'<ll 20% > o 
~ 10% 
<ll 
t.J 

0% N 

~ ~ ~ 
Pnememý 

ve),; 

~ Dievčalá-fajčiarky, % 
_ Dievčalá - kontakt s alkoholom, % 
C=::J Dievčatá - kontakt s drogami, % 
--Trend kontaktu s drogami 

Vo všetkých vekových skupinách bola nami pozorovaná významná kladná kore
lačná súvislosť medzí fajčenim a konzumom alkoholu (r = 0,87); fajčenim a požÍ
vanim drog (r = 0,91); konzumom alkoholu a požívanim drog (r = 0,75) . 

Diskusia 

Analýza vekovej štruktúry vybraného súboru košických stredoškolákov v roku 
1998 ukázala existenciu dvoch rizíkových skupín: prvá skupina vo veku 12,5 - 13,5 
rokov, v ktorej 29 % dievčat a 50 % chlapcov požíva alkohol, druhá skupina vo veku 
13,5 - 14,5 roka, v ktorej 12 % chlapcova 7 % dievčat už skúsilo drogu. Existencia 
prvej, mladšej rizíkovej skupiny koreluje s názorom, že drogou č . 1 na Slovensku 
zostáva alkohol (Novomeský, 1995), a dominujúcimi konzumentmi alkoholu sú 
chlapci, resp. muži (Ondruš, 1983; Novotný a Kolibáš, 1997). Existencia druhej rizí
kovej skupiny je logickým pokračovanim šírenia abúzu alkoholu na nové, viac
účinné návykové látky (Dimoff a Carper, 1994; Saunders, 1996). 

Na protidrogových besedách sa z celkového počtu zúčastnilo 33 % chlapcov 
a 31 % dievčat, čo podľa nášho názoru nepokladáme za dostatočné . Prvý kontakt 
s alkoholom u väčšiny respondentov (68 %) bol zístený v domácom prostredí (ro
dinné oslavy). Najmladší respondent mal 5 rokov, keď prvýkrát pil alkoholický 
nápoj, čo je varujúco nizky vek. 

Významná kladná korelačná súvislosť medzí fajčenim, konzumom alkoholu 
a požíva nim drog vo všetkých vekových skupinách je v súlade s údajmi o kom
binácii týchto závislostí v študentskom prostredí (Mečíf, 1990; Pavúk, 1995). 
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Faktor úplnej/neúplnej rodiny nemal vplyv na fajčenie a na požívanie alkoho
lických nápojov a drog u našich respondentov. 

Závery 

Na základe tohto prieskumu sa zistilo, že aktuálna drogová scéna na gym
náziách je celkove lepšia ako na odborných školách. Zvláštne postavenie má osem
ročné gymnázium, kde je v prvých štyroch ročnikoch vekový priemer nižší. U res
pondentov s mladším vekovým priemerom sme zistili existenciu dvoch rizikových 
skupín s významným nárastom počtu probandov: pokiaľ ide o požívanie alkoholu -
12,5 - 13,5 roka a pokiaľ ide o prvé skúsenosti s drogami - 13,5 - 14,5 roka. Bolo 
by potrebné týmto vekovým skupinám venovať zvýšenú pozornosť v rámci tzv. 
peer-programu, a to formou neformálneho zaškolenia vybraných študentov. 

Vo všetkých vekových skupinách bola pozorovaná významná kladná korelačná 
súvislosť medzi fajčenim, konzumom alkoholu a požívaním drog. 
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